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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo analisar o relacionamento entre o monitoramento 

ambiental e o comportamento estratégico apresentado nas decisões ocorridas no 

período de 10 anos de uma Unidade do SENAC de Santa Catarina. Para dar conta 

desta pesquisa foram abordados os Modos de Monitoramento Ambiental 

apresentados por Aguilar (1967) e a tipologia de Miles e Snow (1978) para a 

determinação do comportamento estratégico das organizações.Para o alcance do 

objetivo do trabalho, utilizou-se uma abordagem qualitativa, que consistiu em 

entrevistas semi-estruturadas, que posteriormente foram transcritas e categorizadas 

em tabelas. Após a identificação das decisões as mesmas foram agrupadas, 

totalizando em 19 decisões. Diante das decisões foram construídas tabelas que 

apontaram o modo e o processo de monitoramento ambiental, bem como o 

comportamento estratégico da decisão, contribuindo dessa forma para análise e 

conclusão do trabalho. Os resultados indicam que as decisões apresentaram os 

seguintes comportamentos estratégicos: Prospector - 42,2%, Analistas – 36,8%, 

Reativo – 10,5% e Defensiva – 10,5%, apresentando dessa forma um predomínio do 

comportamento estratégico prospector. Quanto aos modos de monitoramento 

ambiental, constatou-se a predominância da Busca Informal com 63,16%, seguida 

da Visão Condicionada com 26,32% e por último a Visão indireta com 10,52%. Nos 

processos de monitoramento ambiental identificou-se a presença de todas as 

etapas, porém a etapa de armazenamento apresentou a menor estruturação, 

demonstrando dessa forma a maior fragilidade no processo. Com as decisões 

estudadas, observou-se o predomínio do comportamento estratégico prospector, do 

modo de monitoramento ambiental busca informal e nos processos, aquele que 

menos ocorreu, ou seja, a etapa menos favorável foi a de armazenagem. Na busca 

da relação entre monitoramento e o comportamento estratégico, constatou-se que 

no estudo ocorreu o predomínio do comportamento prospector, no qual o modo de 

monitoramento predominante foi a visão condicionada, já o modo de monitoramento, 

mas freqüente foi a busca informal, que teve o comportamento analista como 

predominante. 

 

 

Palavras-chave: Monitoramento Ambiental, Processos de Monitoramento Ambiental 

e Comportamento Estratégico.  

 

 

 

 



v 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study analyzes the relationship between environmental monitoring and strategic 

behavior in the decisions made over a ten-year period in a SENAC unit in the state of 

Santa Catarina. As the theoretical background to this study, the Modes of 

Environmental Monitoring presented by Aguilar (1967) and the typology of Miles and 

Snow (1978) for determining the strategic behavior of organizations were used. To 

achieve the proposed objective of this work, a qualitative approach was used, 

consisting of semi-structured interviews which were then transcribed and categorized 

in the form of tables. The decisions identified – nineteen in all - were then grouped. 

Based on the decisions, tables were constructed to indicate the mode and process of 

environmental monitoring, as well as the predominant strategic behavior in the 

decision, thereby contributing to the analysis and conclusion of the work. The results 

indicate that the decisions present the following strategic behaviors: Prospective - 

42.2%, Analyst - 36.8%, Reactive - 10.5% and Defensive - 10.5%, showing a 

predominance of the prospective strategic behavior. In relation to the modes of 

environmental monitoring, prevalence was seen of Informal Search, with 63.16%, 

followed of Conditioned Vision, with 26.32% and finally Indirect Vision, with 10.52%. 

In the environmental monitoring processes, the presence of all the stages was 

identified. However the storage stage proved to be the least structured, 

demonstrating greater fragility in the process. In the decisions studied, a 

predominance of prospective strategic behavior was observed, in the mode of 

environmental monitoring informal search, and in the processes, the least common, 

i.e. the least favorable stage, was storage. In the search for a relationship between 

monitoring and strategic behavior, it was observed that in the study, there was a 

predominance of prospective behavior, in which the predominant mode of monitoring 

was conditioned vision, while the most frequent monitoring mode was informal 

search, with a predominance of analyst behavior. 

 

 

 

Key Words: Environmental Monitoring; Environmental Monitoring Processes and 

Strategic Behavior.  
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

 

O ambiente no qual as organizações estão inseridas, está passando por 

mudanças, em um contexto de transformações ambientais, sociais, políticas, 

econômicas e mercadológicas que ocorrem no ambiente empresarial, fazendo com 

que as organizações busquem as melhores estratégias que subsidiem a 

permanência do crescimento em um mercado tão acirrado.  

Segundo Weick (1979), a construção de ambientes é baseada em uma série 

de escolhas relacionadas aos mercados, tecnologia, produtos, que levam à 

construção de um ambiente para a organização. O ambiente externo possui um 

impacto crucial para o crescimento e sobrevivência das organizações e, conforme 

Hall (1984, p.156), “nenhuma empresa é uma ilha em si mesma”. Amplo, diverso e 

complexo, o ambiente externo precisa ser decifrado e interpretado pelos dirigentes 

de pequenas e grandes empresas. Janissek-Muniz et al (2007), afirmam que as 

organizações sempre enfrentaram a necessidade de adaptar-se às constantes 

mudanças de seu ambiente de negócios. 

Para tanto, autores como Cancellier e Alberton (2008, p.1) afirmam que: 

 

para dar cabo dessa tarefa, dentre outras ações, as empresas precisam 
identificar e selecionar as variáveis externas relevantes a serem 
monitoradas e as respectivas fontes que possam informar sobre elas. Essa 
atividade de leitura e compreensão do ambiente é chamada de 
monitoramento ou monitoração ambiental. 

 

O processo de monitoramento, seja formal ou informal, deve ocorrer de forma 

a subsidiar a organização nos rumos que ela tomará, pois conforme afirma Aldrich 

(1979), o ambiente externo pode ser visto como uma fonte de recursos, fonte de 

variação e fonte de informação. Oliveira et al. (2008, p.110), afirmam que “o nível de 

incerteza do ambiente afeta a freqüência de uso e a importância dada pelos 

gestores às fontes de informação utilizadas em seus processos de decisão 

estratégica sobre o ambiente competitivo”. 

Motta (1982) salienta que as empresas sentiram a necessidade de 

aperfeiçoar seus processos de planejamento, mantendo-se alertas para mudanças 

futuras em virtude de constatarem que vivem em um ambiente de turbulências e 

mutações. Daft et al. (1988), corroboram afirmando  que as características do 
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ambiente, complexidade e taxa de mudança, influenciam a percepção da incerteza, 

no qual a falta de adaptação e a  incapacidade de antever e de se adaptar às 

mudanças fazem com que muitas organizações venham a desaparecer.  

O momento de indefinições que as organizações vivem faz com que a 

utilização do monitoramento ambiental reduza as dúvidas no momento das decisões. 

Aguilar (1967) afirma que um dos motivos que leva uma organização a monitorar o 

ambiente externo é a redução da incerteza durante o processo decisório. 

Contribuindo com esta afirmação, Analoui e Karami (2002) salientam que o 

monitoramento ambiental pode ser considerado como o primeiro passo no processo 

de unir a estratégia da organização com o ambiente, dessa forma se tornando 

imprescindível para a criação de vantagens competitivas sustentáveis e para obter 

conhecimento de oportunidades e ameaças. 

 Para Albright (2004) uma das principais razões de se realizar o 

monitoramento ambiental é a natureza de negócios atual, o que está em constante 

mudança e, que com facilidade, deixa para trás as empresas que não se adaptarem 

a ele. Andriotti e Freitas (2008, p.4) afirmam que “exatamente neste ponto que a 

monitoração ambiental pode auxiliar os executivos, evitar que estes deixem de 

perceber sinais do ambiente que podem ser determinantes para a sobrevivência da 

organização”, desta forma percebe-se que o processo de monitoramento promove a 

mudança, por subsidiar as organizações com informações de situações atuais ou 

futuras. Tonn (2008, p.596) contribui afirmando que “a maior mudança com respeito 

ao monitoramento ambiental é a quantidade de informações disponíveis para fazer o 

monitoramento através, especialmente no que diz respeito à ciência e tecnologia”. 

Nesse sentido, as grandes organizações possuem sistemas de 

monitoramento do ambiente, muitas até com departamentos específicos para estas 

atividades, fato contrário ao que acontece em pequenas organizações. Groom e 

David (2001) comprovaram em seus estudos que pequenas organizações não se 

preocupam com a coleta de inteligência competitiva, dada a satisfação com a 

inteligência atual. É afirmado por Campos (2007), que o uso de informações obtidas 

no monitoramento ambiental predomina na tomada de decisão e no planejamento 

estratégico, fato este que fica evidente pelo grau de importância e principalmente 

pelo desprendimento de esforços por parte das grandes organizações em ações 

sistemáticas de monitoração ambiental. 
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Autores, tais como Fann e Smeltzer (1989), Menezes e Almeida (1997), 

Groom e David (2001) e Cancellier (2004), constataram que ocorre a falta de 

monitoramento sistematizado e adequado pelas pequenas organizações, 

identificando a necessidade de realizar estudos sobre a forma de monitoramento do 

ambiente, apontando também a necessidade de estudos sobre monitoramento, 

Cancellier e Alberton (2008, p. 1), afirmam que “embora mais desenvolvidos no 

exterior, os estudos sobre monitoramento do ambiente ainda são incipientes no 

Brasil”.  

Diante deste cenário de incertezas, onde o monitoramento assume 

importância decisiva para os processos de mudança em um ambiente de 

competição entre as organizações, a que possuir maior grau de flexibilidade na 

adaptação de suas estratégias estará desenvolvendo alguma vantagem sobre as 

demais. Daft (1999) afirma que existem duas estratégias para conviver com a 

complexidade e as incertezas nos processos de tomada de decisões: adaptar a 

organização às mudanças ambientais ou influenciar o ambiente para torná-lo mais 

compatível com as necessidades da organização. 

A complexidade e incerteza na tomada de decisão, muitas vezes 

condicionada pelas alterações ambientais, também desencadeou estudos sobre o 

comportamento estratégico das organizações. Os precursores destes estudos foram 

Miles e Snow (1978) que propuseram o estabelecimento de padrões de 

comportamento das organizações, com o objetivo de descrever o processo de 

adaptação organizacional. O modelo criado possuía dois elementos principais: 

processo de adaptação, que especifica as principais decisões para manter a 

empresa efetivamente alinhada com o ambiente; e uma tipologia organizacional, que 

retrata diferentes padrões de comportamento adaptativo adotados pelas 

organizações. Rossetto et al (2006, p.94), afirmam que “tanto a estratégia como seu 

processo de elaboração contribuem para esclarecer as questões pertinentes ao êxito 

empresarial”. 

No processo de adaptação, Ghobril e Moori (2007, p. 9) afirmam que este 

modelo, denominado de ciclo adaptativo, “conecta o ambiente, as crenças do 

executivo e como este percebe as incertezas do ambiente à estratégia competitiva, e 

esta à estratégia de manufatura, estrutura, sistemas e processos organizacionais”. 

Os autores reforçam que em relação à tipologia organizacional, referente ao modelo 

de Miles e Snow (1978), “pressupõe que as organizações se desenvolvem de 
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acordo com padrões de comportamento estratégico para co-alinhar a organização 

ao ambiente”.   

Outros estudo ocorreram sobre o modelo de comportamento estratégico 

proposto por Miles e Snow (1978), autores como Zahra e Pearce II (1990), 

identificaram a utilização do modelo em indústrias diversas, como a de plásticos, 

automotiva, eletrônicos, semicondutores, hospitais, bancos, transporte aéreo, 

igrejas, seguradoras, entre outras.  

Gimenez et al. (1999) afirmam que diante do grande número e da diversidade 

de estruturas que utilizam a tipologia, confirma-se a sua relevância na análise do 

comportamento estratégico, independente do tamanho da organização, afirmação 

baseada nos estudos do autor e que corrobora com a necessidade e a validação da 

utilização do modelo proposto por Miles e Snow (1978). 

Em estudo apresentado por Cancellier e Blageski Junior (2009) identifica-se a 

necessidade da realização de novos estudos sobre a relação entre monitoramento 

ambiental e comportamento estratégico, contribuindo dessa forma para preencher a 

lacuna de estudos na área, principalmente nas empresas brasileiras. 

O presente estudo utilizará como Unidade de análise uma Unidade Operativa 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial da região Oeste do Estado de 

Santa Catarina, no qual estará se analisando o modo e o processo de 

monitoramento que esta Unidade realiza, bem como os comportamentos 

estratégicos presentes em cada decisão apresentada.  

Dentro da perspectiva adotada pela organização no ano de 2008, no qual o 

tratamento do resultado dar-se-á regionalmente, é primordial que as decisões 

ocorram cada vez mais fundamentadas em informações e processos, pois uma 

decisão tomada inadequadamente por uma Unidade poderá impactar em todo um 

resultado regional. Conforme Kumar et al. (2001), afirmam que o monitoramento 

ambiental alinhado em termos de coleta de informações estratégicas pode ser uma 

importante contribuição para a performance organizacional. 

Face à problematização apresentada, a questão de pesquisa que norteia este 

estudo é a seguinte: Como ocorreu o monitoramento do ambiente e qual foi o 

comportamento estratégico adotado por uma Unidade do SENAC, da Região Oeste 

de Santa Catarina, em cada uma das decisões estratégicas implementadas no 

período de 1998 a 2008? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Compreender o monitoramento do ambiente e o comportamento estratégico 

adotado por uma Unidade do SENAC da Região Oeste de Santa Catarina, em cada 

decisão estratégica implementada no período de 1998 a 2008.  

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Identificar as decisões estratégicas adotadas pela Unidade Operativa do SENAC, 

da Região Oeste de Santa Catarina;  

b) Analisar o modo e o processo de monitoramento da Unidade Operativa do 

SENAC, da Região Oeste de Santa Catarina; 

c) Analisar o comportamento estratégico adotado por uma Unidade Operativa do 

SENAC, da Região Oeste de Santa Catarina; 

d) Relacionar o modo de monitoramento do ambiente com o comportamento 

estratégico de uma Unidade Operativa do SENAC, da Região Oeste de Santa 

Catarina. 

 

 

1.1.3 Estrutura da Pesquisa 

 

Para operacionalização desses objetivos, esta dissertação está estruturada 

em quatro capítulos. Neste capítulo apresenta-se a introdução, com destaque ao 

problema da pesquisa e questão de pesquisa, objetivos geral e específicos e 

justificativa da pesquisa quanto à sua relevância e contribuições.  
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O capítulo 2 apresenta revisão de literatura nacional e estrangeira, para 

fundamentar a pesquisa. São abordados nesse capítulo, os conceitos de processo 

decisório, monitoramento ambiental e comportamento estratégico.  

O capítulo 3 diz respeito ao método da pesquisa, que buscará identificar as 

relações entre as teorias. Para identificar esta relação, em um primeiro momento 

serão realizadas entrevistas semi-estruturadas, procedimento que, segundo Godoi e 

Mattos (2006), “permite a obtenção de uma grande riqueza informativa”, nas quais 

serão elencadas as decisões estratégicas ocorridas no período de 1998 a 2008. 

Após a definição dessas decisões, foi realizada a identificação do modo de 

monitoramento baseado na metodologia de Aguilar (1967), e do processo de 

monitoramento com base na metodologia desenvolvida por Cancellier (2004). Esses 

resultados culminarão com a identificação do comportamento estratégico, utilizando-

se da tipologia de Miles e Snow (1978) para cada decisão estratégica. Com relação 

a esta tipologia, Hambrick (2003), afirma que foi a mais resistente, verificada e 

usada dentre todos os sistemas de classificação de estratégia criados. Autores como 

Desarbo et al. (2006), Pleshko e Nickerson (2008), e Andrews et al. (2009) 

utilizaram, em estudos recentes, a tipologia de Miles e Snow (1978) no estudo do 

comportamento estratégico das organizações, demonstrando dessa forma a sua 

utilização até os dias de hoje. 

O capítulo 4 apresentará à análise dos resultados da pesquisa, embasados 

nas teorias fundamentadas neste trabalho. 

Conclui-se o trabalho com a apresentação das considerações finais da 

pesquisa de acordo com seus objetivos, buscando resumir as constatações, 

contribuições e os resultados obtidos, bem como a proposta de novas pesquisas 

para ampliação dos estudos dos temas abordados nesta dissertação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os conceitos dos seguintes temas: 

processo decisório, monitoramento ambiental (métodos e processos) e 

comportamento estratégico, bem como os respectivos autores que sustentarão as 

teorias para realização do estudo, através de revisões bibliográficas de autores 

nacionais e estrangeiros. 

 

 

2.1 O PROCESSO DECISÓRIO 

 

 

Ao analisar as organizações, Simon (1965), afirma que as atividades 

realizadas nelas, nos seus diversos níveis hierárquicos, são essencialmente de 

tomada de decisão e resolução de problemas. Além de serem atividades isoladas 

podem também serem atividades complementares e concomitantes. Contudo, o 

processo decisório está condicionado à forma que as decisões forem tomadas, pois 

quanto mais previsível a decisão, menos relevante é o processo decisório. Como 

explicita Simon (1965, p.36), as decisões “são a descrição de um futuro estado de 

coisas”, estando assim o gestor preparado ou não para tomar naquele momento 

uma decisão que irá impactar no futuro. 

Para Jones (1973), a decisão é um curso de ação escolhido por aquele que 

decide, que opta por determinado caminho, por julgar como o melhor a ser escolhido 

dentro de suas condições e para determinada ação, sendo assim, a decisão é a 

escolha entre alternativas ou possibilidades, a qual é tomada para resolver 

problemas ou aproveitar oportunidades. Segundo Freitas et al. (1997, p.52), “é 

através das decisões que os administradores procuram conduzir a empresa a uma 

situação desejada”.  Motta (2003, pg.12), contribui afirmando que “a organização é 

entendida como uma rede de tomada de decisões”.  

Colaborando, Schreiber e Pinheiro (2009, p.5) afirmam: 

 
concebido originalmente como um processo de etapas seqüenciais que visa 
construir a solução mais adequada para um determinado problema, o 
conceito do processo decisório evoluiu gradativamente em termos de 
complexidade e abrangência em conseqüência do reconhecimento da 
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influência das variáveis subjetivas sobre o decisor no ambiente 
organizacional. 

 

Miranda (2004) salienta que diante de um cenário com alto grau de 

competitividade, a tomada de decisão exigiu pessoas com habilidades, rapidez e 

criatividade, tornando assim diferenciais de seus concorrentes. O mesmo autor 

salienta em seus estudos que as decisões podem ser classificadas em três níveis: 

operacional, tático e estratégico. Decisões operacionais são aquelas que seguem 

regras pré-estabelecidas, que resultam em respostas imediatas e soluções 

previamente concebidas. As táticas estão ligadas ao controle administrativo, 

variações daquilo que foi planejado. Quanto ao nível estratégico, sua principal 

função é o desenvolvimento de estratégias para o atendimento de objetivos macros.  

Segundo Mintzberg e Quinn (2001), as decisões estratégicas são aquelas que 

direcionam o empreendimento, promovendo visibilidade à luz do previsível e do 

imprevisível, da mesma forma que as variáveis e as mudanças que podem ocorrer 

nos ambientes. Elas são as verdadeiras provocadoras das metas que emergem na 

empresa durante um processo decisório, sendo que possuem uma relação com a 

idéia de futuro, ou seja, seus impactos serão percebidos em um horizonte de tempo 

maior. Este tipo de decisão possui um impacto grande sobre a organização, 

afetando diversas áreas. Outra característica peculiar é a decisão estratégica e a 

sua dificuldade de reversão, devido aos custos da reversão dessa decisão.  

Percebe-se que, com a dinâmica do mercado e as grandes transformações 

que vêm ocorrendo no mundo atual, as decisões trazem conseqüências diretas para 

a empresa (PEREIRA, 1997). À medida que a competitividade das indústrias cresce, 

as empresas atentas a este fator, preocupam-se cada vez mais com as decisões 

tomadas pelos seus gestores, pois como afirma Cancellier (2004), o processo 

decisório é normalmente concentrado no empreendedor que possui papel 

fundamental na formulação das estratégias da empresa. Freitas et al. (1997, p.41), 

conclui sobre a importância dos gerentes, afirmando que: 

 

[...] a forma pela qual as organizações são conduzidas será responsável 
pelos seus resultados, e neste contexto, os responsáveis pela condução 
deste processo, representados genericamente na figura dos gerentes, 
assumem relevada importância.  
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As decisões, tomadas ou não, devem ser analisadas quanto a sua relevância. 

Uma decisão tomada rapidamente, mas com inconsistência de informações, poderá 

ser mais prejudicial do que uma decisão não tomada. Neste momento entra em cena 

o papel do gestor, aquele que monitora o ambiente e tem informações para tomar a 

melhor decisão.  

O gerente possui uma autoridade formal, e é ele quem pode iniciar novos e 

importantes métodos de ação em sua empresa. Para a escolha da decisão o gestor 

geralmente possui um grande número de variáveis, baseando-se em 

conhecimentos, crenças, opções disponíveis e principalmente seu know-how. 

Conforme Witzel (2005), os administradores deveriam se prender menos à 

metodologia e às regras de procedimentos e tentar ser mais reflexivos, criativos e 

intuitivos em seu pensamento. A criatividade que até então ocorria de forma 

incipiente passa a ser diferencial nas organizações e principalmente nos gestores. 

Frente a esta subjetividade o gestor pode gerar o seu conceito dentro da 

forma que ele acha mais adequada. Ensslin e Montibeller Neto (2001), afirmam que 

este número de possibilidades que existe, aumentam as chances do gestor tomar a 

decisão incorreta. Todavia, a tomada de decisão parte da premissa de que o 

responsável por ela tenha informações capazes de assegurar a maior assertividade 

possível, cercando-se de todas as variáveis e principalmente passando pelo olhar 

sistêmico da empresa, dessa forma o fator primordial na tomada de decisão passa a 

ser a informação. 

De acordo com Choo (2003, p.27) “a informação é um componente intrínseco 

de quase tudo que a organização faz”, e “a busca da informação baseia-se na 

detecção ativa, na ampla e intensiva coleta de informações em várias fontes, 

inclusive as internas e impessoais (formais)”. Choo (2003, p.168).  O mesmo autor 

salienta que a tomada de decisão necessita de informações capazes de reduzir o 

nível de incerteza, podendo reduzir esse nível de incertezas de três maneiras: 

estruturando uma situação de escolha, definindo preferências e selecionando regras 

e fornecendo alternativas viáveis e suas possíveis conseqüências.  

No quadro 1, evidencia-se a importância da informação na tomada de 

decisão, abordando aspectos como a necessidade de informação, busca de 

informação e o uso da informação. 
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 Necessidade  

de Informação 

Busca de 

 Informação 

Uso da  

informação 

Tomada 

de Decisões 

Determinar a 

estrutura e os limites 

do problema. 

Esclarecer 

preferência e 

adequação da regra. 

Informações sobre 

alternativa, 

resultados e 

preferências 

 

Guiada por princípios 
heurísticos e hábitos. 
Busca motivada por 

problema. 
Critérios para uma 

solução 
satisfatória. 

Limitações no 
processamento da 

informação. 
Estruturado por 

rotinas  
e regras. 

Muitos problemas 
competem por 

atenção. 

Necessidades 

Cognitivas 

Fases do processo 
decisório: 

inteligência, 
criação, escolha, 

revisão. 
Identificação e 

desenvolvimento das 
necessidades. 

Múltiplas regras para 
gerenciamento das 

decisões. 
Alta velocidade na 

tomada 
de decisões. 

Simplificações e 
tendências cognitivas. 

Processamento 
seletivo 

de informação. 

Reações 

Emocionais 

Estresse devido à 
complexidade, ao 

risco, 
aos múltiplos 

interesses          e 
aspirações. 

Fatores emocionais 
na 

formulação do 

problema. 

Modelo conflituoso de 
tomada de decisões, 

aderência ou mudança 
não conflituosa. 

Evitação 
defensiva, 

hipervigilância, 
vigilância. 

Pressão para aderir 
ao 

pensamento do grupo. 
Excesso de 

compromisso 
em situações de 

crescimento. 

Dimensões 

Situacionais 

Decisões 
programadas  

e não programadas. 
Táticas para elaborar 

problemas. 

Tipos de processos 
decisórios: esporádico, 

fluido e reprimido. 
Estrutura, incentivos e 
acesso à informação 

Regras para lidar com 
a 

informação: regras de 
percurso e regras  

de filtragem. 
Absorção da 

incerteza. 

Quadro 1 - Necessidade, busca e uso da informação na tomada de decisões. 

Fonte: CHOO (2003, p.303) 

 

Para Oliveira (2008, p.114), “a seleção e o uso apropriado de fontes de 

informação podem ajudar os executivos a tomar decisões estratégicas”. O mesmo 

autor salienta que as inconstâncias do mercado, avanços tecnológicos, hostilidades 

ambientais, têm apresentado contextos de decisões cada vez mais arriscados para 

os decisores organizacionais, no qual a probabilidade de falhas e insucessos tem 

aumentado consideravelmente, dessa forma surge a necessidade da busca 
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constante de informações que promovam um processo decisório eficaz. Os 

executivos utilizam-se de diversas fontes de aquisição e divulgação das 

informações, sendo que a ausência de informações completas geram riscos 

consideráveis em se utilizar essas informações (OLSON et al., 2007). 

 Dessa forma é possível criarem-se sistemas de decisão pré estabelecidos, 

no qual o papel de quem toma a decisão não é tão exigido, podendo ser delegado a 

outros. Outro fato, é que a ocorrência dos eventos em diversas situações pode 

ocasionar a repetição de decisões, estas perdendo também, dessa forma, a 

exigência de alguém com grande preparo para a tomada de decisões.  

Aaker (1983), afirma que as empresas necessitam de um sistema de 

informação, quer simples ou complexo, mas o fundamental é a empresa ter as 

informações necessárias e pertinentes para algum processo decisório. Portanto, é 

de suma importância que as empresas possuam sistemas que forneçam 

informações em tempo real, facilitando a obtenção de informações e a tomada de 

decisão, permitindo a comunicação entre as diversas áreas de uma empresa. 

Conforme Laudon e Laudon (2001, p. 350), “os sistemas de informação gerenciais 

(SIG) suprem os gerentes com relatórios sobre o desempenho passado e presente 

da empresa”. Todos os conceitos são baseados em informações gerenciais da 

empresa que auxiliam na tomada de decisões. 

Contudo, o processo decisório possui dependência em alguns fatores, tais 

como características pessoais do tomador de decisão, situação em que se encontra 

a empresa, utilização de dados e, principalmente, dados fidedignos. Outro aspecto 

interessante a ressaltar, é que o estilo de liderança e de monitoramento do 

ambiente, feito pelos gestores, é um fator decisivo na tomada de decisão, e é 

baseado nesses dois fatores que se caracterizam os tipos de decisão, pois são eles 

que fundamentam e proporcionam ao decisor, segurança na sua ação. 

O que fica evidente é que no cotidiano o gestor se depara com um enorme 

número de decisões que ele deve tomar, algumas operacionais e outras 

estratégicas, e que o crescimento ou até mesmo a sobrevivência de sua 

organização dependerá do quão apto ele estará para o processo de tomada de 

decisão. Desta forma pode-se concluir que grande parte das atividades 

desenvolvidas em uma organização é a tomada de decisão. 
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2.2 MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

 

Antes de iniciar o processo de conceituação e caracterização do tema 

monitoramento ambiental, é fundamental a introdução desse assunto com o tema 

ambiente.  

Diferentes autores buscam classificar o ambiente e definir as partes que o 

compõem, e desta forma, atribuir características e definições que permitam aos 

pesquisadores e organizações uma melhor compreensão das dimensões e da inter-

relação destas com o ambiente. A busca destas definições e da delimitação entre o 

ambiente interno e o externo é uma complexa tarefa que segundo Miles e Snow 

(1978) é mais difícil que localizar as fronteiras de uma nuvem. Diante deste nível de 

incertezas procurou-se buscar na literatura algumas definições de ambiente. 

Para Duncan (1972), o ambiente é definido como o conjunto de fatores físicos 

ou sociais relevantes, fora dos limites da organização, levados em conta no seu 

processo de tomada de decisão. Já Hall (1984), contribui afirmando que o ambiente 

representa todo o universo que envolve externamente a organização, ou seja, tudo 

aquilo que está fora da organização, aponta o ambiente como sendo todos os 

elementos não pertencentes ao ambiente interno da organização, que possuem 

influência sobre suas atividades. Estudos da interação das organizações com o 

ambiente apontam que cada organização possui uma forma própria de agir, interagir 

e reagir às mudanças ambientais e até mesmo fazer escolhas próprias sobre qual 

ambiente irá atuar.  

 

[...] teóricos argumentam que as organizações são capazes não só de 
captar e de adaptar-se a mudanças ambientais, como também de exercer 
uma escolha entre os tipos de ambiente nos quais desejam operar, 
adaptando-se a essa escolha. (ROSSETTO et al. 1996, p.114). 

 

Rossetto (1998) salienta que em um sentido geral, o ambiente é composto por 

tudo aquilo que está do lado de fora da organização. Esta definição assume uma 

fronteira clara, que separa a organização de seu ambiente. Concluindo Frishammar 

(2006) expõe que muitos livros e artigos afirmam que o ambiente é importante para 

as organizações, influenciando em sua forma de agir bem como em seus resultados. 
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Cochia e Machado-da-Silva (2004) apresentam a relação do ambiente com as 

escolhas estratégicas. A forma com que os gestores percebem o ambiente é 

determinante para a definição das estratégias. Grupos de organizações inseridas em 

um mesmo ambiente não necessariamente definem estratégias semelhantes. Os 

estudos de Cochia e Machado-da-Silva (2004) apontam que os grupos de 

organizações atribuem significados diferentes aos valores ambientais e às definições 

de um domínio de um produto, de mercado ou de seus recursos. Autores como Goll, 

Johnson e Rasheed (2007) afirmam que o bom desempenho das organizações 

depende da relação do ambiente com as ações estratégicas.  

No estudo de monitoramento ambiental, o conhecimento do ambiente é fator 

preponderante na operacionalização desse processo, pois eles são fatores 

influenciadores e decisivos na tomada de decisão. Através do monitoramento do 

ambiente e, principalmente com seus gestores preparando-se para as tomadas de 

decisão, as organizações terão subsídios internos e externos para análises dos 

impactos que refletirão esta decisão.  

A ação para agir em decorrência de sinais do ambiente também varia entre os 

diversos tipos de organização, constituindo importante elemento mediador entre a 

captação de sinais do ambiente organizacional e o processo decisório no plano 

estratégico. No item a seguir será tratado do monitoramento ambiental, que 

evidenciará ainda mais o papel relevante que o ambiente exerce nas organizações. 

Com a publicação do livro Scanning the Business Environment, Francis 

Joseph Aguilar deu início aos estudos sobre monitoramento ambiental. Após a 

publicação do livro, surgiram diversos autores estudando e discorrendo sobre o 

assunto. Neste capítulo serão apresentadas as definições, os modos e os processos 

de monitoramento ambiental na lente de diversos autores, ressaltando que os 

estudos de Aguilar (1967) continuam atendendo as pesquisas e são referenciados 

por diversos autores.  

 

 

2.2.1 Definições de monitoramento ambiental 

 

 

O monitoramento ambiental é permeado por diversas terminologias e entre 

elas, pode-se destacar: inteligência empresarial, inteligência organizacional, 
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vigilância ambiental e monitoração do ambiente externo. Todas estas terminologias, 

e o próprio conceito do termo monitoramento ambiental, remetem à visão que o 

gestor deve ter do ambiente para a tomada de decisão.  

Neste momento será apresentando um apanhado de definições, tendo como 

referência os estudos realizados por Kraisch (2006), acrescentados por outros 

autores identificados em pesquisas bibliográficas, tanto do termo monitoramento 

ambiental, como das suas terminologias ao longo da história.  

Dentre os autores pesquisados, percebe-se que a base de sustentação para a 

formulação da definição de monitoramento ambiental ou de suas terminologias está 

sustentada na definição apresentada por Aguilar (1967), na qual define que 

Monitoramento Ambiental é a atividade de adquirir informações sobre os eventos e 

relacionamentos do ambiente externo de uma empresa.  

Referente a autores que definem monitoramento ambiental podemos citar as 

principais contribuições de: Aguilar (1967); Goodrich (1987); Lenz e Engledow (apud 

SMELTZER, FANN e NIKOLAISEN, 1988); Subramanian, Fernandes e Harper 

(1993), Choo (1999); Albright (2004), Campos (2007) e Cancellier e Alberton (2008). 

Conforme Goodrich (1987), o Monitoramento Ambiental significa identificar, 

acompanhar e analisar sinais de alarme precoce do ambiente, sendo que esses 

sinais são os percursos de tendência e eventos emergentes que possam ter 

relevância futura no desenvolvimento dos negócios da organização. 

Já autores como Lenz e Engledow (apud SMELTZER, FANN, NIKOLAISEN, 

1988), definem o Monitoramento Ambiental como a coleta e interpretação de 

informações pertinentes e a introdução de seus resultados no processo de decisão 

organizacional. 

Subramanian, Fernandes e Harper (1993), definem o Monitoramento 

Ambiental como o processo pelo qual uma organização coleta informações do 

ambiente que serão posteriormente utilizadas no processo de administração 

estratégica.  

Para Choo (1999), Monitoramento Ambiental é a aquisição e uso de 

informações sobre acontecimentos, tendências e relacionamentos do ambiente 

externo da organização, o conhecimento que ajudaria a administração a planejar o 

curso de ação futura da organização. 
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Beal (2000), ressalta que, monitorar o ambiente permite que a organização 

identifique as oportunidades e ameaças e, desta forma, formule estratégias 

competitivas alinhadas ao ambiente em que está inserida. 

Albright (2004) salienta que Monitoramento Ambiental é a comunicação 

interna da informação externa sobre os sinais que podem influenciar o processo de 

tomada de decisão de uma organização. 

Em trabalho mais recente, Campos (2007, p.1), define monitoramento 

ambiental como “a aquisição e o uso de informação sobre o ambiente externo que 

pode auxiliar a tomada de decisão e o planejamento estratégico organizacional”. 

Autores como Cancellier e Alberton (2008, p.1), contribuem, afirmando que “a 

atividade de leitura e compreensão do ambiente é chamada de monitoramento ou 

monitoração ambiental”. 

 Além dos autores que utilizam a terminologia de monitoramento ambiental, 

podemos citar outros autores, com suas terminologias que são análogas ao tema: 

Inteligência Competitiva: Pozzebom, Freitas e Petrini (1997); Battaglia (1999); 

Barbosa (2002); Gomes e Braga (2004); Roedel (2005) e Lodi (2005). Nesta mesma 

linha, autores como Silva e Moresi (2001), e Barbosa (2002), definem Inteligência 

Organizacional e Inteligência Empresarial, respectivamente. 

Conforme, Pozzebom, Freitas e Petrini (1997), Inteligência Competitiva é a 

coleção e análise das informações de mercado. Já Battaglia (1999), define como a 

capacidade de antecipar as ameaças e oportunidades por meio da informação válida 

para a tomada de decisão, e Barbosa (2002), define como o estudo das 

características e ações dos concorrentes. Gomes e Braga (2004) definem que a 

inteligência competitiva compreende o monitoramento do fluxo de informações de 

negócios que envolvem a empresa, análise do ambiente interno e externo das 

organizações. 

Em uma visão mais pragmática, Roedel (2005), salienta que a inteligência 

competitiva é compreendida como um processo sistemático de coleta, tratamento, 

análise e disseminação da informação. Já Lodi (2005), afirma que é um processo 

contínuo e interativo que reúne recursos humanos e de tecnologia da informação 

para coletar, analisar e disseminar informações relevantes, precisas e oportunas 

para a tomada de decisões na empresa.  

Para autores como Silva e Moresi (1999), que abordam de forma análoga o 

tema inteligência organizacional, afirmam que esta é a capacidade de reunir, 



27 

 

analisar e disseminar dados, que permitem obter de maneira sistemática e 

organizada, informações sobre o ambiente externo e sobre as condições internas da 

organização. Já para Barbosa (2002), derivando para Inteligência Empresarial, 

afirma que a mesma significa o estudo da natureza da concorrência sob uma 

perspectiva mais ampla. 

 

 

2.2.2 Modos de monitoramento ambiental 

 

 

Estudos apresentam diferentes modos de monitoramento e que estes variam 

em função das características das organizações e do ambiente em que elas estão 

inseridas. Choo e Auster (2002), contribuem afirmando que o ambiente deve ser 

visto como uma fonte de informação. Dentro deste contexto que permeia as 

empresas, é importante a definição do modo de monitoramento que mais se adequa 

às necessidades da empresa.  

Cancellier (2004) afirma que o monitoramento da empresa deve ser focado 

em poucas ou reduzidas informações, devendo ser levadas em conta as que 

realmente têm algum impacto para a organização. Partindo do pressuposto que a 

qualidade da informação é fator determinante para o bom monitoramento ambiental 

e não a quantidade e a facilidade de se adquirir informações, Campos (2007, p.11), 

cita: 

tradicionalmente, estabeleceu-se certa ênfase no uso de fontes pessoais, 
externas e facilmente acessíveis na monitoração ambiental. No entanto, 
trabalhos mais recentes indicam o uso concomitante de fontes de 
informação na MA e, principalmente, a preferência por fontes que possam 
prover informações de melhor qualidade, embora não necessariamente 
mais acessíveis. 

 

Na busca de informação, o monitoramento ambiental pode ser realizado de 

diversos modos, alguns destes apresentados a seguir no Quadro 2. 

 

AUTORES MODOS DE MONITORAMENTO 

Aguilar (1967) Visão Indireta, Visão Condicionada, Busca Informal e Busca 

Formal. 

Choo (1999) Destaca 4 modos de monitoramento idênticos ao de Aguilar. 
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AUTORES MODOS DE MONITORAMENTO 

Goodrich (1987) Semelhante a Aguilar, mas com uma terminologia diferente: 

Panorâmico Informal, Panorâmico Formal, Focalizado Informal e 

Focalizado Formal 

 

Daft e Weick (1984) 

 

Visão Indireta, Visão Condicionada, Representação e Descoberta. 

Degent (1986) Vigilância e Pesquisa. 

Quadro 2 – Modos de Monitoramento 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na literatura revisada. 

 
 

Autores como Subramanian, Fernandes e Harper (1993), afirmam que o 

processo efetivo de monitoramento não parte apenas da busca de informações, mas 

sim da busca e disseminação dessas informações para as partes interessadas. A 

avaliação da efetividade ou não da informação concedida ao tomador de decisão, 

vem só após a validade do resultado obtido com a tomada de decisão correta e que 

teve resultado. 

Devido a todo o processo de definição dos modos de monitoramento 

realizado pelos autores Daft e Weick (1984), Degent (1986), Goodrich (1987), Choo 

(1999), partirem dos estudos já validados de Aguilar (1967), tendo apenas algumas 

derivações, opta-se por utilizar o modelo proposto por Aguilar (1967), corroborado 

por Choo (1999), descrito a seguir: 

 

Visão indireta (undirected viewing): ocorre à exposição natural das informações, sem 

a necessidade ou definição de qual informação é necessária, é inconsistente e que 

involuntariamente é a forma que toda a organização utiliza. É realizada sem um 

objetivo específico para a organização, sendo que o objetivo principal é a obtenção 

de informações, ou seja, apenas explorar o ambiente. É um processo que fica 

condicionado à habilidade do gestor ou da pessoa responsável pela utilização da 

informação, pois não ocorre o refinamento das informações obtidas. 

 

Visão condicionada (conditioned viewing): é a exposição direta, o individuo dirige 

seu interesse a tópicos selecionados ou a certos tipos de informação. Neste modo a 

informação serve como sinal de alerta ou como indicador de que se deve realizar 

uma busca mais intensa e sistemática. Através da pré definição de fontes a serem 
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monitoradas, a organização cria critérios de seleção das informações adquiridas.  Se 

a informação proporcionar um impacto grande na organização, o modo de 

monitoração muda de visão para busca.  

 

Busca informal (informal search): é uma atividade regular da organização, porém 

não utiliza uma metodologia formal e estruturada nessa monitoração. Existe a 

procura ativa de informações para aprofundar o conhecimento e o entendimento 

sobre um assunto específico, mas a organização não utiliza recursos e tempo para 

busca de informações como na busca formal. Nesse modo o objetivo é a aquisição 

de informações, se uma informação é considerada relevante para tomada de 

decisão, ocorre uma dedicação maior para analisar e validar essa informação. 

 

Busca formal (formal search): nesse modo ocorre esforço deliberado para que 

ocorra de uma maneira mais estruturada de monitoração ambiental, utilizando 

diversos tipos de fontes, estas estruturadas e validadas. Existe uma metodologia 

que norteia o processo, com o objetivo principal de adquirir informações para 

subsidiar a tomada de decisões na organização. O grande número de informações é 

refinado, pois a procura é focada para encontrar informações realmente relevantes. 

Na busca formal as fontes utilizadas são preferencialmente fidedignas para garantir 

a qualidade das informações. 

Com base nesses quatro modos descritos por Aguilar (1967), segue 

classificação dos modos de monitoramento ambiental descrito no Quadro 3. 

 

Modos Metodologia/Técnicas 

Visão Indireta 

 Exposição geral à informação; 

 Falta de objetivo específico de informação; 

 Grande número de fontes de informação; 

 Informações superficiais. 

 

Visão Condicionada 

 Exposição direta à informação; 

 Alerta para a instituição instituir o 

monitoramento; 

 Usuário sensível a alguns tipos de informação. 
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Busca Informal 

 Falta de estruturação para obter informações 

específicas ou para o objetivo específico; 

 Informação desejada é ativamente procurada; 

 Várias formas e intensidade de se buscarem 

informações desejadas. 

Busca Formal 

 Esforço deliberado, seguido de plano, 

metodologia para garantir a informação 

específica; 

 Está programada ou quase programada para 

acontecer. 

Quadro 3 - Modelo de Aguilar (1967) – Modos de Monitoramento Ambiental 

Fonte: Adaptado de Aguilar (1967). 

 

Choo (1999), destaca que para ocorrer um monitoramento eficaz em uma 

organização, os quatro modos devem estar presentes, com esta citação evidencia-

se a diminuição de tendências por parte do pesquisador em se classificar a 

organização por um ou outro modo, e que o mesmo poderá observar na prática a 

existência de um ou mais modos ocorrendo simultaneamente. 

 

 

2.2.3 Processos de monitoramento ambiental 

 

 

Conforme Aaker (1983), grande parte das informações são perdidas pela 

organização, isto pela falta de um processo adequado de captura e utilização dos 

dados. O autor propõe um modelo que compreende seis etapas: necessidade de 

informação, determinação das fontes de informação, definição dos participantes e 

suas tarefas, atribuição e distribuição das tarefas, armazenamento e processamento 

da informação e disseminação da informação.  

Daft e Weick (1984), entendem que as organizações precisam 

constantemente fazer interpretações e aprender com as informações adquiridas. Os 

autores propõem um modelo que apresenta três fases: Monitoramento, Interpretação 

e Aprendizagem, que buscam desencadear a lógica da efetividade do 

monitoramento, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 – Etapas do Processo de Monitoramento Ambiental 
Fonte: Daft e Weick (1984) 

 

De acordo com o modelo proposto pelos autores Daft e Weick (1984) pode-se 

destacar:  

a) Monitoração: coleta de dados através de diferentes mecanismos; 

b) Interpretação: análise e interpretação dos dados coletados na etapa de 

monitoração; 

c) Aprendizado: socialização dos dados interpretados e das ações tomadas 

com esses dados. 

O modelo apresentado serve para apresentar as três etapas básicas do 

processo, sendo que estas etapas sofrem derivações na apresentação de outros 

autores, conforme a quadro 2. No primeiro momento, no qual acontece o 

monitoramento na coleta de dados na organização e na busca informações 

ambientais.  Choo e Auster (1993), classificam as fontes pessoais e impessoais, na 

qual eles identificam que as pessoais são clientes, concorrentes, contatos 

profissionais e comerciais, funcionários de órgãos governamentais e outros. As 

fontes impessoais são os jornais, periódicos, rádio, televisão, associações 

comerciais e industriais entre outras. Conforme Davenport (1998), não são as 

informações que estão faltando nas organizações, o que está faltando são as 

ferramentas tecnológicas e de gestão para gerenciar de forma adequada as 

informações. 

Mediante o recebimento destas informações ocorre a interpretação, análise, 

síntese e validação da informação. Após esta etapa ocorre a etapa da aprendizagem 

que ocasiona a tomada de decisão, esta fundamentada nas etapas anteriores. 

Depois de tomada a decisão, esta promoverá eventos que deverão novamente ser 

monitorados, interpretados para se ter uma nova tomada de decisão. Com isso o 

sistema se retroalimenta constantemente.  

MONITORAMENTO 

(Coleta de Dados) 

INTERPRETAÇÃO 

(Sentido dos Dados) 

APRENDIZAGEM 

(Tomada de ações) 
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Além dos processos citados, pode-se observar no quadro 4, os autores e 

suas contribuições para o tema: 

 

AUTOR PROCESSO DE MONITORAMENTO 

Aaker  

(1983) 

Necessidade de Informação, Determinação das Fontes de 

Informação, Definição dos Participantes e suas Tarefas, Atribuição 

e Distribuição das Tarefas, Armazenamento e Processamento da 

Informação e Disseminação da Informação. 

Daft e Weick 

(1984) 

Monitoramento, Interpretação e Aprendizagem. 

Goodrich 

(1987) 

Coleção, Seleção e Classificação, Avaliação e Interpretação e 

Disseminação e Revisão. 

Battaglia (1999) Planejamento e Coordenação, Coleta, Processamento e 

Armazenamento da informação, Análise e validação da informação 

e Disseminação e utilização da informação estratégica 

Albright (2004) Identificação das Necessidades de Monitoramento da 

Organização, Recolhimento da informação, Análise da informação, 

Comunicação dos resultados e Tomadas das decisões. 

Cancellier 

(2004) 

Pré-monitoramento, Identificação das Necessidades de 

Informação, Desenvolvimento das Fontes de Informação e 

Definição dos Participantes, Registro e Armazenamento e Análise 

e Uso. 

Gomes e Braga 

(2005) 

Identificação das necessidades de informação, coleta das 

informações, Análise das informações, Disseminação e Avaliação. 

Roedel (2005) Planejamento e coordenação, A coleta, processamento e 

armazenamento, A análise, validação, formatação dos produtos e 

a Disseminação e utilização. 

Lodi (2005) Idêntico ao de Roedel. 

Marcial (2005) Planejamento, Coleta, Análise e Disseminação. 

Sianes (2005) Planejamento, Coleta de dados, Processamento e Disseminação. 

Quadro 4 – Processos de Monitoramento 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos estudo de Kraisch (2006), e na literatura revisada. 

 

O que fica evidente e reafirmado por Choo e Auster (1993), é que os métodos 

de monitoração adotados pelas empresas variam de acordo com o seu tamanho, o 
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amadurecimento da função do planejamento na empresa e o nível de incerteza 

percebido no ambiente externo. 

Dentre todos os autores, com os seus respectivos modelos de processos de 

monitoramento ambiental, será adotado como referência para a pesquisa, o modelo 

proposto por Cancellier (2004), que é um dos modelos existentes na literaura que 

melhor descreve o processo de monitoramento. 

O sistema proposto por Cancellier (2004) é dividido nas seguintes etapas: 

 

1. Pré-monitoramento: é a etapa de preparo da organização para a implantação do 

monitoramento ambiental, demonstrando a todos os participantes os benefícios da 

organização e das pessoas envolvidas com a implantação, e nesta etapa são 

definidas as necessidades de informações, levando-se em consideração o 

direcionamento aos setores que são mais relevantes para o futuro planejamento da 

organização; 

 

2. Identificação das necessidades de informação: faz a relação dos aspectos do 

ambiente externo de maior impacto com a missão, visão e os objetivos estratégicos 

da organização, O monitoramento deve ser focado em poucas ou reduzidas 

informações. 

 

3. Desenvolvimento das fontes de informação e definição dos participantes: é a 

definição e o desenvolvimento de fontes para cada uma das necessidades. É 

fundamental a obtenção das melhores fontes de informação. São definidas as fontes 

atuais (já utilizadas pela empresa ao longo do tempo), e as fontes potenciais (são as 

que ainda não são acessadas). Cada fonte pode ser avaliada em termos de três 

características: fidedignidade, custo e oportunidade; 

 

4. Registro e armazenamento: é o armazenamento adequado que permitirá o 

resgate de dados e informações quando da análise e da tomada de decisão. Sem o 

armazenamento a organização perde seu histórico e referencial para situações que 

ocorram novamente. É indicado o registro, podendo ser de forma sintetizada, de 

informações mais importantes. Deve ser facilitado o acesso à pessoa que 

necessitar. 
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5. Análise e uso: realiza o cruzamento de dados obtidos em diferentes fontes sobre 

um tipo de informação e o cruzamento de dados de diferentes tipos de informação 

para averiguar o impacto resultante na empresa. O cruzamento faz com que a 

empresa não se fundamente em um único tipo de fonte. Identifica-se que nas 

pequenas empresas não existe um staff específico para o monitoramento ambiental, 

a análise deve ser promovida pelos monitoradores e pelos tomadores de decisão. 

 

A seguir, apresenta-se na figura 2, modelo de processo de monitoramento 

ambiental desenvolvido por Cancellier (2004). 

 

 

Figura 2 – Sistema de monitoramento ambiental proposto por Cancellier. 
Fonte: Cancellier (2004). 

 

Kraisch (2006, p.64), adotou o mesmo sistema em seus estudos de 

monitoramento ambiental em empresas brasileiras, afirmando em sua justificativa a 

utilização “devido o sistema ser desenvolvido considerando a realidade brasileira, e 

principalmente, pelas características diferenciadas de monitoramento de informação 

entre as pequenas e grandes empresas”.  

Devido ao sistema proposto por Cancellier (2004), ter sua concepção 

baseada em empresas brasileiras, justifica-se a utilização do mesmo no presente 

estudo. 
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2.3 COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

As organizações são permeadas por ambientes mutáveis, que exigem 

constantes mudanças. A formulação de estratégias que se adaptem a essas 

mudanças, promovem o diferencial que as empresas tanto buscam. Rossetto et al. 

(1996), afirmam que “as empresas são permeáveis ao meio ambiente para o 

desenvolvimento de suas estratégias”. Pettigrew (1987), sustenta que a mudança 

estratégica é um processo complexo, contínuo e dependente de cada situação, 

sendo que a capacidade de antecipação e de adequação à realidade é a essência 

da estratégia. 

Para tanto, 

 

[...] as organizações têm praticado, nos últimos tempos, significativas 
transformações em seu comportamento e, ao contrário da administração 
clássica que considera as organizações como um sistema fechado, sendo 
que tudo é concebido como funcional e previsível, a teoria organizacional 
contemporânea assume uma perspectiva bem mais ampla das 
organizações, que são vistas como sistemas abertos (TEIXEIRA; 
ROSSETTO; CARVALHO, 2009, p.159). 

 

O comportamento estratégico pode ser entendido como “o processo de 

interação com o ambiente acompanhado de um processo de promover a 

modificação das configurações e dos aspectos dinâmicos internos” (ANSOFF, 1983, 

p. 16).  

Quando se estuda o comportamento estratégico de uma organização, 

identifica-se que durante o processo de formulação da estratégia o gestor depara-se 

com situações que muitas vezes a empresa não está preparada e com outras que 

ele já havia se preparado. Neste ambiente de incertezas, conforme citam Astley e 

Van de Vem (2007, p.96): “O gestor deve perceber, processar e responder ao 

ambiente instável e promover adaptação da organização pelo rearranjo de sua 

estrutura interna, para garantir-lhe sobrevivência e eficácia”. 

Conforme Bulgacov e Bulgacov (2009, p.2),  

 
[...] o processo estratégico também pode, de fato, ser visto como em 
expansão, por longo período de tempo, transpassando múltiplos níveis 
organizacionais e influenciando as condições psicológicas e cognitivas dos 
tomadores de decisão. Influenciando e sendo influenciado pelos poderes 
existentes e as políticas organizacionais. Afetando as normas, as rotinas, as 
decisões e as ações de seus participantes e exercendo efeitos sobre os 
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resultados da organização. Sofrendo influência de sua história, de seu meio, 
das práticas que se tornaram padrão e se aculturaram.  

 

Quinn (1978), quando relata sobre a ótica do incrementalismo lógico, afirma 

que a elaboração da estratégia é decorrente de um processo fragmentado, 

evolucionário e intuitivo, no qual as estratégias não são formuladas através de um 

processo formal, mas sim de um sistema de aprendizagem organizacional, com a 

participação de todos de forma criativa, provocando o desenvolvimento de decisões 

estratégicas. Ele destaca que os gestores constantemente se deparam com eventos 

que surgem de forma repentina e que não possibilitam controle ou tempo para uma 

análise formal. Para estes fatos poderão surgir decisões urgentes e fragmentadas, 

podendo até mesmo alterar a postura estratégica da empresa. 

Estratégias elaboradas permitem uma visão mais ampla do processo de 

decisão estratégica. Segundo Quinn (1980), estratégia é o padrão ou plano que 

integra as principais metas, políticas e sequências de ações de uma organização em 

um todo coerente.  

Mintzberg e Quinn (2001) identificam a variação em situações que compõem 

os ambientes das empresas e percebe que as estratégias podem ocorrer de duas 

formas: deliberadas e emergentes. A primeira é pretendida, planejada, consensuada 

e realizada, já a segunda, a emergente, ocorre como padrões que se desenvolvem 

na ausência de intenções ou a despeito delas.  

Para Martins et al. (2008, p.1) “o objetivo da estratégia é buscar o 

posicionamento da organização no ambiente competitivo. Esta posição pode ser pré-

selecionada e planejada e/ou pode ser atingida por um processo emergente, ou 

seja, de maneira não pré-determinada”. Todo esse processo fica fundamentado e 

condicionado à visão do gestor, esse que direciona as estratégias para o 

posicionamento da organização.  

O comportamento estratégico da organização está intimamente ligado ao 

perfil do gestor, ele é o agente que impulsiona e principalmente direciona todas as 

ações para a busca da estratégia pretendida. Conforme Rossetto e Rossetto (2001), 

a estratégia adotada pode ter tipos de postura, atitude ou comportamento 

estratégicos, em que os padrões de ação e suas respectivas respostas são 

necessariamente distintas. 

As diversas teorias sobre como as organizações implementam suas 

estratégias, também auxiliam na compreensão sobre como tomam decisões e ao 
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mesmo tempo formulam estratégias. Autores, como Bulgacov e Bulgacov (2009, 

p.10), afirmam que 

 
[...] por meio do estabelecimento e divulgação dos propósitos, valores e 
crenças organizacionais, a gestão estratégica passa a influenciar o modo 
como os indivíduos, nos mais variados níveis hierárquicos, interpretam o 
ambiente e buscam o alinhamento de suas ações e decisões. 

 

As estratégias podem coexistir em uma mesma organização e podem ser 

adotadas conforme o momento que vive esta organização. O ambiente pode gerar 

alterações estratégicas da organização, fazendo com que ela altere também a forma 

de se relacionar com ambiente. O modelo formulado por Miles e Snow (1978), 

evidencia a relação entre os tipos de estratégia e o ambiente. 

 

 

2.3.1 Tipologia Miles e Snow 

 

 

Miles e Snow (1978) focaram seus estudos em quatro tipos de atividades 

industriais, que tinham empresas de diferentes portes, na qual a tipologia de 

estratégia adotada por esses autores tem atraído e chamado a atenção de 

pesquisadores em administração estratégica. Hambrick (2003) afirma que o modelo 

proposto por Miles e Snow (1978) apresenta a maior utilização e que tem passado 

por diversos testes de validade e utilização prática.  

Conforme Hoffmann e Hoffmann (2007, p.5): 

 

a tipologia de Miles e Snow (1978) tem chamado a atenção de alguns 
pesquisadores em comportamento e elaboração de estratégia, pelo fato de 
evidenciar uma melhor abrangência e apresentar melhores qualidades 
conceituais aplicadas a um grupo de empresas. 

 

Miles e Snow (1978), afirmam que as empresas desenvolvem padrões de 

comportamento estratégico relativamente estáveis na busca de adaptações com os 

ambientes identificados pela administração. São propostas pelos autores quatro 

tipos de estratégias genéricas: defensiva, prospectora, analítica e reativa.  

Segundo Gimenez et al. (1999), além das estratégias genéricas também 

destaca as categorias de estratégias competitivas, que diferenciam a empresa 

mediante a relação estratégia/estrutura e ambiente. Estas se diferenciam nas 
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respostas que as empresas dão a três problemas que compõem o ciclo adaptativo: 

problema empreendedor, problema de engenharia e problema administrativo, 

conforme figura 3 do ciclo adaptativo: 

 

 

Figura 3 - Ciclo Adaptativo 
Fonte: Miles e Snow (1978) 

 

Para Miles e Snow (1978), o ciclo deve ser visto como um modelo geral da 

fisiologia do comportamento organizacional. Os três problemas estão intimamente 

ligados, geralmente iniciando-se o ciclo pela fase empreendedora, passando pelo 

problema de engenharia e pelo problema administrativo, mas não sendo impedido 

de iniciar em outro estágio. 

Conforme os autores Miles e Snow (1978), pode-se afirmar que o problema 

Empreendedor tem como seu principal objetivo definir qual será o mercado de 

atuação e qual será o produto. Através disso torna-se necessário uma inovação no 

mercado, desenvolvendo uma rápida pesquisa para saber qual a necessidade do 

mercado em determinado segmento. Já o problema de Engenharia é a adaptação no 

mercado tecnológico, definindo assim quais os sistemas técnicos que serão 

utilizados, relacionados à produção e à distribuição do produto. Esse problema está 

intimamente ligado ao problema empreendedor, pois a partir do momento que se 
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define o mercado/produto é necessário uma tecnologia apropriada para colocar em 

prática com mais eficiência e eficácia os produtos escolhidos.  

O problema administrativo se define pela estrutura e pelos processos 

organizacionais, visualizando possíveis inovações e modificações futuras, ou seja, 

esse problema surge para alinhar os anteriores, definindo os processos 

organizacionais. A estrutura fica mais fácil à inovação e ao crescimento da 

organização, de modo que se possa ter acesso a todos os dados com mais rapidez, 

auxiliando na tomada de decisão. 

Na taxonomia apresentada pelos autores, além do ciclo adaptativo, é 

proposta a existência de quatro estratégias genéricas. No Quadro 5, estão 

apresentadas as estratégias genéricas de Miles e Snow (1978).  

Estratégias 

Genéricas 

 
Descrição 

 

Estratégia 

Defensiva 

 

Uma empresa seguindo esta estratégia procura localizar e manter 
uma linha de produtos/serviços relativamente estável. Seu foco 
concentra-se em uma gama de produtos/serviços mais limitada do 
que seus concorrentes e tenta proteger seu domínio através da oferta 
de produtos com melhor qualidade, serviços superiores e/ou menores 
preços, aplicando os conceitos de economia em escala e melhorias 
constantes nos processos de produção. Não procura estar entre os 
líderes da indústria, restringindo-se àquilo que sabe fazer tão bem, ou 
melhor, que qualquer um. 

 

Estratégia 

Prospectora 

 

Uma empresa que adota esta estratégia está continuamente 
ampliando sua linha de produtos/serviços. É criadora de mudanças e 
incertezas, explora funções relacionadas a Pesquisa e 
desenvolvimento. Enfatiza a importância de oferecer novos 
produtos/serviços em uma área de mercado relativamente mais 
ampla. Valoriza ser uma das primeiras a oferecer novos produtos, 
mesmo que todos os esforços não se mostrem altamente lucrativos, 
procura novas oportunidades de negócios. 

 

Estratégia 

Analítica 

 

Uma empresa que segue esta estratégia tenta manter uma linha 
limitada de produtos/serviços relativamente estável e ao mesmo 
tempo tenta adicionar um ou mais novos produtos/serviços que foram 
bem sucedidos em outras empresas do setor. Em muitos aspectos é 
uma posição intermediária entre as estratégias defensiva e 
prospectora. 

 

Estratégia 

Reativa 

 

A firma que adota uma estratégia reativa exibe um comportamento 
mais inconsistente do que os outros tipos. É uma espécie de não-
estratégia. Não arrisca em novos produtos/serviços a não ser quando 
ameaçada por competidores. A abordagem típica é esperar para ver e 
responder somente quando forçada por pressões competitivas para 
evitar a perda de clientes importantes e/ou manter lucratividade, 
geralmente elas não possuem habilidades para responder 
efetivamente as implicações das mudanças ocorridas no ambiente. 

Quadro 5 – Tipologia Estratégica de Miles e Snow (1978) 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos estudo de Gimenez (1998), e na literatura 

revisada. 
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Conforme Gimenez (1999), estudos têm demonstrado que, em ambientes 

mais dinâmicos existe um número maior de empresas que adotam a estratégia 

prospectora, essas são fontes geradoras de instabilidade na indústria, através da 

sua constante geração de inovações. Já em ambientes mais estáveis, as empresas 

com estratégias defensivas são encontradas em maior número, estas por sua vez 

irão buscar nichos de mercados nos quais possam encontrar estabilidades.  

Para Miles e Snow (1978), a sua tipologia pode compreender o 

comportamento estratégico de cada organização com a predominância de um tipo 

específico, porém as empresas não são puramente um dos tipos determinados pelos 

autores (TEIXEIRA; ROSSETTO; CARVALHO, 2009). 

Conforme cita em seu trabalho, Martins et. al.(2008, p.4), com base nos 

resultados apresentados pelas pesquisas de Hambrick (1983), Guthie e Chen 

(1986), Smith (1989), Zahra e Pearce (1990), Conant, Mokwa e Varadarajan (1990): 

“[...] pode-se afirmar evidências empíricas da existência dos quatro tipos de 

estratégias genéricas da taxonomia de Miles e Snow em ambientes variados”. Nesse 

mesmo trabalho o autor chega à conclusão de que “[...] a relação entre desempenho 

e as estratégias genéricas não é única, ela depende de fatores internos (por 

exemplo: tamanho) e de fatores externos (turbulências do ambiente, por exemplo)”. 

Gimenez (1998, p.12), afirma que seu estudo, “demonstrou a possibilidade de 

aplicação do modelo de Miles e Snow (1978), na investigação das escolhas 

estratégicas por empresas em diversos ramos de atividade”. Frente a esta afirmação 

e a comprovação por parte de autores com estudos recentes, como (DESARBO et 

al., 2006; PLESHKO; NICKERSON, 2008; ANDREWS et al., 2009), e que continuam 

utilizando o modelo de Miles e Snow (1978), para estudar o comportamento 

estratégico das organizações, por sua validade e utilidade, este estudo adotou este 

modelo. 

Conant, Mokwa e Varadarajan (1990), sintetizaram que podem ocorrer 

diferentes respostas para cada um dos problemas do ciclo adaptativo de Miles e 

Snow (1978), estas geradas pelas diferentes características dos tipos estratégicos, 

demonstradas no Quadro 6. 
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Componentes do 

Ciclo Adaptativo 

 

Dimensões 

Tipos Estratégicos 

Defensor Prospector Analítico Reativo 

Soluções e 

Problemas 

Empreendedores 

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(s) mercado(s) 

Iniciação ativa 

de mudança 

Seguidores 

cuidadosos de 

mudança 

Investidas 

oportunistas e 

postura de 

adaptação 

Monitoramento 

Ambiental 

Baseado no 

domínio e 

monitoramento 

organizacional 

cuidadoso/forte 

Orientado para o 

ambiente e o 

mercado/Busca 

agressiva 

Orientado para a 

concorrência 
Esporádico 

Crescimento 

Penetração 

cuidadosa e 

avanços na 

produtividade 

Desenvolviment

o de produtos e 

mercados e 

diversificação 

Penetração 

assertiva e 

desenvolvimento 

de mercado e 

produto cuidadoso 

Mudanças 

apressadas 

Soluções e 

Problemas de 

Engenharia 

Objetivo 

Tecnológico 

Eficiência de 

custos 

Flexibilidade e 

inovação 

Sinergia 

tecnológica 

Desenvolvi-

mento e 

conclusão de 

projeto 

Amplitude 

Tecnológica 

Tecnologia central, 

focal / expertise 

básica 

Múltiplas 

tecnologias / 

“chegando ao 

limite” 

Tecnologias inter-

relacionadas / “no 

limite” 

Aplicações 

tecnológicas 

mutáveis / 

fluidez 

 

Buffers 

Tecnológicos 

Programas de 

manutenção e 

padronização 

Habilidades do 

pessoal técnico / 

diversidade 

Incrementalismo e 

sinergia 

Habilidade para 

experimen-tar e 

“guarnecer 

soluções” 

 

 

 

 

 

Soluções e 

Problemas 

Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalisão 

Dominantes 

Finanças e 

Produção 
Marketing e P&D 

Assessoria de 

Planejamento 

Soluciona-dores 

de problema 

Planejamento 

De dentro para 

fora... Dominado 

por controle 

Busca de 

problemas e 

oportunidades /  

Perspectiva de 

campanha 

(programa) 

Abrangente com 

mudanças 

incrementais 

Orientado por 

crise e 

desorientado 

Estrutura 
Funcional / 

autoridade linear 

Por produto e/ou 

mercado 

Dominada por 

assessores / 

orientada por 

matriz  

Autoridade 

formal rígida / 

desenho 

operacional 

indefinido 

Controle 

Centralizado e 

formal / ancorado 

financeiramente 

Desempenho de 

mercado / 

volume de 

vendas 

Métodos múltiplos 

/ cálculos de riscos 

cuidadosos... 

contribuições de 

vendas 

Evitar 

problemas/ tratar 

problemas 

remanes-centes  

Quadro 6 - Dimensões do Ciclo Adaptativo e Características do Tipo Estratégico 

Fonte: Conant, Mokwa e Varadarajan (1990) 

Diante do quadro 03, o pesquisador poderá identificar diferentes 

comportamentos estratégicos na mesma organização, derivando nos três 

componentes do ciclo adaptativo. Vale ressaltar a dinamicidade do ambiente, que 

poderá influenciar nas decisões organizacionais e principalmente nos rumos que a 

organização tomará. Segundo Andrews et al. (2008), é inadequado categorizar as 
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organizações como pertencentes exclusivamente a um único tipo de estratégia, as 

mesmas poderão ter mais de um modelo de estratégia.   

Para Scherer et al. (2009, p.118), “as empresas, dadas as suas 

características peculiares de estrutura, processos e contexto ambiental, fazem suas 

escolhas estratégicas de tal modo que cada uma apresente uma configuração 

distinta em função das suas muitas especificidades”, demonstrando a variabilidade 

dos comportamentos estratégicos que a organização pode adotar, influenciadas pelo 

ambiente, tanto interno como externo. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Por meio da metodologia, o pesquisador pode escolher a melhor forma de 

abordar uma determinada problemática. Assim sendo, serve como ferramenta, pois 

é pelos procedimentos que se especifica o caminho ou os métodos a serem 

adotados para se tornar possível alcançar os objetivos propostos (ALVES, 2007).  

O presente trabalho é um estudo de caso, exploratório, que utilizará a 

abordagem de caráter qualitativo, pois descreve a complexidade de determinado 

problema e a interação de certas variáveis, a fim de compreender e classificar os 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuindo no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos (DIEHL e 

TATIM, 2004). Para esse estudo identificou-se que a pesquisa qualitativa é a que 

mais atende os objetivos propostos. Virgilito et al. (2010, p.1), salientam que o 

objetivo da pesquisa   qualitativa é: 

a identificação das opiniões dos indivíduos, sem a preocupação de 
transformar seus resultados em números, visando porém entender as 
associações que os entrevistados fazem entre suas idéias e os aspectos 
relacionados aos conceitos que pretende estudar. 

 

Segundo Yin (2005), o método de estudo de caso, como estratégia de 

pesquisa, compreende um método de grande abrangência. A pesquisa foi realizada 

através de entrevista semi-estruturada qualitativa, culminando na categorização dos 

dados. Conforme Godoi e Mattos (2006, p.306). “O estilo aberto dessa prática de 

investigação permite a obtenção de uma grande riqueza informativa e proporciona 

ao investigador a oportunidade de clarificação e seguimento de perguntas e 

respostas em uma interação direta e flexível”.  

Identifica-se na entrevista qualitativa o papel fundamental do entrevistador 

sobre o entrevistado, a relação que ocorre em uma conversa que pode durar apenas 

uma hora e tem que promover subsídios para o pesquisador, sendo que este deverá  

conduzir a entrevista,  evitando  intervenções na  fala do entrevistado.  

Para Godoi e Mattos (2006, p.318): “[...] nos métodos qualitativos, o 

pesquisador é necessariamente envolvido na vida dos sujeitos, visto que seus 

procedimentos de pesquisa baseiam-se em conversar, ouvir, permitir a expressão 
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livre dos interlocutores”. É fundamental a relação de confiança neste processo de 

pesquisa, no qual o entrevistado deve se sentir à vontade e principalmente seguro 

de relatar informações ao entrevistador, com a segurança que estes relatos 

permaneçam no anonimato.  

No campo das pesquisas qualitativas, o discurso e a narrativa promovem uma 

metodologia diferenciada de pesquisa científica, pois tanto um como o outro 

possuem um papel de explicitação, mesmo sabendo que os dois promovem diversas 

informações de forma implícita.  

O papel do pesquisador durante a aplicação destas duas modalidades de 

pesquisa é extremamente importante, pois ele deverá realizar a leitura nas “entre 

linhas” do que está escrito ou falado, pois estas informações podem possuir uma 

relevância extremamente significativa para a pesquisa. Devido a esta condição, é 

fundamental a experiência e os conhecimentos do pesquisador, na qual a sua 

postura poderá acarretar o sucesso ou o insucesso da pesquisa 

A pesquisa qualitativa extrapola o conhecimento adquirido somente dos 

dados. Ela possui uma profundidade que explora o conhecimento do entrevistado e 

do entrevistador, no qual a relação promove descobertas tanto de um como do 

outro. Evidencia-se o caráter de confiança e de abertura, sendo que a informação 

deve ser depositada em confiança ao entrevistador e este deverá ter conhecimento 

suficiente da metodologia para perceber se a informação é verídica ou não.  

Todo o método que é baseado na subjetividade gera especulações no sentido 

de confiança ou credibilidade dos dados coletados. Cabe aos pesquisadores a 

utilização da metodologia de entrevista qualitativa com uma preocupação superior a 

qualquer outra metodologia, pois já é sabido que há “desconfiança” em métodos 

qualitativos que possuem uma grande subjetividade, desta forma é primordial a 

consciência do entrevistador e do entrevistado na coleta fidedigna de todas as 

informações pertinentes ao estudo.  

 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO  

 

 

Este estudo foi desenvolvido em Unidade Operativa do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - SENAC, localizada na região Oeste do Estado de Santa 
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Catarina. O município no qual fica sediada esta Unidade desfruta de economia 

estável, sustentada em agroindústrias e prestação de serviços. Para atender à 

demanda comercial evidenciada por esta diversificação, o SENAC está atuando 

neste município desde 1976, contribuindo para com o crescimento da cidade na 

oferta de cursos que buscam suprir as necessidades comerciais e sociais do 

município.           

A Unidade SENAC estudada, atua em sede locada com 1.913,67m² de área 

construída, com ambientes climatizados e com equipamentos de última geração, 

prestando atendimento a 16 municípios da região, com 148.644 habitantes, 

desenvolvendo cursos nas áreas da educação profissional, bem como projetos 

especiais que atendem às demandas locais.  

Oferece cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos nas áreas 

prioritárias de Gestão, Saúde, Informática, Turismo e Hospitalidade, especialização 

técnica de nível médio e cursos de pós-graduação, em parceria com outras 

Unidades do SENAC/SC e com a Fundação Getúlio Vargas. Em 2008, capacitou 

mais de 1.200 novos profissionais, totalizando aproximadamente 14.450 horas de 

curso.  

Dentre os cursos que a Unidade executa, destacam-se: Técnico em 

Enfermagem, Técnico em Turismo, Técnico em Informática, Técnico em Redes de 

Computadores, Técnico em Montagem e Manutenção de Equipamentos de 

Informática, Técnico em Administração,  Aperfeiçoamento em Desenvolvimento 

Gerencial e em Logística, cursos de  MBA/FGV em Gestão Empresarial e em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação SENAC/SC em Segurança da 

Informação, Pós-Graduação em Segurança de Alimentos através do SENAC 

Nacional, na modalidade de Ensino a Distância.  

A Unidade a partir de 2007 sofreu uma grande transformação, devido a sua 

intenção e inscrição no Ministério da Educação para transforma-se em uma 

faculdade de tecnologia, dessa forma se reestruturando fisicamente, em equipe 

técnica e principalmente reavaliando a sua atuação no mercado de educação 

profissional. 
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Através de visitas in loco foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, 

identificando as principais decisões estratégicas ocorridas no ano de 1998 até 2008, 

ano do mandato do penúltimo Presidente da Federação do Comércio de Santa 

Catarina, este substituído em janeiro de 2009, em virtude de seu falecimento.  Além 

das decisões, as entrevistas identificaram o modo e o processo de monitoramento, 

bem como o comportamento estratégico da Unidade no período identificado. No 

período anterior a realização das entrevistas, foi realizada a aplicação de um pré-

teste, o que ocorreu com um coordenador de núcleo de outra Unidade do SENAC, 

este com o mesmo cargo que os entrevistados da pesquisa ocupam. Na aplicação 

do pré-teste percebeu-se a dificuldade na condução de algumas perguntas na 

entrevista, fazendo com que o pesquisador revisse as questões. Após a revisão foi 

aplicado um novo pré-teste e com esse pode-se identificar a eficácia da ferramenta. 

O roteiro validado após o pré-teste e utilizado na pesquisa pode ser observado no 

Apêndice A. 

Pelas entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas, os envolvidos 

apontaram suas principais recordações sobre o monitoramento do ambiente em 

relação às decisões estratégicas. De acordo com Godoi e Mattos (2006, p.314), 

 

além do roteiro, fazem parte da parafernália instrumental do entrevistador as 
gravações e as transcrições, que pretendem eliminar imprecisões das 
anotações de campo e ampliar a possibilidade de acesso público dos 

resultados, com elevado detalhamento. 

 

A pesquisa foi estruturada em perguntas abertas, que tem por objetivo 

respostas que venham a atender a necessidades de informações do estudo. Este 

modelo pode ser observado no Apêndice A. 

Finalizadas as entrevistas, os conteúdos verbais foram transformados em 

textos e categorizados, obtendo-se como resultado a constatação de 101 decisões, 

estas apontadas pelos cinco entrevistados. Após o agrupamento dessas decisões, 

devido às mesmas terem os mesmos conteúdos, obteve-se 19 decisões para a 

realização do estudo. Com a definição das decisões, as mesmas tiveram trechos 

transcritos, com palavras que foram negritadas, facilitando identificação e a relação 
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com as teorias. Pode-se observar que em várias decisões ocorrem a transcrição de 

mais de um entrevistado, isto devido aos entrevistados citarem a mesma decisão no 

processo de entrevista. Também foram realizadas coletas de dados utilizando a 

técnica de análise documental, está utilizando como subsidio os relatórios de gestão 

da Unidade estudada. Dessa forma o estudo teve como fontes primárias de 

informação as transcrições das entrevistas e as fontes secundárias foram os dados 

obtidos nos relatórios de gestão da Unidade. 

Diante desta informação o pesquisador elaborou tabelas à luz dos modelos de 

Aguilar (1967), Cancellier (2004) e Miles e Snow (1978). Após a confecção das 

tabelas foram realizadas as interpretações fundamentadas nas taxonomias dos 

autores, auxiliado pelo protocolo de pesquisa - apêndice B, o pesquisador pode 

realizar as análises e conclusões do trabalho. 

Para realização das entrevistas o entrevistador deverá estar atento a alguns 

fatores, entre os quais se pode citar: agendamento, local e a condução da entrevista. 

As entrevistas com o diretor ou coordenadores foram pré-agendadas 

individualmente com o entrevistado. Antes de ocorrer à entrevista, foi realizado um 

novo contato com o entrevistado para a confirmação da entrevista. Dentro dessa 

perspectiva de organização do processo, outro fator de suma importância para a 

qualidade da entrevista é o local no qual a mesma foi realizada, pois ele é fator 

preponderante para a qualidade da mesma. Ele foi determinado pelo entrevistado, 

porém este deverá oferecer condições para o bom andamento das atividades, 

evitando interrupções e quebra de sigilo. Mediante este contexto, todas as 

entrevistas foram realizadas na própria Unidade de estudo, com agendamento 

prévio. A exceção ocorreu com a coordenadora educacional, esta transferida em 

2005 para outra Unidade do SENAC. Dessa forma a entrevista foi agendada na 

Unidade que atualmente a entrevistada trabalha. Para se obter os dados para a 

realização desse estudo, foram realizadas quatro entrevistas, todas individuais, com 

duração aproximada de uma hora cada. 

O entrevistador conduziu a entrevista por perguntas previamente formuladas, 

salientando ao entrevistado que a entrevista é gravada para posterior transcrição 

das informações. O entrevistado foi informado que todo o conteúdo da entrevista 

ficará em sigilo e que em momento algum os participantes serão identificados. 
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3.2.1 Perfil dos entrevistados 

 

 

Os entrevistados foram o diretor e os coordenadores (administrativo 

/financeiro, relações com o mercado e educacional da Unidade), além do 

coordenador educacional atual, participou o coordenador educacional, que já atuou 

na Unidade no período do estudo e atualmente esta trabalhando em outra Unidade. 

Todos os entrevistados possuem atribuições que lhe dão autonomia para decisão 

em suas áreas e o diretor com autonomia para diversas decisões da Unidade. 

A participação do diretor na entrevista qualitativa é fundamental para a 

contribuição de informações estratégicas, que muitas vezes são desconhecidas dos 

demais membros. Pois, sem observar um processo de mudança a partir da 

perspectiva dos gerentes, é quase impossível para um investigador entender a 

dinâmica que envolve os fenômenos de mudança. (ROSSETTO; et al., 1996).  

Abaixo estão descriminados os cargos e informações pertinentes a cada 

entrevistado, sendo que ao lado da função estará apresentada uma letra que 

identificará o entrevistado nas transcrições. Salienta-se que os dados foram 

repassados pelos entrevistados, e que os mesmos assinaram termo de autorização 

de divulgação do material. 

 

Função: Coordenador Administrativo - A 

Missão da Função: Supervisionar/coordenar as atividades administrativas da 

Unidade, assessorando o gestor na tomada de decisão. 

Funcionário da instituição desde: 2007 

Ocupa o cargo de Coordenador Administrativo desde: 2007 

Formação: Graduação em Ciências Contábeis, Pós-graduação em Gestão 

Empresarial e MBA em Gestão Empresarial. 

 

Coordenador do Núcleo de Relações com o Mercado – B 

Missão da Função: Promover ações de comercialização a fim de cumprir as metas 

organizacionais e atender necessidades de profissionalização.  

Funcionário da Instituição desde: 2003 

Ocupa o cargo de Coordenador do Núcleo de Relações com o Mercado desde: 2007 

Formação: Graduação Administração de Empresas e MBA em Gestão Empresarial. 
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Coordenador Educacional - C 

Missão da Função: Gerenciar a equipe do Núcleo garantindo a qualidade das ações 

educacionais. 

Funcionário da instituição desde: 2001  

Ocupa o cargo de Coordenador Educacional desde: 2005, porém foi coordenadora 

administrativa de 2002 à 2005 

Formação: Licenciatura em Biologia, Pós-graduação em Marketing, Pós-graduação 

em Sistemas de Informação e Finanças e MBA em Gestão Empresarial. 

 

Diretor - D 

Missão da Função: Garantir o cumprimento das diretrizes estratégicas do Senac-SC, 

facilitando a capacitação e a formação de clientes, alunos e comunidade, 

coordenando e direcionando as atividades dos núcleos e da Unidade Operativa. 

Funcionário da instituição desde: 1995 

Ocupa o cargo de Diretor desde: 1995 

Formação: Licenciatura em Educação Física, Pós-graduação em Promoção da 

Saúde, Pós-graduação em Educação Infantil, Pós-graduação em Medidas e 

Avaliação em Educação Física. Pós-graduação em Desenvolvimento gerencial, Pós-

graduação em Recursos Humanos, Pós-graduação em Finanças para Executivos, 

MBA em Gestão Empresarial, Mestrando em Administração e Doutorando em 

Psicologia Educacional. 

 

Coordenador Educacional – E  

Missão da Função: Gerenciar a equipe do Núcleo garantindo a qualidade das ações 

educacionais. 

Funcionário da instituição desde: 1994(Colaborador transferido em 2005 para outra 

Unidade). 

Ocupa o cargo de desde: 1994 

Formação:Licenciatura em Pedagogia, Pós-graduação em Educação a Distância, 

Pós-graduação em Metodologia da Educação, Pós-graduação em Gestão 

Estratégica de Negócios, MBA em Marketing e Mestranda em Educação. 
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3.3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Após a realização de entrevistas e análise documental, pode-se ter subsídios 

para compor quadros, identificando os modos de monitoramento ambiental as 

etapas dos processos de monitoramento e o comportamento estratégico de cada 

decisão tomada. Diante dessas informações, a análise dos dados ocorreu através da 

relação entre as teorias estudadas e fundamentadas pelos autores, Aguilar (1967) 

que descreve os modos de monitoramento ambiental, Cancellier (2004) que 

apresenta os processos de monitoramento ambiental e Miles e Snow (1978) que 

transcreve sobre comportamento estratégico. 
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4  RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo apresenta-se a análise dos dados e dos resultados da 

pesquisa, a partir da coleta realizada durante os meses de novembro de 2009 a 

fevereiro de 2010. Foi analisado se ocorre a relação do monitoramento ambiental 

com o comportamento estratégico da Unidade pesquisada. Para isto serão 

apresentados os períodos, com suas respectivas decisões, apontando o seu 

monitoramento ambiental, as etapas no processo de monitoramento e o 

comportamento estratégico adotado para cada período, formando ao final das 

transcrições o período geral, compreendendo os 10 anos de estudo.  

O método e as tabelas desenvolvidas permitiram que os dados fossem 

analisados, ou seja, os quadros não apresentaram respostas prontas para os 

problemas/perguntas, mas foram o meio pelo qual as repostas surgiram. Pelos 

quadros, pode ser realizada a análise dos dados, que permitiu verificar a existência 

de relações entre as teorias.  

Baseado nas decisões apontadas nas entrevistas, foram definidos três 

períodos estratégicos apresentados no Quadro 7, estes caracterizados pelas 

decisões tomadas pela Unidade que estabeleceram um padrão de comportamento 

estratégico, este por sua vez, identificado através do referencial teórico em que se 

fundamenta a pesquisa. 

 

PERÍODO I (1998 – 2000) – Definição de Produtos, Áreas de atuação e Níveis de Atuação 

Decisão 1 - Lançamento de cursos específicos (Desenvolvimento Gerencial) 

Decisão 2 - Lançamentos dos cursos técnicos 

Decisão 3 - Criação dos núcleos, tendo especialistas nas áreas 

Decisão 4 - Investir na área de turismo como uma das áreas prioritárias 

Decisão 5 - Buscar e mudar para outro lugar (shopping) 

Decisão 6 - Deixar de atuar com algumas áreas (moda beleza e datilografia), focar atuação 

Decisão 7 - Fortalecimento de 4 áreas de atuação (saúde, turismo, gestão e informática) 
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PERÍODO II (2001 – 2005)  - Criação de um Espaço Adequado e Implementação de Sistemas 

de Gestão 

Decisão 1 -  Implantação do BSC na Unidade 

Decisão 2 -  Construção de uma nova Unidade 

Decisão 3 - Fim das parcerias com outras instituições, exclusividade com a FGV 

Decisão 4- Deixar de participar na organização de eventos 

Decisão 5 - Estar presente na região, com no mínimo dois cursos em todas as cidades da região 
acontecendo por ano – 17 cidades 

Decisão 6 - Criação do núcleo de encaminhamento do mercado de trabalho 

Decisão 7 - Lançamentos Cursos do PET – parceria com empresários, atendimento social 

PERÍODO III (2006 – 2008) Melhoria de Processos e Redefinição de Produtos 

Decisão 1 - Reestruturação do Educacional, Trabalhando por Eixos 

Decisão 2 - Lançar cursos técnicos em períodos diurnos 

Decisão 3 - Criação da Faculdade 

Decisão 4 - Criação do núcleo de encaminhamento do mercado de trabalho 

Decisão 5 - Centralização da verba de divulgação, focado nos períodos de divulgação 

Quadro 7 - Períodos Estratégicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A seguir serão apresentados os dados coletados e a tabelas construídas a luz 

das teorias estudadas, baseados nas entrevistas realizadas, para cada período 

estratégico. 

 

 

4.1 PERÍODO 1: DEFINIÇÃO DE PRODUTOS, ÁREAS E NÍVEIS DE ATUAÇÃO- 

(1998-2000) 

 

 

Neste período, compreendido entre os anos de 1998 a 2000, evidencia-se a 

estruturação e a identificação das áreas prioritárias de ação da Unidade. É 

caracterizado pela priorização de atividades, bem como a busca de maior 

visibilidade pelo mercado. Foi um período de transformações na forma de atuação, 

por determinação da Administração Regional, deixou-se de atuar com cursos do 
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SINE (Sistema Nacional de Emprego), que até então geravam a maior receita e a 

maior produção da Unidade.  

Na busca de alternativas para essa redução de produção e conseqüente 

receita, buscou-se a criação de novos cursos, bem como o oferecimento de cursos 

com maior carga horária, como foi o caso dos cursos técnicos. Estes, em um 

primeiro momento, tiveram que ser oferecidos em parceria com a Escola Agrotécnica 

Federal, em virtude da aprovação junto ao Conselho Estadual de Educação. Foi um 

período de busca de novos mercados, novos produtos e principalmente definição da 

atuação da Unidade no mercado de Educação Profissional. Pode-se também citar a 

busca de um espaço novo para atender a nova forma de trabalho. 

Durante o período I foram identificadas por meio de entrevistas com os 

gestores da Unidade, sete decisões a serem estudadas, conforme Quadro 8. Além 

da identificação das decisões, serão apontados fatos marcantes coletados na 

entrevista que subsidiarão a interpretação do período a luz das teorias. 

 

Quadro 8 – Quadro das Decisões do Período I 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 
 
 
Decisão 1: Lançamento de Cursos Específicos – Desenvolvimento Gerencial 

(1999)   

 

Devido a região de atuação da Unidade, possuir diversos 

profissionais/empresários que queriam qualificar-se mas não possuíam curso 

ANO DECISÃO 

1999 Decisão 1 - Lançamento de cursos específicos – Desenvolvimento Gerencial,  

1999 Decisão 2 - Lançamentos dos cursos técnicos 

1999 Decisão 3 - Criação dos núcleos, tendo especialistas nas áreas 

1999 Decisão 4 - Investir na área de turismo como uma das áreas prioritárias 

1999 Decisão 5 - Buscar e mudar para outro lugar (shopping) 

2000 
Decisão 6 - Deixar de atuar com algumas áreas (moda beleza e datilografia), 
focar atuação 

2000 Decisão 7 - Fortalecimento de 4 áreas de atuação (saúde, turismo, gestão e 
informática) 
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superior,  percebeu-se a oportunidade de lançar o Curso de Desenvolvimento 

Gerencial, atendendo  assim uma demanda regional. Foi um curso elaborado para 

empresários, com nível de pós-graduação, porém sem a necessidade do aluno ter 

uma graduação. O curso de Desenvolvimento Gerencial desenvolvido pela Unidade 

foi considerado um curso pioneiro no Estado. Após esta experiência, outras 

Unidades do Estado de Santa Catarina passaram a realizar o mesmo curso e este 

passou a fazer parte do portfólio de cursos oferecidos pelo SENAC, conforme 

palavras do entrevistado D:  

a gente criou um curso muito semelhante a pós-graduação, era mais 
rápido, era focado em determinada necessidade de mercado, e não exigia 
ter curso superior, mas porém os professores eram todos da Pós-
graduação, só que precisavam ter experiência de mercado, então a pessoa 
tinha que ser empreendedor, o dono do negócio. 
A obtenção dos dados para lançar este curso, ocorreu da seguinte forma, 
nós tínhamos já neste momento a execução de cursos de Pós-graduação, 
então no momento que você esta fazendo divulgação do curso, buscando 
pessoas para o fechamento das turmas, começamos a perceber que na 
nossa cidade e região de uma forma geral existem muitos empresários de 
grande sucesso tanto da parte social como econômica né, que tem sucesso, 
que não tem formação superior, tem bons negócios muito bem estruturados, 
comando esse negócio com grande sucesso, mas que não tinham formação 
superior. Então nessas conversas esses empresários foram salientando: 
olha eu gostaria muito de participar de um curso assim, porém eu não tenho 
curso superior, embora possa participar um percentual pequeno um ou dois 
alunos em cada turma como aluno ouvinte, a gente percebeu que existia 
então um nicho de mercado que estava sendo explorado, que era um curso 
específico com nível bastante bom de docentes que deveriam estar 
trabalhando com eles, mas que não necessariamente fosse um curso de 
pós-graduação exigindo a graduação, então nesse sentido a gente 
começou a discutir com esses empresários e essa discussão foi de 
alguma forma formalizada quando se marcou reunião e sentou com 
empresários, vários empresários através ou da Associação comercial ou da 
Câmara de Diretores Lojistas. Discutiu o seguinte, bom qual é a 
necessidade que vocês percebem que falta para vocês na gestão no 
negócio de vocês, ai eles foram dando as idéias: olha eu tenho dificuldade 
de fazer uma análise econômica financeira da minha empresa, olha nós 
temos dificuldade de montar fluxo de caixa, olha eu não conheço muito de 
marketing, então a agência vem e diz para eu fazer isso e faço. 

 

Quanto questionado sobre a escolha das suas fontes de informação, bem 

como era realizado o registro, o entrevistado D salientou:  

 

a escolha dos empresários foi por eles estarem participando da Câmara de 
Dirigentes Lojistas ou da Associação Comercial e Industrial, com uma ou 
duas exceções, são empresários assim de grande sucesso que a gente 
tem na nossa região, com mais de 15 lojas e outro com mais de 40 lojas, a 
gente viu que as informações deles era realmente importante relevante para 
a gente conhecer e saber o que eles pensavam a respeito dessa 
informação. 
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 [...] a partir desses dados que a gente foi elencando, esses dados eram 
anotados na agenda e também relatos de reunião, atas de reunião e tal 
que a gente tinha. 

 

No relatório de gestão, no qual a Unidade apresenta todas as ações 

relacionadas as suas atividades, fica evidente o caráter empreendedor, bem como o 

relacionamento com a comunidade no desenvolvimento de novos produtos, podendo 

ser confirmado por Senac (2000, p.34), “com relação a nossos produtos, estamos 

sempre inovando com o lançamento de novos programas na medida do possível e 

de preferência, os mesmos estão surgindo das necessidades levantadas pela 

comunidade”.  

O Quadro 9, apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 1 - 
PERÍODO I 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Visão 
Condicionada 

Pré- 
monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e Uso Prospector 

19
99

 -
 L

an
ça

m
en

to
 d

e 
cu

rs
o

s 
es

p
ec

íf
ic

o
s 

(D
es

en
vo

lv
im

en
to

 G
er

en
ci

al
) 

Exposição a 
Informação nas 
conversas para 

matricula de pós, 
identificou-se 

potencial para um 
novo produto, após 
essa identificação, 

ocorre a 
sensibilização dos 
colaboradores em 

coletar 
informações de 

forma informal e 
formal e para 

tomada de decisão. 

Após uma 
identificação de 

uma 
oportunidade 
mercadológica 

os colaboradores 
foram 

direcionados ao 
que deveria se 

ater na coleta de 
informações e 
principalmente 

quais eram 
relevantes 

As necessidades 
foram definidas a 

medida que 
percebeu-se a 
potencialidade 

para o 
lançamento de 

um novo 
produto e das 
percepções da 

equipe 

Empresários 
da CDL, AEC e 

empresários  de 
Sucesso na Região, 
todos escolhidos 
em função da sua 

posição na 
sociedade ou então 

de forma 
institucional 

Agendas 
 

Atas 
 

Memória dos 
Colaboradores 

Cruzamento 
de 

informações 
informais da 
Comunidade 
no momento 

da procura por 
cursos de pós-
graduação e a 

informação 
coletada de 

forma 
informal do 

colaborador é 
cruzada com 

as 
informações 

formais 
extraídas de 

reuniões 

Esforços para o 
Lançamento de um 

novo Produto e 
pioneirismo desse 
produto referente 

as Unidades do 
SENAC em SC, 
dessa forma a 
Unidade foi a 

primeira a criar e 
oferecer o curso no 

cenário 
catarinense. 

Quadro 9 – O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 1 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

Decisão 2: Lançamento de Cursos Técnicos em Parceria (1999)   

 

 Antes do lançamento dos cursos técnicos, a Unidade dispunha em sua 

programação de alguns cursos de qualificação (com uma carga horária maior), e 

outros cursos de capacitação (com uma carga horária bem reduzida), porém todos 

estes cursos não necessitavam de aprovação no Conselho Estadual de Educação, 

bem como não possuíam tantas exigências estruturais. Pode-se salientar que estes 
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cursos necessitam de um grande número de orientadores, devido à sua 

dinamicidade, e também de um grande esforço de comercialização, haja vista que o 

seu período de execução é pequeno, necessitando de reposição por outro curso em 

um curto espaço de tempo. Esses avanços podem ser destacados na fala do 

entrevistado E: 

 

lançar cursos técnicos, que até então eram só cursos curtos que 
demandavam grande fluxo de trabalho, grande número de contratação, nós 
tínhamos contratação muito grande de profissionais e com a entrada nos 
cursos técnicos, então nós tivemos uma implementação física, uma 
implementação bibliográfica, então todo o tipo de estrutura para a questão 
escolar teve com essa implementação. 

 

No ano de 1999 a Unidade não possuía condições físicas para a realização 

de cursos Técnicos, pois estes cursos possuem legislação específica, bem como 

uma série de exigências do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, 

para sua aprovação. Devido a essa deficiência estrutural, as aulas eram realizadas 

em outros ambientes, estes cedidos em sistema de parceria e que não refletiam a 

marca SENAC, conforme relata o entrevistado D: “as aulas eram feitas em Escola 

Estadual, nós não tínhamos espaço físico, laboratório era Embrapa, era convênio, 

Sadia e a gente usava espaço da escola Deodoro”.  

Devido a essa dificuldade na aprovação de cursos, a direção da Unidade 

procurou através da Gerência de Educação e Inovação e da Escola Agrotécnica 

Federal uma parceria para realização dos cursos, sendo explicitado na fala do 

entrevistado C: “buscou-se uma parceria com a Escola Agrotécnica para conseguir 

uma aprovação mais ágil do curso, já que a escola fazia a aprovação pelo 

conselho dela, interno dela e não pelo Conselho Estadual de Educação”. 

Pelo convênio celebrado com a Escola Agrotécnica Federal, a Unidade 

passou a executar em parceria, os cursos de Técnicos de Informática, Curso 

Técnico em Turismo, Cursos Técnico em Enfermagem e Cursos Técnico em 

Alimentos. Como a Escola Agrotécnica Federal possui autonomia para aprovação de 

seus cursos Técnicos, o SENAC passou a utilizar deste convênio para a execução 

de seus cursos, mesmo que em parceria.  

O SENAC/SC celebra parcerias estratégicas com diversas organizações e 

esta parceria com a Escola Agrotécnica Federal foi fundamental para o 

desenvolvimento da Unidade, oportunizando também cursos técnicos em outras 
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áreas. Ocorreram diversas parcerias entre a Unidade e outras instituições no ano de 

1999, que podem ser observadas por Senac (1999, p.4): 

 

os trabalhos de parceria são nossa marca registrada e este ano, novas 
parcerias se realizaram, UFSC, UNC, Escola Agrotécnica Federal de XX, 
Prefeitura Municipal de  XX, SADIA, Associação Catarinense dos Criadores 
de Suínos,...Centro Nacional de Pesquisa em suíno e aves – EMBRAPA...”. 

 

Após a realização dos cursos em parceria, a Unidade do SENAC conseguiu 

infra-estrutura adequada, e passou a aprovar os seus próprios Cursos Técnicos. É 

identificada na fala do entrevistado, a necessidade mercadológica de se lançar 

Cursos Técnicos, porém devido a uma deficiência estrutural da Unidade, optou-se 

pela parceria para o lançamento desses cursos. Após um período de tempo a 

Unidade adquiriu condições para o lançamento de seus próprios cursos e assim o 

fez. Essa também foi uma postura adotada em função da identificação no SENAC 

SC, de que outras Unidades estavam realizando cursos Técnicos e 

conseqüentemente atingindo bons resultados, despertando dessa forma o interesse 

da Unidade em entrar nessa modalidade de ensino. Conforme o entrevistado D: 

  

...nós temos que entrar no mercado de cursos técnicos, o conselho 
estadual está negando todos os cursos do SENAC Santa Catarina, o que 
nós vamos fazer, achamos uma alternativa. [...] a decisão foi daqui. [...], 
depois conseguimos aprovar os nossos cursos e não paramos até hoje. 
O curso Técnico foi um divisor de águas na gestão do SENAC em uma 
forma geral. O SENAC atuava com cursos com uma duração um pouco 
menor, exceto cursos na área de moda e beleza, que eles tinham uma 
carga horária maior, uma carga horária superior a 800h... 450h, eram cursos 
maiores, a maioria dos outros cursos eram cursos pontuais. Então quando a 
gente fez a opção por cursos técnicos, o que a gente observou: Um que 
existia por parte do Governo do Estado uma intenção de promover a 
capacitação de pessoas em nível técnico, depois a gente observou, isso 
são observação do governo do Estado, através de documentos e de 
reunião promovidas pelas coordenadorias da época era UCRE, que hoje 
vem a ser a Secretaria Regional, então eles começaram a dizer que eles 
iam lançar um programa que tinha o nome de PROFORT, que era para 
fazer a profissionalização de pessoas do ensino médio, e para isso eles iam 
utilizar as parcerias com as escolas estabelecidas na região. As indústrias 
por sua vez, a indústria principalmente a Sadia aqui da nossa região, em 
uma reunião que a gente tinha com eles, de que forma a gente podia estar 
atuando e eles nos disseram que tinham necessidade em cursos técnicos. 

 

Quando questionado sobre o registro das informações, o entrevistado D 

descreve: 

o  que nós fizemos, reunimos com o pessoal da Escola Agrotécnica,a 
Escola Agrotécnica é Federal ela tem autonomia, então ela criou e aprovou 
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o curso, pra ela em convênio conosco, foi assinado o convênio, diretor 
regional do SENAC assinou o convênio de parceria de execução. 
Nesse caso foram feitas reuniões formais mesmo, na escola técnica 
existem atas sobre isso, o próprio convenio foi gerado dessas reuniões 
por que teve que ser assinado convênio com a Embrapa com a Sadia, com 
a escola de educação básica Deodoro, por que ai nós usamos a escola por 
que nós não tínhamos o espaço físico para fazer 
Esta todo ele registrado, descrito, primeira decisão ou primeira ação isso 
aquilo lá, dessa forma não, formalmente descrito não, foram reuniões tem 
ata de reunião etc, mas não esta formalizado o processo de tomada de 
decisão 

 

É também identificado que a Unidade, após o lançamento do curso Técnico 

em Alimentos, em parceria com a Escola Agrotécnica Federal, deu continuidade no 

seu projeto de ter cursos técnicos, lançando novamente em parceria novos produtos 

para o ano de 2000. Este fato pode ser identificado por Senac (2000, p.29):  

aprovação dos Cursos Técnicos – 19/12/2000 – O SENAC em parceria com 
a EAFC – Escola Agrotécnica Federal de XX apresentaram os cursos 
técnicos: Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática, os quais foram 
aprovados pelos conselheiros presentes, sendo que após aprovação 
trabalhou-se na divulgação dos mesmos a comunidade XX e região  para 
sua implantação em 2001, iniciando as aulas a partir de março de 2001, 
assim também como o Técnico em Turismo que já havia sido aprovado 
anteriormente no respectivo ano de 2000. 

 

O Quadro 10, apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 2 - 
PERÍODO I 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Analítico 

19
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o
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Mesmo sem 
estruturação para 
coletar as 
informações a 
Unidade passou a 
buscar informações 
para a tomada de 
decisão, quer 
através de 
conversas informais 
ou na participação 
de reuniões, dessa 
forma foram 
elencando as 
principais 
informações. 

Ocorreu o 
preparo dos 

colaboradores 
para a busca das 

informações, 
direcionando as 
atividades por 

setores e 
determinando as 
suas atribuições 

As necessidades 
foram definidas 
em relação  ao 

mercado, 
identificado 

pelas 
informações 
coletadas em 

reuniões e pelas 
exigências legais 

Informações 
coletadas em 
fontes oficiais, 

devido a 
exigências legais 

Fontes pessoais   
 

Órgãos Municipais 
e Estaduais 

Convênios 
 

Atas 
 

Memória dos 
Colaboradores 

 
Registros por 

exigências legais 

Cruzamento 
de 

informações 
pessoais 

com 
informações 
coletadas a 

órgãos 
Municipais 
e Estaduais 

Esforço para 
lançar cursos 

técnicos, através 
de parcerias, 
dessa forma 

adiciona-se um 
novo produto na 

região, em 
função do 
sucesso já 

alcançado por 
outras Unidades 

do SENAC-SC 

Quadro 10 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 2 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

 



59 

 

Decisão 3: Criação dos núcleos, tendo especialistas nas áreas (1999) 

 

Com o crescimento da Unidade, e consequente aumento da oferta de cursos, 

sentiu-se a necessidade de focar e profissionalizar as ações nas áreas consideradas 

prioritárias e com isso ter profissionais com qualificações específica para atender às 

especificidades destas áreas, dessa forma foram criados os núcleos. Esse sistema 

não era visto em outras Unidades do SENAC de Santa Catarina, salientado na fala 

do entrevistado D:  

 

nós criamos núcleos, como se fosse negócio, negócio informática, negocio 
gestão, saúde, o SENAC não tinha essa estrutura, quer dizer, talvez 
tivesse não formalizada e tal, nós também não formalizamos e começamos 
a atuar como uma Unidade de negócio. 

 

Com a criação desses núcleos ou Unidades de negócios, buscou-se fornecer 

autonomia aos colaboradores, mas da mesma forma buscou-se mensurar os 

resultados individuais por áreas. Conforme o entrevistado D:  

 

e começamos a criar essas Unidades de negócio, de tal sorte que a 
pessoa tinha autonomia pra fazer as coisas e tinha que gerar resultado, 
começamos a alocar recursos, alocar custos...como uma Unidade de 
negócio. 

 

Percebe-se no relato do entrevistado D, qual foi a forma utilizada para 

monitorar o ambiente e as fontes utilizadas para a tomada de decisão. 

 

Essa decisão foi tomada baseada na necessidade de ter pessoas com 
conhecimento especifico na área por uma demanda dos nossos clientes, 
o cliente vinha e queria uma informação bastante especifica ou queria um 
projeto sobre desenvolvimento de pessoas na área de informática, e ai nós 
estaríamos falando com uma pessoa que em teoria vamos supor, é um 
cliente que conhece muito de informática, e a nossa coordenação de área,  
que não era assim chamada na época, eram analistas e tal, tinham uma 
formação generalista então era alguém por exemplo com formação em 
administração e a pessoa vinha discutir um curso de Visual Basic ou de 
Delphi e essa pessoa nunca tinha ouvido falar de Delphi ou Visual Basic 
então a partir dessa constatação, dessa dificuldade que a gente tinha, a 
gente também viu o seguinte, foi definido áreas prioritárias do SENAC, até 
por uma determinação do próprio departamento regional, cada SENAC 
na época se não me falhe a memória, SENAC Nacional e de Santa 
Catarina, tinham 21 áreas de atuação [...], e a partir do planejamento de 96, 
foi se trabalhando estratégias para Santa Catarina, e em determinado 
momento se decidiu o seguinte: no ano que vem vocês escolham quatro 
áreas prioritárias em que aproximadamente 60% da produção de vocês 
estejam nessas áreas, não quer dizer que não tenham outras áreas. 
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Na estrutura formal da organização não existe isso, a decisão foi tomada 
em função de necessidade, realmente necessidade apresentada, 
visualizada vivenciada no dia, quando se vinha uma pessoa para discutir um 
assunto. Quando se definiu quatro áreas de atuação: turismo, saúde, 
gestão e informática, nós procuramos ter pessoas especializadas nessas 
áreas, pra poder ta desenvolvendo ações com maior foco, então foi esse o 
motivo que levou a essa tomada de decisão, é alguma coisa assim, 
internamente nas atas de reuniões se a gente encontrar, vai estar 
formalizada essa decisão, inclusive a estruturação desses núcleos eu tenho 
no Power Point, como é que a gente fez, quem era apoio, quem era 
especifico o que fazia cada área, determinando qual atividade de cada área, 
ainda devo ter em algum lugar. 

 

 Quando questionado sobre o registro das informações referentes às 

solicitações de alunos ou das empresas, o entrevistado relatou: 

 

não tenho esse registro, ficou na percepção, sempre não quer dizer que 
ficou comigo por que eu sou a pessoa que to falando aqui, mas de repente 
foi para equipe e ai a equipe nas nossas reuniões que a gente faz, ta 
acontecendo isso estamos com essa necessidade, foi realmente 
identificando e algum momento você tem que tomar a decisão. 

 

O Quadro 11, apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

 

DECISÃO 3 - 
PERÍODO I 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Visão Condicionada 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Prospector 
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A informação foi 
exposta a organização 
pelos alunos ou 
clientes interessados 
em obter informações 
pertinentes a áreas ou 
cursos específicos, os 
colaboradores 
identificaram essas 
informações, levando-
as ao conhecimento 
dos gestores, no qual 
tomaram a decisão. 
 Não houve a busca 
pela informação, mas 
sim a exposição a ela.  

Não ocorreu o 
preparo da 

organização para 
o 

monitoramento, 
até mesmo 

porque a 
informação foi 

exposta. 

Informações 
coletadas através 

de percepções 
dos 

colaboradores, 
sem a 

identificação 
clara do que se 

queria 

Fontes pessoais   
 

Alunos e clientes 

Atas 
 

Memória dos 
Colaboradores 

 
 

Cruzamento 
de 

informações 
coletadas 

dos alunos  
e clientes 

pelos 
colaborador

es, 
repassadas 

aos 
gestores 

que tomam 
a decisão. 

Criação dos 
núcleos, sendo 
que os mesmo 

não existiam nas 
demais Unidades 

do Estado, se 
existiam não 

eram de 
conhecimento 

das demais 
Unidades. 

Quadro 11 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 3 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

Decisão 4: Investir na área de turismo como uma das áreas prioritárias (1999)

  

O Departamento Regional do SENAC Santa Catarina, solicitou a todas as 

suas Unidades que identificassem as áreas prioritárias de atuação. Com a 
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participação de colaboradores da Unidade em conselhos e entidades da região, 

identificou-se um potencial que seria a área de Turismo. Devido a Unidade em 

estudo ficar próxima ao município de Piratuba, que possui águas termais, e do 

município de Itá, este com o projeto de instalação de uma usina hidroelétrica, 

percebeu-se a potencialidade turística que a região passaria a ter. 

 Fica evidente na fala do entrevistado D, que a participação em reuniões 

despertou o interesse e principalmente estabeleceu a área de turismo como 

prioritária. 

 

Participando de reunião de conselho, de PRODER, via SEBRAE, via 
CDL, planejamento estratégico da Associação Comercial e do SENAC, e 
nós começamos a estar envolvidos em todas as informações, a gente 
viu que existia: Itá, Piratuba, não exista a usina,existia a possibilidade de se 
tornar um centro de informação turística, então a gente decidiu investir no 
turismo, uma decisão da Unidade. 
Foi sempre uma ação nossa, estratégica, que talvez não tenha sido até 
relatada, participar dos conselhos de ações do município e região, nós 
somos, fundadores por exemplo, do Conselho Municipal de Turismo,do 
conselho regional de turismo, foi levantado por um projeto do SEBRAE,..., a 
onde se começou a discutir a questão do turismo por oficinas, era um 
programa que tinha o Governo Federal como o seu grande articulador, o 
SEBRAE como seu executor e as comunidades em si como as beneficiadas 
disso ai. Dava o selo para a cidade que fazia todos esses coisas, de cidade 
com potencial turístico, e XX  teve participação nesses projetos.  
O SENAC foi uma entidade convidada a participar pela sua experiência em 
turismo e hospitalidade, não necessariamente em XX [...] pela história do 
SENAC, não necessariamente o SENAC de XX. Todas essas capacitações 
nós tivemos sempre a minha participação e mais uma ou duas pessoas da 
Unidade participando dessas capacitações todas, e ao final dessas 
capacitações o SEBRAE desenvolveu uma pesquisa como se fosse um 
senso do turismo regional. 
O documento final depois de alguns meses, seis, sete, oito meses de 
trabalho, foi um inventários,  aonde veio uma pessoa, ficou praticamente um 
ano na região, estudou tudo o que se tinha de turismo, todas as cidades da 
micro região, feito isso saiu um diagnóstico, diagnóstico apontava a 
necessidade de investir em turismo, por outro lado outras ações 
desencadeadas iniciativa de associação comercial, CDL , Prefeitura, etc, se 
buscava uma outra matriz de desenvolvimento econômico, que não ficasse 
só agregado a suinocultura. Essa alternativa me pareceu o turismo, pela 
potencialidade de águas que temos na região e pela, pela potencialidade 
das próprias empresas, turismo de negócios na região. 

 

 Identifica-se no relatório do ano seguinte que as ações tomadas em relação à 

decisão de investir na área de turismo como uma das áreas prioritárias em 1999 

concretizaram-se com a execução de projetos referentes ao turismo daquela região 

pelo SENAC, conforme texto extraído do Senac (2000, p.28): 

projeto de Desenvolvimento do Turismo no Município de Ita – SC 
(maio/2000) – O Senac e as principais autoridades do município de Itá  
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iniciaram seu trabalho no Projeto que tem por finalidade tratar as 
necessidades e potencialidades a serem trabalhadas no município, este que 
está atravessando um processo de mudança devido ao grande atrativo 
turístico que se tornou em função da barragem da Usina Hidrelétrica de Itá. 
Este projeto está sendo desenvolvido pela Unidade do Senac em XX em 
conjunto com os coordenadores regionais. 
. 

O Quadro 12, apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 2 - 
PERÍODO I 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Prospector 

 1
9

99
 -

 In
ve

st
ir

 n
a 

ár
ea

 d
e 

tu
ri

sm
o

 c
o

m
o

 u
m

a 

d
as

 á
re

as
 p

ri
o

ri
tá

ri
as

  

Pela localização 
geográfica e o 
potencial turístico 
que estava se 
formando naquela 
região, iniciou-se a 
participação no 
conselho de 
turismo, 
identificando-se 
uma oportunidade e 
por meio e em 
virtude desta 
buscou-se 
informações para a 
tomada de decisão 

As necessidades 
foram definidas 

pela percepção e 
pelas 

oportunidades 
de se investir na 
área de turismo, 
identificando as 

fontes e 
posicionando 

estrategicament
e os 

colaboradores 
para a busca 

dessas 
informações, 

mesmo que de 
forma informal. 

Identificou-se 
inicialmente a 

oportunidade no 
setor turístico, 

tendo como passo 
seguinte o 

direcionamento de 
onde se buscar as 

informações 
 
 

Fontes pessoais   
 

Reuniões 
 

Pesquisa e 
Diagnóstico 

realizados pelo 
SEBRAE  

 
Informações 
coletadas em 

reuniões do setor 
de turismo 

 
Atas 

 
Memória dos 

Colaboradores 
 
 

Cruzame
nto de 

informaç
ões 

pessoais 
com 

informaç
ões 

coletadas 
a nas 

reuniões 
e no 

diagnósti
co 

realizado 

Foi realizado o 
esforço na área 

de turismo 
aproveitando as 
potencialidades 

locais, 
apresentando 

uma 
característica 
diferente das 

demais 
Unidades. 

Quadro 12 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 4 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Decisão 5: Buscar e mudar para outro lugar (ir para o shopping) (1999)  

 

Em 1999, a Unidade encontrava-se em um prédio locado, localizado no centro 

da cidade, porém as suas salas ficavam no segundo piso deste imóvel. Devido a 

esta condição a Unidade não possuía uma grande visibilidade pela sua localização 

ou estrutura. Com o crescimento das atividades, o lançamento de cursos técnicos 

em parceria e o aumento do número dos alunos, o diretor da Unidade passou a 

procurar um novo espaço, e nesta busca conseguiu locar diversas salas em um 

Shopping Center, localizado também centralmente e que possibilitou o crescimento 

e expansão das atividades, isto evidenciado na fala do entrevistado D: 

 

nós estávamos com os cursos técnicos, não tinha biblioteca não tinha 
espaço, tinha pouca sala, usando colégios e salas emprestadas, a Unidade 
começou a crescer e nós não tínhamos estrutura, estrutura muito 
acanhada, então a ida para esse espaço no shopping, ela nos possibilitou 
justamente isso, crescimento das oportunidades da Unidade. A decisão foi 
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estritamente operacional, no sentido de que obrigatoriamente se tinha que 
ir, não tinha o que fazer. 

 

 Em sua fala, o entrevistado D, deixa claro o caráter de necessidade, 

passando a ser uma decisão que condiciona o crescimento ou não da Unidade. 

Corroborando com essa afirmativa o entrevistado E, salienta:   

nós estávamos no segundo andar de um prédio numa uma área não muito 
bem localizada, apesar de ter um grande fluxo de pessoas, mas não era 
uma área tida como comercial, menos ainda com a visão educacional. 
Fomos para o shopping, foi uma decisão extremamente interessante e 
pertinente porque o SENAC crescia e necessitava de espaço maior, e 
aonde a gente tava nós não tínhamos grande visibilidade e também não 
atendia a questão da demanda. 

 

Também é identificada no relatório de gestão da Unidade, a preocupação com 

a ampliação das salas e melhoria do espaço físico para o atendimento das 

exigências de qualidade da instituição. Conforme Senac (2000, p.40), 

 

o novo local, a ampliação do espaço físico e o aumento do número de salas, 
proporcionou a nossa Unidade um trabalho diversificado e objetivo, 
buscando a excelência de nossas ações educacionais, focadas na 
satisfação das necessidades de nossos clientes. 

 

O Quadro 13 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 5 - 
PERÍODO I 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades 
de informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e Uso Reativo 
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Devido a 
necessidade de se 
ter um ambiente 
adequado para 
realização dos 
cursos,  
procurou-se por um 
novo espaço, que 
desse condições e 
visibilidade para 
instituição. A busca 
desse espaço 
ocorreu ativamente, 
porém sem 
estruturação 

Ocorreu o 
preparo da 

organização para 
busca de 

informações, 
tendo todos os 

setores 
sensibilizados 

para quais 
informações 

seriam 
necessárias e 

impactantes no 
processo. 

As 
necessidades 

foram 
identificadas 
em virtude 

dos requisitos 
para a 

mudança de 
espaço/local 

 
 
 

Fontes pessoais 
 
 

Memória dos 
Colaboradores 

 
 

Identificação 
das 

oportunidades 
através dos 
contatos do 

gestor, 
forçado pela 
necessidade 

de adequação 
do espaço 
físico da 
Unidade 

 
 
 
 
 
 

A decisão 
ocorreu em 
virtude da 

necessidade e 
obrigatoriedade 

da mudança, 
pressionado 

pelos clientes. 

Quadro 13 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 5 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Decisão 6: Deixar de atuar com algumas áreas (moda beleza, datilografia e 

idiomas), focar atuação. (2000) 

  

A Unidade realizava diversos cursos nas áreas de moda e beleza e 

datilografia. Com esta atuação tinha-se muitos alunos estudando no SENAC, porém 

a rentabilidade desses cursos era considerada baixa. Identificada essa situação, 

buscou-se limitar a área de atuação da Unidade e para isso deixou-se de atuar nas 

duas áreas, gerando momentaneamente antipatia pela comunidade e pelos 

colaboradores. Porém verificou-se que, focando em áreas mais rentáveis, a Unidade 

teria um melhor resultado, mas ao mesmo tempo estaria deixando de atender uma 

parcela da sua demanda. Essa decisão foi também tomada em virtude de uma 

diretriz da direção regional do SENAC Santa Catarina, na qual determinava às 

Unidades que escolhessem quatro áreas prioritárias para sua atuação, essa 

determinação não limitou as Unidades de trabalharem apenas nessas quatro áreas e 

sim solicitou por parte das Unidades a determinação de seu foco de atuação, 

podendo ainda trabalhar com outras áreas, das 21 existentes. 

Percebe-se na fala do entrevistado, a intenção em atuar em áreas que gerem 

maior rentabilidade para a instituição. Conforme o entrevistado D: 

 

isso foi em função da escolha das quatro áreas prioritárias, e justamente na 
preocupação já que tinha na época, desde 96, desde 97 de ser 
autosustentável, e essas áreas não eram áreas, pra nossa realidade, eram 
áreas que não davam sustentabilidade. 
Nós tínhamos muitos alunos, de manhã, de tarde, de noite, mas não dava 
resultado, então o que nós fizemos no ano 2000, acabamos com 
cabeleireiro (moda e beleza) e datilografia [...] isso deu um impacto nas 
pessoas que viam o SENAC como um lugar de fazer cursos, nas pessoas 
que trabalhavam com a gente há muito tempo, [...] Isso foi uma decisão de 
mudar o nosso foco de negócio. 

 

Durante o período, além das áreas já citadas pelo entrevistado D, também foi 

deixado de trabalhar com a área de idiomas, esta apontada pelo entrevistado C. Na 

sua fala evidencia a dificuldade em competir por preço com a concorrência. 

Percebeu-se que, para se oferecer o curso com a mesma qualidade dos 

concorrentes, não poderia se praticar o mesmo preço. Surgiu então, a decisão de se 

deixar de atuar nesta área. 
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Conforme o entrevistado C,  

 

desistimos de trabalhar com idiomas, isso é uma decisão da Unidade, por 
que, a concorrência era muito grande e a gente não conseguia competir 
com preço, qualidade a gente conseguiria fazer da mesma forma como as 
outras escolas, mas  a questão preço a gente ficava com um pouquinho de 
dificuldade. 
Primeiro indicativo de que se precisaria repensar essas áreas foi o próprio 
Núcleo de Relações com o Mercado, na época apenas o pessoal de 
atendimento e vendas, que começaram a fazer comparativos entre as 
outras empresas que ofereciam o mesmo produto e o SENAC e o feedback 
que se recebia é de  que as outras empresas tinham uma condição de 
preço melhor que a do SENAC, além disso, a gente pesquisou mesmo 
essas empresas para saber essa realidade, o fato dessas escolas terem 
uma disponibilidade maior de salas, um tempo maior para atender clientes 
vip, etc e tal que o SENAC não dispunha dificultava também o atendimento 
de algumas pessoas nessas áreas e uma demanda reduzida, mas 
especifico na área de beleza, quando o mercado satura você tem que parar 
de  atuar por um tempo para depois retornar a atuação, na área de idiomas 
era realmente a questão de concorrência, preço mais acessível nos outros, 
pesquisado com as empresas mesmo, foi em função disso. 
Foi uma pesquisa verbal, a gente pesquisando as empresas, conversando 
com os donos das empresas das outras empresas, ela foi verbal, não foi 
uma pesquisa feita com formulário nada disso. 
Foi com as empresas que oferecem cursos de idiomas, as grandes redes 
as franquias que oferecem cursos de idiomas, essas eram as pessoas que 
a gente buscava para saber como é que eles ofereciam qual era o tipo de 
curso, principalmente o preço e o horário que eles dispunham para oferecer 
o curso. 
Ela deve estar registrada em ata de reuniões, por que foi debatido em 
reuniões semanais, em reuniões de decisões estratégicas da Unidade, 
então ela tá registrada em reuniões sim de que pesquisamos a área e 
percebemos uma condição desfavorável para o oferecimento desses cursos 
no momento, 

 

O Quadro 14 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 6 - 
PERÍODO I 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 
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Devido a necessidade 
de priorização de 
áreas que gerem 
rentabilidade a 
Unidade buscou 
informações, para 
definir em quais áreas 
focar sua atuação. 
Esta busca foi 
realizada de forma 
não sistematizada e 
principalmente 
informalmente 

Identificada a 
necessidade de 
se buscar 
informações, 
deixou-se claro 
para os 
colaboradores 
quais as 
informações 
necessárias para 
a decisão e o 
impacto das 
mesmas  na 
estratégia da 
unidade 

Informações 
coletadas 
conversas 

 
Percepções dos 
colaboradores 

do 
comportamento 

do mercado e 
dos clientes 

Fontes pessoais 
 

Empresas do 
setor, escolhidas 

pela a sua 
atuação  

 
 
 

Memória dos 
Colaboradores 

 
Atas  de 
reuniões 

 
 

Cruzamento 
das 

informações 
coletadas 

pelas 
conversas 
informais, 

com a 
pesquisa 

verbal 
realizada  

A decisão ocorreu 
em virtude da 
priorização 
apontada pela 
Administração 
Regional e a 
realização de 
cursos mais 
rentáveis. Além da 
identificação de 
concorrentes com 
maior 
potencialidade para 
o mercado. 

Quadro 14 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 6 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Decisão 7: Fortalecimento de 4 áreas de atuação (saúde, turismo, gestão e 

informática (2000) 

  

Conforme já apresentado na decisão acima, o SENAC Santa Catarina, por 

meio de suas Unidades Operativas estaria definindo as suas áreas prioritárias de 

atuação, focando ações na busca por melhores resultados. Diante dessa diretriz a 

Unidade passou por uma fase de definição de suas áreas prioritárias, vislumbrando 

a auto-sustentabilidade, e nesse processo foram definidas as 4 áreas identificadas 

na fala do entrevistado C: “Fortalecimento da áreas de saúde, turismo, gestão e 

informática, que eram as áreas que a gente atuava e vem atuando até hoje”. 

Além da definição das áreas prioritárias a Unidade se estruturou em questões 

de funcionários para atendimento das demandas geradas por essas áreas, conforme 

relata o entrevistado E: 

 

quando a gente conseguiu a formar uma equipe, e que então tinha toda 
uma característica de informática, no primeiro plano, seguindo de que 
quando entraram os cursos técnicos, a contratação de um coordenador da 
área de saúde, para cada um tivesse a visualização técnica da sua áreas, 
então essas foram duas ações interessantes, assim como um coordenador 
da área de turismo, para atuar em especial a questão do Irani e Contestado. 

 

Pode-se observar na falas do entrevistado C, como foram definidas as áreas 

prioritárias de atuação, e também de que forma as informações foram registradas e 

armazenadas para a tomada de decisão. Conforme o entrevistado C:  

 

a área da saúde, a decisão mesmo de atuação nela é pela demanda, tinha 
uma demanda crescente de pessoas procurando por cursos na área de 
saúde, inclusive foi ampliado o leque, não se trabalhou somente com um 
curso nessa área, mas com outros pela demanda mesmo. A área de turismo 
foi decisão da Unidade, ela não veio de demanda não, a gente pensou, 
através de reuniões com ACIC, CDL, Escola Agrotécnica que fazia um 
trabalho também na área de turismo, as prefeituras da região que 
trabalham com termalismo, é uma necessidade de formação e capacitação 
de pessoas nessa área, mas principalmente um pedido dessas instituições 
para o que o SENAC ajudasse a desenvolver a área de turismo, precisava 
pensar em capacitar pessoas pra que essas pessoas além de trabalharem 
pensassem também um pouco mais na área de turismo.  
 
A área de gestão é a área de atuação do SENAC, foco do SENAC, existe 
uma demanda muito grande por cursos nessa área e É a vocação e a 
experiência maior do SENAC em atuação nessa área, e a área de 
informática também era uma demanda externa, o SENAC tinha uma 
tecnologia muito boa, era sempre considerada a melhor escola de 
informática, tinha uma tradição que vinha desde a época da  datilografia lá, 
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então em função de isso, e dessas demandas se priorizou essas áreas, 
aliado a isso também um certo know how da instituição de ter professores já 
formados e capacitados nessa área e ai ficava um pouco mais tranqüilo a 
gente poder trabalhar com essas áreas. 
 

 

Ao se buscar informações sobre as fontes de informação, questionou-se o 

entrevistado C, que salientou: 

 

na área de saúde, secretaria de saúde, o hospital que é o nosso parceiro 
na questão e estágio, mas também é a pessoas que recebe o nosso aluno e 
a solicitação dele continua até hoje para que a gente continue trabalhando 
com essa área, uma fonte muito grande de decisão par anos e de 
informação sobre a área é o hospital, secretaria da saúde e secretarias 
estaduais que trabalham com a saúde. Na área de turismo como eu falei 
ACIC, CDL, associação de hoteleiros, associação de garçons os 
próprios hotéis que trabalham com a questão de termalismo que aqui na 
nossa região é bastante forte com duas cidades, dois pólos bastante 
grandes. A parte de gestão ACIC e CDL são instituições que sempre estão 
sempre nos dizendo comunicando às demandas que vem do mercado. A 
área de informática é o próprio aluno, a própria demanda que vem do 
aluno. 
 
Na verdade a nossa instituição sempre teve a característica de fazer 
pesquisa de mercado, desde que eu entrei no SENAC a nossa Unidade 
faz pesquisa, pode não ser uma pesquisas apara demanda de longo prazo 
mas ela é uma pesquisa que identifica as demandas atuais, então a gente 
faz pesquisa, busca saber o que é que o nosso cliente quer e em função 
disso define algumas estratégias. 
 
As pesquisas estão arquivadas, principalmente os resultados delas e as 
atas de reuniões. 
 
Muito nós olhando lá fora, muito mais nós buscando essa informação lá 
fora por que era uma decisão estratégica e realmente tinha que ser 
fundamenta, ela não poderia vir de uma percepção que poderia ser 
distorcida, então no primeiro momento a gente olha e vê o que as pessoas 
pedem, mas depois a gente foi buscar saber se era isso realmente que o 
mercado queria, a gente foi buscar com foco já pré-determinado. 

 

A definição das áreas prioritárias é decorrente do processo de planejamento 

estratégico da Unidade, no qual foram identificadas essas quatro áreas de atuação 

como prioritárias.  

O Quadro 15 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 
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DECISÃO 7 - 
PERÍODO I 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Defensivo 

2
0

0
0

 -
 F

o
rt

al
e

ci
m

en
to

 d
e

 4
 á

re
as

 d
e 

at
u

aç
ão

 (
sa

ú
d

e,
 

tu
ri

sm
o

, g
es

tã
o

 e
 in

fo
rm

át
ic

a 
 

Devido a necessidade 
de priorização de 
áreas que gerem 
rentabilidade a 
Unidade buscou 
informações, para 
definir em quais áreas 
focar sua atuação. Esta 
busca iniciou-se pela 
percepção dos 
colaboradores, após a 
identificação da 
necessidade da 
informação a Unidade 
passou a buscar 
informações, não de 
uma forma 
estruturada, mas sim 
em diversas fontes e 
frente de informação. 

Diante de uma 
diretriz 

organizacional, a 
Unidade passou 

a buscar 
informações que 
subsidiassem a 

escolha de 4 
áreas 

prioritárias, 
determinando 
dessa forma 

quais as fontes e 
os tipos de 

informações 
necessárias. 

Informações 
coletadas 
conversas 

 
Percepções dos 
colaboradores 

 
As necessidades 
de informação 

foram apontadas 
em virtude de se 
identificar o que 

o mercado 
queria. 

Fontes pessoais  
 

CDL, ACIC, Escola 
Agrotécnica, 
Secretaria de 

Saúde, Hospital 
 

Alunos 
 

Pesquisa de 
Mercado 

 
 
 

Memória dos 
Colaboradores 

 
Atas de reuniões 

 
Arquivamento 
das Pesquisas 

Cruzamento 
das 

informações 
coletadas, 

pesquisa de 
mercado 
aplicada 

A decisão 
ocorreu em 
virtude da 
priorização 
apontada pela 
Administração 
Regional e a 
realização de 
cursos mais 
rentáveis. 
Procurou-se 
escolher e 
manter uma 
linha de 
produtos 
relativamente 
estáveis. 

Quadro 15 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 7 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

4.1.1 Análise teórica do período I 

 

 

Com o fim da parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, através dos 

cursos do SINE (Sistema Nacional de Emprego), as Unidades do SENAC Santa 

Catarina tiveram que buscar novas alternativas para atingir seus resultados, pode-se 

identificar que a Unidade de estudo no Período I, buscou constantemente o 

desenvolvimento de novos produtos, quer através da elaboração e criação de novos 

cursos, ou através de parcerias que venham a subsidiar a realização de novos 

cursos e em novos níveis de atuação, como foi o caso do lançamento dos cursos 

técnicos. Neste primeiro momento do Período I percebe-se o predomínio da 

Estratégia Prospectora. Miles e Snow (1978), caracterizam esta estratégia  pela 

busca de novos produtos, a valorização de ser uma das primeiras a oferecer novos 

produtos e a procura novas oportunidades de negócio.  

No mesmo período percebe-se também uma característica determinada por 

Miles e Snow (1978) como Estratégia Reativa, a abordagem típica é esperar para 

ver e responder somente quando forçada por pressões competitivas para evitar a 

perda de clientes importantes e/ou manter lucratividade, geralmente elas não 
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possuem habilidades para responder efetivamente as implicações das mudanças 

ocorridas no ambiente. Mesmo com o aparecimento de características da Estratégia 

Reativa e Defensiva, fica clara a predominância da Estratégia Prospectora. 

Pode-se identificar o início do monitoramento ambiental, este realizado de 

forma bastante incipiente. Por se tratar de um período de definição dos produtos, 

percebe-se um predomínio da Busca Informal no processo de monitoramento, que 

ocorria já com definições do que se pretendia buscar de informações, fontes e a 

necessidade destas, porém sem uma sistematização e um registro adequado para 

tal. Percebeu-se que tanto o modo de monitoramento: Visão Condicionada como o 

de Busca Informal predominaram nas decisões estudadas, fato este apontado no 

período que compreende principalmente a consolidação da Unidade, com a 

identificação de suas principais áreas, criação de produtos e instalação em espaço 

adequado. 

Outro aspecto que pode ser identificado, é que predominantemente as 

decisões que apresentam Comportamento Estratégico Prospector possuem como 

modo de monitoramento a Visão Condicionada, fator esse que pode ser relacionado 

pela característica empreendedora do comportamento, muitas vezes focada na 

criação e no lançamento, deixando de se preocupar em todo o processo de busca 

de informações. Já em relação ao modo de monitoramento Busca Informal, percebe-

se a maior preocupação na tomada de decisão, utilizando esse modo de 

monitoramento em decisões que possuem comportamento estratégico diferentes do 

prospector, mostrando dessa forma que ocorre um aumento na busca e na 

qualidade da informação para decisões que possuem impacto determinado pelo 

ambiente externo. 

Em relação ao processo de monitoramento, ficou evidenciado nas falas dos 

entrevistados que eles ocorrem de forma bastante informal e que o maior registro 

das informações acontece na memória dos colaboradores, demonstrando nesse 

ponto a maior vulnerabilidade do processo de monitoramento ambiental.   

No quadro a seguir pode-se identificar a predominância de alguns fatores 

referentes ao monitoramento ambiental e do comportamento estratégico adotado. 

Em relação aos processos de monitoramento, todos os mesmos são evidenciados 

no quadro referente a cada decisão, resume-se o período conforme apresentado no 

Quadro 16: 
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PERÍODO I (1998 – 2000) 

MODO DE 

MONITORAMENTO 

Aguilar (1967) 

COMPORTAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Miles e Snow (1978) 

Decisão 1 - Lançamento de cursos específicos 
(Desenvolvimento Gerencial) 

Visão Condicionada Prospector 

Decisão 2 - Lançamentos dos cursos técnicos Busca Informal Analítico 

Decisão 3 - Criação dos núcleos, tendo especialistas 
nas áreas 

Visão Condicionada Prospector 

Decisão 4 - Investir na área de turismo como uma 
das áreas prioritárias 

Busca Informal Prospector 

Decisão 5 - Buscar e mudar para outro lugar 
(shopping) 

Busca Informal Reativo 

Decisão 6 - Deixar de atuar com algumas áreas 
(moda beleza e datilografia), focar atuação 

Busca Informal Reativo 

Decisão 7 - Fortalecimento de 4 áreas de atuação 
(saúde, turismo, gestão e informática) 

Busca Informal Defensivo 

Quadro 16 – Quadro Resumo da Análise do Período I 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

4.2 PERÍODO II - CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO ADEQUADO E IMPLEMENTAÇÃO 

DE SISTEMAS DE GESTÃO – (2001 A 2005) 

 

 

Este período evidenciou-se pelo constante crescimento da Unidade, 

crescimento identificado no número de alunos, colaboradores, resultados, enfim, a 

Unidade apresentava indicadores de crescente desenvolvimento. Diante deste 

crescimento foi identificado que o espaço para a realização das atividades deixava 

de ser adequado. Neste período a Unidade ficava localizada dentro de um Shopping 

Center, isso trazia benefícios como a localização, contato mais próximo com 

empresários do comércio, porém apresentava uma grande deficiência que era a 

distribuição de salas de forma não uniforme e principalmente com o aumento da 

produção, problemas internos de locomoção.  

Pela realização do Planejamento Estratégico da Unidade, também foi 

identificado que um dos pontos fracos seria a instalação dessa Unidade escolar 

dentro de um Shopping Center, aliando a deficiência de infraestrutura e a 

visualização de crescimento do seu gestor, iniciou-se o processo de busca de um 

novo espaço para aquela Unidade.  
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Pela autorização do Presidente da Fecomércio e do Diretor Regional do 

SENAC Santa Catariana, o diretor da Unidade passou a negociar com os 

empresários uma alternativa de construção e aluguel de um novo espaço. 

Esse período também foi marcado pela implantação de alguns modelos de 

gestão, no qual foram destacados o BSC e o Comitê do Megs, modelos que até hoje 

estão em funcionamento na Unidade Operativa. 

Também evidenciou-se  no período, a escolha em atuar com cursos de Pós-

graduação somente da Fundação Getúlio Vargas, posicionamento este que 

influenciou financeiramente e estrategicamente toda a atuação da Unidade. Cabe 

ressaltar que com essa parceria, somente cursos de pós graduação da FGV foram 

lançados na Unidade, atendendo um público formado principalmente por gestores e 

donos de empresas, dando assim um caráter de visualização da instituição para a 

comunidade, pela presença de seus formadores de opinião nos cursos do SENAC. 

Durante o período II foram identificadas por meio de entrevistas com os 

gestores da Unidade, sete decisões a serem estudadas, conforme quadro 17. Além da 

identificação das decisões, serão apontados fatos marcantes coletados na entrevista 

que estarão subsidiando a interpretação do período à luz das teorias. 

 

Quadro 17 – Quadro das Decisões do Período II 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

ANO DECISÃO 

2004 Decisão 1 -  Implantação do BSC na Unidade 

2004 Decisão 2 -  Construção de uma nova Unidade 

2004 
Decisão 3 -  Fim das parcerias com outras instituições, exclusividade 
com a FGV 

2005 Decisão 4- Deixar de participar na organização de eventos  

2005 Decisão 5 - Estar presente na região, com no mínimo dois cursos em 
todas as cidades da região acontecendo por ano – 17 cidades 

2005 Decisão 6 -  Atuar na área de Gastronomia – Carne Suína   

2005 
Decisão 7 - Lançamentos Cursos do PET – parceria com empresários, 
atendimento social 
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Decisão 1: Implantação do BSC na Unidade – (2004) 

  

No mesmo ano desta decisão, um diretor da Administração Regional do 

SENAC Santa Catarina estava concluindo o seu mestrado com uma dissertação 

com o tema relacionado ao Balanced Scoredcard - BSC. Este diretor apresentou o 

modelo ao demais diretores da Administração Regional, porém naquele momento 

não se deu continuidade ao assunto. Na mesma época o gestor da Unidade em 

estudo, estava concluindo um curso de especialização e através de seu trabalho de 

conclusão, ele e um outro colega resolveram implantar o Balanced Scoredcard em 

sua Unidade.  

No primeiro momento iniciou-se a implantação na Unidade, depois uma outra 

Unidade de Santa Catarina também iniciou o processo de implantação. As duas 

Unidades conseguiram implantar o BSC, porém como não havia sido construído o 

BSC coorporativo, o projeto não prosseguiu para as outras Unidades. Conforme o 

entrevistado D:  

 
...em 2004, através de um trabalho de conclusão de curso que eu fiz na 
Federal em Finanças Executiva, eu e um outro colega de curso, fizemos a 
implantação do BSC no SENAC de XX.  

 

Mesmo ocorrendo a manifestação pela implantação do BSC por um Diretor da 

Administração Regional e o mesmo naquele momento não obteve êxito, o diretor da 

Unidade, ainda não sabendo dessa apresentação do outro diretor, com o objetivo de 

fazer o seu trabalho de conclusão de curso, iniciou o processo de implantação na 

sua Unidade, o mesmo salienta: “[...] nós fizemos o projeto de implantação e 

começamos a implantar aqui”. Dessa forma, iniciou-se o processo de implantação do 

BSC, porém desvinculado ao Departamento Regional do SENAC/SC.  

Ao ser questionado dos registros, o entrevistado D afirma: “foram feitas atas 

do processo de implantação, mas as informações estão basicamente com os 

colaboradores”. O entrevistado D também afirma: “devido o BSC da Unidade não 

estar vinculado e alinhado ao BSC da Administração Regional, o mesmo não teve o 

sucesso que poderia ter, necessitando assim um alinhamento com o BSC 

institucional”. 
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O Quadro 18 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 1 - 
PERÍODO II 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Visão Condicionada 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades 
de informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Prospector 

 2
0

0
4

 -
 Im

p
la

n
ta

çã
o

 d
o

 B
SC

 n
a 

U
n

id
ad

e
  

O gestor identificou 
uma oportunidade de 
implantar uma nova 
ferramenta de gestão, 
porém as informações 
não foram buscadas, 
apenas percebidas no 
ambiente 

Não ocorreu um 
preparo da 

organização para 
monitorar o 
ambiente, o 

gestor devido o 
gestor identificar 
a oportunidade 

de implantar 
uma ferramenta 
de gestão nova 
na sua Unidade, 

o mesmo 
adquiriu 

informações 
para este 

processo, sem 
uma preparação 

da própria 
Unidade  

As 
necessidades 

foram 
definidas em 

relação as 
informações 

pertinentes ao 
trabalho e a 

expectativa de 
se criar um 

novo sistema 
de gestão na 

Unidade  

Fontes pessoais   
 

Departamento 
Regional do SENAC 

SC 

Atas 
 

Memória dos 
Colaboradores 

 
 

Diante das 
percepções 
do gestor 

da Unidade, 
pelas 

informações 
coletadas 

em um 
curso e a 

possibilidad
e de ter 

uma 
ferramenta 
de gestão 
nova na 
Unidade, 

tomou-se a 
decisão  

Foi algo novo no 
SENAC SC, sendo 

a Unidade a 
primeira do 
Estado a ter 

implantado o 
sistema BSC. 

Quadro 18 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 1 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Decisão 2: Construção de uma nova Unidade (2004) 

 

 A Unidade estava localizada no interior de um Shopping Center,  no 

qual se iniciou um processo de crescimento gradativo que gerou uma série de 

problemas, podendo ser citado: estacionamento, elevadores congestionados, 

escadas lotadas, enfim, problemas de infraestrutura para comportar o grande 

número de alunos . Com o Planejamento Estratégico da Unidade surgiu como ponto 

fraco a infraestrutura da Unidade, por ela estar em um Shopping. Através do BSC, 

ficou evidenciada a necessidade de se buscar um novo espaço físico, pois o mesmo 

estava inadequado. Essa visão é compartilhada pelos entrevistados C e D, no qual 

relatam os dois. Conforme o entrevistado D:  

 
em todos os planejamentos  estratégicos apareciam nos pontos fracos 
infraestrutura, [...] já utilizando BSC numa das ações que vão desencadear 
o atendimento de nossas metas estava lá, espaço físico inadequado. 
 

E conforme o entrevistado C:  

[...] a gente tinha um espaço locado, não era muito confortável 
pedagogicamente falando, era muito distribuído em andares dentro de um 
shopping não era uma estrutura educacional adequada 
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Diante da necessidade de busca de um melhor espaço físico, o Diretor da 

Unidade buscou junto ao Diretor Regional a informação de quando poderia estar 

iniciando o processo de construção de um novo prédio para sua Unidade, porém a 

resposta foi de que essa construção iria ocorrer após alguns anos, pois haviam 

diversas outras obras programadas na frente. Também na oportunidade foi 

comentado de um sistema de construção em parceria, no qual o Diretor Regional já 

demonstrou insegurança no processo, por não haver nenhum outro no Brasil. O 

diretor da Unidade buscou como alternativa a construção em parceria, ou seja, 

algum empresário construiria o prédio e o SENAC estaria locando o imóvel, porém 

essa parceria estava condicionada a aprovações, conforme relatado pelo 

entrevistado. Conforme o entrevistado D:  

 

eu falei para ele (Diretor Regional do SENAC) e se nós arrumássemos 
quem constrói e fizéssemos a locação, o diretor regional respondeu,  não o 
SENAC não trabalha com isso, mais vamos ver. E ele veio fazer uma visita 
com o Pacheco (Presidente da Federação do Comércio de SC), era um dia 
que tava chovendo e  no shopping tinha algumas goteiras e o chão era liso 
e o Pacheco  deu uma escorregada na hora de subir uma escada e ele  
falou assim, fulano e tu não vai dar jeito, eu o SENAC tem previsão          
para 2008, eu acho que consigo empresários que construam o SENAC.  
Nós pagamos aluguel aqui, vamos pagar para outro... e tu ta esperando o 
que...esperando autorização para aprovar. E o Pacheco veio aqui para 
inaugurar a reforma aqui no shopping e ele falou assim [...] muito 
provavelmente é a ultima vez que a gente vai vir nesse lugar,                    
estou determinando hoje que fulano vá atrás de construir um prédio novo 
aqui.  

 

Devido o surgimento da necessidade de busca por um novo ambiente para a 

execução das atividades do SENAC, o seu gestor teve a pró-atividade em buscar 

alternativas para ter um espaço adequado para a Unidade, explica o entrevistado C: 

 

surgiu da vontade do fulano em ter uma estrutura melhor da Unidade, 
surgiu dele mesmo, ele procurou buscar essa alternativa, e visualizar que 
era possível fazer essa parceria, que é o que motivou a gente a fazer essa 
troca.  

 

Com a aprovação do Presidente da Fecomércio e do Diretor Regional do 

SENAC, o Diretor da Unidade iniciou os contatos com os empresários para a 

construção do imóvel, até que conseguiu o imóvel adequado para a Unidade.       

Este foi um sistema pioneiro de construção e locação de imóveis no SENAC, sendo 
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a primeira Unidade do Brasil a ser construída por empresários e locada para o 

SENAC, conforme relato do entrevistado D: 

 

foi a primeira Unidade do Brasil que foi feita nesse sistema, dos 
empresários construir especificamente para o uso do SENAC, então ela foi 
chamada de modelo. 

 

Quando o entrevistado A foi questionado referente ao registro das 

informações, foi comentado: 

 

fica na memória de cada um, até por que chegava um, chegava outro, 
conversava um pouquinho lá no SENAC..., acredito que um registro, 
assinatura deles nessa reuniões não tem nada. Pra nós o Diretor ia nos 
informando por e-mail, falando das reuniões como ocorria... 

   

O Quadro 19 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 2 - 
PERÍODO II 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades 
de informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamen

to 
Análise e Uso Prospector 

2
0

0
4

 -
 D

e
ci

sã
o

 d
a 

co
n

st
ru

çã
o

 d
a 

U
n

id
ad

e
 

Pela necessidade de se 
ter um espaço 
adequado, buscou-se 
ativamente 
informações para  
autorização e a 
conseqüente tomada 
de decisão, porém 
sem um estruturação  

O diretor da 
Unidade 

juntamente com 
a sua equipe 

buscaram 
informações 

para autorização 
da mudança da 

Unidade. 
Identificou-se o 
forte impacto 

que a 
informação 
coletada por 
cada setor 

promoveria na 
estratégia da 

Unidade 

As 
necessidades 

foram 
definidas em 

relação as 
informações 
pertinentes 

para 
autorização e 

a conseqüente 
mudança de 
espaço físico  

Fontes pessoais   
 

Empresários da 
cidade 

 
e-mail 

 
Memória dos 

Colaboradores 
 
 

Cruzamento 
das 

informações 
coletadas em 
consultas com 

os 
empresários, 

com as 
informações 
requeridas 

pela 
administração 

regional 

Esforços para 
troca de 

ambiente, com 
uma forma de 

contrato de 
aluguel pioneiro 

em toda a 
instituição 

SENAC no país. 

Quadro 19 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 2 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Decisão 3: Fim das parcerias com outras instituições, e lançamento das Pós 

FGV com exclusividade (2004) 

 

A Unidade do SENAC possuía cursos de pós-graduação com diversas 

instituições: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Nacional do 
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Contestado e Universidade Federal de Santa Catarina. Em virtude de um contrato 

realizado por outras Unidades com a Fundação Getúlio Vargas, para o lançamento 

de pós-graduações – MBA, o diretor da Unidade sentiu o interesse em buscar essa 

parceria, pois com isso poderia estar aumentando o seu faturamento e 

principalmente estaria trazendo um público diferenciado para o SENAC e daria maior 

visibilidade para a Unidade na sua região, conforme explica o entrevistado A: 

 

começou abrir espaço para nós, claro que nós já tínhamos pós-graduação 
com outras universidades parcerias, mas a da FGV foi o estouro do 
momento, todo mundo conhecia. 
Na verdade, pessoas que nos ligavam para pós graduação, pra saber de 
cursos, a gente foi diagnosticando que seria um publico com poder 
aquisitivo que poderia pagar,... tanto que assim o publico primeiro foram os 
gerentes, supervisores, foi mais nessa linha de gestores mesmo. Foi uma 
pesquisa informal, agente foi pegando as informações. Nas visitas a gente 
fazia o levantamento.  

 

Em virtude de uma imposição contratual da Fundação Getulio Vargas, 

instituição que despertou interesse por seus cursos diferenciados, a Unidade 

resolveu romper com as demais parceiras e optou por trabalhar apenas com a 

Fundação Getúlio Vargas, tendo sido celebrado um contrato de parceria para a 

realização de cursos de pós-graduação. Este contrato preconizava a exclusividade 

da realização dos cursos de pós-graduação da Fundação Getulio Vargas em 

determinadas áreas de atuação, mas como a Unidade possuía sua maior demanda 

nessas áreas, optou-se por executar apenas cursos da Fundação Getulio Vargas, 

respeitando o contrato de exclusividade entre os parceiros, conforme explica o 

entrevistado C: 

 

em 2004 as parcerias acabaram e ai sim gente trabalhou só com as pós-
graduações da Fundação Getulio Vargas [...] a opção tinha que ser ou 
continuava com os parceiros ou fazia com a fundação, foi uma imposição 
contratual da fundação de que a gente tenha exclusividade com a 
fundação, ai foi uma decisão da Unidade em trabalhar com a fundação, e 
até poderia continuar trabalhando com as outras parceiras desde que não 
fosse na área de atuação da fundação, só que ai não existia demanda de 
mercado para trabalhar com outros cursos, a demanda nossa é bem na 
área de atuação da fundação, então por essas questões não foi mais 
trabalhado com essas parcerias. 
O público da região que fazia pós-graduação é bastante exigente e como 
também outras universidades oferecendo pós-graduação, então nós 
tínhamos que ter uma  necessidade de lançar alguma coisa que fosse 
diferencial e que fizesse as pessoas que as pessoas decidissem pelo 
SENAC, essa foi a  decisão de trabalhar com a Fundação Getulio Vargas, 
pelo nome que ela tinha, etc e tal e por que nós precisávamos ter um 
produto novo que buscasse um publico mais exigente. 
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Como já trabalhávamos, sabíamos o que as pessoas queriam, sabíamos 
que queriam uma coisa diferente e ai passamos a atuar com a Fundação 
Getulio Vargas, foi mais uma percepção que as pessoas queriam uma coisa 
diferente. Foi mais os contatos, não houve uma pesquisa,..., foi mais uma 
percepção que precisava ter um diferencial e esse diferencial podia ser a 
Fundação Getulio Vargas. 
Tá na cabeça mesmo de quem estava participando dessa decisão, talvez 
em alguma ata está escrito isso, mas hoje não saberia dizer aonde está. 

 

O Quadro 20 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 3 – 
PERÍODO II 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades 
de informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Analítico 
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Identificou-se durante 
a comercialização de 
outras pós-graduações 
a possibilidade e a 
demanda para se 
lançar cursos em 
parceria com a FGV, 
diante desta 
percepção iniciou-se 
um processo de busca 
por informações, de 
forma informal, sem a 
preocupação com 
registro ou 
sistematização, porém 
com necessidades 
definidas. 

Devido a 
percepção dos 
colaboradores, 
decidiu-se por 

buscar 
informações 

para o 
lançamento da 
parceria com a 
FGV, definindo 
e dividindo a 

forma de 
monitorar as 
informações 

Foram definidas 
as necessidades 
de informação 
em função de 

ser um produto 
diferenciado, 
com um valor 
diferenciado  

Fontes pessoais   
 

Empresas visitadas 
 

Alunos ou clientes 
de outras pós-

graduações. 

 
Memória dos 

Colaboradores 
 
 

Cruzamento 
das 

informações 
coletadas 

nas visitas, 
na 

percepção 
dos 

colaborador
es com os 
contatos 
com os 
clientes  

Lançamento de 
um produto 

diferenciado na 
região, porém já 
era um produto 
oferecido por 

outras Unidades 
em SC.  

Quadro 20 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 3 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Decisão 4: Deixar de participar na organização de eventos - (2005) 

 

Desde 1996 a Unidade, pela iniciativa de seu gestor, este formado em 

Educação Física e com vasta experiência na promoção e organização de eventos 

vinha adotando uma postura pró-ativa na região passou a organizar todos os 

grandes eventos do município. Com esta postura, demais colaboradores da Unidade 

foram inseridos no processo, a tal ponto que os colaboradores faziam parte da 

organização dos eventos bem como a Unidade servia de suporte para os mesmos. 

Esta participação e execução dos eventos, proporcionou para a Unidade uma 

enorme visibilidade na comunidade. O SENAC, além de realizar cursos 

profissionalizantes, passava a ser o grande promotor de eventos no município e 

região, dessa forma consolidava-se ainda mais a marca. O que iniciou com a 



78 

 

organização de pequenos eventos, com o passar dos anos passou a ser uma 

atividade de organização de grandes eventos e com isso geravam-se cada vez mais 

atividades para a equipe. 

 Percebendo que a participação do SENAC como o organizador estava 

necessitando da grande participação da Unidade e que esta atividade começou a 

gerar problemas internos, decidiu-se deixar de trabalhar diretamente na organização 

de eventos, conforme relato do entrevistado D: 

 
Quando eu entrei no SENAC, eu trouxe um pouco de eventos pro SENAC, 
projeto decola XXX, Projeto Sonho de Natal, eu sou fundador, eu que 
escrevi o projeto do sonho de natal que existe até hoje e ai fomos nos 
envolvendo com essas coisas,quando eu digo eu era a minha colega de 
trabalho lá, duas pessoas, três, quatro e depois foi entrando, entrando a 
fulana, a ciclana ai foi entrando e as pessoas foram juntas com isso, então o 
SENAC tinha assim uma coisa muito boa, o SENAC participava de muitos 
eventos, fazia muitos eventos.  
 
Então o Fulano participava do conselho mas a Ciclana também participava 
a Beltrana...quem já saiu daqui e tá em outro lugar e não tá mais na 
organização, então evento foi uma coisa muito importante, a gente acho 
assim que evento era uma forma da gente dar visibilidade ao SENAC e 
ele deu! Todos os eventos da cidade, grandes...nós participamos como 
organizadores como colaboradores, hoje nós nos retiramos disso, um 
pouco, agente tá trabalhando como pessoas, nós nos eventos agente saiu. 
[...] nós continuamos participando dos conselhos, mas nós não estamos 
mais envolvidos na organização, a gente ficava aqui nessas palestras 
uma semana, dez dias vendendo ingressos pra tudo quanto é lugar.  

 

Ao ser questionado sobre o que motivou a saída da participação dos eventos, 

o entrevistado D afirmou: 

 

eu tinha um desgaste do pessoal muito grande, as pessoas que estavam 
sempre trabalhando comigo no limite e isso começou a afetar o seu 
desempenho interno, e começou a ter troca de pessoas, as pessoas 
vinham e não conseguia fazer tudo o que tinham que fazer mais essas 
coisas, então nós fizemos isso. 

 

Identifica-se nessa decisão que o gestor, ao perceber que a participação na 

organização dos eventos gerava um enorme retorno em visibilidade da organização, 

mas que em contrapartida proporcionava sobrecarga de atividades em seus 

colaboradores, optou-se por deixar de atuar na organização, dando continuidade 

apenas nos conselhos, evitando assim um excesso de atividades para a Unidade e 

focando suas ações principalmente na execução de cursos de capacitação 

profissional. 
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O Quadro 21 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 4 - 
PERÍODO II 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Visão Condicionada 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamen

to 
Análise e Uso Defensivo 
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Havia a exposição a 
informação, devido 
a problemas 
internos que 
estavam sendo 
gerados, porém sem 
uma busca ou 
sistematização 
dessas informações. 

Não houve um 
preparo para 
monitorar o 
ambiente, as 
informações 
muitas vezes 

foram expostas, 
gerando a 

necessidade de 
maior 

aprofundamento 
para a tomada 

de decisão 

As necessidades 
foram definidas 

em relação a 
problemas 

internos gerados 
pelo 

desprendimento 
dos 

colaboradores na 
participação e 

organização dos 
eventos. 

Fontes pessoais   
 

Relato de 
problemas internos 

 
Saída de 

colaboradores 

Atas da 
reuniões 

 
Pedido de 
demissão dos 
colaboradores 
 

Ouve o 
cruzamento 
das 
informações, 
utilizando o 
relato dos 
próprios 
colaboradores, 
durante o 
processo e até 
mesmo nos 
processos de 
desligamento. 

Deixa de atuar 
na realização     
de eventos            

para 
reorganização 

interna da 
Unidade.  

Prefere abrir 
mão de 

oportunidades 
geradas pelos 
eventos em 

função de  se ter 
um produto 

melhor e mais 
bem 

desenvolvido 
pela sua equipe, 

possibilitando 
uma maior 
garantia da 

execução dos 
processos 

internos da 
unidade 

Quadro 21 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 4 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Decisão 5: Estar presente na região, com no mínimo dois cursos em todas as 

cidades da região acontecendo por ano – 17 cidades – (2005) 

 

As Unidades do SENAC Santa Catarina ficam localizadas em municípios 

estratégicos, esses fazem parte de uma micro região, na qual estão diversos 

municípios, de menor população, mas que da mesma forma exercem um atração 

mercadológica para a Unidade. As Unidades do SENAC, além de executarem suas 

atividades em suas sedes, realizam diversas atividades em espaços cedidos ou 

alugados em municípios dessas micro regiões, além da realização dessas atividades 

existe também o caráter de divulgação da instituição, devido a proximidade entre os 

municípios, diversas prefeituras fornecem transporte para a sua população se 

deslocar aos maiores municípios para estudo, dessa forma estando presente em 17 

municípios a Unidade estudada amplia o seu mercado e principalmente aumenta a 

sua capacidade de comercialização de seus produtos. Identificação na fala do 

entrevistado D a realização de ações nos municípios da micro região: 
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Nós temos que estar na região, então no mínimo nós temos que ter dois 
cursos acontecendo em todas as cidades da região no ano, são 17 cidades, 
34 cursos nossos tem que ser feitos fora. 
Os municípios querem a presença do SENAC, o SENAC é regional, a outra 
questão é que nós precisamos sermos autosustentaveis e muito urgente 
nós temos que procurar mercados alternativos, são aproximadamente 2 
atividades em cada município da região, que é o mínimo, 17 municípios 
teríamos ai 34 ações, fora da Unidade, uma vez que a Unidade tá com a 
capacidade noturna no limite, temos uma deficiência realmente no horário  
diurno, então  nós buscamos  essa alternativa. 
 
Essa foi uma decisão baseada em pesquisa e  baseada  na necessidade 
de mercado. Essas pesquisas são dados que  a gente  vai armazenando, 
esses registros, que vai subsidiar a tomada dessa decisão, nesse caso 
específico são decisões pautadas em pesquisas de mercado mesmo. 

 

O Quadro 22 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 5 - 
PERÍODO II 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Analítico 

20
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Devido o limite de 
produção no 
horário noturno, a 
Unidade analisou 
alternativas e 
passou a 
desenvolver 
atividades em 
outras regiões, essa 
decisão foi pautada 
em pesquisa para a 
tomada de decisão, 
porém sem uma 
estruturação 
adequada de outras 
fontes ou formas de 
coletar e utilizar a 
informação. 
 
 

Devido a 
identificação da 
oportunidade de 

lançar novos 
produtos na 

região, a 
Unidade foi 
sensibilizada 
para quais 

informações 
seriam 

interessantes 
para a tomada 
dessa decisão 

A identificação 
da necessidade 
foi baseada na 

intenção de estar 
presente nos 
municípios, 

identificando 
suas 

potencialidades 
e principalmente 
o seu mercado  

Fontes pessoais   
 

Pesquisa de 
mercado 

Atas das 
reuniões 

 
Registro das 

pesquisas 
 

A análise 
está 
baseada na 
pesquisa, 
cruzando 
essas 
informações 
com as 
informações 
trazidas 
pelos 
colaborador
es, tomou-
se a 
decisão. 

Buscou-se o 
lançamento de 

novos produtos, 
em outros 

municípios, 
porém o foco de 
atuação continua 
sendo a cede da 
Unidade, dessa 

forma procura-se 
adicionar alguns 
novos produtos 

para os 
municípios da 

região. 

Quadro 22 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 5 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Decisão 6: Atuar na área de Gastronomia – Carne Suína  (2005) 

 

Devido à economia regional estar fundamentada na criação de suínos e a 

consequente produção de derivados de carne suína, a Unidade identificou uma 

oportunidade de estar atuando nessa área, contribuindo para o desenvolvimento do 

setor e, consequentemente, para melhores resultados. 
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Por meio de parcerias e principalmente pela identificação da oportunidade, 

bem como a estrutura e reconhecimento que o SENAC possui na área de 

gastronomia, foram realizadas diversas ações na região, buscando a promoção do 

aumento do consumo desta carne. Segundo o entrevistado D, “a nossa região tem 

esse potencial de produção, e não se tinha nenhuma ação de incentivo ao 

consumo”, com isto percebe-se o pioneirismo e o foco da ação voltada para a 

característica regional. A Unidade foi a primeira Unidade do SENAC/SC a 

desenvolver uma ação de fomento a uma área que culminasse com o lançamento de 

um livro.  

Identifica-se que as informações estavam a disposição da Unidade, e a sua 

decisão foi pautada na análise da característica local, observados na fala do 

entrevistado D: 

A decisão de se atuar nessa área da gastronomia, especificamente carne 

suína, está alicerçada na configuração regional, a nossa região é 

extremamente dependente e toda a economia esta focada na carne suína, 

muito mais do que aves.  

 

Após a decisão de atuar na área de gastronomia, com o foco na carne suína, 

a Unidade buscou parcerias para a realização de eventos, obentendo expressivo 

resultado, conforme relata o entrevistado D: 

 
Procuramos a Associação Catarinense dos Criadores de Suínos Fizemos a 

proposta de se fazer cursos para o incentivo da carne suíno, e foram feitos 

mais de mil ações em função do incentivo ao consumo da carne suína, em 

todo o estado de Santa Catarina, através da Unidade móvel do SENAC. 

Depois foi feito inclusive, jantares para o presidente da república. 

Ao ser questionado sobre o registro e utilização das informações o entrevistado D 

salienta: 

Por eu estar envolvido em diversas entidades, ter uma relação bastante 

próxima das empresas que beneficiam a carne suína, percebi a grande 

oportunidade de estarmos realizando algo na área, com isso aproveitei as 

informações que eu tinha e tomei a decisão. Quanto aos registros, eu tenho 

o registro dos eventos, as atas de reuniões e muitas coisas estão 

comigo, fatos que eu me lembro. 
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O Quadro 23 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 6 - 
PERÍODO II 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Visão Condicionada 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades 
de informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Prospector 

20
0

5
 -
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tu
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ár
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 d
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G
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o
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o
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a
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Havia a exposição a 
informação pelo fato 
da criação de suínos 

ser a matriz produtiva 
da economia da 

cidade, dessa forma as 
informações eram em 
abundância e estavam 

expostas.  

As necessidades 
foram definidas 
em função das 
características 
especificas da 

área de 
gastronomia – 

carne suína, 
dessa forma a 

equipe se 
apropriou das 
informações, 

sem uma 
definição clara 
de quais eram 

relavantes 

Identificação 
em virtude das 

particularie-
dades da área 

de 
gastronomia  

Empresários 
 

Associação 
Catarinense dos 

Criadores de Suínos 
 

Empresas do setor 

Memória dos 
colaboradores 

 
Registros dos 

Eventos 
 

Atas de reuniões 
 

Utilizou-se 
as 

informações 
das 

Empresas, 
da 

Associação 
Catarinense 

dos 
Criadores 
de Suínos, 

e da 
percepção 
do gestor 

em se 
explorar 

essa área de 
atuação do 

SENAC. 

Foi a primeira 
Unidade de 

Santa Catarina a 
buscar uma 

parceria para o 
desenvolvimento 
de um segmento 

de produção 
(carne suína), 
aproveitou a 

grande 
expressão do 

setor na 
economia 
regional e 

desenvolveu 
diversas ações. 

Quadro 23 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 6 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

Decisão 7: Lançamentos Cursos do PET – parceria com empresários, 

atendimento social – (2005) 

 

O SENAC, desde sua fundação, tem como uma das suas premissas a 

preocupação social, e para isto desenvolve diversas ações que são subsidiadas pela 

organização ou então com parcerias. Os cursos procuram promover a formação de 

profissionais que muitas vezes estão à margem da empregabilidade, e com esta 

formação, promover inclusão social dessas pessoas. Com esse intuito o SENAC 

possui o Programa e Educação e Trabalho, conforme salienta o entrevistado A: 

    

outra decisão bem importante na época, acredito quem em 2005, Que é 
com parceria com os empresários (jovens do CIP), que vinham fazer o curso 
conosco, então foi bem importante esse relacionamento com os 
empresários, quem pagou o curso foram os empresários mesmo, a gente 
conseguiu isso, tanto que agora fulano tá montando  uma parceria com o 
Lions Clube. Foi um período assim  bem importante dos empresários 
estarem bem a parte da parte social que o SENAC faz também.  
A decisão partiu do diretor, onde agente busca essa necessidade de fazer 
também, o SENAC também faz a sua parte social e isso foi o verdadeiro 
monitoramento que ele realmente fez, pesquisou e viu que poderia ter essa 
abertura né, conversando com delegado e tal, então partiu dele pra fazer o 
curso 
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Na percepção do gestor que se analisou que existia mercado para isso, que 
a gente podia fazer em parceria com as empresas, em parceria com os 
empresários, com a sociedade em si. 

 

O Quadro 24 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 7- 
PERÍODO II 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades 
de informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e Uso Analítico 
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Diante de uma 
demanda 
vislumbrada pelo 
Diretor, o mesmo 
passou a levantar 
dados através de 
pesquisas, 
conversas e 
observações. Isto 
ocorreu de forma 
aleatória, sem uma 
metodologia ou 
uma estruturação 
para esta coleta. 

Ocorreu a 
sensibilização 

dos 
colaboradores 

para quais 
informações 

seriam 
importantes para 

o projeto, 
demonstrando o 

impacto do 
mesmo, porém 

sem uma 
definição clara 

de quais 
informações.  

As 
necessidades 

de informação 
foram 

identificadas 
pelo diretor, a 
medida  que ia 
conversando 

com delegado 
e empresários, 

o projeto ia 
prosseguindo 
e sentindo as 
reais e novas 
necessidades 

de 
informação. 

Fontes pessoais 
 

Delegado 
 

Empresários 

Na memória dos 
colaboradores 

 

As 
informações 

foram 
analisadas e 
processadas 
pelo próprio 
gestor, pois 
ele ficou a 
frente do 

projeto e era o 
mesmo que 

tinha os 
contatos com 

os 
interessados. 

A Unidade 
identificou uma 
oportunidade de 

trabalhar com 
projetos sociais, 
porém manteve 

sua linha de 
produtos e foi 
inserido novos 

produtos que já 
foram realizados 

por outras 
Unidade do 
SENAC/SC e 

tiveram sucesso. 

Quadro 24 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 7 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

4.2.1 Análise teórica do período II 

 

 

Após um período de crescimento e definições quanto às áreas de atuação, a 

Unidade sentiu-se na necessidade estar em um espaço físico adequado para a 

realização de suas atividades, como este período é marcado pela estruturação 

física, concomitante a este processo ocorreram alterações nos processos internos 

bem como a redefinição de produtos. 

Neste período identifica-se a predominância dos comportamentos 

estratégicos Prospector e Analítico, como afirmam Miles e Snow (1978), prospector, 

principalmente no caráter de inovação perante as demais Unidades do SENAC/SC e 

também em relação ao seu mercado, e Analítico por esse possuir até mesmo uma 

posição intermediária entre o prospector e o defensivo, fato esse observado nas 

decisões que foram tomadas, baseadas no sucesso de outras Unidades.  
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Em relação ao Monitoramento Ambiental, percebe-se uma evolução em 

relação às decisões apontadas no período I, neste período já podemos observar 

uma predominância da Busca Informal no Modo de Monitoramento, acompanhado 

de várias incidências de Visão Condicionada, podendo dessa forma concluir que a 

evolução da Unidade fez com que o modo de monitoramento se estruturasse e 

estivesse mais próximo do ideal, considerado por Aguilar (1967), o modo de busca 

formal. Em relação aos processos de monitoramento, também percebe-se uma 

evolução, porém a Armazenagem das informações continua sendo o ponto que 

necessita de maior atenção no processo de monitoramento. 

Diante desta evolução apresentada no modo e processo de monitoramento 

ambiental, pode-se também afirmar que esta ocorreu em um período de 

predominância no seu Comportamento Estratégico Prospector e Analítico, mais 

influenciado pelo Analítico que dentro das suas decisões, que foram apontadas, 

apresentou em todas, o modo de monitoramento de Busca Informal.  

Nas decisões que tiveram como Comportamento Estratégico Prospector, 

estas possuíram predominantemente a visão Condicionada como modo de 

Monitoramento, dessa forma colaborando com a conclusão apresentada no Período 

I, no qual pode-se observar que decisões com características de Comportamento 

Estratégico Prospector não apresentam a mesma preocupação com o modo de 

monitoramento ambiental, que em decisões com outro tipo de comportamento 

estratégico.No quadro 25, pode-se identificar a predominância de alguns fatores 

referentes ao Monitoramento Ambiental e do comportamento estratégico adotado. 

Em relação aos processos de monitoramento, todos os mesmos são evidenciados 

no quadro a seguir, que é referente a cada decisão, resumindo-se o período da 

seguinte forma: 

 

PERÍODO II (2001 – 2005) 

MODO DE 

MONITORAMENTO 

Aguilar (1967) 

COMPORTAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Miles e Snow (1978) 

Decisão 1 -  Implantação do BSC na Unidade 
 

Visão Condicionada Prospector 

Decisão 2 -  Construção de uma nova Unidade Busca Informal Prospector 

Decisão 3 - Fim das parcerias com outras 

instituições, exclusividade com a FGV 

 

Busca Informal Analítico 
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PERÍODO II (2001 – 2005) 

MODO DE 

MONITORAMENTO 

Aguilar (1967) 

COMPORTAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Miles e Snow (1978) 

Decisão 4- Deixar de participar na organização de 

eventos  

Visão Condicionada Defensivo 

Decisão 5 - Estar presente na região, com no 

mínimo dois cursos em todas as cidades da região 

acontecendo por ano – 17 cidades 

Busca Informal Analítico 

Decisão 6 - Atuar na área de Gastronomia – Carne 

Suína   

Visão Condicionada Prospector 

Decisão 7 - Lançamentos Cursos do PET – parceria 

com empresários, atendimento social 

Busca Informal Analítico 

Quadro 25 – Quadro Resumo da Análise do Período II 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.3 PERÍODO 3: MELHORIA DE PROCESSOS E REDEFINIÇÃO DE PRODUTOS- 

(2006 -2008) 

 

 

Após o período de adequação dos processos e definição do espaço físico 

para atuação, a Unidade se deparou com dois grandes desafios, relacionados com a 

reestruturação interna, citada no Senac (2006, p.4) “a estruturação física bem como 

a adequação de pessoal, de materiais e equipamentos para a nova Unidade foram 

fatores determinantes e marcantes no ano de 2006”, refinando dessa forma os 

processos e principalmente focando na sua ação. O segundo grande desafio foi a 

redefinição de seus produtos, nos quais foi lançado o desafio de tornar a Unidade 

em uma faculdade e principalmente o realinhamento dos demais produtos para 

utilização adequada dos espaços. Nesse contexto o primeiro curso a ter uma 

mudança na sua execução foi o Técnico em Enfermagem, considerado o curso mais 

tradicional da Unidade e que até então era realizado somente no período noturno. 

Com a solicitação da transformação da Unidade em faculdade foram lançadas 

turmas desse curso no período matutino, desafogando dessa forma os espaços 

noturnos e principalmente começando a criar na comunidade o conceito de Cursos 

Técnicos diurnos.  Buscando também dar maior visibilidade da instituição e criando 
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o vínculo do aluno com o mercado de trabalho, foi estruturado o núcleo de 

encaminhamento profissional. 

Durante o período III, foram identificadas por meio de entrevistas com os 

gestores da Unidade, cinco decisões a serem estudadas, conforme quadro 26, além 

da identificação das decisões, serão apontados fatos marcantes coletados nas 

entrevista, que estarão subsidiando a interpretação do período à luz das teorias. 

 

Quadro 26 – Quadro das Decisões do Período III 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

Decisão 1: Reestruturação do Educacional, Trabalhando por Eixos – (2006) 

 

Sentindo a necessidade de adaptar-se às novas tendências de gestão das 

áreas de atuação do SENAC/SC, a Unidade, através de estudos e consultas ao 

Departamento Regional, percebeu que o modelo que poderia ser mais interessante 

seria a gestão por eixos, deixando-se de trabalhar por áreas. Com essa 

reformulação cada especialista passou a conhecer principalmente o nível de 

formação que atuava, sendo que as especificidades dos cursos poderiam estar se 

alicerçando aos demais especialistas ou em professores que trabalhavam naquela 

área. Dentre as Unidades do SENAC/SC, esta mudança na forma de gestão do 

núcleo educacional da Unidade ocorreu primeiramente na Unidade em estudo e 

depois se estendeu às demais. Identifica-se nas falas do entrevistado C, a mudança 

na forma de gestão do núcleo educacional:  

a transformação no núcleo educacional, como o SENAC, na verdade o 
sistema de educação deixou de trabalhar por áreas e passou a trabalhar 
por eixos, nós também trocamos a nossa estratégia de atuação dos 

ANO DECISÃO 

2006 
Decisão 1 -  Reestruturação do Educacional, Trabalhando por Eixos 

2006 Decisão 2 -  Lançar cursos técnicos em períodos diurnos 

2007 Decisão 3 -  Criação da Faculdade 

2007 
Decisão 4 -  Criação do núcleo de encaminhamento ao mercado de 
trabalho 

2008 
Decisão 5 - Centralização da verba de divulgação, focado nos períodos 
de divulgação 
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analistas de formação profissional do núcleo educacional que passaram a 
trabalhar não por áreas mais, mas por níveis de ensino, então nós temos 
pessoas que só trabalham com cursos técnicos, pessoas que só trabalham 
com Pós-graduação, com cursos in company, foi montada uma estratégia 
um pouco diferenciada, por que as pessoas precisam conhecer todos os 
eixos, por que tá cuidando de todas as antigas áreas. 
Na verdade ela foi tomada de uma percepção nossa, de dispersão de 
tempo, de dificuldade de entendimento de todas as pessoas que 
trabalhavam dentro do educacional sobre todas as áreas de atuação do 
SENAC e a gente pensou em otimizar o trabalho e também aproveitar 
melhor as qualidade de cada pessoa tinha, qualificação que cada pessoa 
tinha e com isso a gente ganhar em qualidade com o trabalho executado 
pela área.Então ai a gente fez o que, estudou o perfil das quatro pessoas 
que estavam trabalhando no núcleo educacional e também definimos o que 
é o núcleo educacional, percebemos ali como é que ele funciona, qual é o 
funcionamento dele e a partir daí sim nós começamos a trabalhar por eixo e 
deixamos de trabalhar por área, por que quando tu trabalha por área tu 
pega toda a gama de cursos em todas as modalidade e trabalha em todas, 
nós fizemos uma estratégia diferente que hoje acreditamos que foi boa. 
Foi pensado em uma forma mais moderna de gestão de uma área, e ai se 
pensou em Unidades de negócio e isso foi buscado em literatura, como é 
que poderia se fazer isso, claro que não especifico da área de educação 
mas a gente procurou saber como é que se poderia ser feito o 
gerenciamento de Unidade de negócio dentro de um departamento e ai a 
gente percebeu que era possível se fazer até por que o Departamento 
Regional também tava mudando a nomenclatura já não se trabalhava mais 
com áreas se trabalhava com eixo e ai o que a gente buscou foi a 
informação sim, não tinha nenhuma Unidade no Estado que trabalhava 
dessa forma, mas o departamento regional meio trabalhava assim mesmo, 
meio que dividido por Unidade de negócio e ai a gente acabou adotando 
essa condição para o núcleo. 

 

Quando questionado sobre as fontes de informação, o entrevistado C 

salientou “bem informal né, por que buscamos literatura que falava sobre isso e o 

registro está na cabeça do gestor e do coordenador da área”. 

O Quadro 27 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada:  

DECISÃO 1 - 
PERÍODO III 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades 
de informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Analítico 

20
0

6 
- 

R
ee

st
ru

tu
ra

çã
o

 d
o

 E
d

u
ca

ci
o

n
al

, 

Tr
ab

al
h

an
d

o
 p

o
r 

Ei
xo

s 

 

A Unidade percebendo 
uma nova forma de 
gerenciar seu núcleo e 
identificando que o 
Departamento 
Regional já estava 
caminhando para essa 
nova metodologia, 
passou a buscar 
informações no 
próprio departamento 
e também 
consultando 
bibliografias sobre o 
assunto. 

Não ocorreu um 
preparo da 

organização para 
o 

monitoramento 
ambiental, foram 

buscadas 
informações que 
atendessem as 
necessidades 

para a tomada 
de decisão  

Por ser um 
estruturação 

interna, 
buscou-se 

informações 
que tratassem 
do assunto em 
bibliografia e 
em consultas 

ao 
Departamento 

Regional 

As fontes foram 
definidas em 

função do que se 
poderia estar 
utilizando no 

momento, que 
seriam as consultas 
ao Departamento 

Regional e 
pesquisas em 
bibliografias. 

Memória dos 
colaboradores 
 

Pelas 
consultas ao 
Departame
nto 
Regional, 
bem como 
as 
bibliografias
, ocorreu o 
cruzamento 
dessas 
informações 
para a 
tomada de 
decisão 

Por se tratar de 
uma mudança 
organizacional 
que já estava 
ocorrendo no 
Departamento 

Regional do 
SENAC/SC a 

Unidade analisou 
esse momento e 
implantou essa 

mesma 
mudança. 

Quadro 27 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 1 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Decisão 2: Lançar cursos técnicos em períodos diurnos – (2006) 

 

Como o foco de atuação da instituição SENAC é a formação profissional, 

dessa forma a grande maioria de seus alunos tem a característica de realizar seus 

cursos de formação profissional no período noturno, haja visto que no período diurno 

um grande contingente desses alunos trabalha. Essa forma de atuação com grande 

concentração no período noturno deixa o período matutino e vespertino, quase que 

na sua totalidade, ocioso, problema esse encontrado por todas as Unidades do 

SENAC/SC.  

Estudos e experiências já estão sendo realizados em algumas Unidades do 

Estado, a Unidade em estudo também está “testando” a possibilidade de realizar 

cursos no período matutino ou vespertino, dessa forma promovendo utilização e 

consequente receita nesse espaço que hoje é ocioso. Outro fator é o lançamento da 

faculdade na Unidade, com cursos predominantemente no período noturno, dessa 

forma impossibilitando o lançamento de cursos técnicos neste período, conforme 

relato do entrevistado A: 

 

nós precisamos utilizar o espaço físico diurno, nós não temos mais espaço 
a noite, então nós precisamos agora utilizar esse espaço, então por isso a 
gente ta lançando, a gente ta na segunda turma agora, pra otimizar, pra 
daqui a pouco quando nós virarmos faculdade não lançarmos mais cursos 
técnicos a noite, durante o dia, para as pessoas já terem esse conceito que 
já consegue trabalhar a tarde e a noite, então por isso a gente chegou a 
conclusão que teria que abrir. 

 

Ao ser questionado sobre a realização de alguma pesquisa, o entrevistado A 

salienta: 

na parte da manhã a gente tava sem turmas, por ter espaço físico e não 
estar utilizando ele, você vai atrás de uma pesquisa de mercado, é uma 
área forte na nossa Unidade a área da saúde, então foi feita essa pesquisa 
do curso Técnico em Enfermagem e a parceria com o hospital, inclusive em 
lançamento teve ajuda. 

 

Em relação ao registro e fontes, assim argumenta o entrevistado A: 

 

eu acho que alguma coisa registrada tem. Uma das fontes foi o hospital, ...a 
tomada de decisão foi em cima do espaço, ociosidade e também essa 
necessidade por essa pesquisa de mercado, essa necessidade né. 
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O Quadro 28 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 2 - 
PERÍODO III 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Analítico 

20
06

 -
 L

an
ça

r 
cu

rs
o

s 
té

cn
ic

o
s 

e
m

 p
er

ío
d

o
s 

d
iu

rn
o

s 
 

Houve a exposição a 
informação, com a 
busca de cursos 
diurnos por alguns 
alunos e 
principalmente por 
já existir essa 
prática em algumas 
Unidades do Estado 
Como foi uma 
necessidade           
de buscar 
informações 
utilizou-se de uma 
pesquisa para a 
busca de 
informações e 
consequente 
tomada de decisão 
 

Devido a  decisão 
ter um forte 
impacto na 

estratégia da 
Unidade, ocorreu 
a sensibilização 

dos 
colaboradores 

para a busca das 
informações 

necessárias para 
a tomada de 

decisão  

Baseado 
principalmente 
na demanda de 
alunos para esse 

curso e a 
parceria com o 

Hospital, sentiu-
se  a necessidade 
de se identificar 
a possibilidade 

de lançar cursos 
técnicos em 

período diurno. 

Alunos que 
buscaram a 

instituição para 
fazer cursos 

diurnos 
 

Pesquisa 
 

Hospital 

Memória dos 
colaboradores 
 
Pesquisa de 
mercado, porém 
o entrevistado 
desconhece o 
armazenamento. 
 

Com as 
informações 
vindas dos 
alunos, 
parceria 
com o 
hospital e a 
pesquisa, 
possibilitou-
se a tomada 
de decisão   

A Unidade 
manteve seus 

produtos e suas 
áreas de 

atuação, porém 
acrescentou 

cursos técnicos 
de enfermagem 

no período 
matutino, 
seguindo o 
exemplo de 

outras Unidades. 

Quadro 28 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 2 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Decisão 3: Criação da Faculdade - (2007) 

 

O SENAC/SC, com a elaboração de seu planejamento estratégico, vem 

direcionando ações para atuar no nível superior. Com o início das parcerias para a 

realização da Pós-graduação, foi se adquirindo a expertise e principalmente se 

vislumbrando a possibilidade de se criar a Faculdade do SENAC em SC. Em 2010 o 

Estado de Santa Catarina conta com sete faculdades aprovadas e duas em 

processo de aprovação, sendo que dentre essas duas, está a Unidade em estudo. 

Devido o SENAC tomar a postura do lançamento de faculdades, a Unidade em 

estudo, por meio de seu diretor, também solicitou a transformação da sua Unidade 

em faculdade, conforme relato do entrevistado B: “decisão da direção da Unidade 

decidiu se transformar em uma faculdade... tendo como impacto a expansão e os 

novos cursos, tu tá naquela expectativa também, o superior”. 

Após a definição de se entrar no nível superior, foram elencadas diversas 

atividades para identificação, tanto do mercado como das capacidades, para essa 

mudança, podendo ser constatado nos relatos do entrevistado C: 
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a gente buscou saber quem eram as pessoas que ofereciam cursos, que 
cursos faziam que público atendiam, isso a gente foi olhar no mercado sim, 
não de uma forma formal, registro formal, mas foi pesquisado, a gente 
sabe exatamente que são as pessoas, que cursos eles oferecem e que 
público eles atende, essa decisão foi tomada a partir daí. 

 

O entrevistado C, ao ser questionado sobre as fontes de informação bem 

como de que forma estas informações eram armazenadas, o mesmo explicitou 

também, deixando clara a forma de monitoramento adotada: 

 

as outras Universidades, a prefeitura, as prefeituras da região, no caso a 
AMAUC, ACIC, CDL, que são parceiros sempre nessas discussões, 
empresários através da ACIC e CDL essas pessoas tiveram a sua 
participação. Armazenagem, informal, bem informal. 
A gente tentou encontrar uma forma, um produto na verdade que fosse 
diferente do que as outras instituições ofereciam, e ai claro que tecnólogo lá 
só tem uma instituição que trabalha e da bem diferente nossa, então a 
gente pegou sim as informações de tudo, de área de atuação 
principalmente, para saber que tipo de curso nós iríamos lançar, se 
lançássemos né, isso sim 
  
O monitoramento foi feito por que era uma decisão bem drástica assim, 
por que tu trabalhar com a faculdade implica em você deixar de trabalhar 
com alguns cursos técnicos, isso era uma decisão de sobrevivência da 
Unidade, então isso foi feito, esse trabalho. Foi bem informal, e se 
discutindo essas informações, não de uma forma sistemática e sem 
registro. 

 

O Quadro 29 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 3 - 
PERÍODO III 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Busca Informal 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades 
de informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e Uso Analítico 

2
0

07
 –

 C
ri

aç
ão

 d
a 

Fa
cu

ld
a

d
e
  

Ocorreu a busca    
da informação       
de forma intensa, 
porém sem 
estruturação ou 
organização dessa 
busca. 
Percebeu-se que 
devido a decisão  
ter um grande 
impacto para a 
Unidade, diversas 
fontes foram 
consultadas, para a 
tomada da decisão 
 

As necessidades 
foram definidas 
em virtude do 
impacto que a 

decisão 
acarretaria, as 
informações 

foram buscadas 
de forma intensa 

por todos os 
colaboradores, 

porém de forma 
desestruturada  

Ocorreu a 
identificação 
principalment
e em função 
do mercado 
de atuação, 

tendo as 
informações 

de mercado as 
mais buscadas 

As outras 

Universidades, a 

prefeitura, as 

prefeituras da 

região, no caso a 

AMALC, ACIC, CDL, 

empresários 

através da ACIC  

 

 
Memória dos 
colaboradores 

 
Informações 
coletada de 

outras 
instituições 

 

Com uma 
gama de 

informações, 
principal-
mente do 
mercado, 
ocorreu a 

decisão de se 
lançar a 

faculdade 

Devido o sucesso 
de outras 

Unidades do 
SENAC/SC no 

lançamento de 
cursos 

superiores. 
 A necessidade 
de adaptação 

desse novo 
produto no 

mercado local, 
devido a já 
atuação da 

concorrência 

Quadro 29 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 3 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Decisão 4: Criação do núcleo de encaminhamento ao mercado de trabalho – 

(2007) 

 

Consolidando a vocação do SENAC em formação profissional e aliando essa 

formação à empregabilidade dos seus alunos, a Unidade desenvolveu um projeto de 

encaminhamento ao mercado de trabalho. Diversas outras Unidades no Estado de 

Santa Catarina já iniciaram projetos dessa natureza, porém nenhum sistematizado e 

com um profissional da área de Psicologia como responsável pelo núcleo. No projeto 

desenvolvido na Unidade, o mesmo todo sistematizado e principalmente 

acompanhado por um profissional habilitado, vem ao encontro dos objetivos da 

organização, que é a formação profissional e inserção ao mercado de trabalho e da 

mesma forma contribui para a colocação profissional dos alunos, consequente 

remuneração dos mesmos e redução nos índices de inadimplência. Em um primeiro 

momento os demais colaboradores acharam que o projeto era dispendioso e não 

necessário, porém com os resultados, percebeu-se a sua importância, conforme 

descrito pelo entrevistado B: 

foi contratada uma pessoa responsável pelo encaminhamento ao mercado 
de trabalho, que tanto como para o aluno, (o aluno vem, to sem emprego, 
ela faz esse encaminhamento) e os empresários também,( a eu preciso de 
uma pessoal com o perfil tal e tal),  entra em contato e ela tem os currículos 
também, analisa e encaminha para a empresa, então não é só o aluno 
também, né, o empresário também vê, partiu daqui da Unidade, eu não sei 
se todas as Unidades hoje  tem. 
 
Teve inicio assim, eu não participei diretamente, tá mais ligado ao núcleo de 
relações com o mercado, mas assim, foi importante essa criação para ter 
esse melhor relacionamento entre o SENAC, aluno e a empresa, por que 
o que acontece, encaminha o aluno para empresa, ela também vê a 
necessidade do que o aluno precisa melhorar, comunica o SENAC. 
 
O SENAC pode estar trabalhando com os professores, mudar um 
pouquinho o foco, a gente tá repassando pro  aluno que quando ele for para 
a empresa, não é aquela necessidade, já tem algumas coisas novas, então 
todo esse relacionamento SENAC, Aluno e Empresa, eu acho que foi bem 
importante, os alunos para encaminhar ao mercado de trabalho e as 
empresas, vê se aquele aluno tá correspondendo e ver o que preciso 
melhorar. 

 

Conforme o entrevistado D:  

 

desde 2005 a gente funciona aqui com a Psicóloga que ela encaminha 
nossos alunos, ela vai nas empresas, vê como eles estão no estágio, nós 
temos hoje quase 100% dos alunos  entendeu que se nós tivermos o nosso 



92 

 

aluno empregado não vamos ter inadimplência, então vamos fazer isso e 
montamos isso.  
 
Baseado em uma percepção de qualidade, como é uma percepção de 
qualidade, a gente avalia todos os cursos, a gente usa uma avaliação. 
 
...percepção informal, perguntando para os empresários, perguntava o 
seguinte, vem cá, como está o curso, ele esta atendendo, você tem um 
funcionários fazendo o curso conosco, isso é uma questão, percepção de 
qualidade, outra forma, nós tínhamos uma outra questão que e o seguinte, 
os empresários por ser uma escola com mais de 60 anos, visualizando uma 
marca forte, procuravam dizer o seguinte, você tem um emprego ai, você 
tem um alunos para essa função. 
 
Se você me perguntar como foi o monitoramento desse ambiente para 
saber, com base em que, na verdade é questão informal mesmo, é a 
conversa, é a percepção, é um bate papo que você ta num café na 
associação comercial, e ai sai que uma outra escola encaminhou uma 
escola assim... 

 

O pesquisador, ao perguntar se para essa decisão, a Unidade buscou 

informação para criar este setor, o entrevistado B respondeu: “Eu acho que sim, 

partiu mas da direção, foi pesquisado talvez aos órgãos ligados ao comércio, 

indústria. 

Em relação do motivo da criação do núcleo, o entrevistado A, salienta: 

 

por que foi criado isso, porque quem indicava eram os próprios 
responsáveis por área, então tem um aluno lá e a gente vai encaminhar 
para o mercado de trabalho, ligavam para nós, nós atendíamos e 
repassávamos isso. Sentíamos a necessidade de ter uma pessoa que 
fizesse esse relatório de acompanhamento, todo um acompanhamento de 
visita, surgiu realmente de uma necessidade da Unidade. 

 

Ao ser questionado sobre o registro da informação, o entrevistado A informa: 

“não sei dizer se teve registro disso, mas lógico foi criado o núcleo, lógico tá 

registrado. A gente foi em busca disso para abrir, foi falado, registrado ata”. Com o 

mesmo questionamento o entrevistado B, salientou: “E quando solicitado ao 

entrevistado se possui algum registro das informações, o mesmo salienta que: acredito 

que foi registrado, mas desconheço aonde”. 
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O Quadro 30 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 4 - 
PERÍODO III 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Visão Indireta 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e 
Uso 

Prospector 

20
0

7
 -

 C
ri

aç
ão

 d
o

 n
ú
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Havia a exposição a 
informação pela 
busca de 
profissionais pelas 
empresas, ocorria o 
contato e dessa 
forma despertou o 
interesse em se 
criar o núcleo 

Não ocorreu um 
preparo da 

Unidade para 
coleta de 

informações, as 
informações 

eram em grande 
parte expostas 
para a Unidade 

As necessidades 
foram definidas 

apenas na coleta 
das informações 

vindas das 
empresas e das 

conversar 
informais. 

  Identificação 
em virtude da 

criação do 
núcleo, definindo 

quais as fontes 
relevantes para 

isso. 

Empresas 
 

Alunos 
 

Empresários 

Atas da reuniões 
 

Memória dos 
colaboradores 
 

Utilizou-se 
as 
informações 
das 
empresas e 
dos alunos 
para 
identificar a 
necessidade 
de criação 
de um 
núcleo de 
encaminha
mento 
profissional 
e foi 
tomada de 
decisão 

Foi o primeiro 
núcleo de 

encaminhament
o ao mercado 

estruturado, com 
psicóloga e 

acompanhament
o do aluno após 
contratação do 

SENAC/SC. 

Quadro 30 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 4 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Decisão 5: Centralização da verba de divulgação, focado nos períodos de 

divulgação – (2008) 

  

Pela postura que a organização adota no decorrer dos anos, divulgando 

mensalmente seus produtos e de forma mais intensa nas suas grandes campanhas, 

que ocorrem duas vezes por ano, a Unidade em estudo adotou uma postura de 

centralização dessas verbas de divulgação, evitando investimentos pequenos e 

periódicos e passou a realizar grandes investimentos, porém concentrados em dois 

períodos por ano e com uma grande repercussão na sua região de abrangência.  

Devido essa decisão alterar um processo interno, o coordenador 

administrativo realizou um levantamento histórico dos dados de comercialização da 

Unidade, servindo de subsídio para a tomada de decisão do gestor. Não foi 

evidenciada a prática de monitoramento do ambiente externo, mas sim o 

monitoramento de informações internas. O gestor, diante dos dados recebidos e das 

suas percepções, tomou a decisão pelo processo de centralização. Pode-se 

observar na fala do entrevistado A, a mudança de estratégia de divulgação adotada 

pela Unidade. 
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Antes a Unidade tinha investimento mensal nessa parte de publicidade, 
alguns meses você tinha esse investimento e não tinha cursos, 
principalmente mais esses cursos rápidos durante o ano e quando 
precisava mesmo, fazer né, ás vezes você gastava durante o ano e não 
tinha esses recursos. Com essa centralização, principalmente nos principais 
meses, acho que isso fortaleceu a nossa divulgação, a gente até ampliou o 
leque e formas da gente divulgar, acho que foi importante isso ai. 
Por que vocês tomaram essa decisão, baseado no que: principalmente nos 
cursos técnicos, que a gente precisa de um investimento algo para fechar, 
você segurava por que tinha investimentos. 
Eu acho que foi a Unidade, eu não recordo se foi em outra Unidade, teve 
inicio aqui, partiu da Unidade aqui. 

 

O Quadro 31 apresenta resumo das transcrições da decisão estudada: 

DECISÃO 5 - 
PERÍODO III 

MODOS DE 
MONITORAMENTO 

PROCESSOS DE MONITORAMENTO 
Comportamento 

Estratégico 

Visão Indireta 
Pré- 

monitoramento 

Identificação 
Necessidades de 

informação 

Desenvolvimento 
das fontes de 
informação e 
definição dos 
participantes 

Registro e 
armazenamento 

Análise e Uso Prospector 
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Após estudo 

realizado pela 

Unidade, optou-se 

em centralizar a 

verba de 

divulgação para 

comercialização 

dos cursos, dessa 

forma o recurso 

seria focado no 

período de venda 

do curso.  

Não ocorreu 
preparo da 

Unidade para o 
monitoramento 

ambiental, as 
informações 

foram coletadas 
apenas por um 

setor, analisadas 
e utilizadas na 

decisão. 

Foi uma decisão 
que visou alterar 

um processo 
especifico da 

Unidade, tomada 
pelo 

coordenador 
administrativo e 

o diretor, as 
informações 
requeridas e 

utilizadas foram 
proveniente do 

histórico de 
comercialização 

de outros cursos. 

A fonte utilizada foi 
consulta entre os 

colaboradores e os 
dados coletados de 

históricos de 
comercialização de 
cursos da Unidade 

 
Memória dos 
colaboradores 
 

Pelas 
informações 
fornecidas pelo 
coordenador 
administrativo, 
foi realizada a 
análise para a 
tomada de 
decisão 

Por ser uma 
iniciativa 

pioneira no 
SENAC/SC, 

servindo até 
como estratégia 

que outras 
Unidades 

passaram a 
adotar. 

Quadro 31 - O Monitoramento e o Comportamento Estratégico da Decisão 5 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

4.3.1 Análise Teórica do Período III 

 

Partindo para consolidação definitiva e para o reconhecimento da comunidade 

pela formação profissional que ocorre na Unidade, a mesma alçou o seu grande 

desafio, que foi a transformação de um centro de educação profissional em 

faculdade. Neste período identifica-se a predominância dos comportamentos 

estratégicos Analítico, Miles e Snow (1978), evidenciado principalmente na análise 

de situações identificadas em outras Unidades, e adotadas como referência. A 

Unidade em Estudo já estava conseguindo a sua consolidação no mercado local, 

com a programação de seus cursos estabilizados. Nesse momento identificou-se 
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que o foco foi a análise e melhoria interna. Dessa forma a comparação ou os dados 

observados em outras Unidade serviram para a tomada das decisões. 

Em relação ao monitoramento ambiental, Aguilar (1967), a Unidade teve a 

predominância do modo de Busca Informal nas decisões apontadas, percebendo-se 

que nesse período ocorreram dois fatores que levaram à maior incidência desse 

modo. O primeiro fator foi a maturidade profissional da equipe, que com o passar 

dos anos foi evoluindo, e o segundo fator, este podendo ser considerado o mais 

importante, foi a continuidade de decisões que já estavam sendo implantadas em 

outras Unidades, gerando dessa forma um padrão de informações e referencias que 

poderia ser adotado. 

Em relação aos processos de monitoramento, é evidente a evolução, porém a 

Armazenagem das informações continua sendo o ponto que necessita de maior 

atenção no processo de informação. Ela apareceu mais evidente em decisões que 

necessitavam do registro das informações ou então nas decisões de grande impacto 

para a Unidade. Ficou evidente no período estudado que o comportamento 

Estratégico Analítico, este predominante teve o modo de monitoramento ambiental 

de Busca Informal como conseqüente. Isso pode-se também afirmar que devido ao 

modo Analista utilizar informações ou comparações como referência, o mesmo 

direcionou em grande parte como adquirir e utilizar a informação. 

No quadro 32, pode-se identificar a predominância de alguns fatores 

referentes ao monitoramento ambiental e do comportamento estratégico adotado. 

Em relação aos processos de monitoramento, todos os mesmos são evidenciados 

no quadro referente a cada decisão, resume-se o período da seguinte forma: 

PERÍODO III (2006 – 2008) 

MODO DE 

MONITORAMENTO 

Aguilar (1967) 

COMPORTAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Miles e Snow (1978) 

Decisão 1 - Reestruturação do Educacional, 

Trabalhando por Eixos 

Busca Informal  Analítico 

Decisão 2 - Lançar cursos técnicos em períodos 
diurnos 

Busca Informal Analítico 

Decisão 3 – Criação da Faculdade Busca Informal Analítico 

Decisão 4 - Criação do núcleo de encaminhamento 
do mercado de trabalho 

Visão Indireta Prospector 

Decisão 5 - Centralização da verba de divulgação, 
focado nos períodos de divulgação 

Visão Indireta Prospector 

Quadro 32 – Quadro Resumo da Análise do Período III 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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4.4 ANÁLISE TEÓRICA QUE COMPREENDE O PERÍODO DO ESTUDO, 1998 A 

2008. 

 

Durante o período compreendido no estudo, percebe-se uma enorme 

evolução na Unidade, ocorrendo tanto no aspecto físico, estrutural e principalmente 

de consolidação no mercado. Diversas decisões foram empreendidas nos 10 anos, 

porém cabe ressaltar que aspectos ligados ao planejamento estratégico da 

organização foram norteadores para as decisões adotadas na Unidade. Algo 

perceptível nas decisões, é que o maior motivador e incentivador do monitoramento 

ambiental é o gestor da unidade, que em várias decisões foi o maior responsável 

pela busca de informações, essa por sua vez, motivada em seus interesses, fato 

esse também evidenciado por Campos (2007, p.11) que salienta “percepção dos 

executivos parece influenciar o seu interesse em monitorar o ambiente”. 

Identificou-se no período do estudo, com o uso do modelo de Miles e Snow 

(1978), auxiliado pelo Quadro 3 - Dimensões do Ciclo Adaptativo e Características 

do Tipo Estratégico, elaborado por Conant, Mokwa e Varadarajan (1990), que 

ocorreu a predominância do Comportamento Estratégico Prospector, com 42,2% de 

incidência nas decisões estudadas. Seguindo esse comportamento, identificou-se 

que 36,8% das decisões apresentaram comportamento estratégico analista, e tanto 

o comportamento defensivo como o reativo apresentaram 10,5% de incidência nas 

decisões, respectivamente.  

Neste estudo pode-se perceber que os resultados encontrados são 

semelhantes aos de Teixeira, Rossetto e Carvalho (2009), e Di Benedetto e Song 

(2003), que identificaram o predomínio de prospectores, seguidos por analistas e 

somente depois, por defensores e reativos. Cabe ressaltar que ocorreu semelhança 

com estes estudos, porém outros pesquisadores como Cancellier e Blageski Junior 

(2009), Gulini (2005), Desarbo et al. (2006), e Gimenez et al. (1999), encontraram 

predomínio de outro comportamento estratégico ou diferenças no domínio dos 

comportamentos apresentados neste estudo. 

O monitoramento ambiental nas decisões com comportamento estratégico 

prospector tem o modo de visão informal ou condicionada com 25% e 50% de 

ocorrência respectivamente, no qual Aguilar (1967), afirma que são os modos que 

possuem a menor sistematização e principalmente a objetividade em se adquirir as 



97 

 

informações. Também foram constatadas duas ocorrências de busca informal, 

representando 25%, nas oito decisões que apresentaram comportamento 

estratégico prospector, esse modo de monitoramento é decorrente da característica 

da decisão, que por sua vez estavam atreladas à exigências legais. Com isto, 

afirma-se que das decisões estudadas que apresentaram comportamento 

estratégico prospector, 25% tiveram como modo a Visão Indireta, 50% a Visão 

Condicionada e 25% de Busca Informal.  

Isso remete à conclusão que o comportamento estratégico prospector não 

influencia o modo de monitoramento, podendo concluir que o comportamento tem 

características que necessitam do monitoramento ambiental, mas devido à sua 

necessidade e dinamicidade nas informações, muitas vezes monitora de forma 

informal ou até mesmo descompassada com as estratégias da organização, 

características bastante visíveis no modo de Visão Condicionada. 

Em relação às decisões apontadas com comportamento estratégico analista, 

identificou-se que todas elas apresentaram como modo de monitoramento a Busca 

Informal, na qual Aguilar (1967) salienta que ocorre a identificação da necessidade 

de informação, a identificação de quais informações são relevantes, porém ainda 

não há a sistematização do processo como um todo, ocorrendo de forma 

descontínua e desestruturada em muitas das vezes. Em função do comportamento 

analista, também evidencia-se que um dos fatores que leva à busca da informação, 

são as referências já adquiridas do evento, em função do mesmo já ter ocorrido em 

outras Unidades do SENAC e ele estar sendo repetido na Unidade. Ou então, por 

ser uma decisão baseada nos próprios concorrentes, no qual geram um fator 

comparativo para análise, dessa forma direcionando a busca de informações no 

monitoramento ambiental. 

Em relação ao comportamento estratégico reativo, que MILES et al. (1978), 

afirmam que apresenta padrões inconsistentes e instáveis de adaptação ao 

ambiente, foi presente em duas decisões, caracterizando dessa forma apenas 

10,5% de incidência no estudo dos comportamentos estratégicos. Nas decisões com 

este tipo de comportamento, evidenciou-se a Busca Informal como modo de 

monitoramento ambiental, podendo este estar atrelado ao impacto da tomada de 

decisão, mesmo tendo a necessidade e a importância que a decisão requeria. 

 A Unidade ainda monitorou o ambiente de forma a adquirir todo e qualquer 

tipo de informação, principalmente centrado na figura do gestor, conforme salienta 
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Aguilar (1967), sem a sistematização ou metodologia adequada para se adquirir a 

informação.  Percebe-se que nas duas decisões, estas impulsionadas pelas 

definições exigidas pelo planejamento estratégico da organização e pela pressão do 

ambiente, a Unidade foi reativa na tomada de decisão, pois conforme Gimenez 

(1998, p. 30) “é uma espécie de não estratégia”, “...responder somente quando 

forçado...”,   porém em virtude do impacto dessa decisão, monitorou o ambiente, 

buscando informações que possibilitassem a tomada de decisão. Também é 

afirmado por Gimenez (1999, p.60), 

 

a inconsistência das estratégias reativas pode surgir de pelo menos três 
fontes: (1) falha da administração na articulação de uma estratégia 
organizacional viável; (2) a estratégia é articulada, mas tecnologia, estrutura 
e processos não estão vinculados a ela de maneira adequada; ou (3) a 
administração adere a uma associação particular entre estratégia e 
estrutura, apesar de que esta não é mais relevante nas condições 
ambientais. 

 

 

 Já o comportamento estratégico defensivo representou 10,5% e teve a 

incidência em duas decisões, todas impulsionadas por pressões vindas tanto do 

ambiente externo como do interno. Devido ao crescimento da Unidade, percebeu-se a 

necessidade de rever algumas ações, pois se isto não ocorresse poderia impactar 

negativamente no resultado da Unidade, além da estruturação interna, outro fator foi o 

alinhamento da estratégia da organização. Gimenez (1998), afirma que geralmente as 

empresas defensivas não possuem habilidades para responder efetivamente à 

implicações das mudanças ocorridas no ambiente. Pode-se também observar que as 

duas decisões tiveram como modo de monitoramento a Visão Condicionada e a Busca 

Informal. 

Diante dos comportamentos estratégicos identificados no estudo, pode-se 

verificar que a estabilidade da Unidade no mercado de atuação, tendo seu 

reconhecimento perante a comunidade com o lançamento de novos produtos, 

adequações da estrutura física, participação em eventos de promoção social e o 

próprio crescimento do espaço físico, fizeram com que a Unidade ao passar dos 

anos, adotasse mais o comportamento estratégico analista do que prospector.  

Observa-se na figura 4, a mudança do comportamento estratégico com o 

passar dos anos. 
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Figura 4 – Mudanças do Comportamento Estratégico com o passar dos anos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Utilizando o modelo proposto por Cancellier (2004), no qual se identificam as 

etapas do processo de monitoramento, percebeu-se que as mesmas eram 

realizadas de acordo com o grau de importância e exigência da decisão. Neste 

processo pode-se perceber que: 

a) Pré-monitoramento ocorreu quando havia a necessidade de busca da 

informação, nesse momento ocorria à sensibilização para todos os 

envolvidos no processo de monitoramento, alinhando a estratégia da 

organização. Já nas decisões que tiveram como modo de monitoramento a 

Visão Indireta ou Visão Condicionada, não se identificou essa preocupação 

com a sensibilização ou o alinhamento com a estratégia, com isto os 

participantes não sabiam muitas vezes o que monitorar, que informações e 

fontes deveriam consultar, dessa forma não percebiam o impacto da 

informação para a organização; 

b) Identificação das necessidades de Informação foi evidente nas decisões 

que seguiam ou eram norteadas por diretrizes do departamento Regional do 

SENAC/SC ou então do Conselho Estadual de Educação. Além dessas 

decisões as demais eram definidas pelo diretor, que conforme a suas 

necessidades ou percepções identificava as necessidades de informação; 

Cancellier (2004) e Aaker (1983), afirmam que o monitoramento da empresa 

deve ser focado em poucas ou reduzidas informações, e deve ser feita a 

opção pelas de maior relevância e impacto para a organização; 

c) Desenvolvimento das Fontes de Informação e Definição dos Participantes: a 

escolha das fontes foi realizada em virtude de posição social, cargos 
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ocupados ou então por afinidades. Porém no período estudado não se 

identificou o desenvolvimento das fontes, apenas a consulta a fontes 

interessantes para aquela decisão, Cancellier (2004) salienta que sejam 

definidas as fontes bem como as pessoas que buscarão informações com 

elas; 

d) Registro e Armazenamento: ficou evidente que a etapa mais vulnerável foi a 

de registro da informação, esta ficando muitas vezes somente na memória 

dos colaboradores, gerando assim um grande risco de se perder essas 

informações com a saída de um colaborador, Cancellier (2004) sugere que 

o registro pode ser feito de forma sintetizada das informações mais 

relevantes e que deve ter um fácil acesso quando houver necessidade; 

e) Análise e Uso: de acordo com o grau de importância e o impacto da 

decisão, tinha-se um número maior de fontes, e com estas ocorria o 

cruzamento para ter análise mais apurada para a tomada de decisão, o 

autor Cancellier (2004) sugere que seja realizado o cruzamento de todos os 

dados e fontes, para ai sim ter subsídios para a tomada de decisão. Em 

decisões menos impactantes o monitoramento foi feito de forma mais 

informal, sem a busca de informações, desse modo comprometendo o 

cruzamento dessas informações para a tomada de decisão, ocorrendo 

assim muitas vezes a fundamentação sobre a  percepção do gestor. 

 

 Relacionando o comportamento estratégico com o modo de monitoramento, do 

período como um todo, pode-se identificar que das 19 decisões estudadas, 42,2% 

apresentaram comportamento estratégico prospector como predominante e a Busca 

Informal apresentou 63,16% de incidência, isso vem ao encontro dos estudos 

realizados por Miles e Snow (1978), que salientam que os prospectores investem no 

monitoramento do ambiente para encontrar oportunidades ou desenvolver novos 

produtos, fato esse que é corroborado por Gimenez et al. (1999, p.59), “estratégia 

prospectora, caracterizada por elevada busca de mercados e inovação de produtos e 

processo”, analogamente as decisões apontadas no período estudado, essas 

características se fazem presentes nas decisões, direcionando o monitoramento da 

Unidade. No quadro 33 estão apresentadas todas as decisões estudas no período 

de 1998 a 2008, bem como o modo de monitoramento e o comportamento 

estratégico predominantes para cada evento: 
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PERÍODO I (1998 – 2000) 

 

MODO DE 
MONITORAMENTO 

Aguilar (1967) 
 

COMPORTAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Miles e Snow (1978) 

 
Decisão 1 - Lançamento de cursos específicos 

(Desenvolvimento Gerencial) 

Visão Condicionada Prospector 

Decisão 2 - Lançamentos dos cursos técnicos Busca Informal Analítico 

Decisão 3 - Criação dos núcleos, tendo especialistas 

nas áreas 

Visão Condicionada Prospector 

Decisão 4 - Investir na área de turismo como uma 

das áreas prioritárias 

Busca Informal Prospector 

Decisão 5 - Buscar e mudar para outro lugar 

(shopping) 

Busca Informal Reativo 

Decisão 6 - Deixar de atuar com algumas áreas 

(moda beleza e datilografia), focar atuação 

Busca Informal Reativo 

Decisão 7 - Fortalecimento de 4 áreas de atuação 

(saúde, turismo, gestão e informática) 

Busca Informal Defensivo 

PERÍODO II (2001 – 2005) 
MODO DE 

MONITORAMENTO 
Aguilar (1967) 

COMPORTAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Miles e Snow (1978) 

Decisão 1 – Implantação do BSC na Unidade Visão Condicionada Prospector 

Decisão 2 -  Construção de uma nova Unidade Busca Informal Prospector 

Decisão 3 - Fim das parcerias com outras 

instituições, exclusividade com a FGV 

Busca Informal Analítico 

Decisão 4- Deixar de participar na organização de 

eventos  

Visão Condicionada Defensivo 

Decisão 5 - Estar presente na região, com no 

mínimo dois cursos em todas as cidades da região 

acontecendo por ano – 17 cidades 

Busca Informal Analítico 

Decisão 6 - Atuar na área de Gastronomia – Carne 

Suína  

Visão Condicionada Prospector 

Decisão 7 - Lançamentos Cursos do PET – parceria 

com empresários, atendimento social 

Busca Informal Analítico 

PERÍODO III (2006 – 2008) 
MODO DE 

MONITORAMENTO 
Aguilar (1967) 

COMPORTAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Miles e Snow (1978) 

Decisão 1 - Reestruturação do Educacional, 

Trabalhando por Eixos 

Busca Informal  Analítico 

Decisão 2 - Lançar cursos técnicos em períodos 

diurnos 

Busca Informal Analítico 

Decisão 3 – Criação da Faculdade Busca Informal  Analítico 

Decisão 4 - Criação do núcleo de encaminhamento 

do mercado de trabalho 

Visão Indireta Prospector 

Decisão 5 - Centralização da verba de divulgação, 

focado nos períodos de divulgação 

Visão Indireta Prospector 

Quadro 33 – Quadro Resumo da Análise dos Períodos 

Fonte: Elaborado pelo autor  



102 

 

 Destaca-se que para a Unidade estudada, quando é analisado apenas o 

comportamento estratégico predominante, no caso o prospector, identifica-se que o 

modo predominante no monitoramento ambiental é à visão condicionada, já a relação 

do monitoramento ambiental com o comportamento estratégico, pode-se destacar que 

para a Unidade estudada ocorre o predomínio da busca informal, tendo o modo 

analista como o predominante no comportamento estratégico para esse modo de 

monitoramento, fato este que pode ser observado no quadro 34. 

 No Quadro 34, estão evidenciadas as ocorrências dos tipos de 

Comportamento Estratégico e os Modos de Monitoramento Ambiental: 

 

Quadro 34 - Ocorrências no comportamento estratégico e no monitoramento 

ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Fica evidenciado no estudo o predomínio da Busca da Informal, observado no 

quadro 34, porém ressalta-se que ocorrem diversos fatores no processo de 

monitoramento que mostram a fragilidade do mesmo, podendo citar a 

“armazenagem”. Devido a não ocorrência adequada desta etapa no processo, que 

dificulta o posterior uso da informação, fato este que remete que o monitoramento 

ocorre, porém ainda sem a sistematização adequada. 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO 

 Miles e Snow (1978) 

MODO DE  

MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Aguilar (1967) 

VI VC BI BF 

Prospector – 42,2% 
2 

25% 
4 

50% 
2 

25% 
 

Analítico  – 36,8%   
7 

100% 
 

Reativo – 10,5%   
2 

100% 
 

Defensivo – 10,5%  
1 

100% 
1 

100% 
 

 10,52% 26,32% 63,16% 0% 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões a partir dos resultados 

obtidos e analisados no capítulo anterior, partindo-se de cada um dos objetivos 

específicos da pesquisa. Serão apresentadas ao final do trabalho as limitações, bem 

como sugestões para futuras pesquisas. 

Com o desenvolvimento e a conclusão dos objetivos específicos, pode-se 

dessa forma avançar neste processo e contribuir para o alcance do objetivo geral 

que foi definido como: analisar o monitoramento do ambiente e o comportamento 

estratégico de uma Unidade do SENAC da Região Oeste de Santa Catarina, em 

cada decisão estratégica implementada no período de 1998 a 2008.  

Tendo os objetivos específicos como norteadores para a pesquisa, pode-se 

concluir que o primeiro objetivo específico, identificar as decisões estratégicas 

adotadas pela Unidade Operativa do SENAC, da Região Oeste de Santa Catarina, 

foi atingido com a realização de entrevistas semi-estruturadas, realizadas de forma 

individual com o Diretor e os Coordenadores da Unidade estudada. Foram 

elencadas todas as decisões que os entrevistados acharam pertinentes e relevantes 

compreendidas no ano de 1998 a 2008. Após a identificação das decisões 

percebeu-se a repetição das decisões por mais de um entrevistado, dessa forma as 

mesmas foram agrupadas pela sua similaridade, gerando assim dezenove decisões 

para a realização do estudo.  

Em relação ao segundo objetivo específico, descrever o modo e o processo 

de monitoramento da Unidade Operativa do SENAC, da Região Oeste de Santa 

Catarina, pode-se concluir que o mesmo também foi atendido. Após a realização das 

entrevistas e suas transcrições, foram confeccionadas tabelas que apresentaram a 

luz da teoria dos autores estudados, a decisão, o modo de monitoramento, os 

processos de monitoramento e o comportamento estratégico. Com as tabelas foram 

feitas as análises teóricas de cada período, estes por suas vez foram construídos 

em relação as decisões ocorridas, dessa forma foi-se obtendo uma análise parcial 

do período estudado.  

Diante da pesquisa, constatou-se que 63,13% das decisões estudadas 

apresentaram como modo de monitoramento a Busca Informal, que pode ser 

justificada pela necessidade de informação, a agilidade na coleta dessa informação, 
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mas que em determinado tempo deixa de ser estruturada, perdendo dessa forma 

uma parcela de sua efetividade.  

Em relação ao processo de monitoramento identificou-se que ainda é 

necessário o conhecimento ou alinhamento da estratégia com todos os envolvidos 

no processo de monitoramento, fato esse bastante perceptível na etapa de pré-

monitoramento. Também ficou explicitada a falta de desenvolvimento ou análise das 

fontes de informação, estas sendo definidas principalmente por características 

conhecidas ou até mesmo por conveniências, não tendo se evidenciado um 

desenvolvimento ou até mesmo validação dessas fontes.  A etapa que mais chamou 

atenção no processo de monitoramento foi a de armazenagem, essa demonstrando 

a maior fragilidade e também a que apresenta maior vulnerabilidade no processo.  

No estudo identificou-se que o mecanismo de armazenagem, na maioria das 

decisões, é a memória dos colaboradores, ou então, em documentos como atas ou 

relatórios, porém estes últimos citados pelos entrevistados que são de difícil acesso 

e localização. 

Partindo-se para o terceiro objetivo específico, identificar o comportamento 

estratégico adotado por uma Unidade Operativa do SENAC, da Região Oeste de 

Santa Catarina, identificou-se que o comportamento estratégico identificado nas 

decisões teve forte influência do momento que a Unidade passava quando da 

tomada da decisão, e principalmente o grande objetivo de posicionar a Unidade 

como Centro de Educação Profissional, não se pode deixar de mencionar que outro 

fator que influenciou nas tomadas de decisão, é a questão regimental, no qual a 

Unidade segue diretrizes de um Departamento Regional do SENAC/SC, este que 

por sua vez influenciou diretamente em algumas decisões e conseqüentemente no 

comportamento estratégico identificado. 

Identificou-se que as decisões apresentaram predominância do comportamento 

estratégico prospector, esse apontado em 42,2% das decisões, justificado pelas 

características empreendedoras do gestor, apontadas tanto nas entrevistas do 

próprio gestor como dos coordenadores. Outro fator que impulsionou esse 

comportamento estratégico foi a expansão e o crescimento da Unidade em estudo, 

pois ambos promoveram a busca de novos mercados, o desenvolvimento de novos 

produtos e até mesmo a reestruturação física e de pessoal da Unidade. Referente 

também ao comportamento estratégico da Unidade, identificou-se uma forte 

incidência do comportamento analista - 36,8%, este podendo ser compreendido em 
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função da Unidade fazer parte de uma organização, na qual já possui diversos 

processos, produtos e atividades que já são realizadas em outras Unidades do 

Estado, dessa forma servirão de suporte e até mesmo como fator comparativo para 

as decisões da Unidade.  

 

No quarto objetivo específico, este considerado o de fechamento de toda a 

pesquisa, que foi o de relacionar o monitoramento do ambiente com o 

comportamento estratégico de uma Unidade Operativa do SENAC, da Região Oeste 

de Santa Catarina, pode-se visualizar a relação entre as teorias estudadas. 

Construindo a relação entre monitoramento ambiental e comportamento 

estratégico pode-se concluir que não ocorre uma relação direta entre ambos, haja 

vista que quando ocorreu o comportamento estratégico prospector como 

predominante o monitoramento ambiental com maior ocorrência foi a visão 

condicionada, já quando o monitoramento ambiental de maior incidência foi a busca 

informal o comportamento estratégico mais ocorrente foi o analista . O que se 

percebe é que, em função da responsabilidade e do impacto da decisão, ocorre o 

monitoramento de forma mais sistematizada do que para decisões que não têm a 

mesma relevância. Analisando as duas teorias estudadas, percebeu-se que, 

independente do comportamento estratégico adotado, ocorre o monitoramento 

ambiental, algumas vezes mais ou menos sistematizado. Também se pode 

identificar que ocorrem predominâncias de modos de monitoramento ambiental em 

relação a determinados comportamentos estratégicos, influenciados principalmente 

pelas características e necessidades do próprio comportamento. 

Durante a execução do trabalho identificaram-se algumas dificuldades, nas 

quais pode-se destacar o grau de dificuldade encontrado na realização das 

entrevistas para a transcrição das mesmas. Por se tratar de entrevistas, muitas das 

respostas não foram obtidas no primeiro contato do entrevistado com o 

entrevistador, necessitando a repetição de até quatro vezes a entrevista com cada 

entrevistado.  

Outro fator limitante foi a forma de expressão de cada entrevistado, uns mais 

claros e falantes, outros mais tímidos e discretos, além desses fatores teve-se que 

contar com a lembrança dos entrevistados  para a construção do estudo.  

Sugere-se a realização de trabalhos futuros, que visem a relação do modelo 

de comportamento estratégico proposto por Miles e Snow (1978), com o 
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monitoramento ambiental proposto por Aguilar (1967), sugestão esta fundamentada 

na carência de trabalhos dessa natureza, realizados no Brasil. Salienta-se que além 

do tema sugerido, também podem serem  realizados, estudos verificando se o modo 

de formulação de estratégia Mintzberg e Quinn (2001), possui relação com o 

comportamento estratégico definido por Miles e Snow ou se em função dos recursos 

e capacidades o monitoramento ambiental adota comportamentos diferentes. 

Devido o estudo ter ocorrido em uma Unidade do SENAC/SC, sugere-se que 

o mesmo seja replicado para outras Unidades do Estado, podendo dessa forma 

identificar em âmbito estadual as relações dos dois modelos. 
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APÊNDICE A - MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA QUALITATIVA 

 

Primeiramente gostaria de me apresentar, meu nome é Fabiano Battisti 

Archer, formado em Administração, Universidade da Região de Joinville – Univille e 

atualmente sou estudante do Mestrado Acadêmico em Administração na 

Universidade do Vale do Itajaí – Univali. 

Meu objeto de estudo é o monitoramento ambiental e o comportamento 

estratégico desta Unidade Operativa do SENAC. Nesta etapa da pesquisa estão 

sendo entrevistadas pessoas com cargos decisórios de sua Unidade, como por 

exemplo, o diretor e os coordenadores.  Gostaria de relembrar que toda a entrevista 

será gravada para posterior transcrição das falas. Para dar conta dos objetivos 

específicos do estudo, segue o roteiro de entrevista. Salienta-se que o roteiro não 

poderá conduzir a entrevista, mas evitar que se distancie da proposta da pesquisa. 

 

1. Você poderia relatar um breve histórico de sua Unidade Operativa, 

procurando recordar-se das decisões ocorrida entre 1998 e 2008. Se possível 

detalhe como a decisão foi tomada? 

2. Por que a decisão foi tomada? 

3. Foi uma decisão da organização ou da Unidade Operativa? 

4. Quais foram as conseqüências da decisão para a organização? 

5. Sabendo que ocorreram diversas decisões neste período, você poderia citar 

de quais formas o ambiente foi monitorado para a tomada dessa decisão? 

6. Quais foram as informações percebidas que influenciaram nesta decisão?  
 

7. Como a organização definiu as fontes de informação?  
 

8. Quais fontes de informação que a organização recorreu para tomar a decisão 
com segurança?  

 
9. De que forma a organização realizou esta coleta de dados?  
 

10. Essas informações que foram coletadas foram armazenadas de alguma 
forma? 

 
11. De que forma foram utilizadas as informações coletadas?  

12. As informações ficaram disponíveis para que outros tenham acesso?  
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13. As informações coletadas foram analisadas para se verificar se ainda estão 

atualizadas? Como isso foi feito?  

14. Quais as fontes informais de informação que foram utilizadas? Como foram?  

15. Estas informações tiveram algum processo definido para serem transmitidas a 

outros na organização? Utilizou-se algum mecanismo formal para isso?  
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DE PESQUISA 
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Identificar as 

decisões 

estratégicas 

adotadas pela 

Unidade 

Operativa do 

SENAC, da 

Região Oeste de 

Santa Catarina; 

1.Quais as principais decisões estratégicas do período em análise 
na Unidade? 
Conceito de Decisão Estratégica 

 Mintzberg e Quinn (2001) 
 
 

Descrever o 
monitoramento da 

Unidade 
Operativa do 
SENAC, da 

Região Oeste de 
Santa Catarina; 

 

1.Pode-se dizer que a Unidade monitora o ambiente? 
Conceito de Monitoramento ambiental 
Aguilar (1967); Goodrich (1987); Lenz e Engledow (apud 
SMELTZER et al., 1988); Subramanian, Fernandes e Harper (1993), 
Choo (1999); Albright  (2004), Campos (2007) e Cancellier e 
Alberton (2008). 
2.Como a Unidade monitora o ambiente? Quais os modos e 
processos dominantes? 
Modos de Monitoramento 
Aguilar (1967); Daft e Weick (1984); Degent (1986). Goodrich 
(1987); Choo (1999) 
Modelo Adotado: Aguilar (1967) e Choo (1999) – (Visão indireta, 
Visão direta, Busca formal e Busca informal). 
Processos de Monitoramento 
Aaker (1983); Daft e Weick (1984); Goodrich (1987); Battaglia 
(1999); Albright (2004); Cancellier (2004); Gomes e Braga (2005); 
Roedel (2005); Lodi (2005); Marcial (2005); Sianes (2005) 
Modelo Adotado: Cancellier (2004) – (Pré-monitoramento; 

Identificação das necessidades de informação; Desenvolvimento das 

fontes de informação e definição dos participantes; Registro e 

armazenamento e Análise e uso). 

Identificar o 
comportamento 

estratégico 
adotado por uma 

Unidade 
Operativa do 
SENAC, da 

Região Oeste de 
Santa Catarina; 

 

1. Qual a estratégia genérica que predomina na Unidade estudada? 
Tipos Estratégicos 

 Miles e Snow (1978);  
Estratégia Defensiva; Estratégia Prospectora; Estratégia Analítica e 

Estratégia Reativa 

Relacionar o 
monitoramento do 
ambiente com o 
comportamento 
estratégico de 
uma Unidade 
Operativa do 
SENAC ,da 

Região Oeste de 
Santa 

 

1.Pelos quadros construídos pelas pesquisa, poderá ser realizada a 
análise dos dados, que permitirá verificar a existência de relações 
entre as teorias.  

 Aguilar (1967) 

 Cancellier (2004)   

 Miles e Snow (1978) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 


