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RESUMO 

 
O atual contexto econômico apresenta uma competição cada vez mais complexa, 
com diversos elementos como recursos, necessidades dos clientes e das empresas, 
políticas governamentais e abertura de mercados, na qual, uma das decisões mais 
importantes é a estratégia a ser escolhida.  A estratégia pode ser representada por 
um conjunto de práticas que orientam o comportamento estratégico adotado e, em 
pequenas organizações este comportamento pode estar diretamente atrelado às 
características e pressupostos do estrategista, como crenças, valores, princípios, 
conhecimento e limitação cognitiva. Destaca-se que, no período crítico inicial de dois 
anos, as micro e pequenas empresas (MPEs) apresentam taxas significativas de 
mortalidade, com repercussão no cenário econômico e social da região na qual 
estão inseridas. Dessa forma, este trabalho se propõe a analisar o impacto do 
comportamento estratégico na sobrevivência das MPEs no Município de 
Guarapuava, região central do Estado do Paraná, Brasil. Foi utilizada a tipologia 
criada por Miles e Snow (1978), para classificar o comportamento estratégico 
adotado frente a três problemáticas, empresarial, de engenharia e administrativa, 
que juntas integram o ciclo adaptativo, previsto pelos autores. Os comportamentos 
podem ser categorizados em prospector, analista, defensivo e reativo. Como base 
teórica, se buscou a compreensão da formulação da estratégia, a partir da 
percepção da interação entre as organizações e o contexto no qual estão inseridas, 
bem como a verificação do perfil dos gestores, com realce nas características 
empreendedoras como fator importante a ser observado nas organizações, além, 
das características dos diferentes tipos de comportamento estratégico e sua 
concepção. A hipótese nula testada: o comportamento estratégico adotado pela 
micro e pequena empresa (MPE) não influencia a sua sobrevivência. Para tanto, se 
adotou a abordagem quantitativa, a partir da estratégia de levantamento survey, com 
aplicação, coleta e análise de 158 questionários, composto por 115 empresas 
sobreviventes e 43 não sobreviventes. Os principais métodos estatísticos utilizados 
foram análise de cluster e regressão logística. Os resultados indicam que os 
comportamentos estratégicos defensivo e reativo estão presentes de forma mais 
significativa nas empresas não sobreviventes, ao passo que, nas empresas 
sobreviventes se observa uma quantidade maior de comportamento prospector e 
analista, ambos com maior tendência empreendedora do gestor, o que possibilita 
inferir que o comportamento estratégico adotado nas MPEs pode ter influência na 
sobrevivência organizacional. Este estudo apresenta contribuições teóricas, para 
fomentar a discussão à respeito do comportamento estratégico em MPEs como um 
fator influenciador na sobrevivência organizacional. Como contribuição prática, o 
estudo possibilita a orientação de gestores ao desenvolvimento de habilidades que 
promovam a capacidade empreendedora, para propiciar a adoção de 
comportamento estratégico prospector ou analista, e fazer frente às problemáticas 
do ciclo adaptativo. Permite também a elaboração e aplicação de políticas para 
capacitação desses gestores, seja por meio de empresas especializadas, seja por 
instituições de apoio, como o SEBRAE, visando redução na taxa de mortalidade, 
com impacto no desenvolvimento econômico e social.  
 
Palavras-chave: Comportamento Estratégico, Perfil do Gestor, Micro e Pequenas 
Empresas, Sobrevivência Organizacional. 
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RESUMEN 
 

El clima económico actual presenta una competencia cada vez más compleja con 
varios elementos como recursos, necesidades del cliente y del negocio, las políticas 
del gobierno y los mercados abiertos, en los que una de las decisiones más 
importantes es la estrategia para ser elegido. La estrategia puede ser representada 
por un conjunto de prácticas que orientan el comportamiento estratégico adoptado y 
en pequeñas organizaciones este comportamiento puede estar directamente ligado 
a las características y presupuestos del estratega, como creencias, valores, 
principios, conocimiento y limitación cognitiva. Se destaca que, en el período crítico 
inicial de dos años, las micro y pequeñas empresas (MPEs) presentan tasas 
significativas de mortalidad, con repercusión en el escenario económico y social de 
la región en la que están insertadas. De esta forma, este trabajo se propone analizar 
el impacto del comportamiento estratégico en la supervivencia de las MPEs en el 
Municipio de Guarapuava, región central del Estado de Paraná, Brasil. Se utilizó la 
tipología creada por Miles y Snow (1978), para clasificar el comportamiento 
estratégico adoptado frente a tres problemáticas, empresarial, de ingeniería y 
administrativa, que juntas integran el ciclo adaptativo, previsto por los autores. Los 
comportamientos pueden ser categorizados en prospector, analista, defensivo y 
reactivo. Como base teórica, se buscó la comprensión de la formulación de la 
estrategia, a partir de la percepción de la interacción entre las organizaciones y el 
contexto en el cual están insertadas, así como la verificación del perfil de los 
gestores, con realce en las características emprendedoras como factor importante a 
ser observado En las organizaciones, además, de las características de los 
diferentes tipos de comportamiento estratégico y su concepción. La hipótesis nula 
probada: el comportamiento estratégico adoptado por la micro y pequeña empresa 
(MPE) no influye en su supervivencia. Por lo tanto, el enfoque cuantitativo se adoptó 
la estrategia de encuesta encuesta, la aplicación, la recolección y el análisis de 158 
cuestionarios, compuesto por 115 empresas que sobreviven y 43 no - 
sobrevivientes. Los métodos estadísticos usados fueron el principal análisis de 
conglomerados y regresión logística. Los resultados indican que los 
comportamientos estratégicos defensivos y reactivos están presentes de forma más 
significativa en las empresas no sobrevivientes, mientras que en las empresas 
sobrevivientes se observa una cantidad mayor de comportamiento prospector y 
analista, ambos con mayor tendencia emprendedora del gestor, lo que posibilita Que 
el comportamiento estratégico adoptado en las MPE puede influir en la 
supervivencia organizacional. Este estudio presenta contribuciones teóricas, para 
fomentar la discusión sobre el comportamiento estratégico en MPE como un factor 
influyente en la supervivencia organizacional. Como contribución práctica, el estudio 
posibilita la orientación de gestores al desarrollo de habilidades que promuevan la 
capacidad emprendedora, para propiciar la adopción de comportamiento estratégico 
prospector o analista, y hacer frente a las problemáticas del ciclo adaptativo. 
También permite la elaboración y aplicación de políticas para la capacitación de 
estos gestores, ya sea por medio de empresas especializadas, ya sea por 
instituciones de apoyo, como el SEBRAE, buscando reducción en la tasa de 
mortalidad, con impacto en el desarrollo económico y social. 
 

Palabras clave: Comportamiento Estratégico, Perfiles del Administrador, Micro y 
Pequeñas Empresas, Supervivencia de la Organización. 
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ABSTRACT 
 

The current economic climate presents an increasingly complex competition with 
several elements as resources, customer needs and business, government policies 
and open markets, in which one of the most important decisions is the strategy to be 
chosen. The strategy can be represented by a set of practices that guide the 
strategic behavior adopted, and in small organizations this behavior may be directly 
related to the characteristics and assumptions of the strategist, such as beliefs, 
values, principles, knowledge and cognitive limitation. It should be noted that, in the 
initial critical period of two years, micro and small enterprises (MSEs) have significant 
mortality rates, with repercussions in the economic and social scenario of the region 
in which they are inserted. Thus, this paper proposes to analyze the impact of 
strategic behavior on the survival of MSEs in the municipality of Guarapuava, central 
region of the State of Paraná, Brazil. The typology created by Miles and Snow (1978) 
was used to classify the strategic behavior adopted in relation to three business, 
engineering, and administrative problems, which together form part of the adaptive 
cycle, predicted by the authors. Behaviors can be categorized into prospector, 
analyst, defensive and reactive. As a theoretical basis, we sought to understand the 
formulation of the strategy, based on the perception of the interaction between the 
organizations and the context in which they are inserted, as well as the verification of 
the profile of the managers, with emphasis on the entrepreneurial characteristics as 
an important factor to be observed In the organizations, besides, the characteristics 
of the different types of strategic behavior and its conception. The null hypothesis 
tested: the strategic behavior adopted by micro and small enterprise (MPE) does not 
influence their survival. Therefore, the quantitative approach was adopted from the 
survey survey strategy, applying, collecting and analyzing 158 questionnaires, 
composed of 115 surviving companies and 43 non - survivors. The statistical 
methods used were the main cluster analysis and logistic regression. The results 
indicate that the defensive and reactive strategic behaviors are present in a more 
significant way in the non-survivors, while in the surviving companies a greater 
amount of prospector and analyst behavior is observed, both with greater 
entrepreneurial tendency of the manager, which makes possible To infer that the 
strategic behavior adopted in MSEs may have an influence on organizational 
survival. This study presents theoretical contributions to foster the discussion about 
strategic behavior in MSEs as an influencing factor in organizational survival. As a 
practical contribution, the study allows the guidance of managers to develop skills 
that promote entrepreneurship, to foster the adoption of strategic behavior, 
prospector or analyst, and to deal with the problems of the adaptive cycle. It also 
allows the elaboration and implementation of policies to qualify these managers, 
either through specialized companies or by support institutions such as SEBRAE, 
aiming at reducing the mortality rate, with an impact on economic and social 
development. 
 
Keywords: Strategic Behavior, Profile Manager, Micro and Small Enterprises, 
Organizational Survival. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O atual contexto econômico apresenta uma competição cada vez mais 

complexa, com diversos elementos como recursos, necessidades dos clientes e das 

empresas, políticas governamentais e abertura de mercados, que são monitorados e 

analisados pelas organizações. Nesse cenário, uma das decisões importantes a 

serem tomadas pelos gestores ao dar início a um negócio é a escolha da estratégia 

a ser adotada, que pode influenciar os seus resultados (BERMEJO; 

CARRAMINÃNA; JUNCO, 2013). 

A estratégia organizacional pode ser estudada sob diversas lentes teóricas, e 

resulta em variados modelos conceituais, que dependem do contexto social e 

econômico no qual se encontra a organização (WHITTINGTON, 2002). Estratégia 

abrange fatores internos e externos à organização, inclusive as forças e fraquezas, 

bem como ameaças e oportunidades, a auxiliar no processo de formulação 

estratégica (BARNEY, 1996). 

Estratégia pode ser entendida como a forma pela qual a empresa se posiciona 

no ambiente competitivo, assim, são traçados objetivos e ações para alocação dos 

recursos que estão ao seu alcance. Representam um conjunto de práticas que 

orienta o comportamento a ser adotado (ANSOFF, 1977; CHANDLER, 1962). Para 

Porter (1989), é constituída pelas ações tanto ofensivas quanto defensivas que a 

empresa adota para fazer frente as forças competitivas. Tem a finalidade de 

proporcionar maior retorno sobre o investimento, em busca do sucesso empresarial. 

De acordo com Miles et al. (1978), esse comportamento estratégico representa a 

forma como as empresas buscam a eficiência no estabelecimento de mecanismos, 

tanto nos processos como na estrutura, com ajuste da estratégia à realidade do 

contexto na qual está inserida.  

Assim, as ações das organizações seriam voltadas à adaptação ao ambiente, a 

partir das interações entre as empresas e demais atores, perfazendo ajustes 

necessários para obtenção de resultados (BULGACOV et al., 2007; SCOTT, 2003). 

Nesse ambiente competitivo, a organização precisa entender a estrutura do setor e a 

posição competitiva, para a manutenção da sua eficácia operacional. Necessário 
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então, que os gestores estejam atentos aos sinais do ambiente, para observar 

qualquer ação de um concorrente que possa interferir na estratégia da organização, 

e orientar o seu comportamento (PORTER, 1989). 

Na busca por analisar esse comportamento estratégico das organizações, 

Miles et al. (1978) propõem um modelo de categorização que pode ser utilizado nas 

organizações, independente do seu tamanho, baseado em padrões de 

comportamento, que será utilizado para operacionalização deste estudo. Esses 

padrões podem ser classificados de acordo com as respostas dadas às três 

problemáticas, resultam em quatro comportamentos: defensivo, analítico, 

prospectivo e reativo, com ênfase neste último que está enquadrada a falta de ação, 

ou seja, a inércia da organização. Essas problemáticas estão intimamente 

conectadas e formam o que Miles e Snow (1978) denominam de ciclo adaptativo, 

que está em constante análise e passível, portanto, de adaptações. Assim, pode-se 

afirmar que a análise das interações das organizações com o ambiente, possibilitam 

definir o seu comportamento estratégico. 

Gimenez et. al. (1999) destacam que a tipologia mais utilizada em pesquisas 

empíricas para caracterizar o comportamento estratégico é a de Miles e Snow, de 

1978. Miles e Snow (1978) sugeriram ainda, que as empresas poderiam ser 

associadas a um padrão estratégico conforme realizam sua gestão estratégica de 

produtos-mercados (a problemática empresarial), os sistemas de produção e 

distribuição de produtos (a problemática de engenharia) e o desenvolvimento da 

estrutura organizacional e processos para apoiar as decisões empresariais e de 

engenharia (a problemática administrativa).   

A partir de estudos científicos (e.g. GIMENEZ et al., 1999; MARTINS; BASSO; 

MASCARENHAS, 2014; MILES; SNOW, 1978) se percebe que as tipologias de 

comportamento estratégico podem demonstrar rendimentos distintos. Destaca-se 

que a postura reativa pode apresentar resultados abaixo das demais e, com maior 

chance de não sobrevivência.  

O comportamento estratégico adotado na organização pode ser diretamente 

influenciado pelo perfil do gestor, fato facilmente verificado no âmbito das MPEs, 

devido a estrutura mais compacta (MURRAY, 1984), em que a gestão pode recair 

sobre a experiência e capacidade do empreendedor (GÉLINAS; BIGRAS, 2004). 
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Isso significa que, a função de formular e gerenciar a estratégia organizacional pode 

estar a cargo de uma única pessoa (BULGACOV et al., 2007).  

Daft e Weick (2007) expõem ainda, que a função do gestor seria a de obter e 

interpretar dados a partir do exterior e do interior para, de acordo com o seu 

entendimento, agir dentro da organização, por meio da tomada de decisão, com 

apresentação de um resultado diferente de indivíduo para indivíduo. Dessa forma, as 

habilidades do estrategista devem ser capazes de lidar com as mudanças 

ambientais que ocorrem, e a possibilidade de se adaptar ao meio a partir de uma 

estrutura mais flexível (BULGACOV et al., 2007). 

No Município de Guarapuava, de médio porte, localizado estrategicamente na 

região centro-sul do Estado do Paraná, é verificada a existência de economia 

diversificada, baseada principalmente na prestação de serviços, comércio e 

produção agrícola, de acordo com dados do IBGE (2017). No entanto, apresenta 

quantidade significativa de descontinuidade de MPEs, especialmente no período 

inicial. 

Neste contexto, o questionamento que permeia esta pesquisa é: Qual o 

impacto do comportamento estratégico adotado na sobrevivência das MPEs 

sediadas no município de Guarapuava? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Para responder ao questionamento exposto, foram traçados os seguintes 

objetivos geral e específicos, que delinearam o desenvolvimento deste estudo. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar o impacto do comportamento estratégico na sobrevivência das MPEs 

no Município de Guarapuava. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) verificar o perfil dos gestores e das MPEs do município de Guarapuava;  

b) caracterizar o comportamento estratégico (defensivo, analítico, prospectivo e 

reativo) adotado em MPEs no município de Guarapuava; e 

c) identificar a relação entre o comportamento estratégico verificado nas MPEs 

sobreviventes comparativamente com as não sobreviventes.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

As MPEs, àquelas com faturamento anual de até 3,6 milhões de reais, de 

acordo com a Lei 123 de 14 de dezembro 2006 (BRASIL, 2006), têm papel de 

destaque na economia brasileira, responsáveis por 52% dos empregos formais 

gerados no país, representam 27% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Além de 

apresentar crescimento constante no que se refere ao seu desempenho econômico 

nos três setores, comércio, indústria e serviços (SEBRAE, 2014). 

De acordo com o relatório de sobrevivência das empresas no Brasil (SEBRAE, 

2013) a taxa de sobrevivência das empresas, nos dois primeiros anos de atividade, 

é em torno de 76%. Aproximadamente 24% não sobrevivem após esse tempo, 

assim, o período inicial é crucial para o sucesso do empreendimento, uma vez que 

representa a maior taxa de não sobrevivência das MPEs (RAIFUR, 2013). Essa 

situação se torna mais preocupante quando se observa o panorama atual da 

economia brasileira, de recessão econômica (quando ocorre decaída na totalização 

do PIB nacional), conforme dados de crescimento econômico de 2015 divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2016).  

Nesse cenário, o Município de Guarapuava apresenta taxa de mortalidade (não 

sobrevivência) de MPEs neste Município, no período crítico, de 21% (SEBRAE, 

2013). Dessa maneira, torna-se relevante o estudo da estratégia adotada por essas 

organizações, com a possibilidade de constituir uma análise que contribua para 

redução dessa taxa, propicie o desenvolvimento desses pequenos negócios e, 

auxilie o progresso econômico.  
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No que se refere ao comportamento estratégico, Hambrick (1980) relata 

algumas possíveis abordagens que podem ser textual, multivariada ou tipológica. 

Este estudo foca na abordagem tipológica dada por Miles e Snow (1978) para 

criação de uma melhor compreensão da realidade da estratégia organizacional. 

Essa forma de identificar o comportamento tem influenciado o estudo da estratégia e 

teoria organizacional (DESARBO et al., 2005; HAMBRICK, 1983) e, pode ser 

aplicada independentemente do setor empresarial, ou do porte da organização 

(HAMBRICK, 1983). Desarbo et al. (2005) defende que para análise da estratégia de 

negócios, essa tipologia tem sido a mais reconhecida e difundida durante os últimos 

25 anos, de relevante aplicação nos dias atuais mesmo originada em 1978, devido a 

sua clareza simplicidade e confiabilidade. 

Essa classificação foi amplamente apoiada (e.g. ZAHRA; PEARCE, 1990), com 

a demonstração da robustez e aplicabilidade da metodologia (e.g. CONANT; 

MOKWA; VARADARAJAN, 1990; DESARBO et al., 2005; HAMBRICK, 1983). No 

entanto, a maioria dos estudos que examinam a aplicabilidade da tipologia de Miles 

e Snow é voltado a empresas maiores e tendo como foco a verificação do 

comportamento como um fator determinante da vantagem competitiva. Assim, a 

utilização desta tipologia no âmbito das MPEs não é frequente, como já advertiam 

O'Regan; Ghobadian (2006). 

Estudos recentes acerca deste tema (e.g. GARDELIN; ROSSETTO; 

VERDINELLI, 2013; HANSEN et al., 2014; MARTINS; BASSO; MASCARENHAS, 

2014; SOMAVILLA; MACHADO; SEHNEM, 2013; ZANIN; MACHADO; SEHNEM, 

2011), se alinham com as proposições de Miles et al. (1978), e demonstram que 

ocorre a variação do comportamento adotado pelas MPEs ao longo do tempo, além 

de indicar que os comportamentos reativos e defensivos podem refletir um menor 

desempenho organizacional. A partir das contribuições da teoria existente acerca do 

tema, bem como dos estudos empíricos encontrados, esta pesquisa propõe o 

desenvolvimento de análise orientada a mensuração e comparação do 

comportamento estratégico das MPEs sobreviventes e não sobreviventes, 

delineadas pelos objetivos expostos anteriormente.  

Em buscas realizadas no periódico Capes, foram encontrados poucos estudos 

nacionais e internacionais em que se analisou o comportamento estratégico no 
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âmbito de MPEs. Destaca-se que durante a busca não foram observadas pesquisas 

que averiguassem a relação da adoção do comportamento estratégico com a 

sobrevivência ou não das MPEs. 

Desse modo, o estudo é compatível com a linha de pesquisa em Estratégia do 

Mestrado Profissional em Administração, especialmente no que se refere a analisar 

um problema de pesquisa a partir das necessidades das organizações e em dar 

respostas práticas ao meio no qual se está inserido, enquanto pesquisadores. 

Assim, como contribuição teórica deste trabalho, busca fomentar a discussão à 

respeito do comportamento estratégico em MPEs, a partir da análise do impacto do 

comportamento estratégico adotado na sobrevivência organizacional, e identificar 

assim comportamentos estratégicos que demonstraram melhores “desempenhos”. 

Como contribuição prática, possibilita a orientação de gestores quanto ao 

desenvolvimento de habilidades que propiciam a adoção de comportamento 

estratégico, e possibilitam a redução da não sobrevivência desses pequenos 

empreendimentos. O incremento da taxa de sobrevivência das MPEs pode colaborar 

de forma expressiva e positiva para o desenvolvimento econômico e social. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para atingir os objetivos propostos, esta dissertação está estruturada em cinco 

capítulos incluindo a introdução. O capítulo 2 apresenta o referencial teórico, com a 

compreensão do que vem a ser estratégia organizacional, empreendedorismo, com 

descrição do comportamento estratégico presente nas organizações, a partir do 

modelo de Miles e Snow (1978). No capítulo 3 são expostos os aspectos 

metodológicos da pesquisa, bem como os instrumentos de coleta e técnicas de 

análise dos dados. No capítulo 4 são realizadas as estatísticas de teste, análise e 

discussão dos dados. E o capítulo 5 apresenta as considerações finais deste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O referencial teórico a seguir foi construído de forma lógica e alinhado ao 

objetivo de pesquisa. As bases a serem discutidas neste capítulo foram obtidas a 

partir de livros e artigos de autores seminais a respeito de estratégia organizacional, 

empreendedorismo e comportamento estratégico, especialmente nas MPEs. Além 

disso, foi realizada pesquisa na base de dados Periódicos Capes que reúne 

produções científicas de diversos países e periódicos, por meio da pesquisa de 

palavras chave no idioma inglês.  

Como parâmetro para pesquisa no Periódicos Capes foram utilizados os 

termos exatos e de qualquer ano de publicação, sendo eles, Organizational Strategy 

com indicação de 889 materiais disponíveis Entrepreneurship juntamente com 

strategy, retornando 417 resultados e ainda strategic behaviour com localização de 

418 produções. Assim, se obteve um total de 1724 produções científicas, sendo 

preliminarmente realizada filtragem pelo título do trabalho e, posteriormente, pela 

leitura do seu resumo, na busca por alinhamento com este estudo. Dessa forma, se 

alcançou um portfólio de 52 materiais. 

Com a finalidade de aprofundar a discussão teórica abordada, foram 

identificados os autores e produções mais citadas dentre os materiais a que se teve 

acesso. Dessa maneira, inicia-se o referencial teórico com a abordagem sobre 

estratégia organizacional. 

 

2.1 ABORDAGEM DE ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL E 

EMPREENDEDORISMO 

 

Por se tratar de um campo amplo e fértil de pesquisa, existem diversos estudos 

no que concerne a estratégia organizacional, assim como diversos conceitos e 

abordagens. Para Pettigrew, Thomas e Whittington (2002), o estudo da estratégia 

organizacional nasce a partir de pesquisas em outras disciplinas e da necessidade 

de gestão das organizações. O pêndulo sempre balança entre teoria e pesquisas 
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práticas. Dentre as abordagens que tentam definir a estratégia organizacional, tem-

se a clássica, evolucionária, processual e sistêmica (WHITTINGTON, 2002). 

Importante salientar que cada abordagem tem a sua própria visão sobre a 

estratégia. Os clássicos caracterizam a estratégia como um processo racional de 

planejamento a longo prazo, vital para garantir o futuro. Os evolucionistas 

consideram o futuro algo muito volátil e imprevisível para ser planejado e 

aconselham a se concentrar na maximização nas chances de sobrevivência no 

presente. Os processualistas enxergam a estratégia como um processo emergente 

de aprendizado e adaptação. Já os teóricos sistêmicos argumentam que formas e 

metas do desenvolvimento de estratégias dependem do contexto social no qual 

estão inseridos (WHITTINGTON, 2002). 

Para realização deste estudo, adotar-se-á uma abordagem clássica, com 

enfoque na concepção explicita e deliberada das metas e a sequência lógica de 

ações e recursos derivados dos objetivos originais. De acordo com Barney (1996), a 

empresa apresenta maior flexibilidade quando se baseia em planejamento, padrão, 

estratégia, posicionamento do gestor em relação ao ambiente organizacional e o 

mercado. 

Para a escola clássica, o planejamento pode se adaptar e até mesmo se 

antecipar à possíveis alterações de mercado. As estratégias são melhor 

desenvolvidas por meio da análise racional, afastada do “campo de batalha” dos 

negócios. Têm-se como premissas básicas dessa escola que a formação da 

estratégia deve ser um processo consciente e controlado de pensamento, a 

responsabilidade pelo controle e consciência deve permanecer com o principal 

gestor (WHITTINGTON, 2002).  

A estratégia organizacional pode ser, ainda, observada como um jogo de 

linguagem que rege a utilização adequada de ações ao nível da organização, tais 

como divisão do trabalho, conjunto de práticas, de regras e conceitos. Em que os 

atores estratégicos significativos são aqueles que têm papéis de especialistas 

linguísticos no jogo de linguagem estratégica. Os atores que controlam o uso 

adequado dos conceitos são os que influenciam a prática da estratégia. 

Éfundamental a identificação desses peritos linguísticos, e o exame de sua prática, 

para o estudo da estratégia organizacional (MANTERE, 2013). 
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Assim, a estratégia é "organizacional" quando há coerência nas atividades 

organizacionais, ou seja, um padrão é realizado em um fluxo de ações 

(MINTZBERG, 1978). Destaca-se ainda que a estratégia emerge de um processo de 

tomada de decisão totalmente formulado, explícito e articulado, que leva em 

consideração o ambiente no qual a organização está inserida (WHITTINGTON, 

2002). 

 

2.1.1 A Noção de Ambiente em Estratégia 

 

Para Scott (2003), o ambiente da organização pode ser compreendido como 

um conjunto de fatores externos que influenciam na empresa, bem como os fatores 

que podem ser influenciados pelo comportamento das organizações, e possibilita, de 

alguma maneira, a sua própria existência (PITKETHLY, 2003). Pode ser visto como 

um elemento dinâmico em transformação constante. As empresas sofrem pressão 

do ambiente e reagem com escolhas estratégicas (HININGS; GREENWOOD, 1989). 

De acordo com Scott (2003), o ambiente pode ser formado por diversos tipos de 

atores sociais, que podem ter ou não um objetivo em comum, tais como as 

estruturas de governo (com função de fiscalização), consumidores de produtos e 

serviços, fornecedores de produtos ou serviços, intermediários, entre outros.  

Bulgacov et al. (2007) salientam que o ambiente pode ser representado de 

muitas formas, e é constituído de percepções e ações dos gestores, resultantes da 

interpretação ambiental. Portanto, se torna indispensável analisar o ambiente para 

que se possa traçar as estratégias da empresa, a partir desta análise é possível 

identificar prováveis pontos de mudança, aumentar o poder de previsão e controle 

de elementos externos à organização e ainda, desenvolver mecanismos de gestão 

aos impactos ambientais que possam ocorrer. O ambiente econômico atual tem sido 

descrito como altamente competitivo, exigente e desafiador que levam a várias 

complexidades organizacionais (BARUAH; WARD, 2015). 

A definição das estratégias, pode levar em consideração o desempenho e o 

envolvimento, não só da organização, mas também dos atores estratégicos que 

interferem e contribuem para o seu sucesso e sobrevivência, ou seja, é necessário 

observar o ambiente como um todo. Dessa forma, os administradores entendem e 
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ajustam os valores e objetivos organizacionais dos atores envolvidos e priorizam o 

relacionamento para um melhor desempenho e alcance de melhores resultados 

(JUNQUEIRA; WADA, 2011). Assim, para realização dessa pesquisa, foi 

considerado o ambiente como aquele que é percebido, no qual a percepção a partir 

das capacidades e limitação dos gestores é considerada. 

Com efeito, as mudanças originadas no ambiente farão com que as 

organizações procurem novos meios para permanecer altamente competitivas. 

Torna-se importante que as empresas desenvolvam características empreendedoras 

para entender as influências de fatores ambientais, incluso alterações de valores e 

normas sociais , além de inovações ocorridas e da criação ou alteração de novas 

demandas. Essas alterações são fundamentais para o crescimento da organização e 

o sucesso, devido a necessidade constante de adaptação e ajuste ao meio no qual 

está inserida (BARUAH; WARD, 2015).  

Diante de todas estas informações, a função do estrategista é realizar 

corretamente a coleta e interpretação dos dados ambientais. A partir daí, podem ser 

realizados testes de diferentes cenários de realidade, monitorar problemas e 

formular previsões que auxiliem no desenvolvimento das estratégias e na adoção de 

comportamentos estratégicos apropriados (BULGACOV, et al., 2007). Porém, esses 

gestores têm, muitas vezes, dificuldade em traduzir as análises do ambiente em 

planos de ação efetivos nas organizações (MAINARDES; FERREIRA; RAPOSO, 

2014). A elaboração da estratégia demanda tempo e possui diversas limitações, 

visto que deve possuir  uma reflexão para averiguar se a decisão final selecionada é 

realmente a melhor possível . Dentre as limitações está a própria limitação cognitiva 

do gestor ou do grupo de gestores responsáveis pela definição da estratégia 

organizacional (SIMON, 1965), afirmação corroborada por Shirey (2012). 

 De fato, cada organização assume uma linha tênue entre a sobrevivência e não 

sobrevivência, devido a frágil flexibilidade do ambiente, em que uma interpretação 

distorcida da realidade e complexidade pode acarretar na adoção de uma estratégia 

inapropriada em determinada situação. Assim, a capacidade dos gestores para 

explorar e avaliar as mais variadas perspectivas de mercado é uma fonte de valor 

para as empresas (DRIOUCHI; BENNETT, 2012). 
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Nesse sentido, o ambiente pode ter papel decisivo no sucesso ou fracasso de 

uma empresa e que a compreensão dos fatores externos à organização é 

fundamental na formulação da estratégia. Porém, é imprescindível que o gestor 

tenha conhecimento dos fatores internos da organização, como pontos fortes e 

fracos e recursos para que possa lidar com as influências do ambiente da maneira 

mais adequada possível (PITKETHLY, 2003). 

Cabe salientar que mesmo que os esforços em atender às mudanças ocorridas 

em um ambiente sejam malsucedidos, é importante que a empresa saiba gerar a 

aprendizagem organizacional. O que possibilita, assim, a realização de ajustes que 

podem ser significativos para a organização no longo prazo (SOUZA, 2011). 

Constata-se, que o ambiente organizacional não é algo estático, mas sim um 

fator dinâmico, em constante processo de mudança. Existem diversas formas de 

identificar e interpretar, sendo que cada uma possui suas próprias qualidades e 

limitações. 

Diante da complexidade do ambiente e da dificuldade de analisá-lo de forma 

precisa e eficaz, as organizações atentam às mudanças no contexto no qual estão 

inseridas, na tentativa de interpretá-las. A partir dessa compreensão as 

organizações realizam a escolha de conteúdo e processo estratégico mais 

adequados à situação, e operacionalizam a chamada formulação de estratégia, que 

engloba todo o ciclo adaptativo proposto por Miles e Snow (1978). 

 

2.1.2 Conteúdo Estratégico e Processo Estratégico 

 

O conteúdo estratégico está relacionado às ideias e suas inter-relações que 

contempla intenções, proposições, lógica interna, mútuas influências, ou seja, o 

aspecto mais racional da estratégia, respondendo às perguntas “o que?” e “para 

quem?”. O processo estratégico, refere-se à dinâmica envolvida na elaboração e 

implementação, respondendo as perguntas “como?” e “por quê?”. Em outras 

palavras, o conteúdo estratégico descreve onde pretende chegar, e o processo 

estratégico trata de como chegar. Porém, Bulgacov et al. (2007) concordam que é 

mais fácil visualizar a diferenciação entre conteúdo e processos estratégicos na 

teoria do que na prática. 
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Em primeiro momento, percebe-se a importância em manter a atenção sobre 

os propósitos fundamentais da empresa a fim de evitar uma avaliação equivocada 

do mercado ao ofertar produtos e serviços. Assim, o conteúdo estratégico se refere 

aos produtos oferecidos, mercados de atuação e objetivos a serem alcançados. 

Representa quais produtos e tecnologias a empresa irá desenvolver, onde e para 

quem os produtos serão vendidos e como a empresa obterá vantagem sobre os 

concorrentes. Como algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou desejo, e pode ser inserido em diversos níveis, a proceder do seu 

valor agregado, desde fundamental até potencial.  

Os estudos de conteúdo estratégico contemplam foco, modos de competição, 

posição da empresa no ambiente, recursos estratégicos, desempenho e resultados 

estratégicos e composto ou mix de marketing (BULGACOV et al., 2007). Quanto ao 

foco Lovelock e Wright (2001) sugerem que as empresas mantenham um foco 

específico de mercado, a reconhecer como foco a oferta de uma gama de produtos 

para atender um nicho de mercado específico. 

O conteúdo estratégico pode ser visto em três níveis hierárquicos: estratégia 

corporativa (objetiva a determinação do escopo ou foco da organização; estratégia 

de negócios (visa determinar a posição competitiva mais adequada no setor); e 

estratégias funcionais (que tem o intuito de estabelecer alinhamento interno de 

acordo com as estratégias corporativa e de negócios). A considerar que em micro e 

pequenas empresas pode não haver essa distinção de forma clara (BULGACOV et 

al., 2007; ROSSETTO et al., 2006). Para Bulgacov et al. (2007) é possível 

desenvolver estratégias como penetração de mercado, desenvolvimento de 

mercado, desenvolvimento de produtos ou diversificação. 

Kotler (2000) apresenta os elementos que compõem o conteúdo estratégico, 

quais sejam mercado, produto e resultados estratégicos. O mercado diz respeito ao 

local de inserção do produto/serviço, ou seja, um conjunto de todos os compradores 

de produto ou serviço. Dentro do contexto de mercado ressalta-se ainda a relevância 

do marketing que age como ligação entre a organização e o mercado. O produto 

consiste em algo ofertado ao mercado ou, um conjunto de produtos ou serviços 

oferecidos ao mercado. Já quanto aos resultados estratégicos podem ser diversos, 

temos que as empresas são criadas com vários propósitos, portanto o lucro nem 
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sempre é o único resultado esperado por uma organização, ao final do século XX 

identificou-se um crescimento na preocupação com os ativos intangíveis para se 

obter melhor desempenho e vantagem competitiva frente ao mercado. Sendo assim, 

os resultados podem ser financeiros (demonstrações contábeis das medidas 

financeiras de lucro) e não financeiros (grau de satisfação dos clientes, qualidade 

dos produtos, inovação, flexibilidade, entre outros). 

Importante destacar o papel fundamental dos estrategistas na criação de 

condições para o desenvolvimento do conteúdo estratégico, em que são necessárias 

informações da atual cultura organizacional (ou seja, políticas institucionalizadas, 

processos e estruturas) e como ele suporta ou dificulta a implantação de uma 

estratégia. O sucesso de uma estratégia organizacional exige um esforço 

organizacional, inclusive de recursos tecnológicos e da aprendizagem disponível 

(REICHARD; JOHNSON, 2011). 

 Com a influencia dos atores envolvidos, e na dependência do ambiente 

na qual está inserida, pode-se motivar os gestores a combinar estratégias na 

esperança de gerar resultados comportamentais específicos. O conteúdo de uma 

estratégia organizacional pode ser heterogêneo na composição e pode refletir 

inconsistências dos gestores, devido as diversas e complexas interações e 

comunicações de atores estratégicos (STEENSEN, 2014). 

Já o processo estratégico descreve como e por que as estratégias são 

elaboradas e desenvolvidas, o modo como são tomadas as decisões e atitudes que 

dizem respeito à execução estratégica, ou seja, está relacionado à 

elaboração/formulação das estratégias e ao modo como são validadas e 

implementadas (BULGACOV et al., 2007). Chakravarty e White (2002) propõe que o 

processo estratégico é essencialmente um processo de tomada de decisão, que 

envolve aplicação do conhecimento racional para solução de problemas, orientando 

o comportamento estratégico empregado. Bulgacov et al (2007) corroboram com 

esta visão admitindo o processo estratégico como sendo um processo de tomada de 

decisão, e direcionamento da organização em relação ao seu propósito. 

Bulgacov et al. (2007) ressalta que o processo estratégico é um estudo sobre 

mudança, sendo dinâmico, deve ser considerado o contexto externo e as 

competências internas. Embora o processo estratégico seja considerado emergente, 
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é possível restringir a dinâmica por meio de ações gerenciais e a sua análise não 

deve ocorrer de forma isolada, mas juntamente com outros processos. Essa 

mudança ocorre em diversas dimensões da organização, incluindo forma, qualidade 

ou estado, ao longo do tempo (GARUD; VAN DE VEN, 2002). 

Para Chakravarthy e White (2002), o conteúdo e o processo estratégico 

ocorrem em multi-níveis, abrangendo desde os níveis hierárquicos de uma 

organização, em que há a interação do indivíduo com grupos de trabalho, e cria 

estruturas e rotinas organizacionais, além da interação da organização no mercado 

competitivo. Importante destacar que a integração entre conteúdo estratégico e 

processo estratégico é extremamente importante para o sucesso de uma 

organização. Sendo que, a empresa pode criar uma sistemática a fim de gerir o 

desempenho organizacional, adotando padrões de procedimentos, estruturas 

organizacionais, culturas organizacionais e capacitação, a fim de desenvolver a 

aprendizagem organizacional (ADLER, 2011). 

Bulgacov et al. (2007) destaca os elementos intervenientes no conteúdo e no 

processo estratégico, são eles: a dimensão cultural e institucional das organizações, 

na qual considera-se que a cultura permeia muitos aspectos críticos da formação da 

estratégia e que estas forças culturais estão refletidas na ação organizacional, leva 

em conta a legitimidade; a dimensão estrutural das organizações, definida como a 

soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e 

como é feita a coordenação entre essas tarefas; a dimensão ambiental e os 

subsistemas organizacionais, que são todas as condições externas que influenciam 

a organização e o seu desenvolvimento; o acesso aos recursos, onde estes 

representam a essência da vantagem competitiva sustentável; a aprendizagem 

organizacional, em que, para obter sucesso, a empresa precisa desenvolver as 

habilidades e aptidões do grupo que participa do processo, e agregar novos 

conhecimentos e sensibilidades. 

A estratégia também pode ser observada como prática, ou seja, as atividades 

desenvolvidas pelos gestores podem influenciar os delineamentos da organização. 

Assim, as comunicações e as intenções dos atores estratégicos e sua interação 

entre esses componentes podem ser consideradas dinâmicas do conteúdo da 
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estratégia organizacional (STEENSEN, 2014). Tem-se então que os pressupostos 

dos gestores e a estratégia organizacional são inter-relacionados (GUPTA, 2011). 

Nessa prática, o estrategista deve estar atento às mudanças que afetam a 

organização, sejam elas internas ou externas, além de ter visão sobre todo o 

contexto, a fim de estar preparado para responder as perguntas iniciais que norteiam 

o conteúdo e o processo estratégico, e orientar o comportamento.  

Nessa linha de pensamento, o gestor pode se apoderar do 

empreendedorismo para auxiliá-lo a dar respostas aos problemas organizacionais, 

especialmente neste ambiente econômico complexo. O empreendedorismo se 

apresenta como forma eficaz para combater e gerir esses obstáculos 

organizacionais e complexidades associadas com a progressão da inovação 

(BARUAH; WARD, 2015). Esse posicionamento empreendedor se faz mais evidente 

nas micro e pequenas empresas, fato pelo qual será abordado no próximo 

subtópico. 

 

2.1.3 Empreendedorismo e Gestão de MPEs 

  

 Para Filion (1999a), não é possível discutir sobre gestão de pequenas 

empresas sem abordar o tema empreendedor. Cantillon (1755) nos forneceu o 

primeiro insight sobre empreendedorismo de negócios, voltado àquele que corre 

riscos, aprofundado por Schumpeter (1978), que apresenta o empreendedorismo ou 

entrepreneurship como uma prática empresarial, na qual se busca inovação tanto 

em produtos como em processos. O autor salienta que os empreendedores devem 

buscar, intencionalmente, fontes de inovação e de mudanças organizacionais 

constantes, orientadas como molas propulsionadoras do sucesso organizacional. Ou 

seja, reforça a necessidade de estar em constante interação com o ambiente a fim 

de aproveitar as oportunidades que lhe são colocadas. 

Mcclelland (1961) visualizava o empreendedor como uma pessoa em busca de 

realização pessoal e profissional. Contudo, ser empreendedor é um esforço 

permanente de procura por oportunidades, desenvolvimento e aprendizagem 

(FILION, 1999a). Essa área do empreendedorismo necessita de repetida revisão e 
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discussão, devido a estar em construção constante, em busca de legitimidade 

(BACELAR; TEIXEIRA, 2016). 

O interesse no tema empreendedorismo tem crescido ao longo dos anos. No 

Brasil, este fato pode ser justificado pela necessidade da diminuição das altas taxas 

de não sobrevivência das MPEs, ou seja, tornando-as mais duradouras 

(DORNELAS, 2003). Devido a importância das MPEs no cenário econômico 

nacional, tem-se focado em estudos que demonstrem meios para a facilitação de 

criação e o seu fortalecimento frente às mais variadas problemáticas (BRONOSKI, 

2007). 

 

2.1.4 Perfil Empreendedor nas MPEs 

 

De acordo com Gartner (1985) o empreendedorismo está diretamente 

relacionado à abertura de MPEs, o autor cita 4 dimensões para o surgimento da 

organização: indivíduo (características pessoais do empreendedor), processo 

(motivações para a criação do negócio), organização (estratégia a ser adotada) e 

ambiente (relacionamento com os atores externos).  

Segundo Drucker (1987) o fato da organização ser considerada de micro ou 

pequeno porte não é fator impedidivo para o empreendimento da inovação, apesar 

de reconhecer que nas empresas menores este possa ser um obstáculo mais difícil 

de se transpor. Contudo é preciso que os gestores estejam engajados em tornar a 

empresa empreendedora, em busca de se livrar da “estagnação” e da possibilidade 

de não sobrevivência, em virtude da adaptação ao meio, o que pode antecipar 

determinadas situações. As características pessoais merecem destaque nesse 

processo de empreender (VICENZI; BULGACOV, 2013).  

Para Vial e Hanoteau (2015), o empreendedorismo pode ser utilizado como 

uma técnica de sobrevivência, devido a sua contribuição para o crescimento, 

desenvolvimento, redução da pobreza, em que a maior parte do empreendedorismo 

dentro dos países em desenvolvimento é representado pelas MPEs. Além disso, os 

autores sugerem que a ampliação do empreendedorismo dentro das pequenas 

organizações traria benefícios econômicos para a sociedade como um todo, redução 

da exposição aos riscos inerentes ao emprego casual e informal e auxílio como fonte 
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de bem-estar econômico. Assim, Vale, Wilkinson e Amâncio (2008) refletem que o 

uso de empreendedorismo dentro das MPEs pode desencadear inovações e 

alterações no ambiente, e ampliar de modo geral, os limites do conhecimento 

disponível. 

Nessas empresas, por geralmente não disporem de gestão profissionalizada, 

as ações são coordenadas pela figura do próprio empresário. Assim, as suas 

características e atributos são importantes formadores de diretrizes que permearão a 

evolução da empresa.  Ressalta-se que esses gestores apresentam, com 

frequência, dificuldade na elaboração da estratégia empresarial (BROLLO, 2003). 

Afirmação que é corroborada no estudo de Dutra (2002), no qual indica que as 

MPEs devem procurar a capacitação gerencial, preparando-se para empreender, em 

busca da sobrevivência empresarial. Bronosky (2007) e Dutra (2002) defendem a 

necessidade de identificar e canalizar as potencialidades naturais do empreendedor 

para o seu negócio, com a verificação de quais atributos necessitam ser 

aprimorados, a partir das oportunidades vislumbradas no mercado, e diminuir assim, 

os riscos de não sobrevivência.  

Russo e Sbragia (2007) afirmam que quanto maior a tendência empreendedora 

do gestor, maior será a probabilidade de a organização ser bem-sucedida. Deste 

modo o gestor não pode ser visto apenas como executor, mas como peça-chave 

para identificação de novas oportunidades, além da persistência na resolução de 

possíveis problemas. Com vistas na manutenção dos seus benefícios, se pode evitar 

o desenvolvimento de fatores inibidores do empreendedorismo, tais como a 

burocracia, centralização de poder e cultura resistente a mudanças. 

Drucker (1987) introduz ainda que a fórmula de sucesso das MPEs está 

atrelada a capacidade empreendedora, a competência nos primeiros passos após a 

sua criação, a capacidade administrativa e a estrutura racional, aplicadas aos 

pequenos negócios. 

O empreendedor pode ser visto ainda, como aquele capaz de criar vinculações 

de recursos que antes pareciam incompatíveis, novos produtos e novos conceitos, 

gerar novas oportunidades e necessidade de revisões tecnológicas e das estruturas 

já existentes. Ou seja, a partir da ação do empreendedor, novos produtos e serviços 
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são lançados, o que concebe novas demandas na sociedade, na qual a inovação é 

principal propulsor (VALE; WILKINSON; AMÂNCIO, 2008). 

Filion (1999a) destaca que o empreendedor apresenta capacidade de 

estabelecer e atingir objetivos, além de manter alto nível de consciência do ambiente 

em que vive, utilizando-a para detectar novas oportunidades, além de buscar 

aprender, constantemente, sobre novos negócios.  

A literatura apresentada demonstra a importância do empreendedorismo, bem 

como das características pessoais. No que tange aos aspectos pessoais, a aptidão 

empreendedora pode ser considerada uma variável interessante na compreensão do 

fenômeno do empreendedorismo (CUBICO, et al., 2010). 

Dentre as principais características pessoais do empreendedor podemos citar: 

criatividade, assumir riscos, persistência, inovação, iniciativa, experiência, desejo de 

independência, coragem, liderança e motivação (FILION; 1999a; SCHUMPETER, 

1978), corroborado por Drucker (1987) e Dornelas, (2003). Schumpeter (1978) 

destaca ainda que o sucesso empresarial das MPEs depende da intuição dos 

gestores, e de sua percepção do ambiente. 

Ainda de acordo com Filion (1999a), o empreendedorismo parece ser um 

comportamento orientado pelo meio, ou seja, influenciado pelas culturas locais. 

Assim, estes assimilariam comportamentos empreendedores presentes na 

sociedade na qual está inserida e a sua empresa funcionaria como um reflexo dessa 

interpretação. Dessa maneira, surge mais uma das suas características, a 

internalidade, onde as habilidades são gradualmente absorvidas pelo gestor a fim de 

assegurar a realização dos seus objetivos, em que esta característica teria alto grau 

de correlação com o sucesso organizacional. Para Kyndt e Baert (2015), outros dois 

fatores são cruciais para o sucesso dos pequenos empreendimentos, a visão global 

do mercado e a perseverança. 

Dentro das MPEs, o ideal é que os empreendedores definam um espaço físico 

organizacional para seus colaboradores a partir da análise de suas capacidades e 

habilidades. Dessa maneira poderá gerir melhor o seu tempo, com potencial de 

maior dedicação à interação com o ambiente a fim de identificar mudanças com 

maior rapidez, e condições de ajustes organizacionais (FILION, 1999a). Dessa 

forma, o empreendedor é aquele que gera combinações mais eficientes dos fatores 
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de produção, podendo incluir a aplicação prática de inovação tecnológica ou 

processos (SCHUMPETER, 1978). 

Filion (1999b) acrescenta que o empreendedor está focado na comunicação 

com os seus colaboradores, o que permite que ambos evoluam juntos, sob a égide 

de respeito mútuo e conhecimento de suas potencialidades, fraquezas e 

expectativas.  Ou seja, constroem juntos o conhecimento organizacional, a partir de 

um processo envolvente. 

Assim, denota-se que as características empreendedoras do gestor são fatores 

importantes a serem observados nas organizações, especialmente nas MPEs pela 

sua proximidade com a formulação estratégica. Dessa forma, se faz necessário a 

abordagem do comportamento estratégico desses estrategistas para essas 

organizações. 

 

2.2 COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO DOS GESTORES DAS MPES  

 

O estudo do comportamento estratégico permite aos gestores identificar as 

características que são apropriadas à sua orientação estratégica desejada. 

(O'REGAN; GHOBADIAN, 2006). Nessa linha Miles e Snow (1978) fornecem a base 

para a avaliação dos tipos de estratégia (por meio de um padrão estratégico). Essa 

abordagem é melhor contextualizada, operacionalizada e utilizada a nível 

organizacional (MORGAN; STRONG; MCGUINNESS, 2003). E a tipologia 

particularmente apropriada para estudo das MPEs (RUGMAN; VERBEKE, 1987). 

Para Miles et al. (1978), as empresas buscam a eficiência no estabelecimento 

de mecanismos de processos e de estrutura e, a partir disso geram a estratégia de 

adaptação ao contexto no qual estão inseridas. Essas adequações, e a relação entre 

estratégia, processos e estrutura são complexas e podem ser verificadas por meio 

de padrões de comportamento adotados pelos gestores das MPEs. Assim, se faz 

necessário a compreensão do ciclo adaptativo, ao qual as MPEs estão sujeitas. 
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2.2.1 Ciclo Adaptativo e Tipologias de Comportamento Estratégico: O Modelo de 

Miles e Snow 

  

Ao considerar a organização de modo geral, o ciclo adaptativo possibilita 

identificar os principais fatores de adaptação, e a sua inter-relação (MILES; SNOW, 

1978).  Este ciclo pode ser observado a partir da análise de três problemáticas: 

problemática empresarial, problemática de engenharia e problemática administrativa.  

A primeira se refere às respostas ou soluções para o segmento e 

posicionamento de mercado bem como, os produtos ou serviços a serem oferecidos. 

A segunda problemática, de engenharia, se preocupa com a concepção do sistema 

que será utilizado para operacionalizar a solução da primeira problemática, assim, 

preocupa-se com a tecnologia a ser utilizada pela organização. Já a terceira 

problemática, administrativa, define a estrutura da empresa, além do planejamento 

das ações e da gestão das relações internas e externas. Nessa problemática, são 

geradas as estratégias de ação, com orientação da execução daquilo que foi 

estipulado nas problemáticas empresarial e de engenharia (MILES et al., 1978). 

Miles e Snow (1978) postularam que o desempenho das empresas pode estar 

atrelado ao alinhamento entre as soluções adotadas para cada tipo de problemática. 

Embora a problemática empresarial seja entendida como a dimensão fundamental 

para definição da tipologia adotada (HAMBRICK, 1983).  

Os autores propuseram ainda uma tipologia estratégica relativamente 

complexa, com inter-relação de estratégia organizacional, estrutura e variáveis de 

processo. Os fundamentos teóricos da tipologia de Miles e Snow (1978) se baseiam 

na conceituação clássica da escolha estratégica. Assim, defendem que as 

organizações desenvolvem padrões relativamente duradouros do comportamento 

estratégico. 

A análise teórica do processo de adaptação organizacional, estabelecida por 

Miles e Snow (1978) se originou de estudos de caso em profundidade sobre 

diversas indústrias americanas na década de 1970, como a editorial, eletrônica, 

hospitalar e processamento de alimentos. Esses estudos utilizaram questionários ou 

listas de verificação de diagnóstico com o objetivo de avaliar como os gestores 

percebem incerteza ambiental, adaptação organizacional e outros recursos 

organizacionais. Em cada uma dessas indústrias, Miles e Snow (1978) foram 
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capazes de identificar as empresas com comportamentos estratégicos muito 

diferentes e pertencentes às várias classes resultantes da sua estrutura teórica. 

A eficácia desta tipologia se baseia na classificação das relações entre 

estratégia, estrutura e processos de uma forma que possibilita a análise das 

organizações como um todo, a partir da interação com o seu ambiente (GIMENEZ, 

2000). Está relacionada com a forma como a organização compete em um 

determinado negócio (HAMBRICH, 1983).  

Para Miles e Snow (1978), essa tipologia delineia os modelos adotados pelas 

organizações no ajuste ao ambiente, o que torna possível a utilização de um método 

para discussão do comportamento estratégico no contexto das empresas. São 

caracterizados quatro tipos distintos: defensor, prospector, analista e reativo. 

Ressalta-se que as empresas podem apresentar características de mais de um tipo 

de comportamento estratégico, dependendo da problemática e do contexto que se 

pretende solucionar.  

O defensor prefere uma configuração estável da estrutura da organização e 

desenvolve ações para a obtenção de um domínio de mercado. Concentram seus 

esforços em nichos relativamente seguros dentro de sua indústria.  Esse 

comportamento é propenso a rejeitar o desenvolvimento de produtos, serviços e 

mercados que estejam fora de sua competência, e opta pela expansão por meio da 

penetração de mercado e adequação limitada de produtos e serviços. Investem em 

equipamentos e infraestrutura, mas fazem uso limitado de tecnologias, a fim de 

racionalizar os seus custos de produção e de distribuição, melhorar a produtividade 

e aumentar a satisfação dos seus clientes. Esse posicionamento mais conservador 

reduz a habilidade de explorar novas oportunidades e dar respostas a mudanças 

significativas ocorridas no ambiente (MILES; SNOW, 1978). Por outro lado, as 

empresas do tipo defensor enfatizam a orientação interna e os mecanismos de 

controle da estratégia, que estão relacionados a evitar áreas problemáticas 

(O'REGAN; GHOBADIAN, 2006). 

Normalmente, se utiliza de uma tecnologia principal, que possibilita alta 

eficiência de custos, fator que oportuniza a redução de riscos. Costumam se 

envolver em pouco ou nenhum desenvolvimento de novos produtos, serviços e 

mercados. Estas empresas concorrem principalmente com base na eficácia 
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operacional com baixo custo, produtos de alta qualidade, velocidade de entrega e 

qualidade do serviço e, obtenção de eficiência, conta com economias de escala 

(DOTY; GLICK; HUBER, 1993; HAMBRICK, 1993). O baixo custo é essencial para 

os defensores (SLATER; NARVER, 1993). 

O prospector está focado no desenvolvimento de novos produtos e novos 

mercados. Mudam frequentemente sua linha de produtos e competem 

principalmente por aproveitar novas oportunidades de mercado (HAMBRICK, 1983). 

Essas empresas buscam inovar continuadamente e lançar regularmente novos 

produtos e serviços (O'REGAN; GHOBADIAN, 2005). Perseguem ainda, uma 

rentabilidade alta por meio da administração da mudança, com foco no exame 

constante de tendências e eventos ocorridos no ambiente externo para geração de 

vantagem competitiva, em busca das oportunidades potenciais (MILES; SNOW, 

1978). Empresas do tipo prospector realçam a orientação externa e criatividade 

pessoal que poderia melhorar a satisfação do cliente (O'REGAN; GHOBADIAN, 

2006). 

  O prospector se adapta a um ambiente de negócios turbulento, e enfatiza a 

análise do ambiente (DAFT; WEICK, 2007). Têm experiências com um número 

maior de tecnologias, empregam mecanismos mais complexos de coordenação e de 

comunicação, e dependem da tomada de decisão participativa e descentralizada. 

Apresenta também a característica de adotar flexibilidade na utilização de tecnologia 

e na definição da estrutura empresarial. Sua prioridade estratégica seria as 

tecnologias que melhoram sua capacidade de inovação, mas também aquelas que 

aumentam a flexibilidade (CORREA; ALBERTO, 1996). 

O tipo de estratégia prospector parece ser um negócio complexo de gerir. Não 

surpreendentemente, a orientação voltada à verificação constante do mercado, 

gerando inovações, é essencial para o sucesso do prospector. Isto significa que a 

inovação é externamente, em vez de internamente, motivada (SLATER; NARVER, 

1993). O sucesso do prospector depende da capacidade de desenvolver e manter a 

capacidade de examinar uma ampla gama de condições ambientais, tendências e 

eventos, para encontrar potenciais oportunidades (GIMENEZ, 2000). Esse gestor 

pode apresentar uma rentabilidade baixa pelo risco de não alcançar a eficiência e, 
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além da limitação da expansão de recursos disponíveis e pela presença de diversas 

tecnologias que possibilitam a perda de controle da empresa (MILES; SNOW, 1978). 

O analista algumas características comuns com o defensor e prospector, e é 

orientada para a eficiência operacional e aumento da produção em mercados 

estáveis (como defensores), mas também, até certo ponto, em ambientes mais 

turbulentos (como prospectores) (SLATER; NARVER, 1993). O analisador adota 

uma orientação entre a minimização dos riscos e a maximização das oportunidades 

de negócio. Persegue o equilíbrio nas ações, desenvolve novos produtos e, ou 

adentra em novos mercados somente se a viabilidade for claramente demonstrada 

(MILES; SNOW, 1978). 

Esse estrategista responde de forma rápida às alterações no ambiente, porém, 

também se preocupa com a manutenção da eficiência operacional nos produtos e 

mercados em que atua. Dessa forma, se cria um nível elevado de uniformização, 

direcionado à eficiência nos custos, integrando tecnologias estáveis e flexíveis. 

Tenta aperfeiçoar suas atividades de negócios através da análise de seu mercado, 

seu desempenho passado e projetado, e minimizar o risco, uma tarefa que pode ser 

parcialmente suportada pela inteligência de negócios. São menos agressivos e 

proativos do que os prospectores, mas mais do que os defensores (MILES; SNOW, 

1978).  

Planeja a produção e comercialização de produtos, com base em um sistema 

administrativo que equilibra áreas estáveis com áreas dinâmicas da organização. 

Assim, esse comportamento, possui pontos fortes do prospector e do defensivo, mas 

também está exposto aos mesmos riscos, tanto a ineficiência produtiva quanto a 

ineficiência em manter o equilíbrio proposto (MILES et al., 1978). No entanto, têm a 

oportunidade de possuírem vantagens de custo sobre os prospectores. Isso ocorre, 

pois normalmente têm a oportunidade de entrar em mercados com custos inferiores 

aos dos prospectores, que geralmente são pioneiros (SLATER; NARVER, 1993). 

O reativo é o comportamento adotado ou a falta dele pode ser considerado 

como reativo, quando não têm qualquer estratégia clara. Não apresenta um padrão 

consistente e estável de adequação às alterações do ambiente, ou seja, oferece um 

mecanismo frágil de resposta às mudanças, que resulta em ações muitas vezes 

inadequadas, que geram um desempenho abaixo do esperado. Algumas 
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características que levam a este perfil podem ser: ausência de formatação dos 

processos e da estrutura da empresa; a carência de uma noção clara do gestor de 

como articular a organização; além da disposição da empresa se manter inerte, 

independente das alterações no ambiente (MILES; SNOW, 1978). 

O comportamento defensivo é considerado como residual, enquanto os demais 

são proativos em relação ao ambiente, cada um à sua maneira (MILES et al., 1978).  

Claramente, as organizações reativas não se apresentam competitivamente como 

fortes em orientações estratégicas (CONANT; MOKWA; VARADARAJAN, 1990). 

À partir do pressuposto da complexidade da interação das organizações com o 

ambiente, o estudo de Ketchen et al. (1993) sugeriu a inclusão de tipologias híbridas 

para a verificação do comportamento estratégico das empresas. São elas, o 

prospector analítico e o defensivo analítico, que unem as características de cada 

uma, porém, não se enquadrariam em uma definição pura apresentada por Miles e 

Snow (1978). No entanto, essas tipologias hibridas foram pouco utilizadas em outros 

estudos (HELMIG; HINZ; INGERFURTH, 2014).  

A fim de verificar a aplicabilidade dessas novas categorizações, Helmig, Hinz e 

Ingerfurth, (2014), efetuaram a análise do comportamento estratégico em um 

ambiente complexo, o setor hospitalar, e identificou que essas tipologias híbridas 

teriam eficiência para a definição do comportamento nesse ambiente, com 

resultados de desempenho diferentes para cada um, o que justificaria o seu uso. 

Como efeito complementar, indicou a possibilidade de um sétimo tipo, o de 

empresas indecisas, que se omitem da escolha estratégica, e se desmembram do 

comportamento reativo.   

Para a realização deste estudo, foi utilizada a tipologia pura dada por Miles e 

Snow (1978), com base na sua reiterada utilização em estudos organizacionais, bem 

como comprovação de aplicabilidade e confiabilidade, inclusive no universo das 

MPEs. Contexto esse menos complexo do que o abordado no estudo de Helmig, 

Hinz e Ingerfurth, (2014), a considerar que esse comportamento estratégico pode 

estar diretamente atrelado ao gestor da organização. 

Em verificação à literatura acerca do tema, a partir da busca realizada, se 

observa que grande parte dos resultados corrobora o proposto por Miles e Snow 

(1978). Zahra e Pearce (1990) salientam que os resultados de diversos estudos têm 
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dado suporte à afirmação da existência de diferentes estratégias em ambientes 

diferentes, a partir do uso das tipologias estabelecidas por Miles e Snow (1978).  

Indiscutivelmente, o ambiente de negócios está cada vez mais desafiador, com 

vistas no aumento de mudanças, que ocasiona maior incerteza. Nesse contexto, a 

abordagem de como as MPEs se comportam estrategicamente merece atenção 

cuidadosa, com o intuito de verificar se estão ganhando ou mantendo alguma 

vantagem competitiva (O'REGAN; GHOBADIAN, 2006). O comportamento 

estratégico orienta o desenvolvimento das organizações, e requer relacionamento 

constante com o ambiente organizacional (ROSSETTO; ROSSETTO, 2001). 

O'Regan e Ghobadian (2006), ressaltam a aplicabilidade dessa tipologia ao 

estudar as MPEs sediadas no Reino Unido. Ao todo foram pesquisadas 194 

organizações que indicaram que as tipologias mais adotadas são diferentes e 

dependem do contexto na qual estão inseridas. Relatam que os prospectores 

tendem a perceber seu ambiente como dinâmico, enquanto defensores percebem 

seu ambiente como estável. Os resultados indicaram que os prospectores 

apresentam um melhor desempenho do que os defensores. E ainda, que os 

gestores das MPEs são mais propensos a ser prospectivos em comparação com as 

empresas que empregam mais de cem funcionários. Apesar dessa afirmação 

contrariar dados do estudo de Gimenez (2000). 

Entretanto, Zahra e Pearce (1990) alertam que muitas dessas pesquisas têm 

maior enfoque na problemática empresarial, e prestam pouca atenção as demais, o 

que pode acarretar em uma interpretação equivocada da organização. 

O gestor das MPEs apresenta diferentes comportamentos que dependem do 

contexto no qual está inserido, apresenta assim resultados distintos e, pode ainda 

influenciar nas ações estratégicas de outras empresas (NICOLETA, 2009). 

Fagundes e Gimenez (2009) salientam a necessidade de se investigar as 

propriedades pessoais dos gestores na realização de pesquisas com MPEs. Na 

mesma linha, se reforça que a tomada de decisão se baseia no feeling e na 

experiência do estrategista, esta característica é mais perceptível em pequenas e 

médias empresas, e faz com que a adaptação ao meio ocorra de forma empírica 

(GIMENEZ et al., 1999; SOMAVILLA; MACHADO; SEHNEM, 2013; ZANIN; 

MACHADO; SEHNEM, 2011). 
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Considera-se que as MPEs podem ser flexíveis e facilmente adaptáveis as 

mudanças estratégica, operacional ou de natureza tecnológica, a fim de que sejam 

competitivas (RAYMOND; BERGERON, 2008). 

De acordo com Rossetto et al. (2006) o gestor iniciante apresenta uma 

característica prospectora e, à medida que aumenta a sua experiência se verifica 

uma aversão maior ao risco, tornando-se mais reativa. No entanto, as organizações 

de modo geral teriam a tendência a se tornarem analíticas ao ambiente, 

predominando a capacidade de adaptação. Já para Gimenez (2000), a estratégia 

defensiva estaria comumente relacionada com as MPEs. 

Porém, no que se refere à relação entre o comportamento estratégico e a de 

pequenas empresas, foi verificado que ambientes agitados propiciam a adoção do 

comportamento prospector (GARDELIN; ROSSETTO; VERDINELLI, 2013). Martins, 

Basso e Mascarenhas (2014) perceberam ainda, que os diferentes tipos de 

comportamento estratégico demonstram rendimentos distintos, apesar de não ser 

estatisticamente significativos, onde o que apresentou os melhores resultados foi o 

analista, e o defensor é o que mais se distancia, negativamente. 

Hansen et al. (2014), destacam que a análise do comportamento estratégico 

possibilita o gerenciamento das características das pequenas empresas, com o 

alinhamento das soluções dadas às três problemáticas às perspectivas 

empreendedoras e ao contexto no qual estão inseridas, tendo assim impacto no 

desempenho da organização. 

Com base no referencial teórico abordado, pode-se notar a importância do 

comportamento estratégico no universo das MPEs, apesar de sua estrutura mais 

simples e reduzida, especialmente no que se refere à formulação de estratégias. 

Ainda, os estudos mencionados apontam que a adoção do comportamento 

estratégico nessas organizações pode estar relacionada às características de seus 

estrategistas e ao seu desempenho.  
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2.3 SÍNTESE DO REFERENCIAL TEÓRICO   

 

 No Quadro 1, a seguir, é apresentada uma síntese dos tópicos abordados no 

referencial teórico, com a indicação dos principais autores que deram suporte para 

sua construção. 

 

Quadro 1: Síntese do referencial teórico abordado. 

Tópico Principais conceitos e idéias Contribuição para os 
objetivos 

2.1 Abordagem de 
Estratégia 
Organizacional e 
Empreendedorismo 

● A estratégia emerge de um processo de 
tomada de decisão totalmente formulado, 
explícito e articulado, que leva em 
consideração o ambiente no qual a 
organização está inserida (WHITTINGTON, 
2002). 
● A função do estrategista é realizar 
corretamente a coleta e interpretação dos 
dados ambientais (BULGACOV, et al., 2007). 
● Assim, uma vez que a compreensão dos 
fatores externos pelo gestor é fundamental na 
formulação da estratégia, o ambiente pode ter 
papel decisivo no sucesso ou fracasso da 
organização (PITKETHLY, 2003). 
● O empreendedorismo consiste em uma 
prática empresarial, voltada à busca de 
oportunidades inovadoras, tanto em produtos 
como em processos (DRUCKER, 1987). 
● Ser empreendedor é um esforço permanente 
de procura por oportunidades, desenvolvimento 
e aprendizagem (FILION, 1999a), que gera 
combinações mais eficientes dos fatores de 
produção (SCHUMPETER, 1978).  
● O sucesso das MPEs está atrelado a 
capacidade empreendedora, a competência 
nos primeiros passos após a criação dos 
pequenos negócios (DRUCKER, 1987; 
VICENZI; BULGACOV, 2013). 

Auxilia no entendimento quanto 
a formulação da estratégia 
organizacional, na percepção 
da interação entre as 
organizações e o contexto no 
qual estão inseridas e, na 
verificação do perfil dos 
gestores e das MPEs. Destaca 
também a necessidade da 
busca por novas oportunidades 
e inovações tecnológicas ou de 
processos. Realça as 
características empreendedoras 
do gestor como fatores 
importantes a serem 
observados nas organizações, 
especialmente nas MPEs pela 
sua proximidade com a 
formulação estratégica. 

2.2 Comportamento 
Estratégico nas 
MPEs  

● Na busca da eficiência organizacional, as 
empresas perfazem ajustes internos no que se 
referem às problemáticas empresarial, de 
engenharia e administrativa, a fim de se 
adaptar ao contexto no qual estão inseridas. 
Esses ajustes podem ser verificados por meio 
de padrões de comportamento, que podem ser 
caracterizados como prospector, analista, 
defensor e reativo (MILES; SNOW, 1978).  
● O desempenho das organizações pode estar 
atrelado ao alinhamento entre as soluções 
adotadas para cada tipo de problemática, ou 
seja, ao comportamento estratégico adotado. 
Em destaque que o comportamento com 
maiores chances de não sobrevivência seria o 
reativo (MILES; SNOW, 1978; GIMENEZ et al., 
1999). 

Contribui para a caracterização 
do tipo de comportamento 
estratégico adotado pelas 
MPEs, a partir das respostas 
que a organização dá às 
problemáticas do ciclo 
adaptativo. Possibilita a 
identificação da relação entre o 
comportamento estratégico com 
a sobrevivência ou não desses 
pequenos negócios. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do referencial teórico abordado. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Neste capítulo são abordados os procedimentos metodológicos utilizados para 

realização deste estudo, com o intuito de responder ao problema exposto e atingir os 

objetivos propostos. Deste modo, os procedimentos metodológicos são dados a 

partir da composição dos tópicos a seguir. 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Primeiramente, cabe salientar que o objetivo geral desse estudo é analisar o 

impacto do comportamento estratégico na sobrevivência das MPEs no Município de 

Guarapuava. Esse objetivo é orientado pelo seguinte questionamento: Qual o 

impacto do comportamento estratégico na sobrevivência das MPEs sediadas no 

município de Guarapuava? 

Dessa maneira, este estudo intenta ampliar os conhecimentos científicos e 

empíricos acerca do tema proposto. Para Minayo (1999), o conhecimento científico é 

produzido por meio de seus métodos, passível de demonstração e comprovação, o 

que permite ainda a construção conceitual do que se pretende investigar. Tem-se o 

conhecimento empírico como aquele constituído a partir de nossas experiências, 

caracterizado pela união de ideias e pelo senso-comum (MINAYO, 1999). A partir do 

objetivo proposto, são delineados os procedimentos mais adequados a sua 

execução.  

 

3.2 HIPÓTESE DE PESQUISA 

 

Para a realização de um estudo científico foi utilizada hipótese nula que 

norteou a obtenção dos resultados a partir de testes estatísticos. As hipóteses nulas 

são tidas como verdadeiras até que testes estatísticos indiquem o contrário (FIELD, 

2009). 

Com o objetivo de refinar a obtenção dessa hipótese de pesquisa, além do 

referencial teórico abordado, foi realizada uma pesquisa qualitativa prévia, na qual, 

por não dispor de tempo hábil e suficiente para uma pesquisa ampla, optou-se pela 
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obtenção de informações apenas de gestores de empresas não sobreviventes, o 

que torna possível compreender o seu contexto. Foram entrevistados 06 (seis) 

gestores destas empresas que não sobreviveram ao período inicial de 2 anos de 

atividade, totalizando 04 horas de gravação.  

A entrevista possibilita uma investigação centrada ao tema, com foco nas 

experiências dos sujeitos, valores e atitudes, e em profundidade (GODOI; MATTOS, 

2010). Essas entrevistas foram realizadas no período de agosto a setembro de 

2015, mediante aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TECLE), 

apêndice B. 

Para realização das entrevistas individuais semiestruturadas, formulou-se um 

roteiro de 28 questões abertas (apêndice C) com o intuito de orientar a coleta de 

dados. Dessas questões, 4 eram a respeito do ramo de atividade, conhecimento 

técnico e elaboração de plano de negócios, 22 referiam-se às problemáticas 

destacadas por Miles e Snow (1978), e, por fim, 2 destinavam-se aos fatores que 

levaram a não sobrevivência das MPEs pesquisadas. A escolha dos entrevistados 

levou em consideração o critério não probabilístico e o foco de interesse do estudo. 

O referencial teórico abordado indica ainda que, as MPEs, de modo geral 

iniciam as suas atividades com a adoção de um comportamento estratégico mais 

prospectivo, devido a característica inovadora do empreender (ZANIN; MACHADO; 

SEHNEM, 2011). Destacam ainda que, nesse tipo de organização, uma postura 

reativa tem maiores chances de não sobrevivência no empreendimento (GIMENEZ 

et al., 1999; MILES; SNOW, 1978).  

Somavilla, Machado e Sehnem (2013), expõem, no entanto, que a elaboração 

da estratégia não é realizada de forma bem estruturada nas MPEs, e normalmente 

pouco sofisticada e emergente, ou seja, a fim de atender demandas eminentes do 

mercado na qual está inserida. Assim, a sobrevivência ou não das MPEs estaria 

mais ligada a outros fatores que não o comportamento estratégico adotado. Com 

base no exposto, tem-se a hipótese nula central de pesquisa (H0):  

 

H0: O comportamento estratégico adotado pela MPE não influencia a sua 
sobrevivência. 
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3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

 De acordo com Kerlinger (1980) as categorias de análise podem ser definidas 

em constitutiva, que apresenta o conceito, e operacional, que esclarece a forma que 

essa categoria será medida ou verificada na prática. Na realização desta pesquisa, 

as categorias de análise são compostas pelas três problemáticas apresentadas por 

Miles e Snow (1978), quais sejam, problemática empresarial, problemática de 

engenharia e problemática administrativa. A adoção dessas categorias é justificada 

pela importância em se analisar como a organização responde a cada uma dessas 

áreas de problemas, que indicarão o comportamento estratégico adotado pela 

empresa, com o intuito de verificar o seu impacto na sobrevivência organizacional, 

como demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Modelo Teórico da Pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do referencial teórico. 

  

3.3.1 Definição Constitutiva (D. C.) e Definição Operacional (D. O.) das Categorias 

de Análise 

 

Ciclo Adaptativo 

D.C.: Pode ser entendido como um conjunto de soluções que as organizações 

precisam encontrar para fazer frente aos problemas organizacionais, originados a 

partir da necessidade de adaptação ao meio. Esse ciclo está em constante revisão e 

pode ser dividido em três problemáticas, a empresarial, de engenharia e 
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administrativa, todas interligadas (MILES; SNOW, 1978; CONANT; MOKWA; 

VARADARAJAN, 1990).  

Problemática empresarial 

D.C.: Consiste no quadro de respostas ou soluções que a organização apresenta 

para os questionamentos macros da empresa, exemplificando, o segmento de 

mercado em que irá atuar, o mix de produtos e serviços ofertados, posicionamento 

de mercado e orientação mercadológica. A partir dessas definições serão 

apresentadas as soluções para as demais problemáticas (MILES; SNOW, 1978). 

 

D.O.: Operacionalizada a partir da análise das respostas obtidas no questionário 

estruturado questões (3, 4, 5 e 15, da parte “B”), aplicado com os gestores das 

MPEs, da triangulação com a base teórica e com a pesquisa qualitativa prévia. 

Foram considerados os dados pertinentes ao comportamento identificado nos 

respondentes para lidar com os problemas que abrangem a área empresarial da 

organização. 

 

Problemática de engenharia 

D.C.: Refere-se à criação ou definição de toda tecnologia que será utilizada pela 

organização para que se possa operacionalizar a solução da problemática 

empresarial. Dessa maneira, responde a questões como orientação tecnológica, 

composição de tecnologia e a integração com a cadeia de fornecimento (CONANT; 

MOKWA; VARADARAJAN, 1990; MILES; SNOW, 1978). 

 

D.O.: Essa categoria foi operacionalizada a partir dos dados obtidos por meio da 

aplicação de questionário estruturado (questões 1, 7, 9 e 12, da parte “B”), à 

considerar informações relativas a forma com que os gestores respondentes lidam 

com problemas que abrangem a área tecnológica da organização, ou seja, de 

engenharia. Esses dados foram triangulados com o referencial teórico abordado e 

com a pesquisa qualitativa prévia.  
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Problemática administrativa 

D.C.: Pode ser definida como o rol de soluções que são dadas quanto às estratégias 

de ação da organização, e orientam a execução de atividades. Ou seja, lida com 

questionamentos quanto à estrutura da organização, gestão das relações 

interpessoais e da empresa com o meio ambiente e orçamento. É definida a partir 

das respostas dadas às duas problemáticas anteriores (MILES; SNOW, 1978). 

 

D.O.: Para sua operacionalização, foram consideradas informações referentes às 

soluções dadas pelos gestores pesquisados, obtidas por meio de questionário 

estruturado (questões 8, 10, 13 e 14, da parte “B”), no que se refere às soluções 

para os problemas administrativos da organização, parte operacional. Da mesma 

maneira os resultados foram triangulados com a teoria e com a pesquisa qualitativa 

prévia. 

 

3.3.2 Outros Termos Relevantes 

 

Comportamento estratégico 

Pode ser definido como a forma com que a organização interage com o 

ambiente e promove alterações internas na empresa, com o intuito de adaptação ao 

seu contexto, que podem ser caracterizados como prospector, defensor, analista e 

reativo (CONANT; MOKWA; VARADARAJAN, 1990; MILES; SNOW; 1978). 

Ambiente organizacional 

Contexto no qual a organização está inserida, inclui tudo o que tem ou pode 

exercer influência sobre a empresa, tais como clientes, fornecedores, governo, entre 

outros, e torna possível, de forma mais abrangente defini-los como stakehoulders 

(BULGACOV et al., 2007; PITKETHLY, 2003; PORTER, 1989; SCOTT, 2003). 
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Empreendedorismo 

Consiste na prática empresarial, ou seja, o esforço permanente  em busca de 

oportunidades inovadoras para a organização, com o intuito de aprimorar o 

desempenho da empresa (DORNELAS, 2003; DRUCKER, 1987).  

Sobrevivência organizacional 

Refere-se à manutenção das atividades empresariais de forma satisfatória, ou 

seja, pela perpetuidade da organização, ou simplesmente, que ela continue a existir 

(PORTER, 1989). 

Não sobrevivência organizacional 

Organizações que foram criadas e que por algum motivo tiveram suas 

atividades interrompidas, acarretando em uma descontinuidade de seu 

funcionamento, ou seja, não sobreviveram (DUTRA, 2002; RAIFUR, 2013). 

 

3.4 DELINEAMENTO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.4.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Como delineamento deste estudo, à natureza, é caracterizada como pesquisa 

básica, uma vez que gerou novos conhecimentos referentes ao tema 

comportamento estratégico, relacionado às MPEs. Se utilizou o método dedutivo, 

pelo qual, a partir de regras pré-estabelecidas de coleta e análise de dados, foram 

empregadas ferramentas estatísticas para obtenção de resultados. Em relação aos 

objetivos, trata-se de um estudo descritivo, com o relato do fenômeno analisado. 

Dessa forma, a abordagem foi quantitativa, na qual se dimensionou os 

resultados da pesquisa, por meio do uso de amostras representativas das MPEs, 

centrada na objetividade do estudo e na utilização de linguagem matemática para 

descrever e orientar a análise de um determinado fenômeno (CRESWEL, 2007). E, 

para obtenção de dados a estratégia mais adequada é a de levantamento (survey), 
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com a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, neste caso o 

questionário, tendo-se assim a construção do conhecimento direto da realidade, de 

forma rápida e objetiva, o que possibilitou descrever e explicar a relação entre as 

variáveis da pesquisa, sem a intervenção do pesquisador (CRESWEL, 2007; 

COOPER; SCHINDLER, 2011). 

  De acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a 

qual institui o estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte, 

microempresa é aquela que detêm faturamento anual de até 360 mil reais, enquanto 

a empresa de pequeno porte aufere faturamento de 360 mil reais até 3,6 milhões de 

reais no período de um ano (BRASIL, 2006). Neste contexto, foram pesquisadas as 

MPEs constituídas no município de Guarapuava, Estado do Paraná. 

 

3.4.2 População e Amostragem 

 

O universo da pesquisa consiste nas MPEs criadas no município de 

Guarapuava entre os anos de 2009 e 2015. Necessário salientar que o período 

crítico de atividade deste tipo de organização são os dois primeiros anos, tempo no 

qual há a maior incidência de encerramento (RAIFUR, 2013; SEBRAE, 2013). O ano 

de 2009 foi mantido na pesquisa em função de que as empresas constituídas em 

2015 ainda não finalizaram o seu período crítico, uma vez que a pesquisa teve início 

em 2016. Assim o período de 2009 a 2014 compõe os últimos cinco anos de criação 

de empresas com possibilidade de análise de empresas com o tempo de dois anos 

iniciais completos. Devido à influência dos gestores na adoção da estratégia pelas 

MPEs, as unidades de análise são os gestores dessas empresas. Destaca-se que o 

Microempreendedor Individual (MEI) não foi abrangido por este estudo, uma vez que 

possuem características e peculiaridades que lhe são próprias, o que gera uma 

demanda de elaboração de pesquisa futura a parte. 

 De acordo com informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de 

Guarapuava (PMG), identificou-se que a quantidade de empresas com cadastros 

ativos perante o órgão é de 9943, sendo 3334 de comércio e indústria e 6609 de 

prestadores de serviços (PMG, 2016). Cabe mencionar que nesta totalização não 

estão inclusos os MEI’s. Segundo dados apresentados pelo SEBRAE (2014), as 
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MPEs representam entre 98% e 99% do total de empresas formalizadas no Brasil. A 

seguir tem-se as Tabelas 1 e 2, que apresentam o quantitativo de empresas 

constituídas e encerradas nos anos de 2009 a 2015. 

 

Tabela 1: Empresas constituídas no âmbito do município de Guarapuava. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ramo de Atividade Qtd Qtd 
% 
Dif 

Qtd 
% 
Dif 

Qtd 
% 
Dif 

Qtd 
% 
Dif 

Qtd % Dif Qtd 
% 
Dif 

Comércio e Indústria 272 343 26% 360 5% 328 -9% 341 4% 358 5% 380 6% 

Serviços 422 529 25% 619 17% 641 4% 692 8% 808 17% 751 -7% 

Total 694 872 26% 979 12% 969 -1% 1033 7% 1166 13% 1131 -3% 

Fonte: PMG (2016). 

 

Quanto as empresas constituídas no município de Guarapuava nos últimos 6 

anos, é possível notar que a maior parte adentrou no ramo de prestação de serviços, 

seguido de comércio e indústria. Em 2015, houve uma queda no número de 

empresas abertas, o que indica um possível desaquecimento do mercado ou de uma 

cautela maior do empreendedor em abrir o seu negócio.  

 

Tabela 2: Empresas encerradas no âmbito do município de Guarapuava. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ramo de Atividade Qtd Qtd 
% 
Dif 

Qtd % Dif Qtd 
% 
Dif 

Qtd 
% 
Dif 

Qtd 
% 
Dif 

Qtd 
% 
Dif 

Comércio e 
Indústria 

127 182 43% 97 -47% 95 -2% 107 13% 186 74% 306 65% 

Serviços 113 198 75% 81 -59% 92 14% 96 4% 191 99% 358 87% 

Total 240 380 58% 178 -53% 187 5% 203 9% 377 86% 664 76% 

Fonte: PMG (2016). 

 

Em relação às empresas que fecharam as portas, identificou-se um aumento 

significativo nos dois últimos anos. Verifica-se também que o ramo de atividade que 

mais apresenta criação de empresas, o de serviços, também é o que apresenta a 

maior quantidade de encerramentos. 
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Tabela 3: Relação entre empresas constituídas e encerradas no âmbito do 
município de Guarapuava. 

Empresas 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. 

Empresas constituídas 694 872 979 969 1033 1166 1131 

Empresas encerradas 240 380 178 187 203 377 664 

Diferença 35% 44% 18% 19% 20% 32% 59% 

Fonte: PMG (2016). 

 

A partir da Tabela 3, é possível observar que os índices de não sobrevivência 

das empresas são próximos aos indicados no estudo do Sebrae (2013), em que o 

maior acréscimo de não sobrevivência de empresas foi no ano de 2015, no qual 

representou 59% do total de empresas criadas naquele mesmo ano. Importante 

destacar que o percentual de empresas encerradas em relação às constituídas tem 

apresentado um incremento significativo desde o ano de 2012. 

Devido ao período crítico inicial para este tipo de empresa, para delimitação da 

amostra, foram distribuídos, por critério não probabilístico, 200 questionários à 

gestores de MPEs que sobreviveram ao período crítico de 2 anos de atividade, dos 

quais 115 (cento e quinze) válidos retornaram e distribuídos e coletados 43 

(quarenta e três) questionários aplicados gestores de empresas que não 

sobreviveram a este período, ou seja, que fecharam ou faliram formal ou 

informalmente até o período de dois anos após sua abertura. Essa amostra, que 

contém as sobreviventes e as não sobreviventes, permitiu uma análise mais 

aprofundada e significativa do tema, e possibilitou atender ao objetivo proposto, de 

analisar o impacto do comportamento estratégico na sobrevivência, no contexto 

estudado. 

 

3.4.3 Fontes e Coleta de Dados 

 

Para viabilizar a coleta de dados, utilizou-se de questionário de comportamento 

estratégico adaptado a partir dos estudos de Gallas (2008) e de Ribeiro, Rossetto e 

Verdinelli (2011), que tiveram como base os ensinamentos de Miles e Snow (1978) e 

Conant, Mokwa e Varadarajan (1990), bem como questões pertinentes ao perfil dos 

gestores e da empresa obtidas nos estudos de Dutra (2002) e Raifur (2013). A 
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utilização deste instrumento como base justifica-se por já estar difundido para 

pesquisa na área de comportamento estratégico. No entanto, foram realizadas 

adaptações para atender ao universo da pesquisa, em referência ao perfil dos 

gestores e da empresa, à linguagem utilizada, especialmente devido aos dados 

obtidos a partir das entrevistas realizadas na pesquisa qualitativa prévia. Além disso, 

as questões pertinentes ao comportamento estratégico foram adequadas de maneira 

que representassem uma afirmativa correspondente ao comportamento prospector 

e, as respostas às questões foram dadas em escala likert, de cinco pontos, com 

variação de concordo totalmente até discordo totalmente.  

O referido questionário está dividido em 3 partes, a parte A contém 18 

questões pertinentes ao perfil do gestor e da empresa, como gênero, estado civil, 

escolaridade, faixa etária, função na empresa, ramo de atuação, faturamento da 

empresa, entre outros. A parte B é composta de 15 questões referentes ao 

comportamento estratégico adotado, frente às problemáticas empresarial (questões 

3, 4, 5 e 15), de engenharia (questões 1, 7, 9 e 12) e administrativa (questões 8, 10, 

13 e 14). Foram inseridas questões nº 2, 6 e 11, com afirmativas voltadas ao 

comportamento defensivo, no entanto, optou-se por não as utilizar na análise dos 

dados, devido ao estabelecimento de padrão único de perguntas, uma vez que as 

demais questões pertinentes ao comportamento estratégico estão afirmando ações 

inerentes ao comportamento prospector, e manter assim, maior segurança dos 

resultados. Na segunda parte do questionário, as questões de número 1 a 14 

contém cinco alternativas, em escala likert de cinco pontos, e a de nº 15 possui 

quatro possibilidades de resposta, em que, para cada uma delas foi atribuída uma 

pontuação de 1 a 4, que remete a uma tipologia de comportamento, e pode ser 

prospectivo (4), analítico (3), defensivo (2) e reativo (1). A terceira parte consiste em 

questões referentes a medidas de controle e frequência adotadas pela organização 

e a questão nº 4 possui escala intervalar de 1 a 10, utilizada para mensurar o grau 

de influência para sobrevivência, segundo os pesquisados, de determinados fatores, 

obtidos a partir da teoria. 

 Cumpre destacar que o questionário foi validado com especialistas da área de 

estudo em pesquisa quantitativa e do tema proposto. Assim, a aplicação dos 

questionários ocorreu entre os meses de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. O 
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período de 120 dias se fez necessário devido à quantidade de respondentes a que 

se pretendeu alcançar e pela dificuldade de localização e contato com os gestores 

de empresas não sobreviventes. A aplicação se deu de maneira pessoal e por e-

mail. 

 

3.4.4 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Após realizada a coleta de dados, as informações foram tabuladas em 

planilhas do software estatístico Excel ®, versão 2016 e analisadas com o auxílio do 

software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences, versão 21. 

Para realização das análises estatísticas foram adotados os métodos de 

análise da variância dos dados, com informações quanto à frequência e média, 

análise de cluster, ANOVA, qui-quadrado, além de regressão logística, com o 

objetivo de verificar o impacto do comportamento estratégico adotado na 

sobrevivência das MPEs.  

Primeiramente, foram identificados comportamentos estratégicos para cada 

uma das categorias de análise (problemáticas) com base nas respostas fornecidas 

para as questões da parte “B” do questionário, pertinentes ao comportamento 

estratégico. Salienta-se que, de acordo com a teoria abordada, a resposta concordo 

totalmente corresponderia ao comportamento prospector, concordo parcialmente 

identifica o comportamento analítico, não concordo, nem discordo corresponde ao 

comportamento reativo, não orientado e, discordo parcialmente e discordo 

totalmente, uma vez que se afasta significativamente ou, representa sua oposição, 

caracteriza o comportamento defensivo. Foi realizado teste de Alfa de Cronbach 

para verificar a consistência interna, ou confiabilidade, das questões, que é “a 

medida mais comum de confiabilidade” (FIELD, 2009, p. 594). Para definição do 

comportamento estratégico geral adotado, foi considerada a tipologia que se 

destacou dentre as respostas do questionário e, em caso de empate entre as 

posturas prospectiva, analítica e defensiva, foi considerada analítica e, em caso de 

empate do comportamento reativo com os demais foi considerado como reativo 

(CONANT; MOKWA; VARADARAJAN, 1990; RIBEIRO; ROSSETTO; VERDINELLI, 

2011). 
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Após, se utilizou da análise de cluster para agrupar os resultados de acordo 

com os dados obtidos, classificando-os em diferentes grupos (FIELD, 2009), com a 

realização do teste ANOVA, para verificar a consistência dos dados e se os grupos 

formados pela análise de cluster realmente são estatisticamente diferentes. De 

acordo com Field (2009), a ANOVA é utilizada para teste de comparações múltiplas, 

ou seja, diversas variáveis envolvidas, neste caso, os dados do perfil do gestor e das 

organizações, do comportamento estratégico e da sobrevivência organizacional.  

Além da verificação da diferença estatística entre os grupos gerados, se 

constatou a representatividade das amostras de sobreviventes e não sobreviventes 

nos grupos gerados a partir da análise de cluster, com o uso do teste de qui-

quadrado. Segundo Maroco (2003), o teste Chi-quadrado é útil para verificar se duas 

amostras independentes são diferentes em relação a uma característica, no caso, a 

sobrevivência, e, se a frequência é distribuída de forma idêntica ou não entre os 

grupos. 

Complementarmente, foi realizada análise de Regressão Logística, com a 

utilização de variáveis oriundas das três categorias de análise, comportamento 

estratégico adotado perante cada uma das três problemáticas, bem como da 

variável de comportamento estratégico geral adotado. De acordo com Hair Jr et al. 

(2009), a regressão logística pode ser considerada uma maneira apta de regressão, 

desenvolvida para prever e explicar uma variável categórica, a sobrevivência, de 

dois grupos distintos. 

Por fim, foram verificadas as relações do comportamento estratégico adotado 

com os dados do perfil do gestor e da empresa obtidos, com o intuito de verificar a 

influência dos pressupostos do gestor no comportamento empregado, e ainda do 

perfil do gestor e da empresa com a sobrevivência organizacional.  

 

3.5 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A síntese dos procedimentos metodológicos a ser adotados é dada conforme 

Quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2: Síntese dos procedimentos metodológicos. 

Aspectos Metodológicos Descrição 

Tipologia da Pesquisa Descritiva 

Método Dedutivo 

Abordagem Quantitativa 

Natureza da Pesquisa Pesquisa básica 

Fontes de dados Dados primários: Obtidos por meio da aplicação de questionários  

Estratégia de investigação Levantamento survey 

Nível de Análise Organizacional 

Unidades de Análise Gestores das MPEs sobreviventes e não sobreviventes 

Hipótese Central de estudo 
H0 (nula): O comportamento estratégico adotado pela MPE não 
influencia a sua sobrevivência. 

Amostra 
115 (cento e quinze) gestores de MPEs sobreviventes aos dois 
primeiros anos de atividade e 43 (quarenta e três) gestores de 
empresas não sobreviventes a este período 

Critério de seleção dos 
pesquisados 

Não probabilístico 

Instrumento de pesquisa 

Questionário com 34 questões divididas em três partes (A, B e C), em 
que 18 são destinadas ao perfil do gestor (parte “A”) e da empresa, 
12 ao comportamento estratégico adotado (parte “B”) e 4 sobre 
medidas de controle e fatores influenciadores na sobrevivência 
organizacional. Na segunda parte do questionário as 12 questões 
com resposta em escala likert, variam de concordo totalmente até 
discordo totalmente. A questão nº 4 da terceira parte possui escala 
intervalar de 1 a 10, utilizada para mensurar o grau de influência, 
segundo os pesquisados, de determinados fatores que contribuíram 
ou não para a sobrevivência das empresas, obtidos a partir da teoria. 

Técnica de análise de dados 

Variância, Análise de cluster, ANOVA, Chi-quadrado e Regressão 
Logística 
Utilização dos softwares: Excel (2016) e SPSS (v. 21) 
Triangulação com a teoria abordada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A operacionalização deste estudo se dará conforme indicado na Figura 2, a 

seguir: 
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Figura 2: Operacionalização do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 O Município de Guarapuava, no qual foi realizado este estudo, é o maior, em 

extensão, do Estado do Paraná, com uma área de aproximadamente 3.200 km² e, 

está estrategicamente localizado na região centro-sul do Estado. Com uma 

população de diversas etnias, de mais de 167 mil habitantes, de acordo com dados 

do Censo Demográfico de 2010, composto por 81.797 (48,88%) homens e 85.531 

mulheres (51,12%) possui uma economia diversificada, integrado pelos setores de 

produção agropecuária, indústria, comércio e serviços, este último com maior 

representatividade na formação do Produto Interno Bruto do município (IBGE, 2017). 

 A cidade dispõe de uma estrutura formada para atração de novos 

empreendimentos, bem como da realização de eventos, possui duas ferrovias, que 

interligam o município ao Porto de Paranaguá, localizado no litoral do Estado do 

Paraná e, Aeroporto homologado para operação de aeronaves de médio porte. Além 

disso, é contemplada pelo trajeto que liga Curitiba, capital do estado, à Foz do 

Iguaçú, fronteira com o Paraguai, às margens da BR 277, principal Rodovia do 

Mercosul (PMG, 2017). 

 Por ser uma cidade de médio porte, com história de mais de 200 anos de 

desenvolvimento, conta com sua estrutura voltada ao desenvolvimento de novos 

investimentos, e se apresentou como um campo fértil para a realização desse 

estudo. Apresenta um grande número de MPEs sobreviventes e não sobreviventes, 

conforme indicado no item 3.5.2. Portanto, é nesse contexto que se apresenta o 

perfil dos gestores e das empresas sobreviventes e não sobreviventes que 

participaram desta pesquisa. 

 

4.2 PERFIL DOS GESTORES E DAS EMPRESAS  

  

 Neste tópico, é retratado o perfil dos gestores e das empresas, com base nas 

respostas obtidas nos questionários que, de acordo com Bulgacov et al. (2007), são 

elementos intervenientes na formulação e adoção da estratégia da organização e, 

Fagundes e Gimenez (2009) reforçam a necessidade de se investigar os atributos 
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pessoais dos estrategistas das MPEs. A pesquisa tem suas variâncias conforme 

segue. 

 
 

Tabela 4 – Função do respondente 
  

  

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Sócio(a) 
Proprietário(a) 

86 74,8 38 88,4 124 78% 

Diretor 4 3,5 1 2,3 5 3% 

Gerente 25 21,7 4 9,3 29 18% 
Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

  

Aproximadamente 80% da amostra utilizada são de sócioproprietários das 

empresas sobreviventes e não sobreviventes (Tabela 4), refletindo assim uma maior 

confiabilidade aos dados, em função de que são quem detêm maior conhecimento 

acerca da organização. Conforme indicado por Murray (1984) e Gélinas e Bigras 

(2004), nas MPEs, muitas vezes, a gestão recai sobre a experiência e capacidade 

do empreendedor. No entanto, os demais pesquisados, por terem funções de gestão 

também contribuem à pesquisa, uma vez que o desenvolvimento da estratégia 

ocorre em multi-níveis (CHAKRAVARTHY; WHITE, 2002). 

 

Tabela 5 - Gênero  
     

Descrição 
Sobreviventes Não sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Masculino 68 59,1 26 60,5 94 59% 
Feminino 47 40,9 17 39,5 64 41% 
Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Da amostra pesquisada, verificou-se uma maioria de pessoas do gênero 

masculino, 6 em cada 10, não havendo diferença significativa entre empresas 

sobreviventes e as não sobreviventes. No entanto, chama atenção a indicação da 

possibilidade de que homens tenham maior propensão de serem gestores das 

empresas ou a se aventurarem a abrir seu próprio negócio, conforme indicado pelas 

amostras de sobreviventes e de não sobreviventes, a despeito do fato de que o 



58 

 

município conta com a maior parte da população, aproximadamente 52%, de 

mulheres, conforme dados do IBGE (2017). 

 

Tabela 6 - Estado civil e quantidade de filhos 

   

Descrição 
Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Solteiro(a) 12,0 10% 11,0 26% 23 15% 

Casado(a)/mora 
com um(a) 
companheiro(a) 

90 78% 29 67% 119 75% 

Separado(a)/ 
divorciado(a) 

8,0 7% 3,0 7% 11 7% 

Viúvo(a) 5,0 4% 0,0 0% 5 3% 

Total 115,0 100% 43,0 100% 158 100% 

Não tenho 
filhos(as) 

15 13,0 12 27,9 27 17% 

Um(a) filho 27 23,5 14 32,6 41 26% 

Dois filhos 37 32,2 10 23,3 47 30% 

Três filhos 23 20,0 4 9,3 27 17% 

Quatro ou mais 13 11,3 3 7,0 16 10% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

Na tabela 6, denota-se que a maior parte das pessoas que decidiram investir 

em seu próprio negócio são casados e/ou moram com um companheiro. E ainda, 

que aproximadamente 93% dos pesquisados possuem pelo menos um filho (a), o 

que indica que em uma situação de relacionamento mais estável, a vontade de 

empreender seu próprio negócio aumenta e pode ser colocada em prática.  
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Tabela 7 - Apoio à abertura do negócio 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Nenhum 27 23,5 15 34,9 42 27% 

Somente da 
família 

80 69,6 25 58,1 105 66% 

Incentivo do 
governo 

1 0,9 0 0,0 1 1% 

Parceria com 
outra empresa 

2 1,7 2 4,7 4 3% 

Subtotal 110 95,7 42 97,7 152 96% 

Ausente 5 4,3 1 2,3 6 4% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

A afirmação reforçada pelos dados apresentados na Tabela 7, na qual se 

observa que na maioria dos casos o apoio à abertura do negócio foi somente da 

família do empreendedor. Observa-se ainda que não há diferença significativa entre 

sobreviventes e não sobreviventes nas Tabelas 6 e 7. 

Na Tabela 8, a seguir, é disposta a idade dos pesquisados, de acordo com as 

respostas indicadas no questionário. 

 

Tabela 8 – Idade 

    

Idade 
Sobreviventes 

Não 
Sobreviventes 

Fi % Fi % 

19-29 17 14,91 13 30,23 

30-36 22 19,30 11 25,58 

37-43 25 21,93 7 16,28 

44-52 24 21,05 7 16,28 

53-74 26 22,81 5 11,63 

Total 114 100,00 43 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

A partir das respostas dadas pelos respondentes no que se refere à idade, 

foram criados cinco grupos de faixa etária, no qual cada grupo é responsável por 

aproximadamente 20% do total. Assim, é possível perceber que há diferença entre 
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as empresas sobreviventes e não sobreviventes. Pessoas mais jovens, com faixa 

etária de 19 a 36 anos, representaram mais de 55% da amostra de não 

sobreviventes, enquanto as mesmas faixas somaram pouco mais de 35% de 

sobreviventes. Dessa forma, é possível inferir que gestores mais jovens tem uma 

propensão maior a não sobrevivência organizacional, com a possibilidade de ocorrer 

devido a questões de experiência profissional. Em termos de conhecimentos 

acadêmicos, se tem a seguir a apresentação da escolaridade dos indivíduos da 

amostra: 

 
Tabela 9 - Escolaridade 

 
 

 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Ensino Fundamental 2 1,7 2 4,7 4 3% 

Ensino Médio 
Incompleto 

15 13,0 3 7,0 18 11% 

Ensino Médio 
Completo 

29 25,2 9 20,9 38 24% 

Superior Incompleto 18 15,7 7 16,3 25 16% 

Superior Completo 33 28,7 10 23,3 43 27% 

Pós-graduado(a) 18 15,7 12 27,9 30 19% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

A partir da Tabela 9, é possível verificar que a maioria dos pesquisados 

possuem ao menos ensino médio completo, com representatividade de mais de 85% 

do total. Nota-se ainda a existência de leve diferença entre sobreviventes e não 

sobreviventes, especialmente no que se refere à gestores com pós-graduação 

concluída. Mais da metade de não sobreviventes relataram ter ensino superior 

completo ou pós-graduação, contra aproximadamente 44% de empresas 

sobreviventes. A seguir, o Gráfico 1, esboça a escolaridade dos pesquisados. 
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Gráfico 1 – Escolaridade sobreviventes e não sobreviventes 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

. Ao visualizar o Gráfico 1, se percebe que apesar do grau de escolaridade 

indicar uma tendência maior de que aqueles com nível de escolaridade maior 

tendem a buscar empreender seu próprio negócio, não tem interferência direta em 

relação a sobrevivência da organização, ou seja, não foi verificada diferença 

significativa entre o grupo de sobreviventes e não sobreviventes nesta característica. 

Na sequência, a Tabela 10, nos apresenta o tamanho das empresas, de 

acordo com a percepção dos respondentes, bem como o faturamento anual das 

empresas. 

 
Tabela 10 - Tamanho e Faturamento Anual da empresa 

  

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi  % Fi % % Fi  % 

Microempresa 73 63,5 39 90,7 112 71% 

Pequena 31 27,0 3 7,0 34 22% 

Média 7 6,1 1 2,3 8 5% 

Grande 2 1,7 43 0 45 28% 

Subtotal 113 98,3 43 100,0 156 99% 

Ausente 2 1,7 0 0,0 2 1% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Menos de 
100 mil reais 

39 33,9 24 55,8 63 40% 

De 100 mil 
até 200 mil 
reais 

23 20,0 8 18,6 31 20% 

De 200 mil 
até 360 mil 

22 19,1 5 11,6 27 17% 
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reais 

De 360 mil 
até 720 mil 
reais 

12 10,4 2 4,7 14 9% 

De 720 mil 
até 1,2 
milhões de 
reais 

13 11,3 4 9,3 17 11% 

De 1,2 
milhões até 
3,6 milhões 
de reais 

6 5,2 0 0,0 6 4% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Ao observar a Tabelas 10, é possível verificar que a percepção de porte da 

empresa dada pelos respondentes está de acordo com a Lei Complementar 

123/2006. Importante ressaltar que, de acordo com o faturamento indicado, quase 

80% da amostra é composta por microempresas e, a totalidade dos respondentes 

atende os requisitos estabelecidos para a realização deste estudo, ou seja, MPEs.  

 A seguir, o Gráfico 2, possibilita uma melhor conferência das diferenças de 

faturamento indicados por empresas sobreviventes e por não sobreviventes.  

 

Gráfico 2 – Tamanho das empresas sobreviventes e não sobreviventes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 
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 Nota-se que aproximadamente 56% do total de empresas não sobreviventes, 

ou seja, 24 participantes, indicaram ter faturamento anual inferior a 100 mil reais, 

enquanto os sobreviventes representam não mais do que 34%. A partir disso, se 

nota que grande parte das empresas não sobreviventes não conseguiram 

desenvolver suas atividades de forma a gerar um faturamento superior. Na tabela 

11, se apresenta o tempo de mercado das organizações pesquisadas.  

 

Tabela 11 - Tempo no mercado 
  

  

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Até dois anos 0 0,0 43 100,0 55 35% 

De 2 a 5 anos 27 23,5 0 0,0 15 9% 

De 5 a 10 anos 22 19,1 0 0,0 22 14% 

Acima de 10 
anos 

65 56,5 0 0,0 65 41% 

Subtotal 114 99,1 43 100,0 157 99% 

Ausente 1 0,9 0 0,0 1 1% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Os dados apresentados na Tabela 11, confirmam o atendimento aos 

parâmetros da pesquisa, ou seja, com a totalidade das empresas não sobreviventes 

dispondo de tempo máximo no mercado de dois anos, ou seja, encerradas durante o 

período crítico indicado por Raifur (2013), e, as sobreviventes, retratam o 

desenvolvimento de atividade superior a este período. Dentre os sobreviventes, se 

nota um número significativo de organizações com mais de dez anos de existência.  

 

Tabela 12 - Ramo de Atuação 
  

  

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Indústria 2 1,7 1 2,3 3 2% 

Comércio 76 66,1 24 55,8 100 63% 

Serviços 28 24,3 15 34,9 43 27% 

Misto (Comércio 
e Serviços) 

8 7,0 3 7,0 11 7% 

Subtotal 114 99,1 43 100,0 157 99% 
Ausente 1 0,9 0 0,0 1 1% 
Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 
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Quanto ao ramo de atuação das organizações pesquisadas, se verifica um 

número pequeno de empresas atuantes no ramo de indústria, ou seja, de 

manufatura. Assim como apresentado pelos dados do IBGE (2017), a indústria 

detêm uma representação menor na economia da cidade de Guarapuava,  menos 

voltada para agregar valor à produtos e com foco em comercialização e prestação 

de serviços. A seguir, têm-se o Gráfico3, referentes ao ramo de atuação da amostra, 

a partir da Tabela 12.  

 

Gráfico 3 – Ramo de atuação de sobreviventes e não sobreviventes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

  

A partir do Gráfico 3, identifica-se uma participação maior de empresas de 

prestação de serviços dentre os não sobreviventes do que nos sobreviventes, 

Contudo, a amostra, tanto de sobreviventes como de não sobreviventes é composta, 

em sua maioria, por empresas atuantes no ramo de comércio. 
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Tabela 13 - Atividade anterior 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Estudante 14 12,2 2 4,7 16 10% 

Funcionário Público 8 7,0 3 7,0 11 7% 

Empregado(a) de 
Empresa Privada 

55 47,8 24 55,8 79 50% 

Autônomo(a) 22 19,1 7 16,3 29 18% 

Proprietário(a) de 
outra empresa 

13 11,3 7 16,3 20 13% 

Subtotal 112 97,4 43 100,0 155 98% 

Ausente 3 2,6 0 0,0 3 2% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Antes de se tornarem gestores de seu próprio empreendimento, os 

respondentes informaram ter atuado como empregado de empresa privada, o que 

representa metade da amostra. Em menor quantidade, parte dos pesquisados 

atuava como autônomo ou foram proprietários de outra empresa. De modo geral, a 

atuação anterior à atividade pesquisada não apresentou diferenças significativas 

entre sobreviventes e não sobreviventes.  

Na Tabela 14, a seguir, se verifica que a maioria, aproximadamente 70%, da 

amostra atua ou atuava em um ramo diverso daquele no qual havia se formado, 

independente do grau de escolaridade. Ressalta-se que não foram encontradas 

diferenças significativas entre sobreviventes e não sobreviventes. 

 
 
Tabela 14 - Ramo de atividade versus ramo de formação 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Sim 37 32,2 13 30,2 50 32% 

Não 77 67,0 30 69,8 107 68% 

Subtotal 114 99,1 43 100,0 157 99% 

Ausente 1 0,9 0 0,0 1 1% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

No entanto, a maioria relatou que realizou cursos na área de atuação da 

empresa, com o intuito de ampliar seus conhecimentos no ramo de atuação e 



66 

 

possibilitar melhor entendimento das atividades realizadas, o que representa 

aproximadamente 70% das empresas pesquisadas. Esse dado vai de encontro à 

afirmação de Brollo (2003), de que em muitos casos, as MPEs não apresentam uma 

gestão profissionalizada na área de atuação. 

 

Tabela 15 - Realização de cursos na área 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Sim 81 70,4 27 62,8 108 68% 

Não 33 28,7 16 37,2 49 31% 

Subtotal 114 99,1 43 100,0 157 99% 

Ausentes 1 0,9 0 0,0 1 1% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

Percebe-se uma pequena diferença entre empresas sobreviventes e não 

sobreviventes, em que a quantidade de gestores que não se aperfeiçoaram na área 

é maior no grupo de não sobreviventes em relação ao outro grupo. Dutra (2002) 

alerta para a importância da profissionalização do gestor. Especialmente na 

capacitação gerencial, que visa a busca pela sobrevivência organizacional. 

Daqueles que realizaram cursos na área de atuação, a maioria os realizou tanto 

antes como depois da abertura do empreendimento, conforme indicado na Tabela 

16, a seguir. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 
Tabela 16 - Realizou cursos em que momento 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Antes da 
abertura da 
empresa 

20 17,4 10 23,3 30 19% 

Depois da 
abertura da 
empresa 

30 26,1 8 18,6 38 24% 

Ambos 32 27,8 9 20,9 41 26% 

Subtotal 82 71,3 27 62,8 109 69% 

Não realizaram 33 28,7 16 37,2 49 31% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 
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Ainda assim, a maioria dos respondentes, mais de 90%, informou que realiza 

leitura de materiais referentes ao ramo de negócios em que atua, com a finalidade 

de atualização, e se manter informado com as mudanças e acontecimentos. Porém, 

menos da metade relatou que essas leituras ocorrem com frequência diária ou 

semanal, conforme verificado na Tabela 17.  

 

Tabela 17 - Frequência de leitura de materiais referentes ao ramo de negócios 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Diariamente 25 21,7 11 25,6 36 23% 

Semanalmente 29 25,2 9 20,9 38 24% 

Mensalmente 18 15,7 11 25,6 29 18% 

Raramente 33 28,7 10 23,3 43 27% 

Não leio 9 7,8 2 4,7 11 7% 

Subtotal 114 99,1 43 100,0 157 99% 

Ausentes 1 0,9 0 0,0 1 1% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Apesar da importância do planejamento de ações na organização, nem todos 

os empreendedores atribuem a devida atenção (BULGACOV et al., 2007). Uma das 

formas iniciais de planejamento ocorre antes mesmo da abertura da empresa, por 

meio da elaboração de um plano de negócios, a fim de traçar um planejamento das 

ações, prever possíveis riscos inerentes às atividades, identificar possíveis cenários, 

dentre outros. Neste quesito, a partir da Tabela 18, corrobora a afirmação, ao 

apresentar que a maioria das empresas não elabora um plano de negócios antes da 

sua abertura. No entanto, se nota ainda que, as organizações não sobreviventes 

apresentam uma quantidade menor de realização de plano de negócios, em relação 

às sobreviventes. Ou seja, empresas que não realizam um plano de negócios 

podem apresentar uma leve tendência a não sobrevivência organizacional. Porém, 

mesmo com o planejamento, Mainardes, Ferreira e Raposo, (2014) alertam que 

esses gestores têm, dificuldade em traduzir as análises do ambiente em planos de 

ação efetivos nas organizações. 
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Tabela 18 - Realização de plano de negócios 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Sim 49 42,6 12 27,9 61 39% 

Não 65 56,5 31 72,1 96 61% 

Subtotal 114 99,1 43 100,0 157 99% 

Ausente 1 0,9 0 0,0 1 1% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Como motivos que levaram à abertura de seu próprio negócio, os 

respondentes indicaram diversas razões, conforme descrito na Tabela 19. Dentre as 

razões, a que mais se destacaram foram “conhecimento do ramo de atividade”, 

“oportunidade de negócio” e “desejo de liberdade e vontade de ganhar mais 

dinheiro”. Os achados corroboram o indicado por Mcclelland (1961) e Filion (1999a) 

no qual o empreendedor demonstra um esforço à procura por oportunidades e, 

ainda na busca de realização pessoal e profissional, o que pode expressar também 

o desejo de liberdade apontado pelos respondentes. 

 

Tabela 19 - Motivo de abertura do negócio 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Conhecimento do 
ramo de atividade 

39 33,9 9 20,9 48 30% 

Oportunidade de 
negócio 

38 33,0 20 46,5 58 37% 

Falta de 
oportunidade de 
trabalho 

3 2,6 1 2,3 4 3% 

Desejo de 
liberdade e 
vontade de ganhar 
mais dinheiro 

15 13,0 7 16,3 22 14% 

Realização 
profissional 

8 7,0 3 7,0 11 7% 

Disponibilidade de 
capital 

3 2,6 3 7,0 6 4% 

Auxiliar a família 7 6,1 0 0,0 7 4% 

Subtotal 113 98,3 43 100,0 156 99% 

Ausente 2 1,7 0 0,0 2 1% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 
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Importante destacar que, uma quantidade menor de empresas salientou como 

motivação o fato de possuir conhecimento no negócio, em relação ao grupo de 

sobreviventes. Assim, o que mais os motivou foi a oportunidade de negócios, 

mesmo, muitas vezes, sem conhecer o ramo de atividade no qual estaria atuando. 

 

Tabela 20 - Utilização de ferramentas de controle 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Sim 98 85,2 34 79,1 132 84% 

Não 16 13,9 9 20,9 25 16% 

Subtotal 114 99,1 43 100,0 157 99% 

Ausentes 1 0,9 0 0,0 1 1% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

Em relação à utilização de ferramentas de controle na empresa, mais de 80% 

dos pesquisados relataram que faz uso dessas ferramentas, e não ocorreu diferença 

significativa entre sobreviventes e não sobreviventes. Porém, conforme descrito na 

Tabela 21, esse controle dá-se, muitas vezes, de forma manual e pouco estruturada.  

 

Tabela 21 - Forma de controle utilizada 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Por meio de 
sistema 
informatizado 

74 64,3 19 44,2 93 59% 

Manualmente 39 33,9 22 51,2 61 39% 

Subtotal 113 98,3 41 95,3 154 97% 

Ausentes 2 1,7 2 4,7 4 3% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

Destaque para as empresas não sobreviventes que, na maioria dos casos 

não utilizava de ferramentas de controle por meio de sistema informatizado, ou seja, 

na maior parte era de forma manual, conforme indicado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Forma de controle utilizada por sobreviventes e não sobreviventes 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Quanto a periodicidade do uso dessas ferramentas, tem-se conforme Tabela 

22, a seguir, na qual é possível verificar que a maioria das empresas da amostra 

realizam ou realizavam esse controle semanalmente ou mensalmente. A maioria das 

não sobreviventes informaram que a periodicidade era semanal, assim, um intervalo 

de tempo menor para o uso das ferramentas de controle, não se reflete em uma 

maior possibilidade de sobrevivência. 

 

Tabela 22 – Periodicidade de uso de ferramentas de controle 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Semanal 35 30,4 23 53,5 58 37% 

Quinzenal 6 5,2 4 9,3 10 6% 

Mensal 55 47,8 14 32,6 69 44% 

Anual 16 13,9 0 0,0 16 10% 

Subtotal 112 97,4 41 95,3 153 97% 

Ausentes 3 2,6 2 4,7 5 3% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 No questionário, foi ainda solicitado que os respondentes indicassem, com 

base na percepção dos gestores, o grau de influência de alguns fatores pré-

determinados, elaborados com base nos questionamentos da parte B do 

questionário. As médias das respostas são dadas conforme a Tabela 23. 
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Tabela 23 – Percepção dos respondentes sobre a influência de fatores na sobrevivência da 
empresa 

Descrição 
Sobreviventes Não Sobreviventes 

Diferença 
Média Média 

Capacitação 6,72 8,37 1,65 

Proximidade com a formação 5,96 6,86 0,90 

Realização de plano de 
negócios 

6,39 8,44 2,05 

Ferramentas de controle 7,19 8,70 1,51 

Auxilio do governo 2,68 6,00 3,32 

Análise de mercado 6,47 8,98 2,51 

Busca inovação 8,19 9,05 0,85 

Imagem da empresa 8,71 9,47 0,75 

Localização do negócio 8,30 8,79 0,49 

Relacionamento fornecedores 8,64 8,70 0,06 

Relacionamento clientes 9,61 9,79 0,18 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Na Tabela 23, nota-se que os respondentes consideram diversos fatores com 

alto grau de influência na sobrevivência de uma organização. Os fatores que se 

destacaram foram relacionamento com clientes e fornecedores e imagem da 

empresa, os que teriam menos influência são auxílio do governo e proximidade com 

a formação. No entanto, o que é importante ressaltar neste dado, foram as 

diferenças entre as médias dadas pelos grupos de sobreviventes e de não 

sobreviventes aos fatores capacitação, realização de plano de negócios, auxílio do 

governo e análise de mercado, sucede que em todas, as médias dos não 

sobreviventes foram superiores, ou seja, teriam influência maior na sobrevivência 

organizacional. Assim, é possível inferir que, os gestores das empresas não 

sobreviventes, percebem que deveriam ter dado mais atenção a alguns aspectos 

que talvez, durante o desenvolvimento das atividades das empresas, não seja dado 

o devido cuidado. Dessa forma, a realização de um plano de negócios, juntamente 

com uma análise constante de mercado, seriam importantes para que estas 

empresas encerradas permanecessem ativas, bem como a busca por auxílios do 

governo, a partir de incentivos fiscais até auxílio de gestão por braços de órgãos 

governamentais como o Sebrae, entre outros, além da busca constante pela 

ampliação do conhecimento e pela capacitação dos gestores para fazer frente aos 

desafios das organizações. No próximo tópico são identificados os comportamentos 
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estratégicos dos respondentes para cada uma das problemáticas, bem como, do 

comportamento estratégico geral adotado, e realizada análise dos dados para 

atender aos objetivos específicos b e c deste estudo e compor a discussão do 

objetivo geral. 

 

4.3 COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO E A SOBREVIVÊNCIA 

ORGANIZACIONAL  

 

4.3.1 – Caracterização do Comportamento Estratégico Adotado por MPEs no 

Município de Guarapuava 

 

A seguir, foram classificados os comportamentos estratégicos, para cada uma 

das categorias de análise propostas para a pesquisa e, com base nos ensinamentos 

de Miles e Snow (1978), ou seja, nas problemáticas empresarial, de engenharia e 

administrativa, uma vez que proporcionam a análise da forma de interação das 

organizações com o seu ambiente (GIMENEZ, 2000). Esta classificação foi possível 

a partir das respostas dadas ao questionário de acordo com perguntas inerentes a 

cada categoria, conforme descrito no capítulo de procedimentos metodológicos, 

incluindo os critérios de desempate. 

Primeiramente, foi realizada a verificação pelo Alfa de Cronbach da 

confiabilidade da escala utilizada, em relação às questões pertinentes ao 

comportamento estratégico adotado em cada problemática. Na Tabela 24, tem-se os 

resultados do Alfa de Cronbach. 

 
  

Tabela 24 – Alfa de Cronbach 

Grupo de Questões  
Nº das 

questões Alfa de Cronbach 

Problemática Empresarial 3, 4, 5 e 15 0,548 

Problemática de Engenharia 1, 7, 9 e 12 0,730 

Problemática Administrativa 8, 10, 13 e 14 0,685 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 
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De acordo com Field (2009, p. 594), “um valor de 0,7-0,8 é aceitável para o α 

de Cronbach e valores substancialmente mais baixos indicam uma escala não 

confiável”.  No entanto, Hair Jr. et al. (2005, p. 200), destacam que valores abaixo de 

0,6 podem ser aceitáveis, destacando ainda que associação de intensidade de 0,3 a 

0,6 podem ser consideradas dependendo do objetivo do estudo. A seguir, tem-se o 

comportamento estratégico identificado em cada uma das problemáticas do ciclo 

adaptativo. 

 
  

Tabela 25 - Comportamento estratégico para a problemática empresarial 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Prospector 45 39,1 8 18,6 53 34% 

Analista 56 48,7 24 55,8 80 51% 

Reativo 12 10,4 6 14,0 18 11% 

Defensivo 2 1,7 5 11,6 7 4% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

Na problemática empresarial, que se refere às respostas ou soluções para o 

produto a ser ofertado, segmento do mercado e posicionamento da empresa na 

cadeia produtiva (MILES et al., 1978), foram identificados os quatro tipos de 

comportamento estratégico propostos por Miles e Snow (1978). Verificou-se uma 

incidência maior de prospectores e analistas para esta categoria, com baixa 

incidência de reativos e defensivos. No entanto, é possível observar uma diferença 

significativa na quantidade de prospectores, àqueles que tendem a ser mais 

inovativos, flexíveis, e mais propensos a correr riscos (HAMBRICK, 1983), entre os 

sobreviventes e não sobreviventes, em que o grupo de não sobreviventes 

apresentou menos de 20% com este comportamento, enquanto nos sobreviventes 

representaram aproximadamente 40%. 
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Gráfico 5 - Comportamento estratégico para a problemática empresarial – 

sobreviventes e não sobreviventes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

O Gráfico 5 retrata o comportamento estratégico adotado frente à 

problemática empresarial nas empresas pesquisadas. Nota-se claramente uma 

presença menor de prospectores e maior de defensivos dentre os não 

sobreviventes, em relação aos sobreviventes, o que fornece assim, o primeiro insight 

da possibilidade de existência de uma distinção do comportamento estratégico 

adotado por empresas sobreviventes comparativamente às não sobreviventes. 

Na Tabela 26, são apresentados os dados referentes ao comportamento 

estratégico identificado para a categoria problemática de engenharia, que se 

preocupa com a tecnologia a ser utilizada pela organização (MILES; SNOW, 1978). 

 

Tabela 26 - Comportamento estratégico para a problemática de engenharia 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Prospector 61 53,0 19 44,2 80 51% 

Analista 47 40,9 12 27,9 59 37% 

Reativo 7 6,1 3 7,0 10 6% 

Defensivo 0 0,0 9 20,9 9 6% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 Se percebe que ambos os grupos apresentam muitas empresas prospectoras 

neste aspecto, em média metade da amostra, tendo uma ocorrência menor de 
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analistas do que o apresentado na problemática empresarial. No entanto, o que 

chama atenção, é o fato de que para esta categoria, nenhum dos pesquisados 

sobreviventes apresentou comportamento defensivo, enquanto os não sobreviventes 

representaram aproximadamente 21% do total do grupo. A diferença pode ser 

melhor verificada pela visualização do Gráfico 6, a seguir. 

 

Gráfico 6 - Comportamento estratégico para a problemática de engenharia – 

sobreviventes e não sobreviventes 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

  

Observando o Gráfico 6 é evidente a concentração de empresas 

sobreviventes com comportamento prospector e analista, enquanto em empresas 

não sobreviventes, os comportamentos são mais distribuídos no gráfico, com 

incidência significativa do comportamento estratégico defensivo. 

Já para a terceira categoria, a problemática administrativa, na qual se define a 

estrutura da organização, gestão das relações com o meio ambiente e dentro da 

organização e planejamento das ações operacionais (MILES et al., 1978), a Tabela 

27, apresenta diferenças consideráveis entre os grupos de sobreviventes e de não 

sobreviventes. Conforme segue.  
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Tabela 27 - Comportamento estratégico para a problemática administrativa 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Prospector 41 35,7 7 16,3 48 30% 

Analista 61 53,0 18 41,9 79 50% 

Reativo 9 7,8 5 11,6 14 9% 

Defensivo 4 3,5 13 30,2 17 11% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 

 Se nota que, apesar de uma maior concentração de respondentes com 

comportamento estratégico analista, para ambos os grupos, neste quesito, o 

comportamento defensivo representa mais de 30% da amostra de não 

sobreviventes, enquanto nos sobreviventes soma pouco mais de 3%. Na sequência, 

é apresentado o Gráfico 7, referentes ao comportamento identificado para 

problemática administrativa. 

 

Gráfico 7 - Comportamento estratégico para a problemática administrativa – 

sobreviventes e não sobreviventes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 

 Analisando o Gráfico 7, é possível observar uma diferença significativa na 

concentração dos comportamentos estratégicos para esta problemática, em cada 
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grupo. Sobressai ainda, a baixa incidência do comportamento prospector no grupo 

de não sobreviventes.  

 Ao serem identificados os comportamentos estratégicos e cada uma das três 

categorias de análise do estudo, confirmou-se a afirmação de Miles e Snow (1978) 

de que as organizações podem apresentar comportamentos distintos em cada uma 

das problemáticas. 

Após, na Tabela 28, foi apurado o comportamento estratégico geral adotado 

pela empresa, correspondente ao comportamento estratégico que mais se 

apresentou perante as problemáticas, com parâmetros de desempate indicados no 

capítulo de procedimentos metodológicos. 

 

Tabela 28 - Comportamento estratégico adotado 

Descrição 

Sobreviventes Não Sobreviventes Total 

Fi % Fi % Fi % 

Prospector 47 40,9 9 20,9 56 35% 

Analista 60 52,1 14 32,6 74 47% 

Reativo 8 7,0 9 20,9 17 11% 

Defensivo 0 0,0 11 25,6 11 7% 

Total 115 100,0 43 100,0 158 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 A Tabela 28, demonstra que, de modo geral, os comportamentos estratégicos 

de empresas sobreviventes são prospector ou analista, uma vez que juntos 

representando 93% do total de empresas, em que o restante é formado de reativos. 

No que se refere ao grupo de não sobreviventes, apesar de uma quantidade maior 

de comportamento analista, se ressalta a grande incidência de defensivos e reativos. 

A seguir, o Gráfico 8 ressalta a diferença entre os grupos. 
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Gráfico 8 - Comportamento estratégico adotado – sobreviventes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários da pesquisa. 

 

 

 Ao analisar o Gráfico 8, se nota a concentração de empresas prospectoras e 

analistas dos sobreviventes e, o grande número de reativos e defensivos 

identificados no grupo de não sobreviventes. Destaca-se que, não foi identificado 

nenhuma empresa, dentre as pesquisadas, com o comportamento estratégico 

adotado como defensivo entre as sobreviventes.  

 Assim, a partir das análises iniciais dos dados, foi possível perceber 

diferenças entre os grupos de empresas sobreviventes e as não sobreviventes, 

especialmente no que se relaciona ao comportamento estratégico adotado. Dessa 

forma, nos dois tópicos a seguir, serão aprofundados os tratamentos estatísticos, 

afim de verificar a possibilidade de uma diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos. 

 

4.3.2 – Identificação da Relação entre Comportamento Estratégico das Empresas 

com a Sobrevivência Organizacional 

  

Em continuidade à análise dos dados, foi realizada análise de cluster, com o 

intuito de agrupar os dados obtidos a partir das respostas dadas à parte “b” do 

questionário, a partir dos parâmetros dados por Field (2009). Foram utilizados no 

total 4 fatores, o comportamento estratégico identificado para cada uma das três 
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categorias de análise, ou seja, problemática empresarial, de engenharia e 

administrativa, bem como o comportamento estratégico adotado nas MPEs, obtido a 

partir das problemáticas, de acordo com o indicado no subtópico anterior.  

A partir da utilização do software SPSS, foram gerados três grupos de 

respondentes, independente da sobrevivência ou não, que formam o grupo um, 

composto pelo comportamento prospector (com valor médio próximo de 1), grupo 

dois, referente ao comportamento analista (com valor médio próximo de 2) e, o 

grupo três (com valor médio próximos a 3 e 4), foram aglutinados os 

comportamentos defensivo e reativo, conforme gráfico a seguir. 
 

 

Gráfico 9 – Grupos gerados a partir da análise de cluster 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

 

 A partir do Gráfico 9, é possível observar a diferença entre os grupos gerados 

pelo software SPSS. Entretanto, para verificar a consistência dos dados obtidos, foi 

realizado teste ANOVA, juntamente com teste Turkey, utilizados para comparações 

múltiplas, com os resultados descritos na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Teste ANOVA e Turkey 

  

Descrição 

Média dos Grupos F Sig 

1 2 3   
 Problemática Empresarial  1,5283 2,0747 2,4643 31,773 ,000 

 Problemática de Engenharia  1,1321 1,7305 2,2054 51,175 ,000 

 Problemática Administrativa  1,3962 1,9740 3,0268 108,904 ,000 

 Comportamento Estratégico 
Adotado  

1,3515 1,9261 2,5650 102,065 ,000 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

 

De acordo com Field (2009), para que os grupos sejam diferentes, é 

necessário que “Sig” seja inferior a 0,005, assim, a partir dos dados obtidos com o 

teste ANOVA e Turkey, é possível verificar que os grupos apresentam médias 

diferentes em cada variável nos três grupos e, que todos apresentam sig = 0,000, ou 

seja, os grupos são estatisticamente diferentes e consistentes. A Tabela 30, 

apresenta a frequência encontrada em cada um dos grupos formados, com maior 

incidência de respondentes no grupo um (prospectores) e dois (analistas). Essa 

presença maior de analistas nas MPEs corrobora a afirmação de Rossetto et al. 

(2006) de que as organizações de modo geral teriam a tendência a se tornar 

analíticas ao ambiente, com preponderância da capacidade de adaptação e, 

contrária a afirmação de Gimenez (2000), de que o comportamento estratégico 

defensivo estaria predominantemente associado a MPEs. 

 

Tabela 30 - Análise de cluster 

Grupos Fi % Porcentagem acumulativa 

1 - Prospectores 53,00 33,54 33,54 

2 - Analistas 77,00 48,73 82,28 

3 – Defensivo/Reativo 28,00 17,72 100,00 

 Total  158,00 100,00 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

 

 Na Tabela 31, são apresentadas as frequências de empresas sobreviventes e 

não sobreviventes em cada um dos grupos formados. 
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Tabela 31 - Análise de cluster – Sobreviventes e não sobreviventes 

Grupos Fi % Porcentagem acumulativa 

Sobreviventes    

1 - Prospectores 45,00 39,13 39,13 

2 - Analistas 62,00 53,91 93,04 

3 – Defensivo/Reativo 8,00 6,96 100,00 

 Total  115,00 100,00   

Não Sobreviventes    

1 - Prospectores 8,00 18,60 18,60 

2 - Analistas 15,00 34,88 53,49 

3 – Defensivo/Reativo 20,00 46,51 100,00 

 Total  43,00 100,00   

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

 

Além de checar a diferença estatística entre os grupos, foi realizado o teste de 

qui-quadrado, ou adequação, com o intuito de verificar se as duas amostras 

independentes (sobreviventes e não sobreviventes) diferem relativamente aos três 

grupos formados a partir da análise de cluster (MAROCO, 2003). Dessa forma, a 

Tabela 31 apresenta a comparação da distribuição nos grupos por condição da 

empresa, sobrevivente ou não sobrevivente, na qual se constata que as amostras 

são representativas segundo o teste qui-quadrado e, diferentes entre si, uma vez 

que apresentam valor de p = 0,000. 

 

Tabela 32 - Representatividade da amostra por situação 

Grupos 
Percentual observado 
(não sobreviventes) 

Percentual esperado 
(sobreviventes) 

Residual 

1 - Prospectores 18,60% 39,13% -20,53% 

2 - Analistas 34,88% 53,91% -19,03% 

3 – Defensivo/Reativo 46,51% 6,96% 39,55% 

 Total  100% 100%   

Significância estatística segundo teste qui-quadrado (p<0,05) 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

 

Assim, as tabelas anteriores, 31 e 32, demonstram que o comportamento 

analítico, formado pelo grupo dois, se sobressai nas sobreviventes e se apresentou 

significativo nas não sobreviventes, porém, as semelhanças param por aí. É possível 

identificar diferenças significativas e estatisticamente relevantes entre as empresas, 

uma vez que o grupo um, composto pelos prospectores se apresenta em menor 

incidência nas não sobreviventes, menos de 20%. Pode-se ainda afirmar que, 
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aproximadamente metade das empresas não sobreviventes pode ser enquadrada no 

grupo três, ou seja, com comportamentos reativos ou defensivos para as quatro 

variáveis utilizadas. Esse achado reforça os estudos de Gimenez et al., (1999), 

Martins, Basso, Mascarenhas, (2014) e Miles e Snow (1978), nos quais foi percebido 

que as tipologias de comportamento estratégico podem demonstrar rendimentos 

distintos. Necessário destacar que das 28 empresas que formam o grupo três, 

apenas 8 são de sobreviventes, ou seja mais de 71% deste grupo é formado por 

organizações não sobreviventes.  

A partir destes achados e, com o intuito de checar a hipótese de pesquisa, se 

realizou análise de regressão logística com o propósito de prever e explicar a 

variável categórica (HAIR JR et al. 2005), de sobrevivência organizacional, a partir 

dos comportamentos estratégicos identificados em cada uma das três 

problemáticas, bem como do comportamento estratégico geral adotado, variáveis 

independentes. À considerar que a variável dependente é dicotômica, a Regressão 

Logística é utilizada para verificar a probabilidade de ocorrência de uma ou das duas 

realizações das variáveis dependentes (MAROCO, 2003). 

Dessa forma, para a realização da Regressão Logística, a variável 

dependente é sobrevivência ou não sobrevivência das empresas (1 – não 

sobrevivente; 0 – sobrevivente), ou seja, uma variável categórica. As variáveis 

explicativas são as categorias de análise referentes ao comportamento estratégico 

em relação às problemáticas empresarial, de engenharia, administrativa e, o 

comportamento estratégico geral adotado.  

A aderência geral do modelo é determinada pela verossimilhança-log, 

caracterizada esta como significativa (p < 0,05), segundo os Testes em Etapas dos 

Coeficientes do Modelo.  

 

Tabela 33 - Testes de coeficientes de modelo Omnibus 

  
Qui-

quadrado 
Dif Sig. 

Etapa 1 

Etapa 30,909 1 0,000 

Bloco 30,909 1 0,000 

Modelo 30,909 1 0,000 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 
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Ainda neste sentido, o Teste de Hosmer e Lemeshow não indicou a aderência 

do modelo (qui-quadrado = 7,684; df = 2; p = 0,021), porém, de acordo com Fávero 

et al. (2009) este teste possui aplicação limitada, uma vez que apresenta maior 

consistência em análises de amostras de grandes dimensões. 

 

Tabela 34 - Teste de Hosmer e Lemeshow 

Etapa Qui-quadrado dif Sig. 

1 7,684 2,000 0,021 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo SPSS. 

 
Também o poder de explicação do modelo é relativamente baixo, já que o R² 

de Cox e Snell ficou em 0,178 e o R² de Nagelkerke ficou em 0,258.  

 

Tabela 35 - Resumo do modelo 

Etapa Verossimilhança de log -2 R quadrado Cox & Snell R quadrado Nagelkerke 

1 154,073a 0,178 0,258 

a. Estimação encerrada no número de interação 5 porque as estimativas de parâmetro mudaram em 
menos de ,001. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo SPSS. 

 

A acurácia global de classificação, apresentada na tabela de classificação, é 

de 80,4%.   

 

Tabela 36 - Tabela de classificação 

  

Observado 

Previsto 

Sobrevivência Porcentagem 
correta Sobrevivente Não Sobrevivente 

Etapa 1 
Sobrevivência 

Sobrevivente 107 8 93 

  Não Sobrevivente 23 20 46,5 

  
Porcentagem 

global 
      80,4 

a. O valor de corte é ,500. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo SPSS. 

 

Considerando a equação gerada, apenas uma das variáveis é 

estatisticamente significante, além da significância da constante, conforme pode ser 

observado na Tabela 37. 
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Tabela 37 - Variáveis na equação 

     B S.E. Wald dif Sig. Exp(B) 

Constante -3,65 0,7 27,14 1 0 0,026 

Problemática Empresarial -0,19 0,36 0,271 1 0,6 0,829 

Problemática de Engenharia 0,096 0,3 0,105 1 0,75 1,101 

Problemática Administrativa 0,332 0,29 1,312 1 0,25 1,394 

Comportamento Estratégico Geral adotado 1,065 0,44 5,854 1 0,02 2,9 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo SPSS. 

 

 Com os resultados da Regressão Logística verificou-se que apenas o 

comportamento estratégico geral adotado é significativo na previsão da ocorrência 

de não sobrevivência.  

Assim, o modelo final é apresentado na Tabela 38, a seguir. 

 

Tabela 38 - Modelo final da equação 

     B S.E. Wald dif Sig. Exp(B) 

Constante -3,52 0,58 37,38 1 0 0,03 

Comportamento Estratégico na MPE 1,242 0,26 23,37 1 0 3,464 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo SPSS. 

 
Com base neste resultado é possível concluir que a chance de uma empresa 

passar da condição de sobrevivente para a condição de não sobrevivente em função 

do comportamento estratégico geral adotado é de 246,4% (3,464 – 1 x 100).  

Assim, tem-se que a hipótese nula da pesquisa, o comportamento 

estratégico adotado na MPE não influencia a sua sobrevivência, é falsa. 

Encontra-se que a partir dos resultados obtidos, dados, é possível inferir que o 

comportamento estratégico adotado, meio pelo qual buscam eficiência no 

estabelecimento de processos e estrutura a partir do ajuste ao ambiente (MILES et 

al., 1978), das empresas pesquisadas pode ter influenciado a sobrevivência 

organizacional, uma vez que o comportamento estratégico defensivo e reativo 

podem ter contribuído para a não sobrevivência destas empresas. No próximo tópico 

serão realizadas análises do perfil dos gestores e das empresas, a partir dos grupos 

gerados na análise de cluster realizada. 
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4.4 ANÁLISES POR GRUPOS A PARTIR DA ANÁLISE DE CLUSTER  

 

 Uma vez identificados os grupos a partir da análise de cluster, foram refeitos 

os testes estatísticos com o auxílio do software SPSS, que considera cada uma das 

variáveis de perfil dos gestores e das empresas. Os dados que apresentaram maior 

relevância são colocados para discussão a seguir. 

 

Tabela 39 - Função por grupos 

Situação Função 

Grupos 

Total 1 2 3 

Sobrevivente Sócio(a)Proprietário(a) 33 46 7 86 

Diretor 3 1 0 4 

Gerente 9 15 1 25 

Subtotal 45 62 8 115 

Não Sobrevivente Sócio(a)Proprietário(a) 8 12 18 38 

Diretor 0 0 1 1 

Gerente 0 3 1 4 

Subtotal 8 15 20 43 

Total 53 77 28 158 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

 

Primeiramente, com o intuito de fortalecer a consistência dos dados 

apresentados, nota-se que a maioria dos indivíduos presentes no grupo três, o qual 

está possivelmente atrelado a um desempenho negativo da organização, conforme 

verificado na análise de cluster, é de socioproprietários das empresas. Dos 28 

gestores neste grupo, 25 são socioproprietários, de acordo com Tabela 39, 

característica que fornece maior credibilidade ao estudo, devido ao conhecimento do 

negócio inerente a estes estrategistas. 

 

Tabela 40 - Gênero por grupos 

Situação Sexo 

Grupos 

Total 1 2 3 

Sobrevivente Masculino 28 34 6 68 

Feminino 17 28 2 47 

Subtotal 45 62 8 115 

Não Sobreviventes Masculino 3 9 14 26 

Feminino 5 6 6 17 

Subtotal 8 15 20 43 

Total 53 77 28 158 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 
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 É possível observar, a partir da Tabela 40, que apesar da amostra total ser 

formada pela maioria do gênero masculino, este apresenta uma quantidade 

correspondente maior de indivíduos no grupo três, especialmente no que se refere 

às empresas não sobreviventes. Este dado indica que o sexo masculino tem maior 

propensão a adotar o comportamento estratégico reativo ou defensivo do que o 

gênero feminino. Dando continuidade, a Tabela 41, apresenta a idade dos 

pesquisados por grupos de cluster. 

Tabela 41 - Idade por grupos 

Idade 
Sobreviventes por Grupo Não Sobreviventes por Grupo 

1 2 3 1 2 3 

19-29 7 10 0 2 3 8 

30-36 4 16 2 1 7 3 

37-43 12 11 2 2 3 2 

44-52 8 15 1 1 1 5 

53-74 13 10 3 2 1 2 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

  

Os dados apresentados na Tabela 41, demonstram que dentre os gestores de 

empresas não sobreviventes pesquisados, 40% daqueles enquadráveis no grupo 

três tem idade entre 19 a 29 anos, ou seja, é formado de jovens empreendedores 

que adotaram comportamento estratégico reativo ou defensivo. De outro lado, 

nenhum dos indivíduos de empresas sobreviventes, nesta faixa etária, foi inserido no 

grupo três, levando a crer que uma vez que jovens entre 19 e 29 adotam os 

comportamentos do grupo três, apresentam maior propensão a não sobrevivência 

organizacional. 

 Na sequência, se apresentam as variáveis tamanho da empresa, juntamente 

com faturamento, ambas com intuito de verificar o porte das organizações e sua 

distribuição nos grupos de cluster, conforme tabelas 42 e 43. 
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Tabela 42 - Tamanho da empresa por grupos 

Situação Tamanho da Empresa 
Grupos 

Total 1 2 3 

Sobrevivente Microempresa 24 44 5 73 

Pequena 16 12 3 31 
Média 4 3 0 7 
Grande 1 1 0 2 

Subtotal 45 60 8 113 
Não Sobrevivente Microempresa 8 12 19 39 

Pequena 0 2 1 3 
Média 0 1 0 1 

Subtotal 8 15 20 43 
Total 53 75 28 156 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

 
Ao se verificar a Tabela 42, se observa que a maioria (mais de 85%) do grupo 

três é formado por microempresas, ou seja, àquelas com faturamento de até 360 mil 

reais, de acordo com a Lei Complementar 123/2006 (BRASIL, 2006). 

 

Tabela 43 - Faturamento por grupos 

Situação Faturamento 
Grupos Total 

1 2 3 
 

Sobrevivente Menos de 100 mil reais 19 17 3 39 
De 100 mil até 200 mil reais 7 14 2 23 
De 200 mil até 360 mil reais 6 15 1 22 
De 360 mil até 720 mil reais 6 6 0 12 
De 720 mil até 1,2 milhões de reais 5 8 0 13 
De 1,2 milhões até 3,6 milhões de reais 2 2 2 6 

Subtotal 45 62 8 115 
Não Sobrevivente Menos de 100 mil reais 6 7 11 24 

De 100 mil até 200 mil reais 2 2 4 8 
De 200 mil até 360 mil reais 0 3 2 5 
De 360 mil até 720 mil reais 0 1 1 2 
De 720 mil até 1,2 milhões de reais 0 2 2 4 

Subtotal 8 15 20 43 
Total 53 77 28 158 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

 

Indo além, a Tabela 43, nos indica que dentro das microempresas, a maior 

concentração de gestores no grupo de reativos e defensivos é formada por àquelas 

com faturamento de até 100 mil reais, ou seja, baixo desempenho de receita. 

Destaca-se que Martins, Basso e Mascarenhas (2014) indicavam um 

desenvolvimento abaixo da média para o comportamento defensivo, enquanto Miles 

e Snow (1978) já relatavam a ineficiência do comportamento reativo. Os dados 

corroboram com a afirmativa desses autores de que a adoção destes 
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comportamentos poderia representar um desempenho negativo em relação aos 

demais.  

Tabela 44 – Tempo no mercado por grupos 

Situação Tempo no Mercado 

Grupos 

Total 1 2 3 

Sobreviventes De 2 a 5 anos 9 18 0 27 

De 5 a 10 anos 10 7 5 22 

Acima de 10 anos 25 37 3 65 

Subtotal 44 62 8 114 

Não Sobreviventes Até dois anos 8 15 20 43 

Subtotal 8 15 20 43 

Total 8 15 20 43 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

  

 Com relação ao tempo no mercado, se destaca na Tabela 44 que, dentre as 

empresas sobreviventes, foi verificado que os comportamentos inerentes ao grupo 

três, defensivo e reativo, foram identificados apenas em empresas com cinco anos 

ou mais de existência, ou seja, não apresentaram a adoção destes comportamentos 

nos primeiros anos da empresa, podendo colaborar para terem sobrevivido ao 

período crítico inicial. Esse dado corrobora a afirmação de Rossetto et al. (2006) a 

qual indica que o gestor iniciante apresenta uma característica prospectora e, 

somente com o aumento de sua experiência se verifica uma aversão maior ao risco, 

e se torna mais reativa. 

Tabela 45 - Ramo de atividade por grupos 

Situação Ramo de Atividade Grupos 

Total     1 2 3 

Sobreviventes Indústria 0 2 0 2 

Comércio 28 40 8 76 

Serviços 13 15 0 28 

Misto (Comércio e Serviços) 3 5 0 8 

Subtotal 44 62 8 114 

Não Sobreviventes Indústria 0 1 0 1 

Comércio 4 6 14 24 

Serviços 2 8 5 15 

Misto (Comércio e Serviços) 2 0 1 3 

Subtotal 8 15 20 43 

Total 52 77 28 157 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

  



89 

 

 Constata-se na Tabela 45, referente ao ramo de atividade das empresas 

pesquisadas, que o ramo que mais apresentou indivíduos com comportamentos 

reativo e defensivo foi o de comércio, com a totalidade do grupo três dentre os 

sobreviventes e representa 70% dos não sobreviventes neste grupo. Nos demais 

ramos de atividade a distribuição entre os grupos não difere significativamente. 

Assim, o ramo de comércio seria mais propenso a adoção desse tipo de 

comportamento aos demais. 

Tabela 46 - Ramo de atividade versus formação por grupos 

Situação 

Atua no mesmo ramo de 
atividade no qual tem 

formação 

Grupos 

Total 1 2 3 

Sobreviventes Sim 14 23 0 37 

Não 30 39 8 77 

Subtotal 44 62 8 114 

Não Sobreviventes Sim 3 3 7 13 

Não 5 12 13 30 

Subtotal 8 15 20 43 

Total 52 77 28 157 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados apresentados pelo software SPSS. 

  

Concernente ao ramo de atuação da empresa estar atrelado a formação do 

gestor, nota-se que há uma maior incidência de estrategistas não atuantes em sua 

área de formação no grupo três, conforme Tabela 46. É possível indicar que os 

gestores formados em área diversa ao ramo da empresa tenham uma propensão 

menor a correr riscos no desempenho de suas atividades, aderindo assim a uma 

postura mais defensiva ou até mesmo reativa, influenciado pelo nível de 

conhecimento do negócio ou gerado por um maior grau de insegurança. 

Assim, com base nas análises dos dados apresentadas, é possível inferir que 

a escolha da estratégia adotada, espelhada no comportamento estratégico da 

organização, pode influenciar os seus resultados, indo de encontro a narrativa de 

Bermejo, Carraminãna e Junco (2013), pode assim, apresentar efeitos distintos, 

corroborando com as afirmações de Gimenez et al., (1999); Martins; Basso; 

Mascarenhas, (2014); Miles; Snow, (1978). Ou seja, a forma como as empresas 

buscam a eficiência em estrutura e processos, e se adapta ao seu ambiente 

(SCOTT, 2003), pode trazer impactos positivos ou negativos para a organização, 

como já observado por Miles et al. (1978). Cabe relembrar que o planejamento de 
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ações está limitado pela própria limitação cognitiva do gestor (SIMON, 1965), 

preponderante na estratégia adotada em micro pequenas organizações. 

Portanto, ante o exposto nos dados analisados, denota-se a tendência de que 

os comportamentos estratégicos adotados pelas MPEs que participaram da 

pesquisa, que apresentam maior propensão a não sobrevivência organizacional são 

o comportamento defensivo e o reativo, uma vez que juntos representaram 

aproximadamente metade da amostra do grupo, apoiando os resultados somados 

dos estudos de Martins, Basso e Mascarenhas (2014) e de Miles e Snow (1978). 

Considera-se, de modo geral, os defensivos como aqueles que tem preferência por 

uma forma estável da estrutura da organização e desenvolvem ações para o alcance 

de um domínio de mercado estabilizado, e rejeitam o desenvolvimento de produtos e 

mercados que estejam fora de seu domínio. Já o reativo como aquele que não tem 

uma estratégia clara, no qual o gestor tem um padrão inconsistente e instável de 

ajuste ao ambiente, com a adoção de um mecanismo frágil de resposta às 

mudanças, e resulta em ações muitas vezes inadequadas (MILES; SNOW, 1978). 

De outro lado, os comportamentos estratégicos, de forma individual, que se 

apresentaram menos vulneráveis a não sobrevivência organizacional foram o 

prospector e o analista. Admite-se como prospector aquele que prioriza a adoção de 

tecnologias que melhorem a sua capacidade de inovação e a sua flexibilidade 

(CORREA; ALBERTO, 1996), além de manter a capacidade de examinar alterações 

no ambiente e encontrar potenciais oportunidades (GIMENEZ, 2000). Enquanto o 

analista, apresenta orientação entre a minimização dos riscos e a maximização das 

oportunidades de negócio, em busca do equilíbrio e a viabilidade (MILES; SNOW, 

1978). Estes achados corroboram também a afirmação de O'Regan e Ghobadian 

(2006), de que os prospectores apresentam um melhor desempenho do que os 

defensores.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da realização deste estudo pode-se reforçar a afirmativa de Pettigrew, 

Thomas e Whittington (2002), na qual relatam a importância da estratégia na 

condução das organizações, com destaque a relevância de aliar a teoria com a 

prática das organizações pesquisadas. Em especial, o comportamento estratégico 

se mostrou ainda um campo fértil para o desenvolvimento de pesquisas, sobretudo 

quando se tem como enfoque as MPEs, uma vez que nestas organizações, o 

comportamento estratégico pode estar diretamente atrelado às características do 

estrategista (MURRAY, 1984). Bulgacov et al. (2007), já destacavam que as 

habilidades dos gestores precisam ser preparadas para enfrentar as constantes 

mudanças no ambiente, possibilitando a adaptação mais rápida e eficaz ao meio, e, 

portanto, relevante o seu estudo. 

 Ressalta-se que, a tipologia de Miles e Snow, mesmo criada em 1978, 

continua sendo a categorização mais indicada, de acordo com a literatura abordada 

(e. g. CONANT; MOKWA; VARADARAJAN, 1990; DESARBO et al., 2005; 

HAMBRICK, 1983; ZAHRA; PEARCE, 1990), para análise do comportamento 

estratégico, ajustada ao estudo com organizações de pequeno porte (GIMENEZ et 

al., 1999). 

 A investigação a respeito do perfil dos gestores e das MPEs pesquisadas, 

possibilitou observar aspectos interessantes como por exemplo que, o gênero 

masculino tem maior propensão a ser gestor de seu próprio negócio do que o 

gênero feminino, apesar da população do município pesquisado ser formada de uma 

maioria feminina. Outro ponto ressaltado, é que uma situação de relacionamento 

mais estável pode encorajar as pessoas a colocar em prática a vontade de abrir sua 

empresa. Observou-se ainda que a maioria atuava anteriormente como empregado 

em empresa privada e o ramo de atividade da empresa, na maioria das vezes, 

diverge da área de formação dos indivíduos. 

Além disso, alguns aspectos diferem entre as empresas sobreviventes e não 

sobreviventes. Dentre eles, se destaca a idade, na qual um número significativo de 

empresas não sobreviventes tem gestores com idade entre 19 e 29 anos, ou seja, 

jovens empreendedores, que podem apresentar uma menor experiência profissional 
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do que as demais faixas etárias, que se apresentam com maior frequência nas 

sobreviventes. Nas sobreviventes também se verificou um número maior de 

organizações que realizaram um plano de negócios antes de iniciar as atividades, 

quando comparado com as não sobreviventes e, ao longo do desenvolvimento da 

empresa, a maioria das não sobreviventes utilizava ferramentas de controle de 

forma manual, diferentemente das sobreviventes.  

Como visto, constatou-se que todas as organizações participantes se 

enquadraram nos parâmetros estabelecidos para este estudo, em especial, um 

maior número de sócioproprietários respondentes conferiu maior confiabilidade dos 

dados, uma vez que são estes que detêm maior conhecimento da organização. 

Assim, o primeiro objetivo específico, de verificar o perfil dos gestores e das 

MPEs do município de Guarapuava foi atingido. 

A partir da identificação dos comportamentos estratégicos adotados, com 

base nas respostas obtidas no questionário, para cada uma das categorias de 

análise propostas no estudo, ou seja, para as problemáticas empresarial, de 

engenharia e administrativa, se observou que as organizações podem apresentar 

diferentes tipos de comportamento estratégico. E ainda, que uma mesma 

organização pode exibir comportamentos distintos para cada uma das 

problemáticas, indo de encontro aos resultados apresentados por Miles e Snow 

(1978). Salienta-se também a problemática administrativa, a qual mais apresentou 

comportamentos defensivos das empresas, especialmente nas não sobreviventes. 

Dessa maneira, pode se afirmar que o segundo objetivo específico, de caracterizar 

o comportamento estratégico (defensivo, analítico, prospectivo e reativo) 

adotado por MPEs no município de Guarapuava, foi alcançado.  

Já o terceiro objetivo específico, de identificar a relação entre o 

comportamento estratégico verificado nas MPEs sobreviventes 

comparativamente com as não sobreviventes foi atingido, com base na 

verificação de diferenças significativas entre as amostras. As análises demonstram 

que, nas MPEs tendem a ser identificado, em maior número, o comportamento 

analítico, aquele que busca o equilíbrio entre inovação e controle de custos, com 

concentração de esforços no fortalecimento de seu nicho principal de negócio, ao 

mesmo tempo em que avalia com cautela a geração de novos produtos ou serviços. 
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No entanto a verificação deste comportamento é maior em empresas sobreviventes, 

em que, além deste, o comportamento prospector, também é expressivo. 

 Porém, nas empresas não sobreviventes, se observou uma quantidade 

considerável de empresas com comportamento estratégico reativo ou defensivo, e 

estes comportamentos apresentaram baixa representatividade nas empresas 

sobreviventes. Dessa forma, os resultados das análises realizadas a partir dos 

dados coletados com empresas sobreviventes e não sobreviventes no Município de 

Guarapuava possibilitaram inferir que, o comportamento estratégico adotado pelas 

MPEs podem ter influência significativa na sobrevivência organizacional. 

Especialmente aquele considerado o comportamento estratégico geral, que se 

sobressai frente às problemáticas empresarial, de engenharia e administrativa. 

Como resultado do exposto, ambos os comportamentos estratégicos 

prospector e analista apresentam maior tendência empreendedora do gestor, ou 

seja, na busca por oportunidades de mercado, apesar de intensidades diferentes. 

Russo e Sbragia (2007) já salientavam que quanto maior a tendência empreende-

dora adotada, maior será a probabilidade de a organização ser bem-sucedida. Neste 

sentido, Drucker (1987) acrescenta que nos primeiros passos da organização, ou 

seja, durante o período inicial considerado crucial, o sucesso das MPEs está 

atrelado a capacidade empreendedora. 

Assim, ações de empreendedorismo, na busca por novas oportunidades, 

inovações de produtos, serviços e processos (FILLION, 1999a), poderiam 

representar uma diminuição das taxas de não sobrevivência indicadas pelo SEBRAE 

(2013), assim como afirmado por Dornelas (2003). E, como Drucker (1987) afirmava, 

ressalta-se que, o fato de uma empresa ser considerada micro ou pequena, devido 

ao seu porte, não a impede de apostar na inovação, se evidencia que as 

características pessoais do gestor merecem destaque nesse processo de 

empreender (VICENZI; BULGACOV, 2013). 

Como foi demonstrado, enfatiza-se que, o objetivo geral proposto para a 

realização deste trabalho de analisar o impacto do comportamento estratégico 

na sobrevivência das MPEs no Município de Guarapuava, foi cumprido. 

 No entanto, este estudo não buscou esgotar o tema proposto e, tem-se como 

limitação, a adoção de parâmetro de escolha não probabilística da amostra, 
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principalmente devido à escassez de tempo para desenvolvimento do trabalho. 

Assim, os resultados obtidos, apesar da amostra ser significativa, em consideração 

ao universo de empresas no Município pesquisado, não podem ser generalizados, 

devido à amostra não ser estatisticamente representativa. Além disso, os resultados 

indicam a existência de outros fatores que podem influenciar o fenômeno da 

sobrevivência organizacional, uma vez que não são absolutos. 

 Como sugestão de pesquisas futuras, se observa a possibilidade da 

realização de estudos que visem o aprofundamento do conhecimento de como as 

características dos gestores podem influenciar no comportamento estratégico 

adotado e, como podem ser melhor desenvolvidas as habilidades dos estrategistas 

de modo a adotarem um comportamento estratégico específico. Permite avançar na 

discussão, a partir da realização de estudos utilizando a base de dados obtida, com 

foco nos pressupostos dos gestores. Focar apenas parte das características a fim de 

verificar o seu grau de influência, como como gênero, escolaridade, idade e 

escolaridade. Ainda, estudo no qual seja utilizada uma amostra representativa do 

universo a partir da adoção de parâmetro probabilístico de indicação dos 

participantes. Análise de comparação de desempenho financeiro entre os diferentes 

tipos de comportamentos tanto em sobreviventes como em não sobreviventes. Bem 

como a aplicação da pesquisa em outros municípios, ou mesmo em outros estados.  

Como contribuições teóricas deste estudo, se fomentou a discussão a 

respeito do comportamento estratégico em MPEs, ao passo que os achados indicam 

uma possível relação entre o comportamento estratégico adotado e a sobrevivência 

organizacional, não observada anteriormente, uma vez que as pesquisas 

consideradas eram dirigidas à verificação de desempenho.  

Como contribuições práticas, disponibiliza a orientação de gestores ao 

desenvolvimento de habilidades que promovam a capacidade empreendedora, 

propicia a adoção do comportamento estratégico prospector ou analista para fazer 

frente às problemáticas do ciclo adaptativo, ao qual toda organização está sujeita. 

Proporciona ainda o fornecimento de treinamentos específicos por empresas 

especializadas, bem como por órgãos governamentais, no sentido de orientar o 

comportamento estratégico, ou seja, permite a elaboração e aplicação de políticas 

para capacitação desses gestores. A possibilidade de pautar ações de instituições 
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de apoio, a exemplo, o SEBRAE, que promove a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável de micro e pequenos empreendimentos. O que 

oportuniza assim, uma redução no risco de não sobrevivência da empresa, e 

contribui para diminuição das taxas de mortalidade empresarial apontadas pelo 

SEBRAE (2013), bem como do desenvolvimento econômico e social das localidades 

nas quais essas organizações estão inseridas. 
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Apêndice A: Questionário para empresas atuantes 

Título da Pesquisa: COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO DOS GESTORES DAS MPES E A RELAÇÃO COM A 
SOBREVIVÊNCIA ORGANIZACIONAL 

Curso: Mestrado Profissional em Administração 
Instituição de Ensino: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO 
Pesquisador Responsável: Rafael Martinos Back  Telefone: (042) 99921-1816 
Orientador: Prof. Dr. Marcos de Castro 

 
Prezado (a) Senhor (a)  

Essa pesquisa tem o intuito coleta de dados para compor estudo a respeito da 

do impacto do comportamento estratégico na sobrevivência das MPEs no município 

de Guarapuava-Pr. Assim, solicitamos a sua colaboração, respondendo o 

questionário abaixo.  

Informamos que, com base nos preceitos éticos, a sua participação será 

mantida sob sigilo, ou seja, não serão divulgados os nomes dos participantes. 

Salientamos que é importante que todas as perguntas sejam respondidas.  

Desde já agradecemos por sua participação e contribuição para a construção 
do conhecimento na área pesquisada. 

 
Parte A – Perfil do Gestor e da Empresa 

1. Qual o seu sexo?  

(  ) Masculino (  ) Feminino  

2. Qual seu estado civil?  

(  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a)  

(  ) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a)  (  ) Viúvo(a) 

3. Quantos (as) filhos(as) você tem?  

(  ) Um(a)  (  ) Dois(duas) (  ) Três (  ) Quatro ou mais  (  ) Não tenho filhos(as) 

4. Qual a sua escolaridade?  

(  ) Ensino fundamental (  ) Ensino médio incompleto (  ) Ensino médio 

completo  

(  ) Superior incompleto (  ) Superior completo (  ) Pós-graduação  

5. Qual a sua idade?  

__________anos 

6. Qual a sua função na empresa?  

(  ) Sócioproprietário (  ) Diretor (  ) Gerente (  ) Outro. Qual? 

____________________ 

7. Com relação tamanho da sua empresa, pode-se dizer que é: 

(  ) Microempresa (  ) Pequena (  ) Média (  ) Grande 

8. Qual o faturamento bruto anual da empresa? 

(   ) menos de 100 mil 
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(   ) De 100 mil até 200 mil 

(   ) De 200 mil até 360 mil 

(   ) De 360 mil até 720 mil 

(   ) De 720 mil até 1,2 milhões 

(   ) De 1,2 milhões até 3,6 milhões 

(   ) Acima de 3,6 milhões  

9. Há quanto tempo a sua empresa está no mercado?  

(  ) Até 2 anos (  ) De 2 a 5 anos (  ) De 5 a 10 anos (  ) Acima de 10 anos 

10. Qual o ramo de atuação predominante da empresa: 

(  ) Industria  (  ) Comércio  (  ) Serviços 

11. Qual atividade exercia antes de montar este negócio:  

  (  ) Estudante  ( ) Funcionário público ( ) Empregado de empresa privada  

  ( ) Autônomo ( ) Proprietário de outra empresa ( ) Aposentado  

  ( ) Outra. Qual?________________________________ 

12. O ramo de atividade da sua empresa está relacionado com a sua formação 

escolar? 

(  ) sim  (  ) não 

13. Foi realizado plano de negócios antes de iniciar a empresa? 

(  ) sim  (  ) não 

14. Você realizou cursos de capacitação na área de atuação da empresa ou no que 

se refere à gestão de negócios? 

(  )  sim  (  ) não 

15. Essa capacitação foi realizada em que momento? 

(  ) antes da abertura da empresa  (  ) depois da abertura da empresa   

(  ) ambos 

16. Com que frequência você lê livros, revistas e jornais que estejam relacionados 

ao seu ramo de atuação? 

(  ) diariamente  (  ) semanalmente  (  ) mensalmente (  ) raramente   

(  ) não leio 

17. Qual foi o principal motivo que levou a abertura do negócio:  

  (  ) Conhecimento do ramo de atividade ( ) Oportunidade de negócio 

( ) Falta de oportunidade de trabalho ( ) Desejo de liberdade e vontade de ganhar 

mais dinheiro ( ) Realização profissional ( ) Disponibilidade de capital ( ) 

Outra.________________ 

18. Houve algum apoio à abertura do negócio:  

  ( ) Nenhum ( ) somente da família ( ) Incentivo do governo ex.: redução de 

impostos, compra de terrenos, etc. ( ) Parceria com outra empresa 

 ex.:terceirização ( ) Incentivo de entidades bancárias ex.: redução de taxas p/ 

empréstimo, financ., etc. (  ) Outro. Qual? ______________________ 

Parte B – Comportamento Estratégico  
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1. Os serviços e produtos que são oferecidos aos nossos clientes tem como 

características serem inovadores e, constantemente atualizados:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

2. Os produtos e serviços que a empresa oferece podem ser descritos bem 

focados, relativamente estáveis e bem definidos na organização e no mercado.  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

3. Nossa empresa é vista no mercado como uma organização que tem reputação de 

ser inovadora e criativa:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

4. O tempo utilizado pela empresa para monitorar as mudanças e tendências no 

mercado pode ser melhor descrito como extenso, a empresa está constantemente 

monitorando o mercado:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

5. O crescimento ou diminuição de nossa demanda é devido, provavelmente, à 

nossa prática de entrar agressivamente em novos mercados com novos tipos de 

serviços/ produtos:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 
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6. O diminuição ou crescimento de nossa demanda é devido, provavelmente, à 

nossa prática de nos concentrarmos dos mercados que já atendemos: 

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

7. Uma das metas mais importantes da empresa é a dedicação e compromisso em 

garantir que pessoas, recursos e equipamentos, necessários para desenvolver 

novos serviços/ produtos e novos mercados, estejam disponíveis e acessíveis:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

8. As competências e habilidades que os funcionários da empresa possuem podem 

ser caracterizadas como amplas e empreendedoras, ou seja, suas habilidades 

são diversas, flexíveis e os habilitam a mudar de forma criativa:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

9. Uma das coisas que protege nossa empresa de outros concorrentes é que nós 

somos capazes de desenvolver novos serviços/produtos e novos mercados de 

maneira consistente:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 
10. O gerenciamento da empresa tende a se concentrar em desenvolver novos 

serviços ou se expandir para novos mercados ou novos segmentos de mercado: 

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 
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11. O gerenciamento da empresa tende a se concentrar em manter uma situação 

segura por meio de medidas de controle de custos de qualidade: 

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 
12. A organização se prepara para o futuro identificando tendências e 

oportunidades no mercado que possam resultar na criação de serviços ou 

produtos inovadores. 

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 
13. A estrutura de nossa empresa muda continuamente para permitir um melhor 

aproveitamento das oportunidades ou resolver problemas assim que eles surgem:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 
14. Os procedimentos que a empresa usa para avaliar seu desempenho podem ser 

descritos como descentralizados e participativos, encorajando todos os membros 

da organização a se envolverem:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

15. Qual das seguintes descrições combina ou é mais compatível com a sua 

empresa:  

a. (  ) A minha empresa procura identificar e manter um nicho restrito de 

produto e serviços que seja seguro e relativamente estável.  

b. (  ) A minha empresa opera oferecendo um amplo leque de produtos e 

serviços em constante redefinição.  



110 

 

c. (  ) A minha empresa mantém uma linha limitada e estável de produtos e 

serviços, ao mesmo tempo em que procura desenvolver alguns novos 

produtos e serviços em áreas cuidadosamente selecionadas e 

promissoras.  

d. (  ) A minha empresa não parece ter uma orientação consistente de 
mercado em seus produtos e serviços. A empresa costuma oferecer 
respostas competitivas conforme as pressões do ambiente apareçam 
forçando a empresa a adotar mudanças. 

Parte C – Outras informações 
 

1. Você utiliza ferramentas de controle na sua empresa, como estoque, custos, entre 
outros? 
(  ) sim  (  ) não 

 

2. Como você realiza estes controles? 

(  ) Por meio de sistema informatizado  (  ) manualmente 

 

3. Qual a periodicidade destes controles: 

a. ( ) Anual  

b. ( ) Mensal 

c. ( ) Quinzenal  

d. ( ) Semanal  

 

4. Pondere os fatores abaixo que você acredita que terem influenciado para a 

continuidade da sua empresa, sendo 1 (um) com pouca ou nenhuma influência e 

10 (dez) com muita influência: 

Fatores 

Grau de Influência 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Realização de Capacitação                     

Proximidade da sua formação com a atuação da 
empresa                     

Realização de Plano de Negócios                     

Utilização de Ferramentas de controle                     

Auxilio de Órgãos governamentais                     

Realização de análise do mercado em que atuo                     

Busca pela inovação de 
produtos/serviços/processos                     

Imagem da empresa                     

Localização do negócio                     

Relacionamento com fornecedores                     

Relacionamento com clientes                     
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Apêndice B: Questionário para empresas não atuantes 

Título da Pesquisa: COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO DOS GESTORES DAS MPES E A RELAÇÃO COM A 
SOBREVIVÊNCIA ORGANIZACIONAL 

Curso: Mestrado Profissional em Administração 
Instituição de Ensino: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO 
Pesquisador Responsável: Rafael Martinos Back  Telefone: (042) 99921-1816 
Orientador: Prof. Dr. Marcos de Castro 
 

Prezado (a) Senhor (a)  

Essa pesquisa tem o intuito coleta de dados para compor estudo a respeito do 

impacto do comportamento estratégico na sobrevivência das MPEs no município de 

Guarapuava-Pr. Assim, solicitamos a sua colaboração, respondendo o questionário 

abaixo.  

Informamos que, com base nos preceitos éticos, a sua participação será 

mantida sob sigilo, ou seja, não serão divulgados os nomes dos participantes. 

Salientamos que é importante que todas as perguntas sejam respondidas.  

Desde já agradecemos por sua participação e contribuição para a construção 

do conhecimento na área pesquisada. 

 

Parte A – Perfil do Gestor e da Empresa Encerrada 

1. Qual o seu sexo?  

(  ) Masculino (  ) Feminino  

2. Qual seu estado civil?  

(  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a)  

(  ) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a)  (  ) Viúvo(a) 

3. Quantos (as) filhos(as) você tem?  

(  ) Um(a)  (  ) Dois(duas) (  ) Três (  ) Quatro ou mais  (  ) Não tenho filhos(as) 

4. Qual a sua escolaridade?  

(  ) Ensino fundamental (  ) Ensino médio incompleto (  ) Ensino médio 

completo  

(  ) Superior incompleto (  ) Superior completo (  ) Pós-graduação  

5. Qual a sua idade?  

__________anos 

6. Qual era sua função na empresa?  

(  ) Sócioproprietário (  ) Diretor (  ) Gerente (  ) Outro. Qual? __________  

7. Com relação tamanho da sua empresa, pode-se dizer que é: 

(  ) Microempresa (  ) Pequena (  ) Média (  ) Grande 

8. Qual era o faturamento bruto anual da empresa? 

(   ) menos de 100 mil 

(   ) De 100 mil até 200 mil 

(   ) De 200 mil até 360 mil 
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(   ) De 360 mil até 720 mil 

(   ) De 720 mil até 1,2 milhões 

(   ) De 1,2 milhões até 3,6 milhões 

(   ) Acima de 3,6 milhões  

9. Há quanto tempo a sua empresa atuou no mercado?  

(  ) Até 2 anos (  ) De 2 a 5 anos (  ) De 5 a 10 anos (  ) Acima de 10 anos 

10. Qual era o ramo de atuação predominante da empresa: 

(  ) Industria  (  ) Comércio  (  ) Serviços 

11. Qual atividade exercia antes de montar este negócio:  

   (  ) Estudante  ( ) Funcionário público  ( ) Empregado de empresa privada                

  (  ) Autônomo ( ) Proprietário de outra empresa ( ) Aposentado  

  (  ) Outra. Qual? ________________________________ 

12. O ramo de atividade da sua empresa estava relacionado com a sua formação 

escolar? 

(  ) sim  (  ) não 

13. Foi realizado plano de negócios antes de iniciar a empresa? 

(  ) sim  (  ) não 

14. Você realizou cursos de capacitação na área que a empresa atuava ou no que 

se refere à gestão de negócios? 

(  )  sim  (  ) não 

15. Essa capacitação foi realizada em que momento? 

(  ) antes da abertura da empresa  (  ) depois da abertura da empresa (  ) 

ambos 

16. Com que frequência você lê livros, revistas e jornais que estejam relacionados 

ao seu ramo de atuação? 

(  ) diariamente  (  ) semanalmente  (  ) mensalmente (  ) raramente  (  ) não 

leio 

17. Qual foi o principal motivo que levou a abertura do negócio:  

  ( ) Conhecimento do ramo de atividade ( ) Oportunidade de negócio 

       ( ) Falta de oportunidade de trabalho ( ) Desejo de liberdade e vontade de 

ganhar mais dinheiro ( ) Realização profissional ( ) Disponibilidade de capital ( ) 

Outra._______________________________________________ 

18. Houve algum apoio à abertura do negócio:  

  (  ) Nenhum (  ) somente da família (  ) Incentivo do governo ex.: redução de 

impostos, compra de terrenos, etc. (  ) Parceria com outra empresa ex.: 

terceirização (  ) Incentivo de entidades bancárias ex.: redução de taxas p/ 

empréstimo, financ., etc. 

      (  ) Outro. Qual? ______________________ 

Parte B – Comportamento Estratégico  

1. Os serviços e produtos que eram oferecidos aos nossos clientes tinham como 

características serem mais inovadores e, constantemente atualizados:  
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a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

2. Os produtos e serviços que a empresa oferecia podiam ser descritos bem 

focados, relativamente estáveis e bem definidos na organização e no mercado.  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

 

3. Nossa empresa era vista no mercado como uma organização que tinha reputação 

de ser inovadora e criativa:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

  

4. O tempo que era utilizado pela empresa para monitorar as mudanças e 

tendências no mercado pode ser descrito como extenso, a empresa estava 

constantemente monitorando o mercado:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

5. O crescimento ou diminuição de nossa demanda era devido muito provavelmente 

à nossa prática de entrar agressivamente em novos mercados com novos tipos de 

serviços/ produtos:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 



114 

 

6. O diminuição ou crescimento de nossa demanda era devido, provavelmente, à 

nossa prática de nos concentrarmos dos mercados que já atendíamos: 

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

7. Uma das metas mais importantes da empresa era a dedicação e compromisso 

com garantir que pessoas, recursos e equipamentos, necessários para 

desenvolver novos serviços/ produtos e novos mercados, estejam disponíveis e 

acessíveis:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

8. As competências e habilidades que os funcionários da empresa possuíam 

poderiam ser caracterizadas como amplas e empreendedoras, ou seja, suas 

habilidades eram diversas, flexíveis e os habilitam a mudar de forma criativa:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

9. Uma das coisas que protegia nossa empresa de outros concorrentes é que nós 

éramos capazes de desenvolver novos serviços/produtos e novos mercados de 

maneira consistente:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

10. O gerenciamento da empresa tendia a se concentrar em desenvolver novos 

serviços ou se expandir para novos mercados ou novos segmentos de mercado: 

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 
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e. (  ) Discordo totalmente. 

 

11. O gerenciamento da empresa tendia a se concentrar em manter uma situação 

segura por meio de medidas de controle de custos de qualidade: 

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

12. A organização se preparava para o futuro identificando tendências e 

oportunidades no mercado que possam resultar na criação de serviços ou 

produtos inovadores:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

13. A estrutura de nossa empresa era mudada continuamente para permitir um 

melhor aproveitamento das oportunidades ou resolver problemas assim que eles 

surgem:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

14. Os procedimentos que a empresa usava para avaliar seu desempenho podem 

ser descritos como descentralizados e participativos, encorajando todos os 

membros da organização a se envolverem:  

a. (  ) Concordo totalmente. 

b. (  ) Concordo parcialmente. 

c. (  ) Não concordo nem discordo.  

d. (  ) Discordo parcialmente. 

e. (  ) Discordo totalmente. 

 

15. Qual das seguintes descrições combinava ou era mais compatível com a sua 

empresa:  

a. (  ) A minha empresa procurava identificar e manter um nicho restrito de 

produto e serviços que seja seguro e relativamente estável.  
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b. (  ) A minha empresa operava oferecendo um amplo leque de produtos e 

serviços em constante redefinição.  

c. (  ) A minha empresa mantinha uma linha limitada e estável de produtos e 

serviços, ao mesmo tempo em que procura desenvolver alguns novos 

produtos e serviços em áreas cuidadosamente selecionadas e 

promissoras.  

d. (  ) A minha empresa não parecia ter uma orientação consistente de 

mercado em seus produtos e serviços. A empresa costuma oferecer 

respostas competitivas conforme as pressões do ambiente apareçam 

forçando a empresa a adotar mudanças. 

Parte C – Outras informações  

1. Você utilizava ferramentas de controle na sua empresa, como estoque, custos, 

entre outros? 

(  ) sim  (  ) não 

 

2. Como você realizava estes controles? 

(  ) Por meio de sistema informatizado  (  ) manualmente 

 

3. Qual a periodicidade destes controles: 

a. (  ) Anual  

b. (  ) Mensal 

c. (  ) Quinzenal  

d. (  ) Semanal  

 

4.  Pondere os fatores abaixo que você acredita que podem influenciar para a 

continuidade de uma empresa, sendo 1 (um) com pouca ou nenhuma influência e 

10 (dez) com muita influência: 

Fatores 

Grau de Influência 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Realização de Capacitação                     

Proximidade da sua formação com a atuação da empresa                     

Realização de Plano de Negócios                     

Utilização de Ferramentas de controle                     

Auxilio de Órgãos governamentais                     

Realização de análise do mercado em que atuo                     

Busca pela inovação de produtos/serviços/processos                     

Imagem da empresa                     

Localização do negócio                     

Relacionamento com fornecedores                     

Relacionamento com clientes                     
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Apêndice C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TECLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu_________________________________________, RG nº__________________, 
estou sendo convidado (a) a participar de um estudo intitulado: 
“COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO DAS MPES E A RELAÇÃO COM A 
SOBREVIVÊNCIA ORGANIZACIONAL”, cujo objetivo é analisar o impacto do 
comportamento estratégico na sobrevivência das MPEs no município de 
Guarapuava. 

Sei que para o avanço da pesquisa a participação de voluntários é de fundamental 
importância. Caso aceite participar desta pesquisa, eu responderei a um 
questionário/entrevista elaborado pelos pesquisadores. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, meu nome e qualquer outro 
dado confidencial serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados será feita 
de maneira codificada, respeitando a ética da confecionalidade. 

Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, nem sofrer qualquer 
dano. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Prof. Marcos de Castro e 
Rafael Martinos Back, com quem poderei manter contato pelos telefones: (042) 
3621-3036 e 3621-3038. 

Estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois 
do estudo. Li, portanto, este Termo, fui orientado (a) quanto ao teor da pesquisa 
acima mencionada e compreendi a natureza e o objetivo do estudo para o qual fui 
convidado a participar.  

Concordo, voluntariamente em participar desta pesquisa, sabendo que não 
receberei nem pagarei nenhum valor econômico por minha participação. 

______________________de _________________________de 2015. 

 

________________________________ 

Entrevistado 

Pesquisadores: 

 

_______________________________        _______________________________ 

       Prof.º Dr. Marcos de Castro  Rafael Martinos Back 
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Apêndice D: Roteiro Semiestruturado de Entrevistas para Pesquisa Qualitativa 

Prévia 

 

Parte A - Atividade 

1. Qual era o Ramo de atividade em que atuava? 

2. Quando se deu o início e o fim das atividades da empresa? 

3. Conhecia tecnicamente o segmento? Já havia atuado nesta área? 

4. Elaborou plano de Negócios? 

 

Parte B – Problemática Empresarial 

1. Como era a medição da performance do negócio? 

2. Como você identificava se o negócio estava dando bons resultados? 

3. Como revisava/reorganizava a entrada de novos produtos/serviços e 
modificada o portfólio de produtos/serviços do negócio? 

4. Como fazia a composição do mix de produtos do negócio? 

5. Como era participação da empresa no mercado que identifica o negócio? 

6. Como protegia as práticas de negócios frente à concorrência? 

7. Como obtinha as informações do mercado sobre a necessidade de clientes e 
novos produtos/serviços que comercializava no negócio? 

8. Como pretendia suportar o crescimento do negócio? 

9. Como buscava a eficiência para o negócio? 

 

Parte C – Problemática de Engenharia 

1. Qual era o resultado esperado da tecnologia que investia nos negócios? 

2. Como era a aplicação da tecnologia no negócio voltada para a produção de 
produtos e serviços?  

3. Desenvolvia tecnologia internamente a partir da expertise? 

4. Como era a cadeia de fornecimento do negócio?  

5. Desenvolvia todas as atividades de produção na empresa ou tinha parcerias? 

6. Em que ações a empresa se utilizava de anteparos tecnológicos? 
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Parte D – Problemática Administrativa 

1. Como era a hierarquia do processo decisório? 

2. Como era a divisão de trabalho? 

3. Como era a organização da empresa? 

4. Como se dividia o orçamento? 

5. Como planejava novos investimentos para o negócio? 

6. Como era o controle do orçamento? 

7. Em que tipo de ações/departamentos dedicava a maior parte do seu tempo? 

 

Parte E – Outros Questionamentos 

1. No seu entendimento, porquê seu negócio não deu certo? 

2. Você acredita que as decisões da empresa de alguma forma tenham 
contribuído para a sua descontinuidade ou houveram fatores ou mudanças no 
mercado que estavam além do seu alcance? 

 

 

 

 

 

 


