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ASSUNÇÃO, Anderson. Visão Baseada em Recursos (VBR): Comportamentos e
Capacidades Estratégicas do Laticínio Miraella. Dissertação, Programa de PósGraduação Mestrado em Administração (PPGMAD), Universidade Federal de
Rondônia (UNIR). Porto Velho, 2014, 107f.
RESUMO
A obtenção de vantagem competitiva se relaciona com as diferenças internas existentes
nas empresas levando-se em consideração a estratégia adequada e a sua capacidade para
utilizar os recursos internos e seu comportamento estratégico com relação às situações
rotineiras. A análise dos recursos internos pode ser entendida através de uma abordagem
denominada de “Visão Baseada em Recursos-VBR”. A VBR considera as
competências, capacidades e habilidades como sendo a “base de conhecimento”
organizacional, que são responsáveis por diferenciar uma empresa das demais,
considerando que as organizações desenvolvem seus padrões de comportamentos
estratégicos. Baseando-se nestas abordagens, esta pesquisa tem o objetivo de identificar
os comportamentos e as capacidades estratégicas do Laticínio Miraella a partir dos
preceitos teóricos da VBR. Metodologicamente é uma pesquisa exploratória descritiva,
com foco no estudo de caso, sendo utilizada a abordagem qualitativa e quantitativa,
desenvolvida de forma concomitante, sendo apoiada em ferramentas de estatística
descritiva para mensuração do Comportamento Estratégico a partir das Características
Básicas e do Ciclo Adaptativo, complementadas pela avaliação das Capacidades
Estratégicas com foco na VBR. Como conclusão, foi identificado que a empresa tem um
comportamento estratégico denominado pela teoria como “defensor”com base em suas
características básicas, uma vez quebusca a eficiência dos métodos de operações e se
utiliza de procedimentos já existentes na empresa.Fazendo um estudo mais detalhado
considerandoas onze dimensões dos ciclos adaptativos foi confirmado o
mesmocomportamento estratégico no que se refere às Capacidades e Recursos a partir
da VBR, apresenta a capacidade de Orientação ao Mercado e a Capacidade de
Administração como as que predominam na organização, apresentando os melhores
índices de pontuação, o que proporciona vantagem competitiva da empresa.
Recomenda-se que outras pesquisas sobre a temática sejam empreendidas em outras
áreas de estudo.
Palavras Chaves: Visão Baseada em Recursos. Comportamento Estratégico.
Capacidades Estratégicas.
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ASSUNÇÃO, Anderson. Resource Based View ( RBV ): Behaviour and Strategic
Capabilities Dairy Miraella. Dissertation, Program Graduate Master in Business
Administration ( PPGMAD ), Federal University of Rondônia. Porto Velho, 2014, 107
pages.
ABSTRACT
Obtaining competitive advantage ralates to existing internal differences in companies taking
into account the appropriate strategy and its capability to use internal resources and its
strategic behavior in usual situations. The analysis of internal resources is understood through
an approach named “Resource-Based View – RBV”. RBV takes into account competences,
capabilities and skills as the organizational “knowledge basis”, responsible for differentiating
one company from another, considering that organizations develop their strategic behavior
patterns. Based on these approaches, this research aims to identify behavior and strategic
capabilities of Miraella Dairy Company from the theoretical rules of RBV. Methodologically
it is a descriptive exploratory research, focusing on the study case, using quantitative and
qualitative approach, concomitantly developed, supported on descriptive satatistic tools to
measure strategic behavior from basic characteristics and adaptive cycle, complemented by
the evaluation of strategic capabilities focusing on RBV. In conclusion, it was identified that
the company has a strategic behavior named by the theory as "defender" based on its basic
characteristics, as it seeks the efficiency of the operation methods and uses procedures already
existing in the company. In a more detailed study considering the eleven dimensions of
adaptive cycles, it was confirmed the same strategic behavior regarding to capabilities and
resources from RBV shows market orientation capability anda management capability as
prevailing in the organization, with best score index , which provides competitive advantage
of the company. It is recommended that further researches on the subject be undertaken in
other areas.
Keys words: Resource-Based View.StrategicBehavior. Strategiccapabilities.
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1 INTRODUÇÃO
O mundo vive em constante processo de mudança e a humanidade requer uma
diversidade de produção de bens e serviços para que seja possível atender as necessidades das
pessoas no que se refere à alimentação, vestuário, educação, saúde, entre outros, que estão
cada vez mais exigentes e complexas.
Os preceitos daadministraçãode planejar, coordenar, dirigir e controlar são utilizados
para gerir asformas como as necessidades das pessoas serão atendidas. A administração existe
desde os primórdios da humanidade nos procedimentos de criação das ferramentas e
utensílios necessários para manutenção da sua sobrevivência.Cientificamente estas práticas
evoluíram conforme iam surgindo as necessidades, adaptando-se aos desafios de cada época.
No entanto,a administração de empresas, como ciência,nasceu no fim do século XIX,
através dos estudos da Escola Científica de Frederick Winslow Taylor, visandoatingir a
eficiência principalmente partindo da análise do trabalho, do estudo de tempos e movimentos,
e da cronometragem para obtenção do tempo padrão.
Até 1950, a indústria de transformação se destacava no cenário político e econômico
mundiale a área de produção era denominada de chão de fábrica.As atividades, os
instrumentos, as ferramentas e os elementos necessários para gerir o chão de fábrica recebiam
o nome de Administração da Produção, quetinha o objetivo de transformar os insumos, entre
eles mão de obra e matéria-prima, em bens e/ou serviços. A eficiência na prática destas
atividades, utilizando-se de grandes investimentos e tecnologia avançada, promove a
competição entre as empresas,adquire vantagem competitiva para a empresa que se tornamais
eficiente no sentido deobter melhoria da produtividade com o menor custo possível.
Neste sentido, a função da administração da produção visa orientar as empresasa se
adequarem às transformações que o mercado exige visando atender aos anseios de seus
consumidores, a partirde uma maior eficiência no desenvolvimento dos métodos de produção
e,consequentemente, evitando danificar o meio ambiente ao realizar a extração de matériaprima. A administração da produção divide-se emsubáreas, tais como: Estratégia de Produção;
Planejamento dos Produtos e Serviços; Projeto de Produtos e Serviços; Planejamento e
Controle de Projetos; Ergonomia; Estudo de Tempos e Movimentos; Sistemas de Produção e
Arranjos Produtivos.
Para obter vantagem competitiva sustentável, as empresas estabelecem estratégiasque
resultam no surgimento de capacidadesem face da existência de recursos inerentes aos
comportamentos estratégicos adotados.Segundo Lobato et al (2003) uma organização,
13

compreendendo as empresas, é estruturada com base nos recursos existentes e nas
capacidades desenvolvidas para analisar, controlar e gerenciar estes recursos. O processo de
análise, controle e gerenciamento se inicia através da identificação dos recursos existentes nas
organizações.
Para Ribeiro et al (2010) o comportamento estratégico e as capacidades estratégicas
originam-sea partir da distinção entre os recursos e a forma como estes são utilizados. Neste
sentido, a interação entre os recursos e o comportamento estratégico torna-se um requisito
fundamental para a obtenção de vantagemcompetitiva, uma vez que,o comportamento
pressupõe características que exigem recursos distintos para que uma empresagere os
resultados desejados, conforme citamSong; DiBenedetto; Nason (2007).
Peteraf (1993) contribui afirmando quea eficiência na prática destas atividades é
obtida com grandes investimentos e tecnologias avançadas em produtos e processos, os quais
se constituem em um dos fatores que ocasionaram o surgimento da competição entre as
empresas, o que, de certa forma, veio favorecer a concepção de estratégias que levassem a
obter vantagem competitivae por aumentar a eficiênciaa partir da melhoria da produtividade,
redução de custos ou maior penetração em novos mercados.
Pode-se dizer que este fenômeno surge com o aparecimento das organizações e
amplia-se com os preceitos e práticas da ciência da administração.Mas segundo Slack,
Chambers e Johnston (2009), foram os estudos sobre administração da produção que
permitiram o desenvolvimento dequalquer tipo de organização para que se adequassem às
transformações que o mercado exige visando atender aos anseios de seus consumidores, a
partir da inserção de novos métodos de produção, os quais são apoiados por estudos voltados
para estratégias, planejamento de produtos e serviços, controles e sistemas de produção.
Seguindo a tendência de crescimento deconsumo e produção nacional, as empresas
rondonienses estão buscando superar os baixos índices de eficiência técnica, pois têm
investido na diversificação da produção, como é o caso da indústria laticinista, que além de
vir aprimorando-se em produtos derivados do leite para atender ao mercado local,estão
avançando em processos e tecnologias inovadoras na industrialização de seus produtos,
visando substituir importação de outros estados.
Ressalta-se que a qualidade e capacidade de produção do leite estão diretamente
relacionadas com a forma como é executado o processodesde a produção primária, que
envolve a criação de animais saudáveis, de forma higiênica, dentro dos padrões dos órgãos
fiscalizadores, passando pela industrialização até a comercialização do produto final, tendoum
14

cuidado redobrado, para garantir a qualidade do produto final, produtos mais saudáveis e
confiáveis aos consumidores.
Tais comportamentos e estratégias observados neste segmento parecem favorecer
reflexões próprias de matrizes teóricas sobre administração da produção, como é o caso dos
preceitos da Visão Baseada em Recursos (VBR), difundida por Barney (1991), os quais
possibilitam que sejam identificados os recursos internos que proporcionam vantagem
competitiva, consistindo em analisar se a vantagem competitiva é sustentável, visando
apromoção do desenvolvimento de comportamentos estratégicos e de forma a gerar
capacidades para definir e mudar pensamentos, ações, procedimentos e condutas para utilizar
de uma forma eficiente e eficaz os seus recursos internos.
Partindo dospressupostos e abordagens teóricas e levando-se em consideração a
realidade da indústria laticinista do Estado de Rondônia, tendo como base as atividades,
fatores e agentes,propõe-se esta temática de pesquisa, cuja contextualização do problema,
objetivos, justificativas, referenciais teóricos,procedimentos metodológicos, resultados,
discussões e conclusões encontram-se descritos nos itens dispostos a seguir.

1.1

Contextualização do problema da pesquisa

As pesquisas sobre capacidades das organizações efetuadas até o final dos anos 1980
tinham como foco principal a análise externa às organizações. No entanto, a partir da década
de 1990, iniciou-se uma nova discussão, uma vez que várias mudanças ocorreram na
economia, requerendo a análise organizacional interna, de forma a evidenciar que o resultado
superior obtido com a vantagem competitiva, se relaciona com as diferenças internas
existentes nas empresas.
Esta abordagem é considerada a mais consistente para determinar vantagem
competitiva entre empresas,proporcionando uma capacidade de administrar seus pontos fortes
e fracos, os quais são inerentes ao ambiente interno das organizações. Com esta perspectiva
passa-se a efetuar maiores análises das práticas organizacionais, aplicação dos recursos versus
resultados alcançados, visando agregar valor aos produtos para obter diferencial e vantagem
competitiva.
Observa-se que os procedimentos para análise do comportamento estratégico e das
capacidades estratégicas de um laticínio podem ser identificados através de uma teoria que
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dará suporte a análise das capacidades estratégicas a partir dos recursos internos, denominada
de Visão Baseada em Recursos (VBR).
A Visão Baseada em Recursos (VBR) parece possibilitar a identificação de um
conjunto de recursos internos que proporcionam vantagem competitiva às empresas,uma vez
que a análise de tais recursos torna-se essencial para avaliar a sustentabilidade da vantagem
competitiva dos negócios explorados por umlaticínio.A VBR também explora e desenvolve
recursos tangíveis e intangíveis, e isto, segundo tal teoria, promove o comportamento
estratégico, o que leva a aprimorar capacidades para definir e mudar ações, procedimentos e
pensamentos identificam e utilizam de forma eficiente e eficaz os recursos da empresa.
Destarte o interesse do Estado no desenvolvimento da indústria laticinista e o empenho
dos laticínios em melhorar suas capacidades internas a partir da inserção de novas tecnologias
e processos inovadores, este setor parece enfrentar dificuldades e gargalos em seus processos
de produção, os quais precisam ser melhor identificados e interpretados, utilizando-se de
preceitos teórico-metodológicos que ajudem a avaliar o comportamento e a capacidade
estratégica das empresas. No entanto, este setor não estáconseguindo eficiência que melhore
sua competitividade e por conseqüência mantenha sua vantagem competitiva.
Ampliando a problematização do setor,verifica-seno planejamento do Governo do
Estado (NEAPL/RO – 2013), que o Arranjo Produtivo da PecuáriaLeiteira de Rondônia está
entre as cinco prioridades de desenvolvimento e determina que aspolíticas públicas que serão
planejadas e executadas no Agronegócio do leite em Rondônia devem prever todas as
atividades, desde os suprimentos à produção, processamento, distribuição e comercialização.
No entanto, os estudos como de Paes-de-Souza (2007), Rodrigues (2010), Pfeiferet
al(2011),Conde (2012) e Souza (2013) apresentam pontos críticos no agronegócio do leite no
Estado de Rondônia, os quais são fragilidades que podem ser decorrentes da gestão e do valor
atribuído aos seus recursos internos,podendo-se citar: baixa produtividade, falta de
tecnologias adequadas, baixo grau de instrução do proprietário, trabalhadores sem capacitação
e ainda,a falta de competitividade com os produtos de outras localidades, fatores que parecem
impedir um maior crescimento e sustentabilidade do setor no Estado de Rondônia.
Partindo desta realidade, torna-se necessário efetuar uma análise em um laticínio no
Estado de Rondônia para identificar o nível de capacidade estratégica e o tipo de
comportamento estratégico presentes na empresa, bem como identificar quais capacidades
estratégicas estão proporcionando vantagem competitiva à empresa através da estratégia
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adotada. Dentre os principais laticínios no Estado destaca-se o Laticínio Miraella,
considerando ser um dos maiores no que se refere à diversificação de produtos.
Diante desse contexto, busca-se responder a seguinte questão: Quais os
comportamentos e capacidades estratégicas presentes no Laticínio Miraella?Para tanto, a
seguir,definiu-se os objetivos que orientaram os caminhos a serem percorridos para responder
tal questionamento.

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Identificar os comportamentos e as capacidades estratégicas do Laticínio Miraella,
localizado no Município de Rolim de Moura no Estado de Rondônia, a partir dos preceitos
teóricos da VBR – Visão Baseada em Recursos.

1.2.2 Objetivos Específicos

1.3



Conhecer os comportamentos estratégicos e classificar o Laticínio Miraellade
acordo o comportamento conforme os preceitos teóricos da VBR;



Identificar as seguintes capacidades em relação ao comportamento estratégico
das organizações: capacidades de marketing – capacidades de orientação ao
mercado - tecnologia da informação – capacidades tecnológicas – capacidades
de administração.



Avaliar as capacidades estratégicas que estão proporcionando vantagem
competitiva.



Propor alternativas comportamentais que desenvolvam capacidades para
potencializar os recursos no laticínio Miraella.

Justificativa

Conforme dados do IBGE (2012), o Estado de Rondônia possui o Produto Interno
Bruto (PIB) em torno de R$ 20,2 bilhões, tendo o setor agropecuário com participação de
mais de 20% neste PIB.
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Consta em documentos do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais
de Rondônia – NEAPL/RO1 em seu Planejamento do NEAPL RO – 2013, que o
desenvolvimento da produção de leite está entre as cinco prioridades de desenvolvimento no
Estado de Rondônia. As Políticas Públicas a serem planejadas e executadas no Agronegócio
do leite em Rondônia devem prever todas as atividades e considerardesde os suprimentos à
produção até a sua distribuição.
Englobam nos termos das Diretrizes Estratégicas para o Fundo Setorial do
Agronegócio atividades inerentes aofornecimento de insumos, passando pelo processo
agroindustrial e de todas as áreas que dão suporte ao fluxo de produtos, transporte,
comercialização até o consumidor final.
Ainda de acordo com as Diretrizes Estratégicas para o Fundo Setorial do Agronegócio,
este segmento tem sido entendido como uma das atividades no País com maior impacto para o
seu desenvolvimento. Seus efeitos positivos são refletidos para a indústria e para o comércio,
aumentando a oferta de produtos e gerando inúmeros outros benefícios. Observa-se que
atualmente há uma grande perspectiva voltada para a continuidade do crescimento do
Agronegócio do Leite no Estado de Rondônia sendo necessário um aprimoramento dos
procedimentos e métodos¸ fazendo com que o Estado possa manter sua posição como um dos
maiores produtores de leite do Brasil.
Pfeifer (2011) apontaalguns pontos críticos no agronegócio do leite no Estado de
Rondônia, tais como a baixa produtividade, a falta de tecnologia adequada, baixo grau de
instrução do proprietário e principalmente a falta de competitividade em relação aos produtos
de outras regiões do Brasil, que está entre os motivos que impedem um maior crescimento do
Estado de Rondônia.Para Jank e Galan (1999), cada vez mais se torna necessária a inovação
de técnicas modernas, uma vez que os procedimentos dos produtos derivados do leite, desde a
produção primária até a sua distribuição, têm grande influência na qualidade do produto final.
Um maior crescimento na produção de Leite no Estado de Rondônia possibilitará o
desenvolvimento sustentável da região a partir do apoio às atividades produtivas por meio da
interação entre os atores econômicos, sociais e políticos, proporcionando assim, melhoria nos
indicadores de qualidade de vida. Esta atividade promove, ainda, a inclusão social por meio
do aumento na oferta de emprego e aumento na renda, facilitação no acesso ao crédito,
motivação para o associativismo e cooperativismo, com o desenvolvimento de um manejo

1

Criado pelo Decreto Estadual nº 13666 de 16 de junho de 2008.
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sustentável das pastagens e no melhoramento genético do rebanho ouda capacitação dos
atores; com ênfase na gestão da propriedade, qualidade e investimentos voltados para o
desenvolvimento de novas tecnologias, entre outros.
Neste contexto, o tema da pesquisa foidelineado pela identificação e análise das
capacidades estratégicas e dos comportamentos estratégicos obtidos através da visão baseada
em

recursos

dos

laticínios

Miraella.

A

pesquisa

enquadra-se

na

linha

de

pesquisaSustentabilidade na Amazônia. Esta linha de pesquisa contempla, segundo a grade
curricular do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da Universidade
Federal de Rondônia, o desenvolvimento, produção e disseminação de conhecimentos sobre
as estruturas produtivas, as tecnologias, a competitividade, a cooperação e, particularmente, as
relações

de

coordenação

dos

agentes

envolvidos

na

produção,

processamento,

interdependências e a distribuição dos produtos originados das unidades de conservação,
agricultura, pecuária e sistemas agroflorestais.
Com relação ao tema, constatou-se que está diretamente ligado com o estudo,visto que
na Visão Baseada em Recursos estão inseridas capacidades que são medidas/avaliadas de
acordo com as relações, coordenações e interações existentes entre os atores desde a
confecção ou aquisição da matéria prima, até a distribuição/comercialização do produto final
com qualidade para o consumidor.
São várias as contribuições que este estudo pode proporcionar, uma delas resultanuma
melhor compreensão das características teóricas da VBR, sua importância para as empresas,
sua eficácia e a necessidade de despertar o interesse para realização de outras pesquisas desta
teoria, contribuindo assim para a academia. Favorecendoa classificação das empresas
quantoaos comportamentos estratégicos, e assim poder, além de avaliar as capacidades
estratégicas

que

estão

proporcionando

vantagem

competitiva,

propor

alternativas

comportamentais,transformando-se numa ferramentapara auxiliar a tomada de decisão dos
seus gestores quanto a definir metas, objetivos e ajustes necessários.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
O aporte teóricosobre a origem e conceito de estratégica tem como fonteas abordagens
utilizadas por Drucker (1955), Chandler (1962) e Ansoff (1965). As tipologias e
comportamento estratégico são embasadasem Miles e Snow (1978), Porter (1980), Gimenez
(1999), Gimenez et al (1999), Tanet al, (2006, apud Smith et al, 1989), Malone et al (2008),
Gibbons (2008) e Ribeiro et al (2010).
O aporte teórico sobre Recursos e Visão Baseada em Recursos foi buscado em:
Penrose (1959), Wernerfelt (1984), Barney (1991), Peteraf (1993), Lobato et al (2003), Song;
DiBenedetto; Nason (2007), Araujo (2010) e Ribeiro et al (2010). Esobre comportamento
estratégico com foco na VBR,tem-seem Miles e Snow (1978), Gimenez (1999), Gimenez et al
(1999) Barney (1991), Song; Di Benedetto; Nason (2007), Gibbons (2008), Malone et al
(2008) e Ribeiro et al (2010) os conceitos centrais. Quanto às capacidades estratégicas com
foco na VBR o aporte teórico foi sustentado em: Barney (1991), Porter (1986, 1989),
Desarboet al (2005, 2006) e Ribeiro et al (2010).

2.1

Estratégia

A partir do século XX a estratégia passou a ser estudada nas organizações. Dentre os
autores mais destacados,encontra-se Drucker (1955), segundo o qual tudo é implantado e
realizado a partir de uma estratégia. Peter Drucker é considerado um dos pioneiros com
relação ao tema.
Outro autor que teve uma grande contribuição com relação ao tema foi Chandler
(1962). Para ele, a estratégia é a determinação das metas e objetivos de uma empresa para um
longo prazo, a adoção de cursos de ação e a alocação de recursos necessários para a realização
desses objetivos.
Para Ansoff (1965), a estratégia é definida como o estabelecimento de regras, decisões
e diretrizes exigidas por uma empresa para a sua ordem e crescimento rentável. No entanto,
Johnson e Scholes (2005) acreditam haver no mínimo três níveis de estratégia em
organizações: a estratégia corporativa, a estratégia da unidade de negócios e a estratégia
operacional ou funcional. A estratégia corporativa é utilizada quando a organização tem como
meta as atividades em mais de um tipo de negócio, através da diversificação, indicando a
direção em cada ramo de atividade, em cada área complementar.A estratégia de negócio é
caracterizada pelo estabelecimento de metas para um melhor desempenho, sempre atenta
20

àsatividades dos concorrentes diretos, para que possam adquirir e manter as vantagens
competitivas.A estratégia funcional é utilizada através da identificação das necessidades dos
clientes para adquirir vantagem competitiva em cada área de atuação da empresa, seja nas
instalações, seja na região geográfica de instalação, seja na qualidade do atendimento.

Figura 1 - Níveis de Estratégia

Fonte: Adaptado a partir de Johnson e Scholes (2005).

Na parte superior da pirâmide encontra-se a alta hierarquia da empresa, onde são
estabelecidos os objetivos, as metas e as estratégias de como a empresa conseguirá atingir os
resultados almejados em curto, médio e longo prazo, a partir de uma visão sistêmica da
empresa como um todo.
No centro encontra-se a estrutura funcional distribuída em diferentes áreas
responsáveis pelo cumprimento das metas de suas atividades específicas. Na parte inferior
estão os responsáveis pelas atividades operacionais que farão com que as metas sejam
atingidas.
Manfield (2002) referenciado em Tanet al (2006), menciona duas abordagens típicas
para a estratégia identificada na literatura: uma abordagem que examina uma série de
componentes da estratégia, tais como escopo, metas, objetivos, implantação de recursos,
identificação de vantagens competitivas e sinergia, para analisar a estratégia ao nível da
empresa; e outra denominada estratégia genérica, cujo objetivo é examinar as estratégias ao
nível da indústria.
Entre os tipos de estratégia mais influentes estão as defendias por Porter (1980) e a de
Miles e Snow (1978). Porter (1980) afirma que uma empresa pode seguir apenas três
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estratégias genéricas: estratégia de liderança no custo total, estratégia de diferenciação e uma
estratégia de foco. Já a tipologia de Miles e Snow (1978) classifica as empresas em quatro
grupos distintos, ou seja, defensores, prospectores, analisadores e reatores, com base em como
a empresa responde a três principais problemas que enfrenta: empresarial, engenharia e
administrativo.
Segundo estes autores, o problema empresarial define uma organização de domínio de
mercado do produto, o problema de engenharia centra-se na escolha de tecnologias e
processos de produção e distribuição, e o administrativo envolve a formalização,
racionalização e inovação de uma estrutura da organização e processos políticos.Embora cada
uma destas tipologias tenha seus méritos, a abordagem de Miles e Snow(1978) foi a
escolhida, neste trabalho, como referencial teórico.
O esquema de Porter (1980) é criticado.Tanet al, (2006)referindo-se a Smith et al,
(1989) apontam a contribuição como um descritivo em termos gerais e parece estar limitado
à explicação de um comportamento competitivo do mercado de grandes empresas, isto
comparando com outras duas vantagens importantes da tipologia Miles e Snow(1978) que são
a sua extensa orientação teórica detalhada e sua forte generalização em diferentes contextos
(SMITH et al, 1989, P. 63 apud TAN et al, 2006; GIMENEZ, 1999; GIBBONS, 2008,
RIBEIRO et al, 2010).
A tipologia proposta por Miles e Snow(1978) continua sendo uma das mais populares
abordagens usadas com frequência na medição da estratégia no nível de negócios.Gimenez
(1999), em sua pesquisa, identificou mais de 50 trabalhos que aplicaram a tipologia de Miles e
Snow no período entre 1987 e 1994.Segundo esteautor, a força desta tipologia é que
especifica relacionamentos entre estratégia, estrutura e processo em uma forma que permita a
identificação das organizações como um todo integrado em interação com seus ambientes.
Além disso, Gimenez (1999), Gibbons (2008) e Ribeiro et al (2010) não citam uma
única referência na literatura sobre crítica a tipologia de Miles e Snow.Na tipologia de Miles e
Snow as empresas em geral desenvolvem relativamente padrões estáveis de comportamento
estratégico, a fim de realizar um bom alinhamento com as condições do meio ambiente.
No quadro 1, a seguir, encontram-se descritos cada um dos comportamentos
estratégicos adaptados a partir da tipologia de Miles e Snow (1978), Gimenez (1999), Barney
(1991), Song; Di Benedetto; Nason (2007), Gibbons (2008), Malone et al (2008) e Ribeiro et
al (2010).
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Quadro 1 - Comportamentos Estratégicos - Tipologia de Miles e Snow (1978)
Comportamento
Estratégico

Descrição

Não tendem a procurar novas oportunidades fora de seu domínio de mercado. Raramente
precisam fazer grandes ajustes e adaptações na tecnologia utilizada, estrutura e métodos de
operações/procedimentos. Busca a eficiência dos métodos de operações/procedimentos já
existentes na empresa.
Sempre buscam novas oportunidades de mercado experimentando respostas às tendências
Prospector
do ambiente. São criadoras de mudanças e incertezas no mercado.
Operam dentro do domínio produto-mercado. Um relativamente estável e o outro
mudando, ou seja, operam de forma rotineira e eficiente em seus métodos de
Analisador
operações/procedimento ao mesmo tempo em que operam de forma atenta aos seus
concorrentes no que se refere a adaptação às novas ideias, novos mercados, novos métodos
que parecem ser mais promissores.
Organizações que não tem uma relação estratégia-estrutura consistente. Os ajustes são
Reativo
realizados de forma forçado pelo ambiente.
Fonte: Adaptadoa partir de Miles e Snow (1978), Gimenez (1999), Barney (1991), Song; Di Benedetto; Nason
(2007), Gibbons (2008), Malone et al (2008) e Ribeiro et al (2010).
Defensor ou
Conservador

Miles

e

Snow

(1978)

tambémpropõemque

os

quatro

tipos

de

comportamentosestratégicos sejam diferentes e se enquadramem três dimensões básicas do
que têm chamado de ciclo adaptativo:
a) problemas empresariais/empreendedor: definição de um domínio de mercado do
produto;
b) problemas de engenharia: escolha técnica de sistemas;
c) problemas administrativos: relacionada à estrutura e processos organizacionais.
O ponto central para o modelo de Miles e Snow (1978) é a relação específica entre os
quatro tipos de comportamentos estratégicos e o ciclo adaptativo. Os defensores ou
conservadoresencontrarão um nicho no mercado em que a estabilidade pode ser verificada até
mesmo em setores mais dinâmicos. Os prospectores constituem-se na fonte de instabilidade
em uma indústria para constantemente produzir inovações. Tendem a prosperar em ambientes
inovadores, dinâmicos, aproveitando as oportunidades de crescimento. Se não houver um
alinhamento entre a estratégia escolhida e estrutura organizacional e processos, pode levar a
organização a deixar de ser um concorrente efetivo, caracterizando formas instáveis de
organização que Miles e Snow denominaram reatores.
Na figura 2, a seguir, pode ser visualizado o ciclo adaptativo de Miles e Snow (1978).
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Figura 2- Ciclo Adaptativo

Fonte: Miles e Snow(1978)

Segundo Miles e Snow (1978) esta tipologia pode ser compreendida de uma forma
mais completa quando analisadas as cinco características básicas: Coalizão Dominante,
Percepções do Ambiente Organizacional, Segmentação, Monitoramento do Ambiente Externo
e as Restrições Dinâmicas, as quais estão descritas no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2 - Características básicas da Tipologia de Miles e Snow
Características Básicas

Descrição
Refere-se aos responsáveis pela tomada de decisão organizacional
Coalizão Dominante
e pela busca da solução para os problemas organizacionais.
Faz referência a interpretação entre a coalizão dominante e o
Percepção do Ambiente Organizacional
ambiente.
Faz referência à fragmentação ou à partição do ambiente levandoSegmentação
se em consideração a percepção do ambiente organizacional.
Faz referência à responsabilidade da coalizão dominante em estar
Monitoramento do Ambiente Externo
atento aos elementos do ambiente considerados mais críticos para
a organização.
Faz referência aos fatores do passado e aos atuais da organização:
Restrições Dinâmicas
estratégia, estrutura e o desempenho.
Fonte: Adaptado a partir de Miles e Snow (1978) e Gimenez (1999).

Segundo Miles e Snow (1978)o Ciclo Adaptativopressupõe que aadaptação
organizacional depende das percepções de coalizões dominantes sobre as condições
ambientais e das decisões tomadas no que se refere a maneira como a organização se
comportará nestes ambientes.O ponto forte desta tipologia é que especifica relacionamentos
entre estratégia, estrutura e processo deforma que permita a identificação das organizações
como um todo integrado com seus ambientes.
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A seguir, foi organizado no Quadro3 o resumo com a abordagem teórica sobre
estratégia.
Quadro 3 - Resumo Teórico de Estratégia
Item

Tema

Origem e
Conceito de
Estratégia

2.1

Abordagens,
Tipologias e
Comportamento
Estratégico

Resumo Teórico
Drucker (1955): tudo é implantado e realizado através de uma estratégia,
Peter Drucker é considerado um dos pioneiros com relação ao tema.,
Chandler (1962): a estratégia é a determinação das metas e objetivos de uma
empresa para um longo prazo, e a adoção de cursos de ação e a alocação de
recursos necessários para a realização desses objetivos.
Ansoff (1965): a estratégia é definida como o estabelecimento de regras,
decisões e diretrizes exigidas por uma empresa para a sua ordem e
crescimento rentável.
Porter (1980):uma empresa pode seguir apenas três estratégias genéricas:
estratégia de liderança no custo total, estratégia de diferenciação e uma
estratégia de foco.
Miles e Snow (1978): classifica as empresas em quatro grupos distintos, ou
seja, defensores, prospectores, analisadores e reatores, com base em como a
empresa responde a três principais problemasempresarial, engenharia e
administrativo.
Tanet al, 2006 referenciado por Smith et al, 1989: O esquema de Porter
(1980) é criticado por ser descrito relativamente em termos gerais e parece
estar limitado à explicação de um comportamento competitivo do mercado de
grandes empresas.
Gimenez (1999), Gibbons (2008) e Ribeiro et al (2010): não citam uma única
referência na literatura sobre qualquer grande crítica a tipologia de Miles e
Snow.
Gimenez (1999), Gibbons (2008) e Ribeiro et al (2010): A sua tipologia
envolve quatro tipos estratégicos: defensores, prospectores, analisadores e
reatores.
Ribeiro et al (2010), Gibbons (2008), Malone et al (2008), Gimenez (1999) e
Miles e Snow (1978): mencionam que os quatro tipos diferentes de estratégia
(defensores, prospectores, analisadores e reatores) seriam diferentes em três
dimensões
básicas
do
ciclo
adaptativo
(problemas
empresariais/empreendedor; problemas de engenharia; e problemas
administrativos).

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2

Recursos e Visão Baseada em Recursos (VBR)

Segundo Lobato et al (2003), uma organização é estruturada com base nos recursos
existentes e nas capacidades desenvolvidas para analisar, controlar e gerenciar estes recursos.
O processo de análise, controle e gerenciamentode uma organização se inicia através da
identificação dos recursos existentes na empresa. Tais recursos são subdividos em tangíveis:
equipamentos, instalações, matérias primas, entre outros; e intangíveis: procedimentos,
métodos, confiança, eficiência, entre outros. A vantagem competitiva é obtida através da
combinação dos recursos disponíveis na organização.
Penrose (1959) é citado por Wernerfelt (1984), Araujo (2010) e Ribeiro et al (2010)
como o marco inicial sobre a Visão Baseada em Recursos, por ser o primeiro autor a olhar
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uma organização como um vasto campo de recursos.O limite ao crescimento de uma
organização não está somente no mercado, mas também nos recursos que possui e,
principalmente, na maneira como são utilizados.
É a partir da distinção entre os recursos e a forma como estes são utilizados que se
encontra a origem da singularidade das empresas.Wernerfelt (1984) foi quem instituiu o termo
Visão Baseada em Recursos-VBR (ResourceBasedView - RBV), para tratar da construção de
vantagem competitiva a partir dos recursos da empresa. Para esse autor, um aumento na
lucratividade das empresas pode ser explicado por seus recursos ao invés da sua posição de
mercado.
Foi a partir da década de 1990, que a VBR começou a ser fomentada, trazendo um
novo foco e forma de pensar, não somente fixado na análise dos recursos externos da
organização, mas principalmente com relação à análise dos recursos internos. A VBR
juntamente com a estratégia, passou a ser formulada a partir de seus recursos (BARNEY,
1991).Utiliza-se o conceito de Barney (1991), para definir os recursos de uma organização
como sendo os ativos, capacidades, processos organizacionais, conhecimento, informação e
atributos controlados.
Os recursos da organização transformaram-se em uma das principais preocupações
para conseguir a vantagem competitiva e a sustentabilidade no mercado.Para tanto, as
estratégias da organização devem ser formuladas a partir dos recursos identificados como
sendo raros e valiosos, que sejam insubstituíveis e de difícil imitação (BARNEY, 1991).Ou
seja, não basta identificar os recursos raros e valiosos, é necessário ter conhecimento sobre as
estratégias que serão adotadas para poder usufruir de todos os benefícios que estes recursos
podem gerar.
Partindo desta necessidade, Song; DiBenedetto; Nason (2007) defendem que com a
VBR as organizações tendem a alocar seus escassos recursos para desenvolver capacidades
que gerem vantagem competitiva.
Segundo Barney (1991), os recursos podem ser classificados em tangíveis e
intangíveis. Os tangíveis são os bens reais, palpáveis; já os intangíveis são os que não são
materializados fisicamente. Sendo assim,consideram-se recursos tangíveis os recursos físicos,
financeiros, organizacionais e tecnológicos; e recursos intangíveis: recursos humanos,
recursos de inovação e recursos de reputação.
Pela VBR - Visão Baseada em Recursos, a organização, conhecedora de seus recursos
internos mais valiosos, raros, não imitáveis e de difícil substituição, busca criar oportunidades
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no mercado para seu aproveitamento, diferenciando-se justamente por sua estratégia em
considerar a questão interna à organização como mais importante. Barney (1991) apresenta
um modelo para entender a vantagem competitiva utilizando os recursos disponíveis,
conforme a figura 3:
Figura 3 - Vantagem Competitiva a partir dos Recursos

Fonte: Adaptado a partir de Barney (1991).

Barney (1991) demonstra conforme Figura 3 a construção da vantagem competitiva.
Na Figura 4 a seguir, é caracterizado cada um dos recursos.
Figura 4 - Características dos Recursos para Gerar Vantagem Competitiva

Fonte:Elaborado com base emBarney (1991).

Além de Barney, outro pesquisador da VBR, Peteraf (1993) aponta quatro condições,
as quais são dependentes umas das outras, para que as empresas possam ter vantagem
competitiva a partir dos seus recursos:
a) heterogeneidade: posse de recursos superiores à concorrência, os quais devem ser
fixos (ou quase fixos) e escassos;
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b) limites à competição ex-post: dificuldade ou impossibilidade de os competidores
imitarem os recursos, o que garante a sustentabilidade dos ganhos, impedindo que estes
sofram competição. Tais limites podem ser oriundos de direitos de propriedade, assimetrias
informacionais, ambiguidade causal (dificuldade para identificar o recurso valioso) e
isolamentos por aprendizado, por custos de mudança, por reputação, por custos de procura e
pela ocupação de canais de distribuição;
c) mobilidade imperfeita de recursos: recurso mais valioso na empresa atual do que
seria em outra empresa; esse resultado garante a sustentabilidade dos ganhos dentro da firma,
possibilitando que fatores importantes permaneçam. Essa ocorrência pode ser resultado de
dificuldades para definição de direitos de propriedade, de recursos com maior potencial para
agregar valor dentroda empresa, de ativos que agregam maior valor se utilizados
conjuntamente e de custos para transferência dos recursos; e
d) limites à competição ex-ante: o valor utilizado para obtenção dos recursos deve ser
inferior ao valor que o ativo proporcionará.
Esta abordagem VBR - Visão Baseada em Recursosmostra que a vantagem
competitiva, almejada pelas organizações, é obtida através do conjunto de recursos e
capacidades, criados, administrados e sustentados pelos responsáveis pelo planejamento das
atividades da organização.A seguir, foi organizado um quadro com o resumo com a
abordagem teórica sobre Recursos e a VBR – Visão Baseada em Recursos.

Quadro 4 - Resumo Teórico de Recursos e a Visão Baseada em Recursos (VBR)
Item

Tema

Resumo Teórico
Lobato et al (2003): uma organização é estruturada com base nos recursos existentes e
nas capacidades desenvolvidas para analisar, controlar e gerenciar estes recursos.
Wernerfelt (1984), Araujo (2010), Ribeiro et al (2010, 2011): Penrose (1959) é o
marco inicial sobre a Visão Baseada em Recursos sendo o primeiro a olhar uma
organização como um vasto campo de recursos.
Wernerfelt (1984): instituiu o termo Visão Baseada em Recursos-VBR (ResourcebasedView - RBV), para tratar da construção de vantagem competitiva a partir dos
Recursos recursos da empresa.
e Visão Barney (1991): Os recursos da organização transformaram-se em uma das principais
2.2
preocupações para se conseguir a vantagem competitiva e a sustentabilidade no
Baseada
mercado. As estratégias da organização devem ser formuladas a partir dos recursos
em
Recursos identificados como sendo raros e valiosos, insubstituíveis e de difícil imitação.
Song; DiBenedetto; Nason (2007): defendem que com a VBR as organizações tendem
a alocar seus escassos recursos para desenvolver capacidades que gerem vantagem
competitiva.
Peteraf (1993):aponta quatro condições, dependentes umas das outras, para que as
empresas possam ter vantagem competitiva a partir dos seus recursos: a)
heterogeneidade; b) limites à competição ex-post; c) mobilidade imperfeita de
recursos; e d) limites à competição ex-ante.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.3

Comportamento estratégico com foco na VBR
Para Song; Di Benedetto eNason (2007), citadas também por Ribeiro et al (2010) são

as interações entre os tipos estratégicos, os recursos e capacidades que geram resultados
positivos sobre o desempenho, sendo assim, há a necessidade das organizações alocarem os
seus recursos para construirem as capacidades que são mais consistentes com o seu tipo
estratégico.Barney (2001) mostra a importância da interação das estratégias desenvolvidas
com os recursos disponíveis afirmando que a criação de uma estratégia sem os recursos
necessários pode prejudicar o desempenho.
É necessário, então que a empresa desenvolva vários recursos estratégicos para obter
sucesso, adquirir e manter a vantagem competitiva como forma de sobrevivência no mercado.
Ribeiro et al (2010), afirma que as escolhas da estratégia visando obter sucesso e gerar
vantagem competitiva devem levar em consideração, primeiramente, os recursos que a
empresa possui. No entanto, a o fato da empresa possuir recursos não garante que ela tenha a
capacidade necessária para gerar vantagem competitiva.
No item anterior foi explicitado que as estratégias das organizações devem ser
formuladas a partir de recursos considerados valiosos, raros, de difícil imitação e de difícil
substituição. No entanto, Barney (1991) complementa que a empresa deve saber identificar
qual comportamento estratégico irá adotar para poder utilizar os recursos de forma eficiente e
eficaz.
Para Miles e Snow (1978), a empresa é fruto de um propósito articulado e de um
mecanismo estabelecido para realizá-lo, sendo que cada comportamento estratégico tem
características que exigem recursos que são distintos um do outro.Segundo os autores, o
comportamento estratégico com foco na VBR parte do princípio de que a diferença entre as
organizações são em decorrência dos recursos, competências e capacidades que possuem.
A seguir, os quatro tipos de comportamento estratégico, segundo Miles e Snow (1978)
são:
1. Defensoras: são organizações que têm restritos domínios no produto-mercado.
Gestores deste tipo deorganização sãoespecialistas em organização de seu espaço limitado de
operação, mas não tendem a procurar novas oportunidades fora dosseus domínios.Como
resultado desse foco restrito, estas organizações raramente precisam fazergrandes ajustes em
sua tecnologia, estrutura ou métodos de operação.Em vez disso, dedicam atenção primária a
melhoria da eficiência de suas operações existentes.
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Quadro 5 - Organizações Defensoras
Estratégia Básica
 Manter o seu segmento de
mercado escolhido;
 Ignorar o desenvolvimento fora
do seu mercado escolhido;
 Penetrar mais profundamente
os mercados atuais;
 Propor o crescimento com
cautela e de forma incremental.

Comportamento
 Tecnologia de núcleo único, muitas vezes, verticalmente integrada,
atualização da tecnologia atual para manter a eficiência;
 Estrutura e processo estáveis; Planejamento é intensivo, não extenso;
 Coalizões dominantes são as finanças e produção;
 Promover a partir de dentro; Estrutura Funcional;
 Extensa divisão do trabalho e alto grau de formalização;
 Controle centralizado;
 Fluxos de informação Vertical;Coordenação simples e barata;
 Eficiência Gerencial avaliada em relação ao passado.

Fonte: Elaborado com base emMiles e Snow (1978), Gimenez (1999), Malone et al (2008), Gibbons (2008),
Ribeiro et al (2010).

Ribeiro et al (2010), em sua análise sobre a tipologia de Miles e Snow, afirma que a
estratégia defensora é mais apropriada para indústrias estáveis do que para aquelas inseridas
em ambientes flexíveis, em situações de instabilidade e risco. Para Malone et al (2008) ao
invés de se concentrar em novos produtos ou no desenvolvimento de novos mercados, o
defensor foca mais na eficiência de recursos e melhoria de processos.
Partindo para interação entre os tipos estratégicos e o ciclo adaptativo de Miles e
Snow, tem-seno Quadro 6, a seguir:

Quadro 6 - Características das Organizações Defensoras
Componentes do
Ciclo Adaptativo

Dimensão

Característica do Tipo Estratégico Defensor

Domínio de produtos e mercados
Estreito e cuidadosamente focado
Postura de Sucesso
Proeminente em seu mercado
Monitoramento Ambiental
Forte monitoramento organizacional
Crescimento
Penetração cuidadosa
Objetivo tecnológico
Eficiência de Custos
Problema de
Amplitude tecnológica
Tecnologia única
Engenharia
Anteparos tecnológicos
Programas de manutenção / padronização
Coalizão dominante
Finanças e produção
Planejamento
De dentro para fora, alto controle
Problema
Administrativo
Estrutura
Funcional, autoridade de linha
Controle
Centralizado, formal, aspectos financeiros
Fonte: Elaborado com base em Miles e Snow (1978), Gimenez (1999).
Problema
Empreendedor

2. Prospectoras: são organizações que quase continuamente buscam oportunidades de
mercado, eregularmente experimentamrespostas potenciais às tendências emergentes. Assim,
essas organizações muitas vezes são as criadoras de mudança e de incerteza a que os seus
concorrentes devem responder. No entanto, por causa da sua forte preocupação com a
inovação de produtos e de mercado, essas organizações geralmente não são eficientes. No
Quadro 7 encontra-se a descrição deste comportamento.
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Quadro 7 - Organizações Prospectoras
Estratégia Básica
 Dominar em um estado
contínuo de desenvolvimento;
 Monitorar uma ampla gama de
condições ambientais, tendências e
eventos;
 Criar mudanças em suas
indústrias;
 Crescer principalmente através
de novos mercados e novos
produtos;

Comportamento
 Não eficiente, alteração na estrutura e tecnologia;
 Produção frequente de protótipos, múltiplas tecnologias;
 Tecnologias em pessoas e não máquinas;
 Coalizões dominantes são a área de marketing, pesquisa e
desenvolvimento;
 Contratação dos principais executivos a partir de fora;
 Planejamento é amplo, não intensivo;
 Estrutura baseada em produto;
 Menos divisão do trabalho, e baixa formalização;
 O controle é orientado para resultados;informações fluem para os
tomadores de decisão de forma descentralizada;
 Coordenação complexa e cara, conflito diretamente enfrentados e
resolvidos;
 Avaliação Gerencial feita a partir de organizações similares
Fonte: Elaborado com baseemMiles e Snow (1978), Gimenez (1999), Malone et al (2008), Gibbons (2008),
Ribeiro et al (2010).

"A capacidade principal do prospector está em encontrar e explorar novos produtos e
oportunidades de mercado” (RIBEIRO ET AL, 2010, p. 11). Malone et al (2008) mencionam
que os prospectores reagem rapidamente às mudanças percebidas no mercado, com o
desenvolvimento constante de novos produtos e serviços e procuram obter vantagem por meio
da velocidade para produzir e comercializar.
Partindo para interação entre os tipos estratégicos e o ciclo adaptativo de Miles e
Snow, tem-seas características das organizações Prospectoras no Quadro 8, a seguir:

Quadro 8 - Características das Organizações Prospectoras
Componentes do
Ciclo Adaptativo

Dimensão

Característica do Tipo Estratégico Prospector

Domínio de produtos e mercados
Amplo e em expansão contínua
Postura de Sucesso
Ativa iniciação da mudança
Monitoramento Ambiental
Orientado para o mercado e ambiente
Crescimento
Diversificado, desenvolve váriosmercados
Objetivo tecnológico
Flexibilidade e inovação
Problema de
Amplitude tecnológica
Tecnologias múltiplas
Engenharia
Anteparos tecnológicos
Diversificado, habilidades de pessoal técnico
Coalizão dominante
Marketing e finanças
Planejamento
Busca de problemas, oportunidades, perspectivas
Problema
Administrativo
Estrutura
Por produtos e/ou mercados
Controle
Desempenho no mercado, volume de vendas
Fonte: Adaptado a partir de Miles e Snow (1978), Gimenez (1999).
Problema
Empreendedor

3.Analisadoras: são organizações que operam em dois tipos de domínios produtomercado, um relativamente estável e o outro flexível/turbulento.Em suas áreas estáveis, essas
organizações operam rotineiramente e eficientemente através do uso de estruturas e processos
formalizados.
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Em suas áreas mais flexível/turbulentas, os gestores de topo vêem os seus
concorrentes de perto por novasideias, e então rapidamente adotam aquelas que parecem ser
as mais promissoras.

Quadro 9 - Organizações Analisadoras
Estratégia Básica
 Misturar produtos e mercados,
alguns estáveis, outros flexíveis;
 Imitar sucesso através de uma
extensa vigilância de marketing;
 Ser ávido seguidor da mudança;
 Crescer normalmente através de
penetração de mercado;
 Crescer por meio de produtos e
desenvolvimento de mercado;

Comportamento
 Eficiência moderada;
 Coalizão dominante é a área de marketing, pesquisa aplicada e
produção;
 Planejamento é intensivo e abrangente;
 Estrutura é matriz, funcional e de produtos;
 A coordenação é ao mesmo tempo simples e complexa;
 A avaliação Gerencial é de duas formas: eficiência versus passado e
eficácia contra organizações similares.

Fonte: Elaborado com baseem Miles e Snow (1978), Gimenez (1999), Malone et al (2008), Gibbons (2008),
Ribeiro et al (2010).

Malone et al (2008) menciona que o analista tenta manter uma posição segura e
estável no mercado, e ao mesmo tempo, movimenta-se rapidamente para acompanhar os
novos desenvolvimentos na indústria.
Partindo para interação entre os tipos estratégicos e o ciclo adaptativo de Miles e
Snow, tem-se as características das organizações analisadoras no Quadro 10, a seguir:

Quadro 10 - Características das Organizações Analisadoras
Componentes do
Ciclo Adaptativo
Problema
Empreendedor
Problema de
Engenharia
Problema
Administrativo

Dimensão
Domínio de produtos e mercados
Postura de Sucesso
Monitoramento Ambiental
Crescimento
Objetivo tecnológico
Amplitude tecnológica
Anteparos tecnológicos
Coalizão dominante
Planejamento
Estrutura
Controle

Característica do Tipo Estratégico Analisador
Segmentado e cuidadosamente ajustado
Seguidores cuidadosos de mudança
Orientado para a concorrência
Penetração assertiva e cuidadosa
Sinergia tecnológica
Tecnologias interrelacionadas
Incrementalismo e sinergia
Pessoal de planejamento
Abrangente com mudanças incrementais
Dominada por assessores, orientada por matriz
Métodos múltiplos, cálculos de riscos, cuidadoso

Fonte: Adaptado a partir de Miles e Snow (1978), Gimenez (1999).

4.Reatoras: são organizações em que os gestores de topo com frequência percebem
mudanças e incertezas que ocorrem em seusambientes organizacionais, mas são incapazes de
responder de forma eficaz.
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Porque este tipo de organização não tem umarelação estratégia-estrutura consistente,
raramente é feito o ajuste de qualquer tipo até que seja forçado a fazê-lo por pressões
ambientais.

Quadro 11 - Organizações Reatoras
Comportamento
 Gestão não consegue articular uma estratégia organizacional viável;
 Gestão articula uma estratégia adequada, mas a tecnologia, estrutura e processos não estão ligados a
estratégia de forma adequada;
 Gestão adere a uma relação estratégia-estrutura especial que não é relevante para o ambiente.
Fonte: Elaborado a partir deMiles e Snow (1978), Gimenez (1999), Malone et al (2008), Gibbons (2008),
Ribeiro et al (2010).

Partindo para interação entre os tipos estratégicos e o ciclo adaptativo de Miles e
Snow, tem-se o seguinte:

Quadro 12 - Características das Organizações Reatoras
Componentes do
Ciclo Reatoras
Problema
Empreendedor
Problema de
Engenharia
Problema
Administrativo

Dimensão
Domínio de produtos e mercados
Postura de Sucesso
Monitoramento Ambiental
Crescimento
Objetivo tecnológico
Amplitude tecnológica
Anteparos tecnológicos
Coalizão dominante
Planejamento
Estrutura
Controle

Característica do Tipo Estratégico Reativo
Irregular e transitório
Investidas oportunistas e postura de adaptação
Esporádico e dominado por tópicos específicos
Mudanças apressadas
Desenvolvimento e conclusão de projetos
Aplicações tecnológicas mutáveis
Habilidade de experimentar e improvisar soluções
Solucionadores de problemas
Orientado por crises e desarticulado
Autoridade formal rígida
Evitar problemas, resolver problemas

Fonte: Elaborado com base emMiles e Snow (1978), Gimenez (1999).

Miles e Snow (1978) argumentam que os defensores e os prospectores encontram-se
em lados opostos no estabelecimento de estratégias e entre estes tem um terceiro tipo
estratégico, chamado de analista.
Para Ribeiro et al(2010) o estabelecimento de uma correta estratégia em uma
organização resulta na geração de vantagem competitiva sustentável, devido a existência de
recursos adequados a cada um dos comportamentos estratégicos.
Ribeiro et al (2010), aponta em sua pesquisa os resultados de estudos recentes sobre
as relações entre a Visão Baseada em Recursos e o comportamento estratégico, as quais
encontram-se descritas no Quadro 13, a seguir.
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Quadro 13 - Estudos recentes sobre as relações entre a VBR e o Comportamento
Estratégico
Autores
Di
Benedetto
e Song
(2003)

Amostra

Resultados

Investigar o relacionamento entre o
tipo estratégico e as capacidades da
empresa.

245
empresas
chinesas

Os prospectores têm maior capacidade
tecnológica e de TI, enquanto os defensores
têm as maiores capacidades de marketing e de
orientação ao mercado.

Morgan,
Strong e
McGuinness
(2003)

Examinar,
empiricamente,
as
diferenças potenciais entre as
empresas que possuem a estratégia
competitiva do tipo estratégico e
aquelas que possuem modelos
estratégicos
alternativos
com
respeito a suas posições de
mercado.

149
empresas
no reino
unido

Prospectores têm maior capacidade de
marketing do que os demais tipos estratégicos.

Desarboet
al.
(2005)

Introduzir
nova
metodologia
quantitativa
para
derivar
empiricamente
tipologias
estratégicas.

Autores
AragónSánchez e
SánchezMarín
(2005)

Objetivos

Objetivos
Analisar a partir da RBV as
características da administração de
pequenas e médias empresas da
Espanha, de acordo com sua
orientação
estratégica
e
as
consequências no desempenho do
negócio.

709
empresas
da China,
Japão e
Estados
Unidos
Amostra
1.351
pequenas e
Médias
empresas
da
Espanha

Desarboet
al.
(2006)

Derivar uma metodologia preditiva
para
descobrir
tipologias
estratégicas
empiricamente
dirigidas que podem fornecer
benefícios tanto teóricos quanto
gerenciais.

216
empresas

Song, Di
Benedetto e
Nason
(2007)

Examinar
a
natureza
do
relacionamento
entre
as
capacidades, o tipo estratégico e
odesempenho financeiro.

216
empresas

Hughes e
Morgan
(2008)

Examinar o ajuste entre os recursos
de organizações de marketing e os
tipos estratégicos para a realização
de desempenho financeiro e de
mercado superiores.

143
empresas
de alta
tecnologia
do
Reino
Unido

Os gerentes das empresas precisam considerar
o ambiente e as capacidades quando
desenvolvem a estratégia, pois há um claro
relacionamento entre estas variáveis e o
desempenho.

Resultados
Prospectores são caracterizados por uma
melhor posição tecnológica, maior inovação e
maior uso de Tecnologias da Informação.
Além disso, os prospectores preocupam-se
mais com a administração de recursos
humanos e gastam mais com treinamento.
Prospectores têm as maiores capacidades
tecnológicas e de tecnologia da informação que
os outros tipos estratégicos, entretanto os
resultados
não
foram
estatisticamente
significativos. Já os defensores obtiveram as
maiores médias nas capacidades de marketing
e de orientação ao mercado, porém somente a
capacidade de marketing obteve uma diferença
significativa. Os reativos tiveram a maior
média de capacidade de administração, porém
o resultado não foi estatisticamente
significativo.
Prospectores têm maior capacidade tecnológica
apenas em relação aos defensores. Já nas
capacidades de Tecnologia da Informação, os
prospectores superam os demais tipos
estratégicos. Em relação às capacidades de
marketing e de orientação ao mercado, os
defensores têm as maiores capacidades,
entretanto não há diferença significativa entre
defensores e analistas, quando se trata de
capacidades de orientação ao mercado.
O ajuste dos recursos estratégicos são críticos
para o desempenho de defensores e analistas.
O mesmo não foi encontrado para os
prospectores.

Fonte: Ribeiro et al (2010).
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O Quadro 13 mostra que na pesquisade Di Benedetto e Song (2003), na pesquisa de
Song, Di Benedetto e Nason (2007) e na pesquisa de Desarboet al (2006), os Prospectores
têm maior Capacidade Tecnológica e os Defensores têm maior Capacidade de Marketing e de
Orientação ao Mercado.
A seguir, no quadro 14, foi organizado um quadro com o resumo da abordagem teórica
sobre Comportamento Estratégico com foco na VBR.

Quadro 14 - Resumo Teórico de Comportamento Estratégico com foco na VBR
Item

Tema

Resumo Teórico
Para Song; Di Benedetto; Nason (2007), citadas também por Ribeiro et al (2010):
as interações entre os tipos estratégicos e os recursos e capacidades que geram
resultados positivos sobre o desempenho, sendo assim, há a necessidade das
organizações alocarem os seus recursos para construir as capacidades que são
mais consistentes com o seu tipo estratégico.
Barney (1991): a empresa deve saber identificar qual comportamento estratégico
irá adotar para poder utilizar os recursos de forma eficiente e eficaz.
Miles e Snow (1978):a empresa é fruto de um propósito articulado e de um
mecanismo estabelecido para realizá-lo, sendo que cada comportamento
estratégico tem características distintas que exigem recursos que são distintos uns
dos outros. O comportamento estratégico com foco na VBR parte do princípio de
que a diferença entre as organizações são em decorrência dos recursos,
competências e capacidades que possuem.

2.3

Comportamento
Estratégico com
foco na VBR

Ribeiro et al (2010), Gibbons (2008), Malone et al (2008), Gimenez (1999) e
Miles e Snow (1978): mencionaram que os quatro tipos diferentes de estratégia
(defensores, prospectores, analisadores e reatores) seriam diferentes em três
dimensões básicas a que têm chamado de ciclo adaptativo (problemas
empresariais/empreendedor; problemas de engenharia; e problemas
administrativos). Segundo os autores:
 O defensor foca mais na eficiência de recursos e melhoria de processos.
 Os prospectores reagem rapidamente às mudanças percebidas no
mercado, com o desenvolvimento constante de novos produtos e
serviços.
 O analista tenta manter uma posição segura e estável no mercado, e ao
mesmo tempo, movimenta-se rapidamente para acompanhar os novos
desenvolvimentos na indústria;
 As reatoras são organizações em que os gestores de topo com freqüência
percebem mudanças e incertezas que ocorrem em seus ambientes
organizacionais, mas são incapazes de responder de forma eficaz.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.4

Capacidades estratégicas com foco na VBR

Porter (1986,1989) em sua análise e estudo da concorrência com relação àestratégia
mencionou quatro componentes essenciais: metas a curto e longo prazo; atualização constante
de estratégias; hipóteses sobre a realidade da organização e capacidades. Segundo o autor, as
capacidades são as análises e definições dos pontos fortes e fracos com o objetivo de se obter
vantagens.
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Com a Visão Baseada em Recursos, ao analisar uma organização em termos de
capacidades estratégicas, constata-se a importância da existência de instrumentos que gerem
uma fonte de vantagem competitiva que não pode ser facilmente imitada ou copiada pelas
concorrentes. Estas capacidades estratégicas são identificadas como o instrumento que realiza
a monitoração das atividades internas adaptando as diversas situações às necessidades do
ambiente externo.Barney (1991) corrobora dizendo que por meio da VBR pode-se identificar
as características dos recursos e capacidades internas da organização, pode-seainda ajudar a
obter e manter um diferencial competitivo por um longo período de tempo.
A diferença entre as organizações estão muitas vezes na forma como se obtém estes
recursos, na medida em que a organização possa organizar os recursos para criar valor, sejam
raros, difíceis de serem imitados e difíceis de serem substituídos, esses recursos podem
constituir uma fonte de vantagem competitiva sustentável para a organização, no entanto, caso
a organização não consiga obter estes recursos terá um desempenho homogêneo às demais.
Com relação a esta vantagem competitiva,Barney (1991) define como a criação de
valor para a organização durante a implementação de uma estratégia que não tenha sido
utilizada por nenhum concorrente atual ou potencial. Quando os concorrentes não são capazes
de duplicar os benefícios da estratégia da empresa, tem-se a vantagem competitiva.Barney
(1991) ainda estabelece quatro atributos que os recursos precisam possuir: devem ser
valiosos; raros; difícil de serem imitados; e de difícil substituição. Para se obter vantagem
competitiva com relação a seus concorrentes é necessário estar de posse destes quatro
atributos.Para identificar e manter a posse destes quatros atributos é necessário desenvolver
estratégias para aumentar a capacidade da organização de utilizar os recursos internos de
forma eficiente e eficaz.
Para Song; Di Benedetto; Nason (2007), citadas também por Ribeiro et al (2010) são
as interações entre os tipos estratégicos e os recursos e capacidades que geram resultados
positivos sobre o desempenho, sendo assim, há a necessidade das organizações alocarem os
seus recursos para construir as capacidades que são mais consistentes com o seu tipo
estratégico.
Barney (1991) mostra a importância da interação das estratégias desenvolvidas com os
recursos disponíveis afirmando que a criação de uma estratégia sem os recursos necessários
pode prejudicar o desempenho.
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Dessa forma, torna-senecessário, então, que a empresa desenvolva vários recursos
estratégicos para obter sucesso, adquirir e manter a vantagem competitiva como forma de
sobrevivência no mercado.
Ribeiro et al(2010) em seu estudo sobre comportamento estratégico da empresa e a
visão baseada em recursos utilizou as contribuições de Desarboet al (2005, 2006) a partir de
um estudo desenvolvido em 709 unidades estratégicas na China, Japão e Estados Unidos e
216 empresas norte americanas e agruparam as medidas pesquisadas em cinco tipos de
capacidades: Capacidades de Marketing, Capacidades de Orientação ao Mercado,
Capacidades de Tecnologia da Informação, Capacidades Tecnológicas e Capacidades de
Administração.
Desarboet al (2005, 2006) citado por Ribeiroet al (2010) descreveu cada uma destas
cinco capacidades - marketing, orientação ao mercado, tecnologia da informação,
tecnológicas e administração, utilizando como ponto chave as atividades do prospector
(inovador), o defensor e o analista.Neste trabalho, adaptou-separa as organizações, conforme
descrito a seguir.

a) Capacidades de marketing

As capacidades de marketing incluem o conhecimento dos consumidores e dos
concorrentes, qualidade dos serviços, habilidade em segmentar mercados, habilidade em
oferecer serviços diferenciados. A eficácia da publicidade e da formação de preço são de
grande importância para os defensores manterem vantagem competitiva sustentável, pois
estão preocupados em proteger seus consumidores e produtos atuais.
As organizações necessitam de competências no planejamento e alocação de recursos
de marketing e no controle de atividades de marketing, o que sugere que as capacidades
de marketing são,

igualmente,

importantes

para

elas.Requerem

ainda

determinadas

capacidades de marketing por desenvolverem novos mercados e produtos e procurarem
manter o domínio em mercados que já atuam.
A capacidade de marketing é medida através da análise de sete fatores: Conhecimento
dos clientes; Conhecimento dos concorrentes; Integração das Atividades de pré-venda, venda
e pós-venda; Competência para segmentar e definir os mercados de atuação; Eficácia da
formação do preço de venda; Eficácia de publicidade; Competência para oferecer serviços
adicionais ao cliente.
37

b) Capacidades de Orientação ao Mercado
Por capacidade de orientação ao mercado, o mesmo autor diz que trata-se da
capacidade da organização em criar relacionamentos duráveis com fornecedores, reter
consumidores e unir-se a membros do canal de distribuição, como atacadistas e varejistas.
As organizações necessitam de um nível alto de capacidade de orientação ao mercado
para se antecipar às mudanças e às necessidades de seus clientes no intuito de manter o
domínio do mercado, manter sua vantagem competitiva, através de uma maior qualidade nos
produtos, um bom preço e outros.
A capacidade de orientação ao mercado é medida através da análise de três fatores:
sintonia com o mercado; retenção de clientes (fidelização); e relacionamentos duráveis com
os fornecedores.

c) Capacidades de Tecnologia da Informação (TI)
As capacidades de tecnologia da informação são aquelas que auxiliam uma
organização a criar conhecimento técnico e de mercado e facilitam o fluxo da comunicação
interna e a integração entre os departamentos.
As organizações necessitam de capacidade de tecnologia da informação para inovar e
explorar as vantagens para ser e se manter como a primeira no mercado. Mesmo quando as
organizações não inovam e focam mais na eficiência de seus processos também é necessária a
capacidade de tecnologia da informação para manter a eficiência do processo e ao mesmo
tempo possuir flexibilidade para inovar.
A capacidade de tecnologia da informação é medida através de seis fatores: Sistemas
de TI para facilitar a integração entre os departamentos; Sistemas de TI para facilitar as
informações do produto no ato da venda; Sistema de TI para facilitar a criação de
conhecimento de mercado; Sistema de TI para comunicação interna; Sistema de TI para
comunicação externa; e Sistema de TI para o gerenciamento das informações.
d) Capacidades tecnológicas
As capacidades tecnológicas estão relacionadas à eficiência do processo de produção,
redução de custos, maior consistência na entrega e maior competitividade, além do
desenvolvimento de novos produtos e da previsão de mudanças tecnológicas na indústria. São
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habilidades internas da organização, entretanto são ditadas pelo mercado, pela concorrência,
mudanças ambientais ou novas oportunidades.
Importante para todos os tipos estratégicos, as capacidades tecnológicas operam em
ambientes em constante mudança e utilizam a estratégia de ser o primeiro no mercado. São,
portanto, portadores de múltiplas tecnologias que garantam o desenvolvimento contínuo e a
ampliação de mercados e produtos.
Através das capacidades tecnológicas se busca manter baixos custos por meio de
domínios criados para absorver as saídas em bases contínuas e previsíveis. As organizações
passam a operar tanto com flexibilidade quanto com estabilidade.
A capacidade tecnológica é medida através de seis fatores: desenvolvimento de novos
serviços; acompanhar o lançamento de novos produtos; habilidades de prever mudanças
tecnológicas no setor; cumprimento de prazo de entrega; competência para entregar o produto
em perfeitas condições; habilidade para prestar atendimento com qualidade.
e) Capacidades de Administração
A capacidade de administração inclui a habilidade para integrar sistemas logísticos,
controle de custos, administração financeira e de recursos humanos, previsão de vendas e
administração do plano de marketing, entre outros.
Inclui a capacidade e flexibilidade de interação entre os ambientes internos e externos,
o desenvolvimento de recursos estratégicos capazes de gerar agilidade, pró-atividade e
agressividade, além de um foco maior no controle, sobretudo no de custos.
As organizações precisam desenvolver a gestão para garantir que processos e estrutura
organizacional suportem, ao mesmo tempo, áreas de operação dinâmicas e estáveis. Para este
tipo estratégico, os autores sustentam que é necessário um sistema de administração que
garanta o equilíbrio entre a flexibilidade e o controle, ao mesmo tempo em que deve possuir
planejamento de marketing e produção para mercados sob seu domínio, também deve
concentrar-se no desenvolvimento de novos produtos e mercados.
A capacidade de administração é medida através de oito fatores: sistemas logísticos
integrados; capacidade de controle de custos; competência de administração financeira;
capacidade de administração de recursos humanos; exatidão da previsão de receitas e
lucratividade; processo de planejamento de marketing; capacidade de manter a equipe
alinhada aos objetivos da empresa; e gestão participativa.
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A seguir, foi organizado um quadro com o resumo com a abordagem teórico sobre
Capacidades Estratégicas com foco na VBR.
Quadro 15 - Resumo Teórico das Capacidades Estratégicas com foco na VBR
Item

Tema

2.4

Capacidades
Estratégicas
com foco na
VBR

Resumo Teórico
Porter (1986, 1989): em sua análise e estudo da concorrência com relação a
estratégia mencionou quatro componentes essenciais: metas a curto e longo prazo,
atualização constante de estratégias, hipóteses sobre a realidade da organização e
capacidades. Segundo o autor, as capacidades são as análises e definições dos
pontos fortes e fracos com o objetivo de se obter vantagens.
Barney (1991): através do VBR podem-se identificar as características dos
recursos e capacidades internas da organização, podem ainda ajudar a obter e
manter um diferencial competitivo por um longo período de tempo.
Ribeiro et al (2010) em seu estudo sobre comportamento estratégico da empresa e
a visão baseada em recursos utilizou as contribuições de Desarboet al (2005,
2006) a partir de um estudo desenvolvido em 709 unidades estratégicas na China,
Japão e Estados Unidos e 216 empresas norte americanas e agruparam as medidas
a serem pesquisadas em cinco tipos de capacidades:
(a) Capacidades de Marketing: conhecimento dos consumidores e dos
concorrentes, qualidade dos serviços, habilidade em segmentar mercados,
habilidade em oferecer serviços diferenciados e a eficácia da publicidade e da
formação de preço.
(b) Capacidades de Orientação ao Mercado: trata-se da capacidade da organização
em criar relacionamentos duráveis com fornecedores, reter consumidores e unirse a membros do canal de distribuição, como atacadistas e varejistas.
(c) Capacidades de Tecnologia da Informação: aquelas que auxiliam uma
organização a criar conhecimento técnico e de mercado e facilitam o fluxo da
comunicação interna e a integração entre os departamentos.
(d) Capacidades Tecnológicas: estão relacionadas à eficiência do processo de
produção, redução de custos, maior consistência na entrega e maior
competitividade, além do desenvolvimento de novos produtos e da previsão de
mudanças tecnológicas na indústria.
(e) Capacidades de Administração: inclui a habilidade para integrar sistemas
logísticos, controle de custos, administração financeira e de recursos humanos,
previsão de vendas e administração do plano de marketing, entre outros.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.5

Administração da produção e cadeia produtiva
Como conceito, utiliza-se a definição de Administração da Produção de Slack,

Chambers e Johnston (2009), segundo os quais a administração da produção é a atividade de
gerenciar os recursos destinados à produção e disponibilização de bens e serviços.Tem como
um dos seus objetivos a melhoria do desempenho dos recursos produtivos: homens, máquinas,
materiais, sistemas de administração, em qualquer unidade econômica. Para que uma empresa
alcance seus objetivos é necessário usar os recursos de forma eficiente e que produza um
produto e/ou um serviço que satisfaça as necessidades, os anseios dos consumidores.
É necessário ainda que a empresa seja eficiente como um todo, e que haja contribuição
de todos os setores diretamente ligados a produção, formando um sistema, tais como:
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marketing, contábil, financeiro, recursos humanos, compras, engenharia, tecnologia da
informação, suporte, e outros. A partir deste sistema organizacional o processo de
transformação dos recursos em bens e/ou serviços passa por três etapas: Input (entrada) –
transformação/processamento – output (saída).
Utilizando as contribuições de Ritzman (2004), verifica-se que a administração da
produção pode ser entendida como a maneira pela qual as organizações dirigem e controlam
os processos que transformam insumos em bens e serviços.Esses processos são realizados
com o objetivo de gerar produtos e bens para os clientes.A partir deste conceito, concluí-se
que os insumos são transformados “dentro” de um processo, com o propósito de agregar
valor, conforme mostra a Figura 5, a seguir:

Figura 5 - Processos de Transformação dos Recursos
Ambiente

Recursos de
entrada a serem
transformados
Materiais
Informação

Consumidores
Instalações
Pessoal

Processo
Recursos de
Entrada

de

Saídas de
Produtos

(Input)

Transformação

(Output)

Consumidor
es

Recursos de
entrada de
transformação

Ambiente
Fonte: Elaboradocom base em Ritzman (2004) e Marques (2009).

A figura acima mostra que os recursos são modificados por um processo de
transformação e, a partir daí, tem-se os outputs. Em resumo, o autor menciona que a produção
envolve um conjunto de recursos de input usado para transformar algo ou para ser
transformado em outputs de bens e serviços.
Ritzman (2004) enumera uma variedade de assuntos ao qual a Administração da
Produção está diretamente ligada, dentre os quais: Estratégia de produção, Planejamento da
Produção, Planejamento e Controle, Projetos de produtos e serviços, Ergonomia, Estudo de
Tempos e Movimentos, Cadeia Produtiva e Arranjos Produtivos.
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Cada um destes assuntos é subdividido, o que mostra a amplitude de alcance e a
importância da Administração da Produção.Pela sua importância na área que a pesquisa será
realizadadestaca-se a cadeia produtiva agroindustrial.
Segundo Araújo (2010), o agronegócio, traduzido do termo inglês agribusiness
(difundido a partir da década de 1980), é o conjunto de todas as operações e transações
envolvidas, desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas
unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos
agropecuários naturais ou industrializados.
Para Araújo (2010) o agronegócio envolve as seguintes funções:
•

Suprimentos à produção agropecuária;

•

Produção agropecuária propriamente dita;

•

Transformação;

•

Acondicionamento;

•

Armazenamento;

•

Distribuição;

•

Consumo;

•

Serviços complementares (publicidade, bolsas de mercadorias etc.).

Torna-se necessário, então, ainda segundo Araújo (2010), compreender o agronegócio
dentro de uma visão de sistemas que engloba os setores denominados antes da porteira, dentro
da porteira e após a porteira, ou ainda, significando a mesma a montante a produção
agropecuária propriamente dita e ajusante.
Os setores antes da porteira ou a montante da produção agropecuária são compostos
basicamente pelos fornecedores de insumos e serviços, máquinas, implementos, defensivos,
fertilizantes, corretivos, sementes etc.
Dentro da porteira ou produção agropecuária é o conjunto de atividades desenvolvidas
dentro das unidades produtivas agropecuárias (envolve preparo e manuseio dos solos, tratos
culturais, irrigação, colheita, criações e outras).
Após a porteira ou a jusante da produção agropecuária refere-se às atividades de
armazenamento, beneficiamento, industrialização, embalagem, distribuição, consumo de
produtos alimentares e etc.
As Cadeias Produtivas utilizam os elementos essenciais do Agronegócio. Para definir
a Cadeia Produtiva será utilizado o conceito de Batalha (1997):
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Sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e
ligadas entre si por um encadeamento técnico e também um conjunto de relações
comerciais e financeiras que estabelecem, entre os estados de transformação, um
fluxo de troca, situado de montante à jusante, entre fornecedores e clientes.

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos – DIEESE2,
em estudo realizado no ano de 2005, definiu a cadeia produtiva como uma sequência de
empresas ou setores econômicos unidos por relações significativas de compra e venda. Na
Cadeia Produtiva cada empresa é responsável por uma etapa do processo de transformação e
transferência dos insumos não importando sua localização.
Para Zylbersztajn (2000) citado porPaes-de-Souza et al (2009), as relações de
dependência entre as indústrias de insumos, a produção agropecuária, a indústria de alimentos
e o sistema de distribuição passaram a ser observados, com mais frequência nos estudos das
relações agroindustriais, com base nos fundamentos teóricos de Jonh Davis e Ray Goldberg e,
também, pelo conceito de cadeia produtiva.
Farina e Zylbersztajn (1992) e Zylbersztajn (1995), definem cadeia produtiva como
sendo a sucessão de estágios de transformação pelo qual é modificada a matéria-prima, são
ainda operações organizadas de forma vertical e percorridas pelo produto desde sua produção
até sua distribuição, e podem ser coordenadas através do mercado ou da intervenção dos
diferentes agentes que participam da cadeia. Entre estes agentes estão incluídas as questões
econômicas, financeiras, tecnológicas, sociais, culturais e legais.
Segundo Paes-de-Souza (2007), a cadeia produtiva está inserida nos seguintes
ambientes:
•

Ambiente institucional:
 Composto pelas leis, culturas, etnias e tradições;

•

Ambiente organizacional:
 Formado pelos centros de pesquisa, de fiscalização, associações,
cooperativas, sindicatos e as próprias empresas;

•

Ambiente empresarial:
 Formado pelos departamentos das empresas e seus recursos financeiros,
humanos, tecnológicos e entre outros.

2

O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é uma criação do movimento
sindical brasileiro. Foi fundado em 1955 para desenvolver pesquisas sobre os eixos temáticos: emprego, renda,
negociação coletiva, desenvolvimento e políticas públicas.
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Paraentendimento da distribuição destes ambientes na cadeia produtiva encontra-se a
Figura 06, a seguir:

Figura 6 - Distribuição dos Ambientes na Cadeia Produtiva
Ambiente Institucional

Instituições
Governamentais
(três poderes)

Universidades
e
Escolas Técnicas

Ambiente
empresarial
Cadeia Produtiva
Pequenas, Médias
e Grandes
empresas
Economia
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Instituições de Fomento
e
Investidores

Centro de Pesquisa
e
Tecnologia

Organizações não
governamentais

Comunidade
e
Mercado Local

Órgão de Normalização
e
Fiscalização

Associações,
Cooperativas e
Sindicato

Ambiente
Organizacional

Fonte: Paes-de-Souza (2007).

O que vai diferenciar uma empresa da outra não é somente a forma que irá se adaptar
às necessidades dos consumidores, mas também,a forma como serão coordenadas as
interações dentro da cadeia produtiva.
Batalha e Silva (1997) divide a cadeia em três macrossegmentos:
•

Comercialização: representa as empresas que estão em contato com o
cliente final da cadeia de produção e que viabilizam o consumo e o
comércio dos produtos finais. Podem ser incluídas nestesmacros segmentos
as empresas responsáveis somente pela logística de distribuição;

•

Industrialização: representa as firmas responsáveis pela transformação das
matérias primas em produtos finais destinados ao consumidor. O
consumidor pode ser uma unidade familiar ou outra agroindústria; e
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•

Produção de matérias-primas: reúne as firmas que fornecem as matérias
primas iniciais para que outras empresas avancem no processo de produção
do produto final.

Paes-de-Souza et al (2009) menciona que o entendimento de sistema agroindustrial
(SAG), agronegócio ou agribusiness, e o enfoque sistêmico do produto commodity systems
approach (CSA) está relacionado com a observação macro do sistema e as medidas de
regulação dos mercados, que envolve, normalmente, os ambientes institucional e
organizacional, bem como, a abordagem do gerenciamento de cadeias de suprimentos
(supplychain management -SCM) que integra o ambiente empresarial.Segundo a autora, este
sistema envolve um conjunto de elementos e uma rede de relações funcionais que interagem
entre si para alcançar um objetivo determinado.
Morvan (1985)citado em Paes-de-Sousa et al(2009), destaca que o que está
implicitamente ligadoàcadeia produtiva agroindustrial é a visão de uma sucessão de operações
de transformação dissociáveis que podem ser ligadas ou separadas por um encadeamento
técnico entre si, tendo um conjunto de relações comerciais e financeiras que estabelecem um
fluxo de troca da montante ajusante e entre fornecedores e clientes e, têmcomo suporte ações
econômicas que promovem a valoração dos meios de produção e asseguram a articulação das
operações.
O entendimento das cadeias produtivas agroindustriais faz com que a produção ocorra
de modo mais acelerado. Seu estudo é uma ferramenta de suma importância para se realizar a
análise das atividades agropecuárias, contribuindo assim para um melhor desenvolvimento do
sistema agroindustrial.

2.5.1 Cadeia Produtiva Agroindustrial da Pecuária de Leite
De acordo com dados do ano de 2012 do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA), o Brasil ocupaa terceira posição no Ranking Mundial de Produção de Leite,
com mais de 33 bilhões de litros de leite produzidos por ano, atrás de Estados Unidos e China,
primeira e segunda colocada, respectivamente. Segundo estudo da Associação Leite Brasil 3, a
expectativa é que a produção no ano de 2013 ultrapasse os 34 bilhões de litros de leite e com

3

A Associação Brasileira dos Produtores de Leite, nome fantasia Leite Brasil, é uma entidade de classe de
representação nacional dos produtores de leite, fundada em 1997, que tem como objetivo defender
institucionalmente os produtores de leite nas esferas pública e privada, nacional e internacional.
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esta previsão de produção o Brasil possa assegurar a manutenção da terceira posição do
Ranking Mundial de Produção de Leite.
Scheidt (2008) menciona que a distribuição de produtos derivados do leite no Brasil
vem sendo executada por pequenas, médias e grandes empresas que atendem todo o território
nacional, onde é comercializado desde o leite na forma in naturaaté os segmentos mais
sofisticados.
A produção de leite é identificada como sendo um dos ramos do Agronegócio 4.
Segundo Araújo (2010), o Agronegócio é o conjunto de todas as operações e transações
envolvidas, desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas
unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos
agropecuários in natura ou industrializados.
Dentre as diversas áreas do Agronegócio, pode-se mencionar a Agropecuária, o qual
está incluído a Pecuária Leiteira e, conseqüentemente, todos os produtos derivados do leite.
O leite é caracterizado como sendo um dos produtos mais importantes da agropecuária
no Brasil, desempenhando um papel de suma importância como um suplemento alimentar
bem como na geração de emprego e renda.
No entanto, a visãointerna é de que o Brasil necessita procurar condições e
capacidades para aumentar sua produção, visto que mesmo obtendo o terceiro lugar no
ranking, a pecuária não é considerada, de uma forma geral, como especializada, devido
àsgrandes diferenças existentes nos sistemas de produção.
Dados do PIB de Rondônia demonstram que produção leiteira é um dos principais
componentes da cadeia do agronegócio. Dos 27 estados da federação, Rondônia, segundo os
dados do IBGE (2012), ocupa o 10º lugar na produção de leite do Brasil e a primeira posição
na região norte, seguido por Pará e Tocantins.
As empresas rondonienses, nos últimos anos, seguindo esta tendência de crescimento
da produção nacional, mesmo com baixos índices de eficiência técnica, têm investido na
produção de diversos produtos derivados do leite e o mercado local está substituindo os
produtos importados de outros estados por produtos industrializados na cadeia produtiva do
leite em Rondônia.

4

O agronegócio é a tradução do termo inglês agribusiness e começou a ser difundido a partir da década de 80.
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Paes-de-Souza (2007), na pesquisa publicada no Plano de Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia Legal5 – Estudos – Diagnósticos de Aglomerações – PDSA 20052008, e Sheidt (2008) mencionam que o agronegócio de leite em Rondônia teve seu início de
crescimento a partir de 1970, com um grande crescimento populacional, momento em que
iniciou a definição da estrutura fundiária do Estado.
Um dos motivos principais para o crescimento do agronegócio de leite em Rondônia é
sua vasta extensão de terras e clima quente, favorecendo os detentores de propriedades rurais
a investir na pecuária.
Para Paes-de-Souza (2007) o agronegócio do Leite de Rondônia, constitui-se um dos
principais setores geradores de renda do Estado e detém uma significativa estrutura de
processamento. A sua principal matéria prima tem base rural agrícola, apresenta uma
capacidade produtiva crescente e uma série de oportunidades de agregação de valor para
atendimento aos mercados local e nacional.
No mesmo entendimento, Rodrigues (2010) menciona que quanto às perspectivas de
mercado, a produção de leite e de derivados, na Região, além do mercado local, existe
possibilidade de alcançar o mercado de outras regiões do País ou ainda exportar para outros
países.
Rodrigues (2010) afirma, em suas pesquisas, que o município de Rolim de Moura está
entre os principais centros da cadeia produtiva do leite em Rondônia, mais precisamente na
região central do Estado, região que é considerada a principal bacia leiteira estadual em
quantidade de leite cru produzido em estabelecimentos industriais lácteos instalados.
Rolim de Moura, no Estado de Rondônia, é considerado um grandecentro produtor
agropecuário. A sua historia está vinculada à expansão da fronteiraagrícola nacional
decorrendo da convergência de fluxos migratórios.A emancipação político-administrativa foi
efetivada pelo Decreto de Lei nº.71 de 05 de agosto de 1983 e, a instalação deu-se em 09 de
novembro de 1984.
É um importante pólo regional, sendo a cidade mais populosa eeconomicamente ativa
da Zona da Mata Rondoniense, com uma população de mais de cinqüenta mil habitantes
(IBGE, 2010). Localiza-se a 476km(quatrocentos e setenta e seis quilômetros) de Porto Velho
(capital de Rondônia),seguindo o trajeto da BR-364.

5

Resultado de uma pesquisa cujo objetivo foi estudar o arranjo produtivo local da pecuária leiteira na Região
Central do Estado de Rondônia, a partir da republicação da metodologia, instrumento de pesquisa e estrutura
analítica da Rede de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais – RedeSist, do Instituto de Economia/UFRJ.
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É a sétima cidade mais populosa de Rondônia com aproximadamente cinquenta e
cinco mil habitantes (IBGE2013), possui o 7º maior PIB do Estado de Rondônia. Limita-se ao
norte com o município de Castanheiras, ao Sul com Santa Luzia d' Oeste, a leste com Pimenta
Bueno e São Felipe do Oeste e a Oeste com Novo Horizonte do Oeste, conforme Figura 7,
conforme a figura a seguir:
Figura 7 - Mapa Geográfico do Estado de Rondônia

Fonte: Governo do Estado de Rondônia.

É um dos mais importantes municípios do Estado, tem uma economia sólida com
ótimas perspectivas de crescimento, caracterizado como um grande centro agropecuário. As
principais atividades econômicas são a agrícola, pecuária, industrial, extrativista, o comércio e
a prestação de serviço.
Com relação àpecuária leiteira, a criação de gado é uma realidade na Região Centro
Oestedo Estado, e está em expansão no Município.Conforme asinformações descritas no
Levantamento de dados sobre a produção de leite em Rondôniaelaborado pela Agência de
Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON,no ano de 2013, o
rebanho do município é um dos maioresda região com uma média de mais de quatorze
milvacas em lactação, criadas por grandes, médios e pequenosproprietários, com uma
produção diária de mais de sessenta e quatro mil litros/dia, estando na 16ª colocação no
Ranking de Produção Diária de Leite do Estado.
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Segundo dados levantados junto ao IBGE (2012), estão instalados noMunicípio de
Rolim de Moura 168 indústrias, classificadas como Indústrias Extrativistas, Transformaçãoe
Construção.
Rodrigues (2010), em sua pesquisa sobre a Produção de Leite no Município de Rolim
de Moura relatou sobre a importância de analisar a eficiência e a situação socioeconômica dos
produtores por meio de avaliação do ganho de produtividade e aumento da renda.
Entendimento e necessidade de estudos que podem ser realizadas nos laticínios também.
A escolha do Município justifica-selevando-se em consideração três pontos: i) possuir
o maior número de associações beneficiadas com recurso e taques de resfriamento
comunitário, e ii) o fato do Município possuir uma participação na bacia leiteira de apenas de
3,02% (nível estadual) e ser o 8º (oitavo) no ranking de maior produção dentro do estado
(IBGE-2008).
Os Frigoríficos Marfrig S/A, Alfa Carnes S/A, Minerva Indústria e Comércio
deAlimentos S/A, FrigopecLtda, Laticínios BracolHolding Ltda, Lacticínios Miraella,Sorolac
Pedro Berteli, Cooperataiva dos Produtores de Leite de Rolim de Moura(Cooaprolim)
Laticinio Santa Luzia Ltda (Mariela) estão localizados na área rural domunicípio.
Os laticínios instalados no Município consomem em torno de 120.000litros/dia de
leite. A indústria em funcionamento produz queijo, manteiga, leitecondensado e outros
derivados de leite que são exportados para a Região Norte eoutros Estados consumidores do
sul e sudeste.
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3 PROCEDIMENTOSMETODOLÓGICOS
Neste capítulo apresentam-seos procedimentos metodológicos utilizados na execução
da pesquisa utilizando a Visão Baseada em Recursos (VBR), no que concerne aos
Comportamentos e Capacidades Estratégicas do Laticínio Miraella.
Os procedimentos foram divididos em sete etapas, conforme a seguir:
 Primeira: definição do tema da pesquisa das teorias fundamentais.
 Segunda: revisãosobre o que já foi publicado sobre o tema.Procurou-se realizar
análise das bibliografias recomendadas, quanto às três principais teorias da
pesquisa: Estratégia, Comportamento Estratégico e Visão Baseada em
Recursos.
 Terceira: estruturaçãodo problema de pesquisa levando-se em consideração a
área de estudo e as definições das teorias mencionadas.
 Quarta: planejamento da pesquisa, definição de objetivos geral e específicos.
 Quinta: definições metodológicas, área de estudo, método, tipo e abordagem da
pesquisa, meios de investigação, procedimentos de investigação, tipos de dados
e os instrumentos de coleta de dados considerando as características do
Comportamento Estratégico e da Visão Baseada em Recursos.
 Sexta: execução da pesquisa com a entrevista e a aplicação de questionário.
 Sétima: estruturação dos resultados obtidos através da tabulação dos dados, e
análise dos resultados, procedendo acomparação com os objetivos traçados,
resultados obtidos e a discussão com as teorias utilizadas.

3.1

Tipo de pesquisa: abordagem e fins da pesquisa
Para realização da pesquisa utilizou-se a abordagem qualitativa e quantitativa

(CRESWELL 2010).
A abordagem é caracterizada como qualitativa pela necessidade de descrever o objeto
do estudo, o local onde será realizada a pesquisa, o conhecimento a ser adquirido com o
planejado e analisar, compreender e interpretar os resultados obtidos. Godoi (1995) descreve
que as três possibilidades fundamentais (mais conhecidas e mais utilizadas) para se realizar
uma pesquisa qualitativa são: pesquisa documental, estudo de caso e etnografia. Nesta
pesquisa adotou-se a documental e o estudo de caso.
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A abordagem é caracterizada como quantitativa pela tabulação de informações
numéricas e percentuais através da aplicação de questionário com um conjunto de
alternativas. Segundo Creswell (2010),os dados são coletados em um instrumento que mede
atitudes e as informações são analisadas por meio de procedimentos estatísticos.
Com relação à utilização das duas abordagens, denominada por Creswell (2010) como
sendo método misto, utiliza-se como justificativa as definições e Denzin e Lincoln (2006),
autores que relacionam a pesquisa quantitativa e qualitativa e explicam que após a conclusão
da fase de entrevista com aplicação de questionário com questões abertas e fechadas, a
triangulação vem à tona como um elemento crítico na prática da ciência social:
'acrescentando' uma camada de dados à outra para construir quadro lógico e confirmatório.
Creswell (2010) menciona que os dados da pesquisa qualitativa e quantitativa são
coletados no mesmo período de realização ou inicialmente com uma etapa e, depois de
concluída, inicia-se a outra. Este método misto pode ser concomitante, sequencial e
transformativo.
A pesquisa qualitativa de forma concomitanteaos dados quantitativos obtidos estando
interligados com variáveis que foram transformadas e analisadas qualitativamente. Os
entendimentos, discussões e conclusões foram estabelecidos a partir de padrões encontrados
nos dados.
Quanto aos fins, a pesquisa é caracterizada como descritiva, (GIL, 2007), devido à
análise, uma descrição, uma interpretação que foirealizada entre as relações das variáveis
(dados coletados) identificada e tabulada com o fenômeno estudado e seus efeitos provocados.

3.2
Características da pesquisa: procedimento de investigação e instrumentos de
coleta de dados
Quanto aos meios de investigação foidocumental(VERGARA, 2007) através da
análise dos dados secundários e primárioscoletados durante a realização da pesquisa.
A pesquisa documental, segundo Vergara (2007) e Godoi (1995), são os materiais que
nãoreceberamtratamento analíticoou podem serreelaborados. Godoi (1995) estabelece um rol
exemplificativo de documentos: jornais, relatórios, revistas, entre outros. Pode-se incluir
ainda neste rol os contratos, convênios, termo de cooperação e outros documentos que não
receberam tratamento analítico.
Nesta etapa, a análise documental ocorreu com o acesso aos documentos da empresa
no que se referem aos contratos, convênios, termos de cooperação técnica e utilização de
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dados secundários obtidos em sites de pesquisas e sites de órgãos governamentais (IBGE,
EMBRAPA, Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, Governo do Estado de Rondônia,
Governo Federal).
Como fontes de coleta de dados,foiutilizado o formulário, e ainda,a observação direta
e a entrevista (LAKATOS e MARCONI, 1991).
A entrevista, a observação direta e o formulário (LAKATOS E MARCONI, 1985)
foramutilizados para extrair de forma organizada os dados para posterior análise e
mensuração a partir da criação da Ferramenta de Avaliação das Capacidades Estratégicas da
Teoria da Visão Baseada em Recursos que foram aplicadas e analisadas no conjunto fazendo
a correlação de seus tópicos.
Oformulário foi elaborado e aplicado tendo como base as teorias de Miles e Snow
(1978) e adaptado de Ribeiro et al (2011), com relação, respectivamente, ao Comportamento
Estratégico e as Capacidades e Recursos.
O formuláriofoidivido em 4 partes:
a) Avaliação dos respondentes e da empresa;
b) Avaliação do Comportamento Estratégico a partir das Características;
c) Avaliação do Comportamento Estratégico a partir do Ciclo Adaptativo;
d) Avaliação das Capacidades e Recursos com foco na VBR.
A primeira parte do formulário refere-se aos dados do respondente e da empresa.
Nesta seção foram coletados dados para mensurar a quantidade de gestores/coordenadores
que,segundo suas funções,têmcompetência funcionalpara ser respondente, bem como suas
características profissionais quanto à formação, cargo/função, idade, tempo de serviço na
empresa. Acrescentando-se ainda osdados institucionais sobre a empresa, tais como: nome,
tempo de existência, porte da empresa, quantidade de funcionários, ramo de negócio.
Os respondentes da empresa foram escolhidos a partir dos setores gerenciais e/ou
coordenadorias.
Na elaboração da segunda parte do formuláriofoiutilizada a tipologia de Miles e
Snow(1978).Segundo os autores, as empresas em geral desenvolvem relativamente padrões
estáveis de comportamento estratégico, a fim de realizar um bom alinhamento com as
condições do meio ambiente. Esta tipologia envolve quatro tipos estratégicos, denominados
de: defensores, prospectores, analisadores e reatores.
Para identificar em qual das quatro categorias as empresas poderiamse enquadrar,
foram consideradas as cinco características,definidas por Miles e Snow (1978),que geram
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comportamentos: Mercado, Mudanças, Crescimento, Estrutura e Planejamento. Para avaliação
desta seçãoforamestabelecidas quatro opções de múltipla escolha para cada uma das cinco
características ordenadas da seguinte forma: 1. Defensora; 2. Prospectora; 3. Analista; e 4.
Reatora, nos termos do Quadro 16, a seguir:

Quadro 16 - Medição do Comportamento Estratégico a partir das Características
Comportamento
Estratégico

Tipo
Estratégico

Característica

Defensor

Não tendem a procurar novas tendências fora do seu segmento

Prospector

Continuamente buscam novos mercados

Analista

Mantêm seus mercados e implantam os novos mercados / novas tendências de
sucesso
Procuram novos mercados/tendências, após começar a ter menos lucro e/ou
prejuízo

Mercado
Reativo
Defensor

Mantém o seu segmento de mercado escolhido.

Prospecto

Produção frequentes de protótipos, novas tecnologias, novos produtos.

Analista

Imitam sucesso através de uma extensa vigilância de marketing

Reativo

Procuram as mudanças após começar a ter menos lucro e/ou prejuízo

Defensor

Propor o crescimento com cautela e de forma incremental

Prospecto

Crescer principalmente através de novos mercados e novos produtos

Analista

Crescer normalmente através de penetração de mercado já implantados

Reativo

Procuram meios de crescimento após começar a ter menos lucro e/ou prejuízo

Defensor

Estrutura funcional

Prospecto

Estrutura baseada em produto

Analista

Estrutura matriz, funcional e de produtos

Reativo

A estrutura-estratégia não é estabelecida e/ou não é eficiente.

Defensor

Extensa divisão do trabalho e alto grau de formalização

Prospecto

Menos divisão do trabalho, e baixa formalização

Analista

Flexível: extensa e pouca divisão do trabalho, alto e baixo grau de formalização

Reativo

A divisão de trabalho-estratégia não é estabelecida e/ou não é eficiente

Mudanças

Crescimento

Estrutura

Planejamento

Fonte: Elaborado pelo autor a partirde Miles eSnow (1978).

Com base em Miles eSnow (1978) foi considerado que os quatro tipos de
estratégiasseenquadram em três dimensões básicas,configurando-se no ciclo adaptativo:
a) problemas empresariais/empreendedor;
b) problemas de engenharia;
c) problemas administrativos.
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Miles e Snow (1978) mencionam ainda que os quatro tipos de estratégias são
classificados em onze dimensões diferentes, conforme detalhado no Item 2.3, p. 29: 1.
Domínio de produtos e mercados; 2. Postura de Sucesso; 3. Monitoramento Ambiental; 4.
Crescimento; 5. Objetivo Tecnológico; 6. Amplitude Tecnológica; 7. Anteparos
Tecnológicos; 8. Coalizão Dominante; 9. Planejamento; 10. Estrutura; e 11. Controle.
As questões da terceira parte do formulário foram elaboradas para identificar os
comportamentos, os quais foram subdivididos em cada um dos três problemas do ciclo
adaptativo, estabelecidos em quatro opções de múltipla escolha para cada uma das
onzedimensões do Ciclo Adaptativo. Cada questão de múltipla escolha se refere a um
comportamento estratégico, Defensor, Prospector, Analista e Reativo, conforme Quadro 17, a
seguir:
Quadro 17 - Medição do Comportamento Estratégico a partir do Ciclo Adaptativo
Ciclo Adaptativo

Item

Dimensão

1

Domínio de
produtos e
mercados

2

Postura de
Sucesso

Ativa iniciação
da mudança

Seguidores
cuidadosos de
mudança

Ambiental

Forte
monitoramento
organizacional

Orientado para o
mercado e
ambiente

Orientado para a
concorrência

4

Crescimento

Penetração
cuidadosa

Diversificado,
desenvolve
vários mercados

Penetração
assertiva e
cuidadosa

5

Objetivo
tecnológico

Eficiência de
Custos

Flexibilidade e
inovação

Sinergia
tecnológica

6

Amplitude
tecnológica

Tecnologia
única

Tecnologias
múltiplas

interrelacionadas

7

Anteparos
tecnológicos

8

Coalizão
dominante

Programas de
manutenção /
padronização
Finanças e
produção

9

Planejamento

De dentro para
fora, alto
controle

Diversificado,
habilidades de
pessoal técnico
Marketing e
finanças
Busca de
problemas,
oportunidades,
perspectivas

10

Estrutura

Funcional,
autoridade de
linha

Por produtos e/ou
mercados

11

Controle

Centralizado,
formal, aspectos
financeiros

Desempenho no
mercado, volume
de vendas

3

Problema
Administrativo

Tipo Estratégico
Prospector
Analista
Amplo e em
Segmentado e
expansão
cuidadosamente
contínua
ajustado

Proeminente
em seu
mercado

Problema
Empreendedor

Problema de
Engenharia

Defensor
Estreito e
cuidadosamente
focado

Monitoramento

Tecnologias

Incrementalismo e

sinergia
Pessoal de
planejamento
Abrangente com
mudanças
incrementais
Dominada por
assessores,
orientada por
matriz
Métodos
múltiplos,
cálculos de
riscos,
cuidadoso

Reativo
Irregular e
transitório
Investidas
oportunistas e
postura de
adaptação
Esporádico e
dominado por
tópicos específicos
Mudanças
apressadas
Desenvolvimento e
conclusão de
projetos
Aplicações
tecnológicas
mutáveis
Habilidade de
experimentar e
improvisar soluções
Solucionadores de
problemas
Orientado por crises
e desarticulado

Autoridade formal
rígida

Evitar problemas,
resolver problemas

Fonte: Elaboradoa partir de Miles e Snow (1978).

54

A quarta parte do formulário foi estruturada com base em Ribeiro et al (2010) para
avaliar a capacidade da empresa com foco na Visão Baseada em Recursos e contém os
seguintes fatores: 1. Capacidades de Marketing; 2. Capacidade de Orientação ao Mercado; 3.
Capacidade de Tecnologia da Informação; 4. Capacidade Tecnológica; e5. Capacidade de
Administração. A seguir apresenta-se a estrutura do instrumento de pesquisa para avaliar as
capacidades considerando a VBR.

Figura 8 - Estrutura do Instrumento de Avaliação das Capacidades do VBR
Capacidades de Marketing
Conhecimento dos clientes
Conhecimento dos concorrentes
Integração das Atividades de pré-venda, venda e pós-venda
Competência para segmentar e definir os mercados de atuação
Eficácia da formação do preço de venda
Eficácia de publicidade
Competência para oferecer serviços adicionais ao cliente
Capacidades de orientação ao mercado
Capacidade de estar em sintonia com o mercado
Capacidade para reter clientes (fidelização)
Capacidade de criar relacionamento durável com os fornecedores
Capacidades de Tecnologia da Informação – TI
Sistemas de TI para facilitar a integração entre os departamentos
Sistemas de TI para facilitar as informações do produto no ato da venda
Sistemas de TI para facilitar a criação de conhecimento de mercado
Sistema de TI para comunicação interna
Sistemas de TI para comunicação externa
Sistemas de TI para o gerenciamento das informações
Capacidades Tecnológicas
Capacidade de desenvolvimento de novos serviços
Capacidade de acompanhar o lançamento de novos produtos
Habilidade de prever mudanças tecnológicas no setor
Capacidade de cumprimento de prazo de entrega
Competência para entregar o produto em perfeitas condições
Habilidade para prestar atendimento com qualidade
Capacidades de Administração
Sistemas logísticos integrados
Capacidade de controle de custos
Competência de administração financeira
Capacidade de administração de recursos humanos (recrutamento, treinamento)
Exatidão da previsão de receitas e lucratividade
Processo de planejamento de Marketing
Capacidade de manter a equipe alinhada aos objetivos da empresa
Gestão participativa
Fonte: Elaborado a partir de Ribeiro et al (2010).

3.3

1

2

1

3

2

4

3

5

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Análise dos resultados
Para análise dos resultados foi utilizada a Escala de Likert(LIKERT,1932e VIEIRA e

DALMORO 2008). Este é um tipo de escala de resposta, normalmente utilizada em pesquisa
que utilizam questionários com atribuição de níveis nas questões e os respondentes escolhem
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o nível de concordância ou discordância em cada questão. Tendo como valores 1 = muito
baixo, 2 = baixo, 3 = igual, 4 = alto e 5 = muito alto. O valor 3 foi considerado
“indiferente”ou “sem opinião”, sendo o “ponto neutro”, equivalente aos casos em que os
respondentes deixaram em branco.
As questões foram dividas em cinco tipos de comportamentos com quatro opções para
o respondente realizar a avaliação de cada comportamento, conforme quadros abaixo:

Quadro 18 - Modelo de Questionário
Características e definições das Características dos
Comportamentos Estratégicos
Defensor:......
Prospector:.....
Analista:......
Reator:......
Ciclo Adaptativo – Dimensão do Comportamento
Definição dasDimensões dosComportamentos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Defensor: ........
Prospector: ...........
Analista:.........
Reator: ........
Capacidades Estratégicas
Definições das capacidades
Xxx– capacidade
Xxx– capacidade
Xxx– capacidade
Xxx– capacidade
Fonte: Elaborado pelo autor.

A mensuração do nível de concordância ou discordâncias dos respondentes foi
realizada por meio da obtenção do Ranking Médio (RM) da pontuação atribuída às respostas,
relacionando à frequência das respostas dos respondentes que fizeram tal atribuição.
O método de Ranking Médio (RM) é apresentado por Malhotra (2001) e utilizado
por Tresca e de Rose Jr (2004) e por Cassiano (2005), os quais utilizaram para mensuração e
análise dos resultados apartir da utilização da escala Likert.É importante ressaltar que foram
identificadas outras referências de autores que utilizaram o mesmo método, dentre os quais
destacam-se: Araujo (2014), Barbosa &Campanhol (2013), Oliveira & Campos (2006)e
Oliveira (2005).
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A Média Ponderada (MP) é obtida a partir da soma dos pontos da escala escolhida
pelo respondente. O Ranking Médio (RM) é obtido com a divisão da Média Ponderada pela
soma das repostas.
No quadro abaixo demonstra-se uma simulação da utilização do método do
Ranking Médio.
Quadro 19 - Simulação da mensuração de resultados utilizando o Ranking Médio (RM)
Característica e definição das características do comportamento
Comportamento
Defensor
Prospector
Analista
Reator
Fonte: Elaborado pelo autor.

1
2
3
Muito
Baixo Igual
Baixo

1
1

4
Alto

5
Média
Muito
Ponderada
Alto

2
2
3
2

1

13
11
12
11

Ranking
Médio

4,33
3,67
4,00
3,67

Onde:
Média Ponderada (MP) = (Quant. muito baixo *1)+ (Quant. baixo *2)+ (Quant.
igual *3)+ (quant. alto *4)+(quant. muito alto *5)
Logo, a MP = (0*1)+(0*2)+(0*3)+(2*4)+(1*5) =13
Ranking Médio (RM) = Média Ponderada / (Quant. muito baixo)+ (Quant. baixo)+
(Quant. igual)+ (Quant. alto)+(Quant. muito alto)
Logo, o RM = 13 / (0+0+0+2+1) = 4,33

No exemplo mostrado no quadro, tem-se o cálculo dos resultadosapontando para o
Comportamento Defensor, que nesta simulação, obteve o maior RM.
Para tabulação dos dados foi utilizado o aplicativo da Microsoft, o Office Excel e
para apresentação dos resultados utilizou-se da estatística descritiva com apresentação em
gráficos, tabelas e ilustrações.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítuloapresenta-seadescrição, análise e discussão dos resultadosda pesquisa
respondendo ao problema de pesquisa, objetivo geral e específicos propostos. Está estruturada
com as características da empresa edos respondentes,gráficos contendo as informações
obtidas com a tabulação dos dados, a qual compreende:Comportamento Estratégico a partir
das características e dociclo adaptativo, e ainda, Recursos e Capacidades Estratégica do
Laticínio Miraella. Os procedimentos adotados como protocolo e instrumentos de pesquisa
estão descritos na metodologia.

4.1

Trajetória e características do laticínio Miraella
O Laticínio Miraella é uma indústria, que iniciou suas atividades em 1991,inserindo-se

no ramo de negócio de alimentos, procedendo a transformação e comercialização de produtos
alimentícios derivados de leite.
Respondendo a entrevista.o sócio proprietário e fundador da indústria relata que em
1991,juntamente com outros sócios,criou a empresa Laticínios Rolim de Moura Ltda, a
primeira empresa do Grupo Miraella.
Com o passar dos anos o grupo foi expandindo, chegando a possuir 13 indústrias nos
estados de Rondônia e Mato Grosso, chegando a ser a terceira maior indústria de laticínios no
estado de Rondônia. Houve separação de alguns sócios, fazendo com que o Grupo Miraella
chegasse aos dias de hoje com 4 indústrias e 1 empresa de comercialização de laticínios,
conforme trajetória apresentada na Figura 8a seguir.
Atualmente, o Laticínio Miraella é considerado uma das indústrias de laticínios no
estado de Rondônia com maior diversificação de produtos. Apresenta um portfólio de
produtos com fabricação local composto dos seguintes produtos: Queijo Mussarela, Queijo
Prato, Queijo Estepe, Manteiga, Doce de leite, Requeijão, Queijo Provolone, Queijo
Mussarela Light, Queijo de coalho, Iogurte com polpa de frutas Leite pasteurizado, Leite em
pó e Soro de leite em pó.
A empresa está localizada na Linha 18, Km 01, na Zona Rural do município de Rolim
de Moura.Possui mais de 50 funcionário e tem filiais no município de Santa Luiza d'Oeste,
Novo Horizonte do Oeste e em Nova Brasilândia d'Oeste.
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Figura 9 - Trajetória do Laticínio Miraella
1991

1993
Outubro: primeira
reforma e ampliação

Junho: início das
atividades
Setembro: criação
da marca Miraella
Novembro:
regularização junto
ao SIF

2002

2000

Maio: Reforma e
ampliação
Outubro: Inicio das
atividades da filial
de Novo Horizonte
do Oeste;

Distribuição e
financiamento
a produtores de
mais de 250
touros.

1995 a 2000

Distribuição e
financiamento
a produtores de
mais de 250
touros.

2003
Agosto: Chegada
de Rogério F.
Bertelli para
auxiliar na
Administração

1998

1999

Abril: Ampliação da
Linha de produtos;
Julho: Chegada de
Rodrigo F. Bertelli
para Auxiliar na
Administração

2007

Criação da
Marca Miraella

2013

Abril: inicio das
obras de construção
da Sorolac-Ind. De
Concentração e
Secagem Rolim de
Moura

Inauguração da
Sorolac Ind. De
Concentração e
Secagem Rolim de
Moura

Fonte: Dados da Pesquisa

As instalações físicas do Laticínio Miraella estão localizadas no município de Rolim
de Moura.
Figura 10 - Mapa de localização do Laticínio Mariela

Fonte: Google maps. Acesso em 30/03/2014.

Além da unidade localizada nos municípios de Rolim de Moura e Novo Horizonte do
Oeste, ainda compõem o grupo as fábricas em Santa Luzia d’Oeste e Nova Brasilândia
d’Oeste, que geram juntas mais de 100 empregos diretos e milhares de empregos indiretos.
O Laticínio Miraella leva o nome das cidades de Rolim de Moura, Santa Luzia
d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste e Nova Brasilândia d’Oeste para todos os principais
municípios do estado de Rondônia, bem como para os estados do Acre, Amazonas, Bahia,
Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro,Rio Grande do
Norte, Roraima e São Paulo, divulgando as potencialidades de Rondônia para o Brasil.
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No organograma constante da figura 11, com destaque ao alto escalão da empresa, o
qualestá composto da seguinte forma:
Figura 11 - Organograma do Laticínio Miraella

Fonte: Dados da pesquisa.

O sócio proprietário e fundador da indústria relata que na empresa três setores são
responsáveis pela gestão: Gerência Administrativa, Departamento Técnico e Política Leiteira.
Os três respondentesda pesquisa pela empresa são os responsáveis por estes três setores.Eles
estão cursando ou já concluíram o ensino superior, estão na faixa etária de 20 a 30 anos de
idade, e trabalham há mais de 10 anos na empresa.

4.2Comportamento estratégico do laticínio Miraella
Este item está dividido em duas partes: Na primeira parte são demonstrados os
resultados dos Comportamentos Estratégicos com relação às Características. Na segunda parte
são demonstrados os resultados do Comportamento Estratégico a partir do Ciclo Adaptativo.
4.2.1 Resultados do Comportamento Estratégico com relação às Características
Apresenta-se neste item os resultados do Comportamento Estratégico do Laticínio
Miraella de acordo com as 5 (cinco) características/estratégicas básicas que geram
comportamentos: Mercado, Mudanças, Crescimento, Estrutura e Planejamento, segundo a
teoria Miles eSnow (1978).
Conforme esta abordagem teórica, o comportamento estratégico com maior
pontuaçãoa partir da tabulação das informações dos respondentes do Laticínio Miraella foi o
Defensor ou Conservador com 3,73 pontos no Ranking Médio, ou seja, a empresa é
caracterizada como tendo um comportamento estratégico quebusca a eficiência dos métodos
de operações e se utiliza de procedimentos já existentes na empresa.
No Gráfico 1, apresenta-se o resultado geral incluindo as cinco características que
geram comportamento.
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Gráfico 1 - Comportamento Estratégico com relação às cinco Características
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Fonte: Dados da pesquisa.

O Comportamento Estratégico defensor ou conservador é predominante no que se
refere ao Mercado, Mudança e Crescimento.Com estes resultadose fazendo análise das
características e comportamentos das empresas do tipo defensoras, aquelas que buscam a
eficiência de seus métodos de operações utilizando-se de procedimentos já existentes na
empresa, conforme mencionado por Miles e Snow (1978), o Laticínio Miraella tem como
comportamento destacar seus produtos no mercado atual, dentro do seu segmento. Seu
principal objetivo é manter os clientes satisfeitos com seus produtos, de forma a fidelizar e
estabilizar a relação com estes clientes. Tem ainda como característica uma facilidade de
verificar como estáa satisfação dos clientes e em se manter no mercado escolhido.
Conseqüentemente, seu crescimento é de forma cautelosa penetrando no mercado utilizandose da fidelização dos clientes atualmente satisfeitos.
A empresa apresenta umcomportamento prospector considerando as características em
relação àEstrutura, uma vez que esta é baseada em produtos. Obteve ainda o maior índice com
relação ao planejamento, no entanto, está próxima a pontuação3 no Ranking Médio, não
sendo possível caracterizá-la como prospectora.Na Escala de Likert (LIKERT, 1932)
próximos a pontuação “3”. O valor exatamente 3é considerado “indiferente”ou “sem opinião”,
sendo o “ponto neutro”. Segundo Miles e Snow (1978) empresas prospectoras são as que
estão sempre buscando novas oportunidades de mercado e desenvolvendo novas tendências.
A empresa tem comportamento analista nas características com relação àestrutura e
com relação ao planejamento.A característica Estrutura é definida por ter uma estrutura
matriz, funcional e de produtos. Já a característica planejamento é definida por ter menos
divisão do trabalho, e baixa formalização.
Com relação ao comportamento reativo, o Laticínio Miraellanão tem nenhuma
característica que tenha predominado sobre as demais. No entanto, obteve em todas as cinco
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características índice de pontuação próximo a pontuação3 no Ranking Médio, não sendo
possível caracterizá-la como prospectora.A empresa possui atividades e comportamentos que
a caracterizam como reativa em algumas situações.
4.2.2Resultados do Comportamento Estratégico a partir do Ciclo Adaptativo

Nesteitemdemonstra-se os resultados sobre os Ciclos Adaptativos:
a) problemas empresariais/empreendedor;
b) problemas de engenharia;
c) problemas administrativos);
Observando em quais características a empresa é classificada de acordo com os
comportamentos estratégicos (Defensor, Prospector, Analista ou Reator), divididas em 11
(onze) dimensões, quais sejam: Domínio de produtos e mercados, postura de sucesso,
monitoramento ambiental, crescimento, objetivo tecnológico, amplitude tecnológica,
anteparos tecnológicos, coalisão dominantes, planejamento, estrutura e controle.
Foram divididos em trêspartes:Resultados dos três ciclos adaptativos de acordo com as
suas dimensões; Resultados dos comportamentos estratégicos de uma forma geral; e Quadro
resumo dos comportamentos estratégicos identificados.Os entrevistados responderam como
caracterizam a empresa com relação acada uma das dimensões.

a) Problema Empreendedor

Com relação ao problema empreendedor foi questionado como se caracteriza o
comportamento estratégico com relação às 4 dimensões especificadas por Miles eSnow
(1978): Domínio dos seus produtos, Postura de Sucesso, Monitoramento do Ambiente e o
Crescimento.
O Gráfico 2, a seguir,apresenta os resultados do comportamento estratégico da
empresa com relação ao Problema Empreendedor.

Gráfico 2 - Comportamento Estratégico com relação ao Problema Empreendedor
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Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 2 mostra que a empresa possui o comportamento defensor considerando às
dimensões: Domínio, Postura de Sucesso e Crescimento, segundo Miles e Snow (1978), o que
reforça as práticas nabusca de eficiência a partir dos procedimentos já existentes na empresa:
Este tipo de comportamentos adotado pelas empresas apresenta vantagens e
desvantagens. Como vantagem, pode-se citar o fato de a experiência adquirida no domínio do
produto-mercado que a empresa atua e faz com que os concorrentes encontrem uma grande
dificuldade de competir no mesmo segmento de mercado. Assim, a empresaconsigue se
manter de forma competitiva no mercado. Como desvantagens, cita-se o risco de manter um
domínio estreito do produto-mercado em casos de grandes mudanças neste mercado, deixando
a empresa menos competitiva.
Ressalta-se que a empresa tem comportamento prospector com relação à dimensão
Monitoramento do Ambiente.Segundo Miles e Snow (1978), as empresas com
comportamento prospector, no que se refere ao problema empreendedortêm como
característica explorar novas oportunidades de produtos e mercados. Conseqüentemente, as
empresas prospectoras podem ter problemas para atingir a mesma lucratividade das empresas
defensivas mais eficientes. A vantagem das empresas prospectoras, com relação ao problema
empreendedor baseia-se na busca incansável pela mudança e por novos mercados-produtos
como uma das principais formas de se obter a vantagem competitiva. Neste sentido, o
Laticínio Miraella, no que se refere ao problema empreendedor, é caracterizado como tendo
seu monitoramento do ambiente orientado para o mercado e o ambiente.
A empresa também apresenta comportamento analista com relação às dimensões:
Domínio, Monitoramento do Ambiente e Crescimento. Na orientação de Miles eSnow (1978),
o problema empreendedor das empresas analistas é uma mistura das defensoras com as
prospectoras, ou seja, têmcomportamento estável como também estãosempre a procura de
novos mercados/novos produtos. A empresa analista primeiro observa a situação atual e as
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mudanças no mercado, a partir do momento em que faz uma análise quanto à viabilidade da
mudança e de como irá se adaptar a esta nova realidade. Resumidamente, as empresas com
estes comportamentos só adotam as mudanças a partir do momento em que se mostram ser
vantajosas, sem correr tanto risco no mercado. Seu principal objetivo com esta estratégia é o
de adotar as inovações mais promissoras sem incorrer em altos custos com mecanismos de
desenvolvimento de novos produtos.
Neste sentido, os resultados mostram que o Laticínio Miraella tem característica alta
em sua atuação em um mercado segmentado e cuidadosamente ajustado, característica
orientada para a concorrência e temuma penetração assertiva e cuidadosa. No entanto, seu
crescimento somente ocorre pela penetração de novos mercados e novos produtos, a partir do
momento em que outra empresa com as mesmas características consegue implantar uma nova
estratégia com sucesso.
Com relação ao comportamentoreativo , o Laticínio Miraellanão apresentou nenhuma
característica das dimensões do problema empreendedor que tenha atingido um valor
predominantemente reativo.

b) Comportamento Estratégico - Problema de Engenharia

Com relação ao problema engenharia, foi questionado como se caracteriza o
comportamento estratégico com relação às 3 dimensões especificadas por Miles e Snow
(1978): Objetivo Tecnológico, Amplitude Tecnológica e Anteparos Tecnológicos.
O Gráfico 3 apresenta os resultados do comportamento estratégico da empresa com
relação ao Problema de Engenharia.
Gráfico 3 - Comportamento Estratégico com relação ao Problema de Engenharia

Fonte: Dados da pesquisa.
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Os resultados apontam que a empresa tem comportamento

defensor ou

conservadorcom relação à dimensão objetivo tecnológico.
Miles e Snow (1978) mencionam que com relação ao problema de engenharia, as
empresas defensivas utilizam um único tipo de tecnologia e procuram controlar esta
tecnologia utilizada de influências externas quanto a sua eficácia. Neste sentido, o Laticínio
Miraellapossui como prioridade controlar o fluxo de materiais e uma grande eficiência nos
cálculos dos custos dos produtos disponibilizados.
Com relação ao comportamento prospector, o Laticínio Miraellanão apresenta
nenhuma característica das dimensões do problemaempreendedor que tenha atingido um valor
predominantemente prospector.
Segundo Miles e Snow (1978), as empresasprospectoras, no que se refere ao problema
de engenharia, procuram evitar o comprometimento de longo prazo com uma única tecnologia
de longo prazo e procuram ter conhecimento de quaise não de como os produtos ou serviços
serão realizados. Possuem como característica uma preocupação com a mão de obra
necessária para lidar com as diversas tecnologias, ou seja, estão focalizadas nas competências
das pessoas da empresa. Neste sentido, as características do Laticínio Miraella não se
encaixam nestas descrições com relação ao ciclo adaptativo e em relação ao problema de
engenharia definidas por Miles e Snow (1978).
A empresa tem comportamento analista com relação às Dimensões Objetivo
Tecnológico e Amplitude Tecnológica. No entanto está próxima à pontuação3 no Ranking
Médio, não sendo possível caracterizá-la como Prospectora nesta característica. Na Escala de
Likert (LIKERT, 1932) próximos a pontuação “3”. O valor exatamente 3é considerado
“indiferente”ou “sem opinião”, sendo o “ponto neutro”. Não tendo a empresa um
comportamento predominante.
Miles e Snow (1978) mencionam que as empresa analistas, no problema de engenharia
do ciclo adaptativo, têma tecnologia de forma sinérgica, interrelacionadas e incrementadas nas
dimensões: Objetivo Tecnológico, Amplitude Tecnológica e Anteparos Tecnológicos,
respectivamente.
Os resultados mostram ainda que o Laticínio Miraella apresenta como característica
altasinergia tecnológica, o que significa que a empresa tem o comportamento predominante de
buscar potencializar, melhorar e mudar os procedimentos das tecnologias existentes.
Conforme os resultados e a base teórica estudada, o Laticínio Miraella possui
comportamento reativona dimensão anteparos tecnológico do problema de engenharia,
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tendocomo característica a habilidade de experimentar e improvisar soluções no suporte para
auxiliar as atividades com relação a tecnologias e resolução de problemas.

c) Comportamento Estratégico - Problema Administrativo

Com relação ao problema administrativo, foi questionado como se caracteriza o
comportamento estratégico com relação às 4 dimensões especificadas por Miles e Snow
(1978): Coalizão Dominante, Processo de Planejamento, Estrutura e Controle.
O Gráfico 4 apresenta os resultados do comportamento estratégico da empresa com
relação ao Problema Administrativo.
Gráfico 4 - Comportamento Estratégico com relação ao Problema Administrativo
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Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação ao problema administrativo do ciclo adaptativo, a empresa
apresentacomportamento defensor ou conservadorem todas as dimensões: Coalizão
Dominante, Processo de Planejamento, Estrutura e Controle.
Segundo Miles e Snow (1978) a coalizão dominante das empresas defensivas
normalmente é composta por executivos das áreas financeira e operações que possuem um
bom tempo de empresa e que foram crescendo juntamente com a empresa, fato este que se
encaixa perfeitamente no histórico do Laticínio Miraella. Outro fato que merece destaque é a
utilização dos responsáveis pelas áreas de marketing, pesquisa e inovação que não
possuempoder de decisão em empresas defensoras. A estrutura da empresa é estabelecida de
forma funcional, cada especialidade dentro do seu departamento.
Segundo Miles e Snow (2003), empresas defensivas dão ênfase a "fazer certo as
coisas" e não a "fazer a coisa certa". Têmcomo principal desvantagem a pouca ação de
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inovação para desenvolver novos produtos-mercados. No entanto, são capazes de ser
competitivas no ambiente no qual atuam, desde que não ocorram mudanças estruturais.
Com relação ao comportamento prospector, o Laticínio Miraellanão tem nenhuma
característica das dimensões do problema empreendedor que tenha atingido um valor
predominantemente prospector.
As empresas prospectoras com relação ao problema administrativo tem, segundo
Miles e Snow (1978), a função de oferecer uma facilidade às operações da empresa. A
coalizão dominante das empresas prospectoras é geralmente composta por executivos das
áreas de pesquisa e desenvolvimento voltados para o Marketing e Finanças. Seu planejamento
é sempre voltado para busca de novos mercados e novas oportunidades. A sua estrutura é
baseada em produtos e/ou mercados. Seu controle é medido através do desempenho no
mercado de acordo com o volume de vendas dos produtos. As características do Laticínio
Miraella não se encaixam nas características consideradas no Ciclo Adaptativo - Problema
Administrativo definidas por Miles e Snow (1978).
Os resultados demonstram que o Laticínio Miraella, tem comportamento analista com
relação à dimensão processo de planejamento e estrutura. Ou seja, o planejamento da empresa
é realizado de forma flexível, defensor nas áreas estáveis e prospector nas áreas flexíveis,
objetivando equilíbrio e que a empresa sempre se mantenha competitiva no mercado.
O problema administrativo do comportamento analista é o de como as empresas
podem montar a estrutura organizacional de forma a compor tanto as áreas estáveis como as
áreas mais flexíveis da empresa.
Miles e Snow (1978) mencionam que o problema administrativo do comportamento
analista tem a característica: na dimensão coalizão dominante como tendo ênfase no pessoal
de planejamento; na dimensão planejamento como sendo abrangente com mudanças
incrementais; na dimensão estrutura como sendo dominada por assessores, orientada por
matriz e na dimensão controle ter métodos múltiplos, cálculo dos riscos e de forma cuidadosa.
A ênfase no pessoal de planejamento é exercida através da escolha da mão de obra
qualificada nas áreas de Marketing, Pesquisa Aplicada e Produção.No planejamento, a
formaque as empresas com comportamento analista se planejam é flexível. Para as áreas
estáveis o planejamento é feito de forma semelhante às empresa defensoras. Para as áreas
mais flexíveis que ocorrem muitas mudanças.oplanejamento é realizado de forma prospectora.
No que se refere àestrutura,a mais apropriada para juntar a estabilidade e flexibilidade
de forma simultânea é a estrutura matricial. A estrutura matricial tem como principal
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característica o agrupamento das mesmas funções (técnicos da mesma área no mesmo
departamento).
Na Dimensão Controle, os métodos múltiplos, o cálculo de riscos e a cautela, são
realizados através de sistemas centralizados e orientados para as áreas de maior estabilidade,
objetivando manter a eficiência. Para as áreas flexíveis, os sistemas de controles tendem a ser
descentralizados e orientados a resultados, objetivando atingir a eficácia.
Com relação ao comportamento reativo, o Laticínio Miraellanão apresenta nenhuma
característica das dimensões do problema administrativo que tenha atingido um valor
predominantemente reativo.
O gráfico5mostra um comparativo fazendo a análise dos três componentes do ciclo
adaptativo.A empresa é caracterizada como tendo um comportamento estratégico defensor ou
conservadore analista.

Gráfico 5 - Comportamento Geral do Ciclo Adaptativo
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Fonte: Dados da pesquisa.

As empresas defensoras ou conservadoras têm como características básicas não
procurar novas tendências fora do seu segmento de mercado e procurar manter o seu
segmento de mercado escolhido. Seu crescimento é realizado com cautela e de forma
incremental, as atividades são realizadas através da estrutura funcional e caracterizadas por ter
uma extensa divisão do trabalho e alto grau de formalização.
As empresas analistas têm como características exercer atividades em dois tipos de
domínios de produto-mercado, um mais estável e o outro mais turbulento, em mudança.
Quando exerce atividades nas áreas mais estáveis, as organizações analistas têm
procedimentos rotineiros através do uso de estruturas e processos normatizados. Quando
exerce atividades nas suas áreas mais turbulentas, as organizações analistas estão sempre
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atentas aos seus principais concorrentes em busca de novas ideias, novos procedimentos, a
partir do momento em que constatam a viabilidade da nova ideia ou procedimento se
adequam rapidamente para se manterem competitivas no mercado.
No Quadro 20, a seguir, demonstra-se um resumo dos resultados dos tipos de
comportamentos estratégicos identificados no Laticínio Miraella.
Quadro 20 - Comportamentos Estratégicos do Laticínio Miraella
Tipo de Pesquisa

Tipo

RM

Característica Mercado

Defensor

4,33

Característica Mudança

Defensor

4,67

Característica Crescimento

Defensor

4,00

Característica Estrutura

Prospector
eAnalista

3,67

Característica Planejamento

Analista

4,00

Características Gerais
Comportamento Estratégico
Empreendedor - Dimensão: Domínio
Comportamento Estratégico
Empreendedor - Dimensão: Postura de
Sucesso
Comportamento Estratégico
Empreendedor - Dimensão:
Monitoramento do Ambiente
Comportamento Estratégico
Empreendedor - Dimensão:
Crescimento
Comportamento Estratégico Problema de Engenharia - Dimensão:
Objetivo Tecnológico
Comportamento Estratégico Problema de Engenharia - Dimensão:
Amplitude Tecnológica
Comportamento Estratégico Problema de Engenharia - Dimensão:
Anteparos Tecnológicos
Comportamento Estratégico Problema Administrativo - Dimensão:
Coalizão Dominante
Comportamento Estratégico Problema Administrativo - Dimensão:
Processo de Planejamento
Comportamento Estratégico Problema Administrativo - Dimensão:
Estrutura
Comportamento Estratégico Problema Administrativo - Dimensão:
Controle
Fonte: Dados da Pesquisa.

Defensor
Defensor
eAnalista

Comportamento
Conservador quanto a a procurar novas
tendências fora do seu segmento.Buscam
eficiência dos métodos de operações e se
utilizam de procedimentos já existentes na
empresa
Mantém seu segmento de mercado
escolhido
Crescimento com cautela e de forma
incremental
Estrutura Baseada em produto
Estrutura matricial, funcional e de produtos
Flexível: extensa e pouca divisão do
trabalho, alto e baixo grau de formalização

3,67

Estreito e cuidadosamente focado
Segmentado e cuidadosamente ajustado

Defensor

4,33

Proeminenteem seu mercado

Defensor
eAnalista

4,33

Orientado para o mercado e ambiente
Orientado para a concorrência

Defensora
eAnalista

4,00

Penetração cuidadosa
Penetração assertiva e cuidadosa

Defensor
eAnalista

3,67

Eficiência de Custos / Diminuir os custos
Sinergia (unidade/união)
tecnológica/potencializar as existentes

Analista

3,00

Tecnologias interrelacionadas com outras
áreas correlatas

Reatora

4,00

Habilidade de experimentar e improvisar
soluções

Defensora

4,67

Finanças e produção

Defensora
eAnalista

3,67

De dentro para fora, alto controle
Abrangente com mudanças incrementais

Defensora

4,00

Funcional, autoridade de linha

Defensora

4,00

Centralizado, formal, aspectos financeiros
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O Quadro 20 demonstra o valor do Ranking Médio atribuído a cada
característicaestratégica básica e a cada dimensão dos três Ciclos Adaptativos.Das 16
variáveis pesquisadas (cinco características e onze dimensões), em 12 delas, conforme os
preceitos teóricos, o comportamento estratégico denominado defensor obteve um maior
Ranking Médio, seguido do comportamento analista com 8 variáveis.
Desarboet al. (2005), em sua pesquisa sobre nova metodologia quantitativa para
derivar empiricamente tipologias estratégicas, realizada em 709 empresas da China, Japão e
Estados Unidos, Quadro 13, p. 32, concluiu que os gerentes das empresas precisam considerar
o ambiente e as capacidades quando desenvolvem a estratégia, pois há um claro
relacionamento entre estas variáveis e o desempenho.
Em pesquisas semelhantes,Chichoskiet al (2013), em suas análises sobre
comportamento estratégico realizadas em 25 empresas do setor industrial, obtiveram como
resultados: 1. Prospector, com 40% do total das pesquisadas; 2. Analítica, com 36%; 3.
Defensivas, com 12%;e, 4. Reativas, com 12%.
Na pesquisa realizada por Peinado e Fernandes (2012), sobre estratégia, competências
e desempenho em empresas de pet shop: evidências de um levantamento em Curitibarealizada
em 42 (quarenta e duas) obtendo como resultados: 1. Prospectora, com 38,10%; 2. Analítica,
com 26,20%; 3. Defensiva, com 21,40%; e, 4. Reativa, com 14,30%.
Já na pesquisa de Ribeiro et al (2011), em sua análise sobre o comportamento
estratégico a partir da visão baseada em recursos em empresas varejistas de material de
construção, realizada em 70 empresas, obtiveram como resultados: 1. Defensor, com 34,29%;
2. Reativo, com 27,14%; 3. Analista, com 20,00%; e, 4. Prospector, com 18,57%.
Resultados semelhantes estão presentes na pesquisa realizada por Hoffmann et al
(2009), sobre as estratégias da microempresa varejista e seus estágios de informatização
realizada em 58 empresas obtendo como resultados: 1. Defensor, com 37,90%; 2. Reativo,
com 32,80%; 3. Analítico, com 22,40%; e, 4. Prospector, com 5,2%.
Percebe-se nos resultados destas pesquisas uma variação no comportamento
estratégico das empresas de acordo com o ramo de atividade em que estão inseridas. Logo,
não se pode concluir a existência de um comportamento estratégico predominante.
No entanto, há evidências de que cada ramo de atividade poderá ter um
comportamento estratégico mais freqüente.
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4.3

Análise dos resultados das capacidades da empresa com foco na VBR

Este item apresenta o resultado da aplicação de parte do formulárioestruturado, com
base em Ribeiro et al (2010), para avaliar a capacidade da empresa com foco na Visão
Baseada em Recursos-VBRcontendo os seguintes fatores: 1. Capacidades de Marketing; 2.
Capacidade de Orientação ao mercado; 3. Capacidade de Tecnologia da Informação; 4.
Capacidade Tecnológica; e5. Capacidade de Administração.
Foi questionado aos respondentes como avaliam a empresa com relação a estas cinco
capacidades. As respostas obtidas foram analisadas a luz da teoria e os resultados são
apresentados em seis partes, da primeira até a quintaparte discorre-se sobre as capacidades de
marketing, orientação ao mercado, tecnologia da informação, tecnológica e de administração.
Na sexta parte,apresenta-seos resultados das capacidades de uma forma geral, bem
como, daquelas que geram vantagem competitiva para a empresa que obtiverem pontuação
igual ou acima de 4,0 no Ranking Médio.
A avaliação das capacidades demonstradapelo Ranking Médio geral das cinco
capacidades, levando-se em consideração o índice de pontuação de cada um, conforme
especificados na Tabela 1 e no Gráfico 6, a seguir:

Tabela 1- Análise Geral das Capacidades com foco na VBR
Especificação

Média Ponderada

Capacidade de Marketing
Capacidade de Orientação ao Mercado
Capacidade de Tecnologia da Informação
Capacidades Tecnológicas
Capacidade de Administração
PONTUAÇÃO TOTAL – CAPACIDADES

9,57
9,33
8,80
9,20
9,80
9,34

Ranking Médio
3,19
3,11
2,93
3,07
3,27
3,11

Fonte: Dados da Pesquisa.

Pela Tabela 1 é possível verificar os dados da Média Ponderada e do Ranking Médio
de cada capacidade. No entanto, observa-se que nenhuma das capacidades obteve um Ranking
Médio superior a 3,5 pontos, o que resultou na média em 3,11 pontos do total das cinco
capacidades. No gráfico 6 a seguir está ilustrado este resultado.
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Gráfico 6 - Análise Geral das Capacidades com foco na VBR
5,00
4,00

3,19

3,11

2,93

3,07

Capacidade
de
Marketing

Capacidade
de Orientação
ao Mercado

Capacidade de
Tecnologia da
Informação

Capacidades
Tecnológicas

3,00

3,27

3,11

Capacidade
de
Administração

PONTUAÇÃO
TOTAL
CAPACIDADES

2,00
1,00
0,00

Fonte: Dados da Pesquisa.

A tabela 1 e o Gráfico 6demonstramque a empresa, obteve como principais resultados
a Capacidade de Administração, obtendo 3,27 pontos no Ranking Médio e Capacidade de
Orientação ao Mercado, atingindo 3,19pontos no Ranking, estando ambas, na Escalade Likert
(LIKERT, 1932) próximas a pontuação “3”. O valor exatamente 3é considerado
“indiferente”ou “sem opinião”, sendo o “ponto neutro”. Neste sentido, a avaliação das
capacidades demonstrou que nenhuma delas atingiu pontuação suficiente para deixá-las
dentro do grau que proporciona vantagem competitiva.
Dando continuidade na análise geral das capacidades, demonstra-se a seguir, na tabela
2, os resultados individualizados que foram utilizados como critérios para mensurar o
Ranking Médio das capacidades.
Tabela 2 - Índice de Pontuação dos Fatores de cada Capacidade
Média
Ponderada
15
13

Ranking
Médio
5,00
4,33

Conhecimento dos Concorrentes

12

4,00

Eficácia da Formação do Preço de Venda Adequado

12

4,00

Reter clientes (fidelização)

12

4,00

Criar relacionamento durável com os fornecedores

12

4,00

Controle de custos

12

4,00

Exatidão da previsão de receitas e lucratividade

12

4,00

Conhecimento dos Clientes

11

3,67

Competência para entregar o produto em perfeitas condições

11

3,67

Habilidade para prestar atendimento com qualidade

11

3,67

Administração de recursos humanos (recrutamento, treinamento...)

11

3,67

Especificação dos Fatores
Competência de administração financeira
Cumprimento de prazo de entrega
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Média
Ponderada
11

Ranking
Médio
3,67

Estar em sintonia com o mercado

10

3,33

O gerenciamento das informações

10

3,33

Competência para segmentar e definir os mercados de atuação

9

3,00

As informações do produto no ato da venda

9

3,00

A comunicação externa

9

3,00

Processo de planejamento de Marketing

9

3,00

Integração das Atividades de pré-venda, venda e pós-venda desta empresa

8

2,67

Competência para oferecer serviços adicionais ao cliente

8

2,67

A integração entre os departamentos

8

2,67

A criação de conhecimento de mercado

8

2,67

A comunicação interna

8

2,67

Desenvolvimento de novos serviços

8

2,67

Acompanhamento do lançamento de novos produtos

8

2,67

Habilidade de prever mudanças tecnológicas no setor

8

2,67

Sistemas logísticos integrados

8

2,67

Gestão participativa

8

2,67

Eficácia das atividades de publicidade e marketing

7

2,33

Especificação dos Fatores
Capacidade de manter a equipe alinhada aos objetivos da empresa

Fonte: Dados da pesquisa.

Os fatores que obtiveram pontuação maior ou igual a 4,00do Ranking Médio são os
que proporcionam vantagem competitiva para a empresa.
Desarboet al (2005, 2006), citado por Ribeiro et al (2010) menciona que as
capacidades de marketing incluem o conhecimento dos consumidores e dos concorrentes,
qualidade dos serviços, habilidade em segmentar mercados, habilidade em oferecer serviços
diferenciados e a eficácia da publicidade e da formação de preço sendo de grande importância
para os defensores manterem vantagem competitiva sustentável.
O Laticínio Miraella possui vantagem competitiva em dois fatores: Conhecimento dos
Clientes e Eficácia na Formação de Preço de Venda Adequado, dois fatores fundamentais e
que estão devidamente ligados para proporcionar um produto ou serviço de maior qualidade.
Com relação àcapacidade de orientação ao mercado, os mesmos autoresmencionam
que trata-se da capacidade da organização em criar relacionamentos duráveis com
fornecedores, reter consumidores e unir-se a membros do canal de distribuição, como
atacadistas e varejistas.

73

O Laticínio Miraella possui vantagem competitiva em dois fatores: reter clientes
(fidelização) e criar relacionamentos duráveis com fornecedores que estão devidamente
ligados para proporcionar um produto ou serviço de maior qualidade.
Para os autores, as capacidades de tecnologia da informaçãosão aquelas que auxiliam
uma organização a criar conhecimento técnico e de mercado e facilitam o fluxo da
comunicação interna e a integração entre os departamentos. Considerando as respostas obtidas
e a análise dos resultados com base no quadro teórico, inexiste fator desta capacidade que
proporcione vantagem competitiva ao Laticínio Miraella.
As capacidades tecnológicasestão relacionadas à eficiência do processo de produção,
redução de custos, maior consistência na entrega e maior competitividade, além do
desenvolvimento de novos produtos e da previsão de mudanças tecnológicas na indústria. Os
resultados mostram que o Laticínio Miraella possui vantagem competitiva quanto ao
cumprimento doprazo de entrega.
A pontuação obtida está diretamente ligada ao fator de criar relacionamento duráveis
com fornecedores, proporcionando maior confiança do cliente emrelação à empresa
diretamente ligada com a pontuação obtida no fator reter clientes (fidelização).
Com relação à capacidade de administração,os autores mencionam que inclui a
habilidade para integrar sistemas logísticos, controle de custos, administração financeira e de
recursos humanos, previsão de vendas, administração do plano de marketing, entre
outros. Inclui ainda a capacidade e flexibilidade de interação entre os ambientes interno e
externo.
Os resultados demonstram que o Laticínio Miraella tem três fatores da capacidade de
administração que proporcionam vantagem competitiva: competência de administração
financeira, controle de custos e exatidão da previsão de receita e despesa.
A empresa é preocupada principalmente sobre a forma de administrar seus recursos,
de como tomar decisões corretas com relação aos investimentos realizados objetivando
cumprir os objetivos e metas.

4.4
Alternativas comportamentais para desenvolver capacidades no laticínio
Miraella

Neste item são apresentadas as sugestões de comportamentos necessários para o
Laticínio Miraella manter a eficiência e alterar os procedimentosobjetivando a manutenção da
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vantagem competitiva e melhoria nos fatores dos comportamentos estratégicos e capacidades,
considerando que nestes a empresa obteve baixa pontuação no Ranking Médio.
Quadro 21 - Alternativas Comportamentais para desenvolver Capacidades
Resultado
Proposição para Desenvolver
Abordagem Teórica
Observado
Capacidades
Comportamento
Estratégico Reativo alto
com relação às Cinco
Características
obtendo
3,60 pontos no Ranking
Médio.

Miles e Snow (1978) classifica as
empresas em quatro grupos distintos, ou
seja,
defensores,
prospectores,
analisadores e reatores

A empresa necessita estar mais atenta
ao que ocorre no mercado do seu
ramo de atividade e ter uma
flexibilidade maior para implantar
novos produtos e/ou serviços que
estão
obtendo
sucesso,
se
antecipando ao risco de diminuição
do índice de lucratividade ou perda
de domínio do mercado.

Pontuação baixa de 3,11
pontos no Ranking Médio
obtida na análise das
Cinco Capacidades.

Ribeiro et al (2010) para avaliar a
capacidade da empresa com foco na
Visão Baseada em Recursos-VBR são
avaliados os fatores: 1. Capacidades de
Marketing; 2. Capacidade de Orientação
ao mercado; 3. Capacidade de
Tecnologia
da
Informação;
4.
Capacidade
Tecnológica;
e
5.
Capacidade de Administração.

Importância
da
existência
de
capacidades que gerem uma fonte de
vantagem competitiva contendo
fatores que não podem ser facilmente
imitados ou copiados pelas empresas
concorrentes.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados da pesquisa demonstram que o Comportamento Reativo, a partir das
características básicas, obteve 3,60 pontos no Ranking Médio. As principais características
que ocasionaram a pontuação são relatadas a seguir:
OComportamento Reativo com relação ao Mercado obteve 3,67 pontos no Ranking
Médio. Segundo Miles e Snow (1978), empresas reativas com relação a mercado procuram
novos mercados/tendências após começar a ter menos lucro e/ou prejuízo. Considera-se a
pontuação obtida muito alta, sendo um comportamento prejudicial quanto à manutenção da
vantagem competitiva, tornando-se necessário que a empresa esteja mais atenta ao Mercado
do seu ramo de atividade para, no mínimo, implantar novos produtos e/ou serviços que estão
obtendo sucesso.
Os resultados demonstram ainda o Comportamento Reativo com relação àMudança
com 3,67 pontos no Ranking Médio. Segundo Miles e Snow (1978), as empresas procuram as
mudanças após começarem a ter menos lucro e/ou prejuízo. Pontuação obtida muito alta,
sendo um comportamento prejudicial quanto à manutenção da vantagem competitiva,
tornando-se necessário que a empresa tenha atitudes mais rápidas com relação às mudanças
através de uma extrema vigilância de marketing.
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Dando continuidade a análise identificou-se o Comportamento Reativo com relação ao
crescimento com 3,67 pontos no Ranking Médio. Segundo Miles e Snow (1978), essas
empresas procuram meios de crescimento após começarem a ter menos lucro e/ou prejuízo. A
empresa necessita ser mais rápida com relação às mudanças através de uma extrema
vigilância de marketing.
Identificou-se ainda, pouca variação do Comportamento com relação à estrutura, não
tendo nenhum deles alcançado os 4,0 pontos no Ranking Médio. Segundo Miles e Snow
(1978), os comportamentos Defensivo, Prospector, Analista e Reativo são definidos por terem
uma estrutura funcional; estrutura baseada em produtos; estrutura matriz funcional e de
produtos; e estrutura não sendo estabelecida ou pouco eficiente. Os resultados demonstram
que a empresa necessita estabelecer a estrutura a ser utilizada.
Comportamento Prospector com relação ao Planejamento com 4,00 pontos no Ranking
Médio. Segundo Miles e Snow (1978), empresas Prospectoras são caracterizadas por ter
menos divisão do trabalho, e baixa formalização. A empresa necessita ter comportamento
mais moderno, caracterizado por ter as divisões de trabalho normatizadas e formalizadas,
sendo flexível nos momentos necessário objetivando manter as atividades em funcionamento.
Torna-senecessário alterações com relação àscapacidades de marketing no que se
refere a ter uma maior integração das atividades de pré-venda, venda e pós-venda, além de
estudos e planos para oferecer serviços adicionais ao cliente.Com relação àcapacidade de
tecnologia da informação deverá a empresa criar normas para aumentar a integração entre as
áreas da empresa (departamentos e gerências) facilitando a comunicação interna.Para
aumentar a capacidade tecnológica deverá passar a desenvolver novos serviços e produtos
bem como estar atentae poder prever o lançamento de novos produtos.
Na capacidade de administração percebe-se uma necessidade ter os sistemas logísticos
mais integrados além de ter uma participação maior dos coordenadores, gestores e
supervisores nas decisões da empresa.
Registra-se que os fatores da capacidade de marketing obtiveram alta pontuaçãono
Ranking Médio, devendo a empresa criar mecanismos para manter a eficiência destes fatores.
Neste sentido, torna-se necessário o estabelecimento de estratégias e mudanças de
procedimentos para que a empresa possa aproveitar as oportunidades do mercado ao mesmo
tempo em que possa se proteger das ameaças que surgirem.
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo apresenta-se as conclusões sobre a pesquisa realizada para identificar
oscomportamentos e as capacidades estratégicas do Laticínio Miraella utilizando os preceitos
da visão baseada em recursos.
Os resultados apresentados mostram que os objetivos estabelecidos para realização da
pesquisa foram atingidos, um vez que foram identificados os comportamentos estratégicos da
empresa com relação às características e ao ciclo adaptativo, bem como, as capacidades que
geram vantagem competitiva à empresa.
A partir dos resultados foi possível conhecer os comportamentos estratégicos do
Laticínio Miraella de acordo com cinco características: Mercado, Mudança, Crescimento,
Estrutura e Planejamento; e com onze dimensões estabelecidas no ciclo adaptativo: Problema
Empreendedor (Domínio dos seus produtos, Postura de Sucesso, Monitoramento do Ambiente
e o Crescimento), Problema de Engenharia (Objetivo Tecnológico, Amplitude Tecnológica e
Anteparos Tecnológicos) e Problema Administrativo (Coalizão Dominante, Processo de
Planejamento, Estrutura e Controle).
A partir destes dados,pôde-se analisar as diversas informações que auxiliam a empresa
a identificar quais os setores que deverão ter seus procedimentos revisados ou realinhados,
bem como o nível de predominância do tipo de comportamento.
Outro objetivo alcançado faz referência ao comportamento estratégico predominante
no Laticínio Miraella. Pelos dados coletados e tabulados concluiu-se que a empresa tem um
comportamento estratégico mais conservador, denominado teoricamente de defensor,
conformepontos obtidos no Ranking Médio a partir desuas características básicas. Este
resultado foi confirmado com base nas onze dimensões dos ciclos adaptativos.
O Laticínio Miraella tem como Coalizão Dominante a consecução de obter maior
poder sobre recursos e tomada de decisão nas áreas de Finanças e Produção, bem como,em
manter umaPostura de Sucesso ser Proeminente, que se destaca, em seu mercado.
Neste sentido, o Laticínio Miraella é identificado como uma empresa cujas
características giram em torno da manutenção da estabilidade no mercado, a partir da
manutenção dos clientes já conquistados, sem, no entanto procurar novos mercados para
alcançar uma variedade maior de clientes. Seu planejamento e as metas implantadas
consideramos resultados das áreas de Finanças e Produção.
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Outro objetivo atingido foi a análise a partir do ciclo adaptativo considerando
problemas

empresariais

ou

de

empreendedor,problemas

de

engenharia,eproblemas

administrativos de acordo com os comportamentos estratégicos defensor,prospector, analista
ou reator.
O Laticínio Miraella,em relação aos problemas avaliados,apresentacomportamentos
variados, conforme cada problema avaliado. No entanto,uma de suascaracterísticas básicas
consiste em deixar de buscarnovas tendências fora do seu segmento de mercado, e
ainda,manter o seu segmento de mercado escolhido. Seu crescimento é realizado com cautela
e de forma incremental, as atividades são realizadas utilizando a estrutura funcional e
caracterizadas por terem uma extensa divisão do trabalho e alto grau de formalização. Por
teremapresentado, também um comportamento de empresa Analista, o Laticínio
Miraellatemcomo característica exercer atividades em dois tipos de domínios de produtomercado, um mais estável e o outro mais turbulento - em mudança.
Quanto ao Ciclo Adaptativo, a empresa é considerada como sendo cautelosa na
definição do mercado do produto e prefere manter-seno atual mercado em que está inserida. É
considerada ainda cautelosa quanto a alterações nas estruturas administrativas, bem como
alteração nos procedimentos organizações. Foi detectado que a empresa apresenta dificuldade
na atualização dos seus métodos administrativos e na sua estrutura física.
No que se refere às Capacidades e Recursos a partir da VBR, concluiu-se que a
capacidade de Orientação ao Mercado e a Capacidade de Administração foram as que
obtiveram melhor índice de pontuação com relação ao máximo possível. Dentre cada
capacidade, destaca-se a Competência de Administração Financeira e o Cumprimento de
Prazo de Entrega. Os fatoresque proporcionamvantagem competitiva àempresa são:
Competência de Administração Financeira, Cumprimento de Prazo de Entrega, Conhecimento
dos Concorrentes, Eficácia da Formação do Preço de Venda Adequado, Reter clientes
(fidelização), Criar Relacionamento Durável com os Fornecedores, Controle de Custos e
Exatidão da Previsão de Receitas e Lucratividade.
Estes resultados demonstram que os dois principais fatores estão relacionados às áreas
dominantes da empresa, Finanças e Produção. Ao efetuar a relação dos resultados do
comportamento estratégico a partir do ciclo adaptativo com as capacidades e recursos a partir
da VBR,torna-se possível concluir que a empresa é conservadora mantendo um
comportamento estratégico denominado teoricamente de defensor, o qual estárelacionado ao
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Ciclo Adaptativoque, por sua vez, se relaciona com as capacidades de Marketing e de
Orientação ao Mercado.
Por estes resultados, percebe-se que a empresa necessita trabalhar os comportamentos
eas capacidades pontuados para que as mesmas passem a gerar vantagem competitiva, uma
vez que cada um desses comportamentos pressupõem características que exigem recursos
distintos para que a empresa possa atingir os resultados esperados.
Para tanto, torna-se necessário o estabelecimento de estratégicas e mudança de
procedimentos para que a empresa possa aproveitar as oportunidades do mercado ao mesmo
tempo em que possa se proteger das ameaças que surgirem.
Os resultados desta pesquisa podem ser utilizados como ferramentas para análise que
auxilia a empresa a estruturar suas ações, objetivos e planos, visto que passa a serconhecedora
de seus recursos internos mais valiosos, raros, não imitáveis e de difícil substituição e das
suas capacidades que geram vantagem competitiva.
Esta pesquisa identificou a classificação da empresa quanto aos comportamentos
estratégicos, e assim pode, além de avaliar as capacidades estratégicas que estão
proporcionando vantagem competitiva, avaliar o quanto a manutenção do comportamento
beneficiará a empresa na manutenção do mercado e no seu crescimento.
Neste sentido, foi comprovada a efetividade da pesquisa, tendo a empresa a
possibilidadede identificar detalhadamente os seus pontos fortes e fracos, transformando-se
numa ferramenta auxiliar à tomada de decisão dos seus gestores quanto a definir suas metas,
objetivos e ajustes necessários.
Como limitação de pesquisa,registra-se as dificuldadesinerentes àcoleta de dados
primários, no que se refere aconseguir horários disponíveis com os gestores do Laticínio
Miraella para a realizaçãoda entrevista.
Para continuidade da pesquisa, sugere-se a possibilidade de realizá-la em outros
laticínios para avaliar os comportamentos estratégicos e as capacidades estratégicas em
empresas do mesmo ramo, como também a aplicação em outros setores de atividade.

79

REFERÊNCIAS
ALBRECHT, Karl & BRADFORD, Lawrence J. Serviços com qualidade - a vantagem
competitiva. São Paulo: Makron Books, 1992.
ANSOFF, H. Igor. Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill, 1965.
ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de Agronegócio. 2ª Edição. São Paulo:Atlas, 2010.
ARAÚJO, Tiago Antonio de. Qualidade da Informação: análise textual
automatizada
de
publicações
em
sites
jornalísticos
e
critérios
de
qualidade
percebidos
pelo
leitor.Belo
Horizonte,
2014.
97
p.
il.;
30
cm.
Dissertação
(Mestrado)–Fundação
Mineira
de
Educação
e
Cultura–FUMEC/Faculdade
de
Ciências
Econômicas/Mestrado
Profissionalizante
em
Sistemas
de
Informação
e
Gestão
do
Conhecimento.
Disponível
em:
<www.fumec.br/revistas/sigc/article/download/2254/1389>Acessoem
03/10/2014.
BARBOSA & CAMPANHOL. Barbosa, João Pedro Pereira; Campanhol, Edna
Maria. A indústria de confecção de Passos/MG e a capacitação de sua
mão-de-obra. Revista Eletrônica de Administração. v. 12, n. 2 (2013):
REA
23
(Julho-Dezembro
2013).
Disponível
em:<http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/view/193/45>.
Acessoem
02/10/2014.
BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage.Journal of
Management.v.
7,
n.1,
p.
99-120,
1991.
Disponível
em:
<http://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202011/S10/Barney%20%281991%29.pd
f> Acesso em 12/09/2013.
BATALHA, Mário O., SILVA, A. L. da. Gerenciamento de sistemas agroindustriais:
definições e correntes metodológicas. São Paulo, Atlas, 1997.
BERNARDES-DE-SOUZA, D. Processo de inovação em micro empresas no arranjo
produtivo local do agronegócio leite. Dissertação (Mestrado em Administração) – Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas – Fundação Universidade Federal de Rondônia / UNIR, Porto
Velho, 2008.
Bovinocultura de Leite. Série cadernos de propostas para atuação em cadeias produtivas.
Volume
I.
Banco
do
Brasil,
2010.
Disponível
em:
<http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Vol1BovinoLeite.pdf> Acesso em 03/09/2013.
CASSIANO, Reinaldo Mesquita. Estratégias competitivas das empresas produtoras de
sementes de soja: um estudo exploratório no Sul de Mato Grosso. Mestrado
emAdministração e Desenvolvimento Organizacional). CNEC/FACECA. Faculdade
Cenecista de Varginha. Varginha, 2005.

80

CHANDLER, A.D. Estratégia e Estrutura. Boston. MIT Press, 1962. Disponível em:
<http://www.docstoc.com/docs/71031515/Corporate-Strategy-by-Ansoff>
Acesso
em:
30/12/2013.
CHICHOSKI ET AL. Ivandro Osvaldo Chichoski, Gilberto Francisco Ceretta, Adilson Carlos
Rocha. Comportamento Estratégico Baseado na Tipologia de Miles e Snow: Um Estudo
Com Empresas do Setor Industrial de Ampére/PR. Qualit@s Revista Eletrônica ISSN
1677
4280
Vol.14.
No
1(2013).
Disponível
em
<revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/article/download/1628/915>. Acesso em 18/10/2014.
CONDE, Fábio Mamoré. Avaliação de desempenho dos produtores de leite: proposta de
método fundamentada na LógicaFuzzy. Dissertação (Mestrado em Administração) –
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – Fundação Universidade Federal de Rondônia / UNIR.
Porto Velho, Rondônia, 2012.
CRESWELL, J. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed.
Porto Alegre: Booking:Artimed, 2010.
DENZIN, Norman K; LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa:
teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006
DESARBO, W. S. et al. Revisiting the Miles and Snow strategic framework: uncovering
inter relationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and
firm performance. Strategic Management Journal, v. 26, p. 47-74, 2005.
DESARBO, W. S. et al. Identifying sources of heterogeneity for empirically deriving
strategic types: a constrained finite-mixture structural-equation methodology.
Management Science, v. 52, n. 6, p. 909-924, 2006.
DIEESE. Departamento Intersindical e Estudos Socioeconômicos. Como conhecer o
mercado de trabalho em uma cadeia produtiva ou em um arranjo produtivo local. São
Paulo: DIEESE, 2005.
DILTS, ROBERT B. Estratégia da Genialidade: Aristóteles, Mozart, Sherlock Homes e
Walt Disney. 1ª edição.Summus Editorial, 1998.
DRUCKER, P. F. The practice of management.London: W. Heinemann, 1955.
DUARTE, Rosália. Entrevistas em Pesquisas Qualitativas. Educar, Curitiba, n. 24, p. 213225, 2004. Editora UFPR.
EMATER. Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia.
Disponível em: < www.emater-ro.com.br/> Acesso em 17/09/2013.
EMBRAPA.
Estatísticas
do
Gado
do
em:<http://www.cnpgl.embrapa.br.>Acesso em 17/09/2013.

Leite.

Disponível

81

FARINA, E. M., ZYLBERSZTAJN, D. Organização das cadeias agroindustriais de
alimento. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA. 20,1992, Campos de Jordão.
Anais.São Paulo: 1992, p. 189-207.
FIERO. Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Projeção para Nova Dimensão
Econômica e Integração Comercial: Rondônia/Bolívia/Peru. Porto Velho: SEBRAE.
1999.
Disponível
em:
<http://www.fiero.org.br/downloads/anexos/proj_diagnostico_rondonia.pdf>. Acesso em
20/10/2013.
FLEURY, A. C. C; FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de
competências. São Paulo: Atlas, 2000
GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
GIBBONS, Patrick T. Strategy As A Pattern In Resource Allocation: A Conceptual
Extension Of The Miles And Snow Typology. University College Dublin, Belfield, Irlanda.
Cormac
Mac
Fhionnlaoich,
2008.Disponívelem:
<http://gatton.uky.edu/faculty/ferrier/ferrier%20competitive%20dynamics%20workshop%20
web_files/gibbons%20macfhionnlaoich%20&%20sharma%202008.pdf>.Acessoem
30/12/2013.
GIMENEZ, Fernando A. P. Miles and snow's strategy model in the context of Small firms.
44th
ICSB
World
Conference,
Italy,
1999.
Disponívelem:
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.803&rep=rep1&type=pdf>.
Acesso em 30/12/2013.
GIMENEZ ET AL. Gimenez, F. A.; Pelisson, C; kruger, E. G. S.; Hayashi Jr, P. Estratégia
em pequenas empresas: uma aplicação do modelo de miles e snow. Rev. adm. contemp.
vol.3 no.2 Curitiba May/Aug. 1999. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S141565551999000200004> Acesso em 25/03/2014.
GODOY, Arilda Schmidt. A pesquisa qualitativa e sua utilização em Administração de
Empresas. Rev. adm. empres. vol.35 no.4 São Paulo July/Aug. 1995. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n4/a08v35n4.pdf > Acesso em 03/12/2013.
Governo de Rondônia. Plano de Ação 2013 do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos
Produtivos
Locais
de
Rondônia.
Disponível
em:
<http://www.seplan.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/APL/Plano%20de%20A%C3%A7%C3
%A3o%20%202013.pdf>. Acessoem 03/12/2013.
HOFER, Charles W. & SCHENDEL, Dan.Strategy Formulation: Analytical Concepts.
Saint Paul, Minnesota: West PublishingCo., 1978.
HOFFMANN ET AL. Hoffmann, R. A.; Hoffmann, V. E.;Cancellier, P. E. L. P. L. As
estratégias da microempresa varejista e seus estágios de informatização. RAM, Rev.
Adm. Mackenzie (Online) vol.10 no.2 São Paulo Mar./Apr. 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167869712009000200006&lang=p
t>. Acesso em 18/10/2014.
82

JANK, M. S.; GALAN, V. B. Competitividade do Sistema Agroindustrial do Leite.
São
Paulo:
USP-PENSA,
1999.
Disponível
em:
<http://www.fundace.org.br/leite/arquivos/projetos_priorizados/elaboracao_competitividade_i
ndustrial/bibliot/vol_ii_Leite%20Competitividade_jank.pdf>. Acessoem 03/12/2013.
JOHNSON, Gerry & SCHOLES, Kevan.Exploring Corporate Strategy: Text and Cases.7
th.
ed.
New
York:
Prentice-Hall,
2005.
Disponível
em:
<http://alhaidari.net/zahir/Exploring.pdf> Acesso em 30/12/2013
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 2. ed.
São Paulo: Atlas, 1991.
__________________________. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo:
Atlas, 1985.
LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes.Archives of Psychology. n. 140,
R.
S.
WOODIYORTE,
Eorron.
NewJersei,
1932.
Disponível
em:
<http://www.voteview.com/Likert_1932.pdf > Acesso em 27/09/2014.
LOBATO ET AL, D.M. Lobato, D. M.; Filho, J. M.; Torres, M. C. S. & Rodrigues, M. R. A.
Estratégia de Empresas, da Editora FGV, 8ª Edição, 2003.
MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre:
Bookman, 2001.
MALONE, K. et al. Cloning an industry: strategy typologies of Shangai biotechnology
companies. Journal of Commercial Biotechnology, v. 14, n. 1, p. 31-42, 2008.Disponível em:
<http://www.palgrave-journals.com/jcb/journal/v14/n1/pdf/3050077a.pdf>.
Acesso
em
30/12/2013.
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 7. ed. 2. reimpressão. São Paulo:
Atlas, 2008.
MILES, R. E.; SNOW, C. C. Organizational strategy, structure, and process.Nova York:
McGraw-Hill,
1978.
Disponível
em:
<http://www.wiggo.com/mgmt8510/readings/readings5/miles1978amr.pdf> Acesso em:
30/12/2013.
MORVAN, Y. “Filière de Production” in Fondamentsd’economieindustrialle”, pp. 199321, Econômica, 1985.
Nygard, B. and O. Storstad (1998).De-globalization of food markets? Consumer
perceptions of safe food: the case of Norway. SociologiaRuralis 38, pp. 35-53.
OLIVEIRA, Luciel Henrique de. Exemplo de cálculo de Ranking Médio
para Likert. Notas de Aula.
Metodologia Científica e Técnicas de
Pesquisa
em
Administração.
Mestrado
em
Adm.
e
Desenvolvimento
Organizacional. PPGA CNEC/FACECA: Varginha, 2005.
83

OLIVEIRA & CAMPOS. Oliveira, Luciel Henrique de; Campos, Benedito Marques. Porter e
A competitividade dos restaurantes self-services: um estudo exploratório . IX SEMEAD.
Seminários em Administração FEA-USP, 10 e 11 de Agosto de 2006. Disponível
em:<http://www.ead.fea.usp.br/Semead/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/402.pdf>.
Acesso em 03/10/2014.
PAES-DE-SOUZA,Mariluce. Governança no Agronegócio: Enfoque na Cadeia Produtiva
do Leite. Porto Velho: EDUFRO, 2007.
_______________, Mariluce. Arranjo Produtivo Local do Leite: Região Central do
Estado de Rondônia. Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal –
Estudos – Diagnósticos de Aglomerações – PDSA 2005 – 2008. Agência de
Desenvolvimento da Amazônia, Universidade Federal do Pará, Fundação de Amparo e
Desenvolvimento da Pesquisa. Belém. ADA, 2007.
PAES-DE-SOUZA et al, PAES DE SOUZA, M.; AMIN, M. M.; GOMES, S.T.
AGRONEGÓCIO DO LEITE: CARACTERÍSTICAS DA CADEIA PRODUTIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA. Revista de Administração e Negócios da Amazônia, v.1, n.1,
mai./ago.
2009.
Disponível
em:
<http://www.periodicos.unir.br/index.php/rara/article/view/4/1>. Acesso em 27/11/2013.
PFEIFER ET AL. Pfeifer, L. F. M.; Brito, L. G.; Aragão, J. L.; Alves, J. R. Avaliação do
desempenho reprodutivo do rebanho leiteiro do Estado de Rondônia: formação e gestão
de
banco
de
dados.
EMBRAPA,
2011.
Disponível
em:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/922552/1/doc142rebanholeiteiro.pdf>.
Acesso em: 03/12/2013.
PEINADO E FERNANDES. Peinado, Jurandir; Fernandes, Bruno Henrique Rocha.
Estratégia, competências e desempenho em empresas de pet shop: evidências de um
levantamento em Curitiba/PR. Rev. Adm. (São Paulo) vol.47 no. 4, São Paulo Oct./Dec.
2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008021072012000400008&lang=pt>. Acesso em 18/10/2014.
PENROSE, E. T. Teoria delcrecimiento de la empresa. Madrid: Aguilar, 1959.
PETERAF, Margaret A. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based
view. Strategic Management Journal, v. 14, n. 3, p. 179-191, mar. 1993. Disponível em:
<http://users.jyu.fi/~juanla/READINGS/Peteraf%20%281993%29.pdf>
Acesso
em
15/12/2013.
PORTER, M. (eds).Estratégia–A busca da vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Campus,
1980
RIBEIRO et al. Ribeiro, Ronaldo; Rossetto, Carlos Ricardo; Verdinelli, Miguel Angel.
Comportamento estratégico da empresa e a visão baseada em recursos: um estudo no
setor varejista de material de construção. Gest. Prod. vol.18 no.1 São Carlos 2011.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104530X2011000100013&script=sci_arttext>. Acesso em 18/10/2014.
84

RIBEIRO et al, Ronaldo. Alinhamento dos Recursos da Empresa ao seu Planejamento
Estratégico: Uma Agenda de Pesquisa. Editora UniJuri, vol. 8, núm. 16, jul-dez, 2010, pp.
103-130, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível
em: <http://www.redalyc.org/pdf/752/75217742005.pdf> Acesso em 16/06/2013.
RITZMAN, Larry. Administração da produção e operações. São Paulo: Prentice Hall,
2004.
RODRIGUES, Márcio Heleno de Souza. Avaliação de eficiência de produtores de leite
utilizando análise envoltória de dados: o caso do município de Rolim de Moura no
estado de Rondônia. Dissertação (Mestrado em Administração) – Núcleo de Ciências Sociais
Aplicadas – Fundação Universidade Federal de Rondônia / UNIR. Porto Velho, Rondônia,
2010.
SANTANA, Antônio C. Descrição e análise da cadeia produtiva de leite no estado de
Rondônia. Movendo Idéias. Belém, 2003.
SCHEIDT, Ademar Silva Junior. A Força Competitiva dos Supermercados como
Compradores de Produtos Lácteos da Indústria de Rondônia. Dissertação (Mestrado em
Administração) – Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – Fundação Universidade Federal de
Rondônia / UNIR, Porto Velho, 2008.
SEAGRI. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária do Estado de
Rondônia. Disponível em: < www.seagri.ro.gov.br>. Acesso em 20/10/2013.
SIENA, Osmar. Metodologia da Pesquisa Científica: Elementos para Elaboração e
Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. Porto Velho, 2007.
SLACK, Nigel; CHAMBERS; JOHNSTON, R. Administração da produção e operações. 3.
ed. São Paulo: Atlas, 2009.
SONG, M.; DI BENEDETTO, A.; NASON, R. W. Capabilities and financial performance:
the moderating effect of strategic type. JournalAcademy Marketing Science, v. 35, p. 1834, 2007. Disponível em: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11747-006-00051#page-1> Acesso em 16/06/2013.
SOUZA, Higor Cordeiro de. Benchmark da Produção Familiar na Cadeia Produtiva do
Agronegócio do Leite no Estado de Rondônia. Dissertação (Mestrado em Administração) –
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – Fundação Universidade Federal de Rondônia / UNIR.
Porto Velho, Rondônia, 2013.
TAN Et al, Tan H, Weston R, Tang Y. Applying the Miles and Snow’s Business Strategy
Typology to China’s Real Estate Development Industry: A Research Framework, 2006.
Pacific Rim Real Estate Society Conference (12th : 2006) (22 - 25 January 2006 : Auckland).
Macquarie
University
ResearchOnline.Disponível
em:
<http://www.prres.net/papers/tan_applying_miles_and_snow_to_china.pdf>
Acesso
em
30/12/2013.

85

TRESCA, Rosemary Pezzetti e DE ROSE JR., Dante. Estudo comparativo da motivação
intrínseca em escolares praticantes e não praticantes de dança. Disponível em:
<http://www.ucb.br/mestradoef/rbcm/downloads/a1v8n1.pdf>. Acesso em 03/10/2014.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 9 ed.
São Paulo: Atlas, 2007.
VIEIRA; Kelmara Mendes Vieira; DALMORO, Marlon Dalmoro. Dilemas na Construção
de Escalas Tipo Likert: o Número de Itens e a Disposição Influenciam nos Resultados?
XXXII Encontro do ENANPAD 2008. Rio de Janeiro/RJ, 2008. Disponível em:
<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EPQ-A1615.pdf> Acesso em 27/09/2014.
WERNERFELT, B. A resource based view of the firm. Strategic Management Journal,
United
Kingdom,
v.
5,
n.
2,
p.
171-180,
1984.
Disponível
em:
http://bus8020kelly.alliant.wikispaces.net/file/view/A+resourcebased+view+of+the+firm.pdf>. Acesso em 16/06/2013.
YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2003.
Souza Et all. Marco Antonio F. de Souza. Competição na Oferta de Alimento: Uma Leitura
dos Mundos de Produção de Alimentos. Sociedade, Contabilidade e Gestão, Rio de Janeiro, v.
3, n. 2, jul/dez 2008. Disponível em: <http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.306/index.php/ufrj/article/viewFile/463/451> Acesso em 16/10/2013.
ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e coordenação do agribusiness: uma
aplicação da nova economia das instituições. Tese de Livre Docência, Departamento de
Administração.
FEA/USP,
238
p.,
1995.
Disponível
em:
<http://www.fundacaofia.com.br/PENSA/anexos/biblioteca/63200715534_.pdf> acesso em
26/11/2013.
ZYLBERSTAIN, D; JANK, M.S, KOOL, M; SLUYS, T. Holanda: um modelo de
agribusiness. São Paulo. PENSA, 1992.
ZYLBERSTAIN, D; FARINA, E. M. M. Q; SANTOS, R. C. O. Sistema Agroindustrial do
Café. São Paulo. FIA, 1993.

86

APÊNDICE A – DETALHAMENTO DOS RESULTADOS COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO E CAPACIDAEESTRATÉGICA
Neste Apêndice estão reunidos os detalhes dos resultados da pesquisa sobre:
Comportamentos e Capacidades Estratégicas do Laticínio Miraella através da Visão Baseada
em Recursos (VBR).
Os resultados da Tabulação dos Resultados estão divididos em três partes. Na Primeira
Parte estão os dados dos Comportamentos Estratégico do Laticínio Miraella com Relação às
Características. Na Segunda Parte estão os dados do Comportamento Estratégico a partir do
Ciclo Adaptativo. Na Terceira Parte estão os dados das Capacidades do Laticínio Miraella
com Foco na VBR.

1.
Classificação conforme os Comportamentos Estratégicos em relação às
Características

A primeira questão foi realizada com o objetivo identificar o comportamento da
empresa de acordo com a estratégica básica em relação ao mercado. Os resultados estão
demonstrado no Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1 - Comportamento Estratégico com relação ao Mercado
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

4,33

3,67

4,00

Não tendem a procurar novas Continuamente buscam novos Mantêm seus mercados e
tendências fora do seu
mercados
implantam os novos mercados
segmento
/ novas tendências de sucesso

3,67

Procuram novos
mercados/tendências, após
começar a ter menos lucro
e/ou prejuízo

Fonte: Dados da pesquisa.

Pelos resultados apresentados, verifica-se que a empresa não tem tendência em
procurar outros segmentos,obtendo 4,33 pontos no Ranking Médio, ou seja, a empresa é
caracterizada como tendo um comportamento estratégico muito alto do tipo Defensor com
relação ao mercado. Segundo Miles e Snow (1978).
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A segunda questão foi realizada com o objetivo de saber como é avaliado o
comportamento da empresa com relação à estratégia básica definida nos momentos de
mudanças.Os resultados estão demonstrado no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Comportamento Estratégico com relação às Mudanças
5,00

4,67

4,00

3,00

3,00

3,67

2,00

2,00
1,00
0,00
Mantém o seu segmento de
mercado escolhido.

Produção frequentes de
protótipos, novas
tecnologias, novos produtos.

Imitam sucesso através de
uma extensa vigilância de
marketing

Procuram as mudanças após
começar a ter menos lucro
e/ou prejuízo

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico acima nos mostra que, com relação às mudanças, a empresa mantém o seu
segmento de mercado escolhido obtendo 4,67 pontos no Ranking Médio. Ou seja, a empresa é
caracterizada como tendo um comportamento estratégico muito alto do tipo Defensor com
relação ao mercado. Segundo Miles e Snow (1978).
A terceira questão foi realizada com o objetivo de saber como é avaliado o
comportamento da empresa com relação à estratégiabásica crescimento. Os resultados estão
demonstrado no Gráfico 3 a seguir.
Gráfico 3 - Comportamento Estratégico com relação ao Crescimento
5,00

4,00

4,00

3,67

3,67

3,67

3,00
2,00
1,00
0,00
Propor o crescimento com
cautela e de forma
incremental

Crescer principalmente
Crescer normalmente através
Procuram meios de
através de novos mercados e de penetração de mercado já crescimento após começar a
novos produtos
implantados
ter menos lucro e/ou prejuízo

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico demonstra que a empresa, com relação ao crescimento, procura propor o
crescimento com cautela e de forma incremental, obtendo 4,00 pontos no Ranking Médio. Ou
seja, a empresa é caracterizada como tendo um comportamento estratégico alto do tipo
Defensor. Segundo Miles e Snow (1978).
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A quarta questão foi realizada com o objetivo de saber como é avaliado o
comportamento da empresa com relação à estrutura, nos termos do Gráfico 4 a seguir.

Gráfico 4 - Comportamento Estratégico com relação a Estrutura
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4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

3,33

Estrutura funcional

3,67
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produto

3,67

3,33

Estrutura matriz, funcional e A estrutura-estratégia não é
de produtos
estabelecida e/ou não é
eficiente.

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico acima nos mostra, que com relação à estrutura, a empresa é caracterizada
por ter uma estrutura matriz, funcional e de produtos ou muitas vezes só a de
produtosobtendo3,67 da pontuação máxima. Ou seja, a empresa é caracterizada como tendo
um comportamento estratégico alto, do tipo Prospector e Analisador,segundo Miles e Snow
(1978).
A quinta questão foi realizada com o objetivo de identificar o comportamento da
empresa com relação à estratégia básica Planejamento.
Por fim, o Gráfico 5

apresenta os resultados do comportamento estratégico da

empresa com relação ao Planejamento.

Gráfico 5 - Comportamento Estratégico com relação ao Planejamento
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4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

4,00
2,33

Extensa divisão do trabalho e Menos divisão do trabalho, e
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baixa formalização

3,00

Flexível: extensa e pouca
divisão do trabalho, alto e
baixo grau de formalização

3,67

A divisão de trabalhoestratégia não é estabelecida
e/ou não é eficiente

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico acima nos mostra que a empresa, com relação ao Planejamento, é
caracterizada como tendo pouca divisão do trabalho e baixa formalização, obtendo 4,00

89

pontos no Ranking Médio. Ou seja, a empresa é caracterizada como tendo um comportamento
estratégico alto do tipo Prospector,segundo Miles e Snow (1978).

2.

Avaliação Geral do Ciclo Adaptativo

Com relação ao Problema Empreendedor foi questionado como se caracteriza o
comportamento estratégico com relação às 04 dimensões especificadas por Miles e Snow
(1978): Domínio dos seus produtos, Postura de Sucesso, Monitoramento do Ambiente e o
Crescimento.

Quadro 01 - Comportamento Estratégico Empreendedor - Dimensão: Domínio
Como você caracteriza a empresa com relação ao Domínio dos seus Produtos

Média
Ponderada

Ranking
Médio

Estreito e cuidadosamente focado

11

3,67

Defensora

Amplo e em expansão contínua

11

3,00

Prospectora

Segmentado e cuidadosamente ajustado

9

3,67

Analista

Irregular e transitório

7

2,33

Reatora

Características

Comportamento

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 01 nos mostra que a Dimensão Domínio o Laticínio Miraella tem
características Defensora e Analista, atingindo 3,67 de pontuação no Ranking Médio. Ou seja,
o conhecimento dos seus produtos oferecidos é considerado estreito e cuidadosamente focado,
bem como segmentado e cuidadosamente ajustado.
Isso significa que a prioridade da empresa é fazer algo de acordo com o que foi
planejado e estabelecido, sem desvirtuar as atividades a serem realizadas, determinada a
atingir a meta e o objetivo traçado do produto.

90

Quadro 2 - Comportamento Estratégico Empreendedor - Dimensão: Postura de Sucesso
Como você caracteriza a empresa com relação a Postura de Sucesso

Média
Ponderada

Ranking
Médio

Proeminente (que se destaca) em seu
mercado

13

4,33

Defensora

Ativa iniciação da mudança

10

3,33

Prospectora

Seguidores cuidadosos de mudança

11

3,67

Analista

10

3,33

Reatora

Características

Investidas oportunistas e postura de
adaptação
Fonte: Dados da pesquisa.

Comportamento

O Quadro 2 nos mostra que na Dimensão Postura de Sucesso o Laticínio Miraella tem
característica Defensora, atingindo 4,33 de pontuação no Ranking Médio. Ou seja, a postura
de planejamento da empresa quanto ao mercado e quanto à sua estrutura interna é
considerando proeminente em seu mercado. O objetivo principal da empresa é se manter
como uma empresa competitiva, sem necessidade de mudar o mercado em que atua.

Quadro 3 - Comportamento Estratégico Empreendedor - Dimensão: Monitoramento do
Ambiente
Como você caracteriza a empresa com relação ao Monitoramento do Ambiente (acompanhamento das
mudanças) no Mercado

Média
Ponderada

Ranking
Médio

Forte monitoramento organizacional

11

3,67

Defensora

Orientado para o mercado e ambiente

13

4,33

Prospectora

Orientado para a concorrência

13

4,33

Analista

Esporádico (não regular)

06

2,00

Reatora

Características

Comportamento

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 3 nos mostra que na Dimensão Monitoramento do Ambiente o Laticínio
Miraella tem características Prospectora e Analista, atingindo 4,33 de pontuação no Ranking
Médio. Ou seja, o acompanhamento das mudanças no mercado é orientado principalmente
para o mercado, para o ambiente e para a concorrência. A empresa, no que se refere à
mudança, procura estar atenta mais aos acontecimentos que ocorrem no seu ambiente externo
do que os que ocorrem no ambiente interno.
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Quadro 4- Comportamento Estratégico Empreendedor - Dimensão: Crescimento
Como você caracteriza a empresa com relação ao Crescimento no Mercado

Média
Ponderada

Ranking
Médio

Penetração cuidadosa

12

4,00

Defensora

Diversificado, desenvolve vários mercados

11

3,67

Prospectora

Penetração assertiva e cuidadosa

12

4,00

Analista

Mudanças apressadas

07

2,33

Reatora

Características

Comportamento

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 4 nos mostra que na Dimensão Crescimento o Laticínio Miraella tem
características Defensora e Analista, atingindo 4,00 de pontuação no Ranking Médio. O
crescimento da empresa é através de uma penetração cuidadosa e assertiva em novos
mercados.
Com relação ao Problema Engenharia, foi questionado como se caracteriza o
comportamento estratégico com relação às 03 dimensões especificadas por Miles &Snow
(1978): Objetivo Tecnológico, Amplitude Tecnológica e Anteparos Tecnológicos.
Quadro 5 - Comportamento Estratégico - Problema de Engenharia - Dimensão:
Objetivo Tecnológico
Como você caracteriza a empresa com relação ao Objetivo Tecnológico

Média
Ponderada

Ranking
Médio

Eficiência de Custos / Diminuir os custos

11

3,67

Defensora

Flexibilidade e inovação

11

3,67

Prospectora

9

3,00

Analista

7

2,33

Reatora

Características

Sinergia (unidade/união)
tecnológica/potencializar as existentes
Gerar um maior desenvolvimento e
conclusão de projetos
Fonte: Dados da pesquisa.

Comportamento

O Quadro 5 nos mostra que o Objetivo Tecnológico do Laticínio Miraella tem
características Defensoras e Analista, atingindo 3,67 de pontuação no Ranking Médio. Ou
seja, é realizado com eficiência nos custos de forma a primeiramente potencializar as
tecnologias existentes para só então investir em novas tecnologias.
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Quadro 6 - Comportamento Estratégico - Problema de Engenharia - Dimensão:
Amplitude Tecnológica
Como você caracteriza a empresa com relação Amplitude Tecnológica
Características
Tecnologia única
Tecnologias múltiplas e que avançam em
outras áreas
Tecnologias interrelacionadas com outras
áreas correlatas
Aplicações tecnológicas mutáveis/flexíveis

Média
Ponderada

Ranking
Médio

8

2,67

Defensora

8

2,67

Prospectora

9

3,00

Analista

7

2,33

Reatora

Comportamento

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 6 nos mostra que na Dimensão Amplitude Tecnológica o Laticínio Miraella
tem característica Analista, atingindo 3,00 de pontuação no Ranking Médio. No entanto,
levando-se em consideração o grau de discordância e concordância estabelecido na Escala
Likert (LIKERT, 1932) a pontuação é considerada como “indiferente”ou “sem opinião”,
sendo o “ponto neutro”.

Quadro 7 - Comportamento Estratégico - Problema de Engenharia - Dimensão:
Anteparos Tecnológicos
Como você caracteriza a empresa com relação a utilização de Anteparos Tecnológicos

Média
Ponderada

Ranking
Médio

Programas de manutenção / padronização

8

2,67

Defensora

Diversificado, habilidades de pessoal
técnico

8

2,67

Prospectora

Incrementalismo e sinergia

10

3,33

Analista

12

4,00

Reatora

Características

Habilidade de experimentar e improvisar
soluções
Fonte: Dados da pesquisa.

Comportamento

O Quadro 7 nos mostra que na Dimensão Anteparos Tecnológicos o Laticínio Miraella
tem característica Reatora, atingindo 4,00 de pontuação no Ranking Médio. Ou seja, o suporte
para auxiliar as atividades com relação àtecnologias e resolução de problemas é caracterizado
como sendo habilidoso para experimentar e improvisar soluções.
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Com relação ao Problema Administrativo foi questionado como se caracteriza o
comportamento estratégico com relação às 04 dimensões especificadas por Miles &Snow
(1978): Coalizão Dominante, Processo de Planejamento, Estrutura e Controle.

Quadro 8 - Comportamento Estratégico - Problema Administrativo - Dimensão:
Coalizão Dominante
Como você caracteriza a empresa com relação a área dominante/Coalizão Dominante (maior poder sobre
recursos, tomada de decisão, etc)

Média
Ponderada

Ranking
Médio

Finanças e produção

14

4,67

Defensora

Marketing e finanças

09

3,00

Prospectora

Pessoal de planejamento

12

4,00

Analista

Solucionadores de problemas

10

3,33

Reatora

Características

Comportamento

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 8 nos mostra que na Dimensão Coalizão Dominante o Laticínio Miraella
tem característica Defensora, atingindo 4,67 de pontuação no Ranking Médio. Ou seja, o
maior poder sobre o uso dos recursos e que são essenciais para tomada de decisão estão
centralizadas na área de finanças e produção.

Quadro 9 - Comportamento Estratégico Problema Administrativo - Dimensão: Processo
de Planejamento
Como você caracteriza a empresa com relação ao Processo de Planejamento

Média
Ponderada

Ranking
Médio

De dentro para fora, alto controle

10

3,67

Defensora

Busca de problemas, oportunidades,
perspectivas.

11

3,33

Prospectora

Abrangente com mudanças incrementais

11

3,67

Analista

Orientado por crises e desarticulado

10

3,33

Reatora

Características

Comportamento

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 9 nos mostra que na Dimensão Processo de Planejamento o Laticínio
Miraella tem características Defensora e Analista, atingindo 3,67 de pontuação no Ranking
Médio. A empresa realiza o planejamento das suas metas e objetivos priorizando a obtenção
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de um alto controle do mercado, bem como procura realizar as mudanças, quando extremante
necessárias, de forma incremental, de forma cautelosa, gradativa e por etapa.
Quadro 10 - Comportamento Estratégico Problema Administrativo - Dimensão:
Estrutura
Como você caracteriza a empresa com relação a Estrutura

Média
Ponderada

Ranking
Médio

Funcional, autoridade de linha

12

4,00

Defensora

Por produtos e/ou mercados

07

2,33

Prospectora

Dominada por assessores, orientada por
matriz

12

4,00

Analista

Autoridade formal rígida

09

3,00

Reatora

Características

Comportamento

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 10 nos mostra que na Dimensão Estrutura o Laticínio Miraella tem
característica Defensora e Analista, atingindo 4,00 de pontuação no Ranking Médio. Com este
resultado, a empresa é caracterizada como sendo funcional e orientada por matriz. Ou seja, o
desenvolvimento das atividades operacionais é padronizado através de cada departamento de
acordo com a função estabelecida, bem como a divisão de funções é realizada através dos
assessores (Gerentes, Coordenadores, Supervisores).

Quadro 11 - Comportamento Estratégico Problema Administrativo - Dimensão:
Controle
Como você caracteriza a empresa com relação ao Controle
Características
Centralizado, formal, aspectos financeiros
Desempenho no mercado, volume de
vendas
Métodos múltiplos, cálculos de riscos,
cuidadoso
Evitar problemas, resolver problemas

Média
Ponderada

Ranking
Médio

12

4,00

Defensora

11

3,67

Prospectora

11

3,67

Analista

10

3,33

Reatora

Comportamento

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 11 nos mostra que na Dimensão Controle o Laticínio Miraella tem
característica Defensora, atingindo 4,00 de pontuação no Ranking Médio. Com este resultado,
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a empresa é caracterizada como um controle sobre suas atividades de forma centralizada,
formal e de acordo com os aspectos financeiros.

3.

Capacidades do Laticínio Miraella com foco na VBR

a)

Análise da Capacidade de Orientação ao Mercado
Para mensurarmos a Capacidade de Marketing, procedemos a avaliação, pelos

respondentes, dos seguintes fatores:








Conhecimento dos clientes
Conhecimento dos concorrentes
Integração das Atividades de pré-venda, venda e pós-venda desta empresa
Competência para segmentar e definir os mercados de atuação
Eficácia da formação do preço de venda adequado
Eficácia das atividades de publicidade e marketing
Competência para oferecer serviços adicionais ao cliente

O Gráfico 6 apresenta os resultados do comportamento estratégico da empresa com
relação a Capacidade de Marketing que obtiveram os maiores índices de pontuação.
Gráfico 6 - Capacidade de Marketing
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Fonte: Dados da Pesquisa.

O gráfico acima nos mostra que a empresa, com relação à Capacidade de Marketing,
obteve como principais resultados: Conhecimento dos Concorrentes e Eficácia da formação
do preço de venda adequado atingido, ambas, com 4,00 no Ranking Médio; Conhecimento
dos Clientes atingindo 3,67 no Ranking Médio. Neste sentido, O Conhecimento dos
Concorrentes proporciona vantagem competitiva à empresa.A Eficácia da formação do preço
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de venda adequado não atingiu pontuação suficiente para gerar vantagem competitiva a
empresa.
No resultado geral, a Capacidade de Marketing obteve 3,19 no Ranking Médio, ou
seja, considerando os outros fatores, a Capacidade de Marketing não atingiu o percentual
necessário para se considerar que proporciona vantagem competitiva à empresa.
Segundo Desarboet al (2005, 2006) citado por Ribeiro et al (2010), a ausência da
Capacidade de Marketing significa que a empresa não é competente no planejamento e
alocação de recursos de marketing e no controle de atividades de marketing.

b)

Análise da Capacidade de Orientação ao Mercado
O Gráfico 7 apresenta os resultados do comportamento estratégico da empresa com

relação à Capacidade de Marketing. Foram avaliados os seguintes fatores:




Estar em sintonia com o mercado
Reter clientes (fidelização)
Criar relacionamentos duráveis com fornecedores
Gráfico 7 - Capacidade de Orientação ao Mercado
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Fonte: Dados da Pesquisa.

O gráfico acima nos mostra que a empresa, com relação à Capacidade de Orientação
ao Mercado, obteve como principais resultados: Reter clientes (fidelização) e Criar
relacionamentos duráveis com os fornecedores atingido, ambas, 4,00 no Ranking Médio;
Estar em sintonia com o mercado, atingindo 3,33 no Ranking Médio, estando na escala Igual.
Neste sentido, Reter clientes e Criar relacionamentos duráveis com os fornecedores são os
fatores que se destacam com relação à Capacidade de Orientação ao Mercado.
No resultado geral, a Capacidade de Orientação ao Mercado obteve 3,11 no Ranking
Médio, ou seja, a Capacidade de Marketing não proporciona vantagem competitiva à empresa.
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Desarboet al (2005, 2006) citado por Ribeiro et al (2010) mencionam que a ausência
da Capacidade de Orientação ao Mercado traz dificuldades à empresa no sentido de
desenvolver um planejamento eficiente para se antecipar às mudanças nos mercados e às
necessidades de seus clientes, bem como manter a vantagem competitiva adquirida em outras
áreas e/ou capacidades.

c)

Análise da Capacidade de Tecnologia da Informação
Para mensurar a Capacidade de Tecnologia da Informação, foi realizada uma

avaliação, pelos respondentes, dos seguintes fatores:







A integração entre os departamentos
As informações do produto no ato da venda
A criação de conhecimento de mercado
A comunicação interna
A comunicação externa
O gerenciamento das informações
O Gráfico 8 apresenta os resultados do comportamento estratégico da empresa com

relação à Capacidade de Tecnologia da Informação que obtiveram os maiores índices de
pontuação.
Gráfico 8 - Capacidade de Tecnologia da Informação
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Fonte: Dados da Pesquisa.

O gráfico acima nos mostra que a empresa, com relação à Capacidade de Tecnologia
da Informação, e levando-se em consideração a escala, obteve como principais resultados: O
Gerenciamento das informações, atingido 3,33 no Ranking Médio; seguido das Informações
do produto no ato da venda e a Comunicação externa, atingindo, ambas 3,00 no Ranking
Médio. Neste sentido, os fatores com relação à Capacidade de Tecnologia da Informação não
obtiveram uma pontuação suficiente para indicar que os mesmos geram vantagem competitiva
à empresa.
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No resultado geral, a Capacidade de Tecnologia da Informação obteve 2,93 no
Ranking Médio, ou seja, a Capacidade de Tecnologia da Informação não proporciona
vantagem competitiva à empresa.
Para Desarboet al (2005, 2006), citado por Ribeiro et al (2010), a ausência da
Capacidade de Tecnologia da Informação resulta em dificuldades à empresa na elaboração de
propostas de inovação, seja em novos produtos ou serviços no mercado, seja em inovação nos
procedimentos internos.

d)

Análise da Capacidade Tecnológicas
Para mensurar a Capacidade Tecnológica, foi realizada uma avaliação, pelos

respondentes, dos seguintes fatores:







Desenvolvimento de novos serviços
Acompanhamento do lançamento de novos produtos
Habilidade de prever mudanças tecnológicas no setor
Cumprimento de prazo de entrega
Competência para entregar o produto em perfeitas condições
Habilidade para prestar atendimento com qualidade
O Gráfico 9 apresenta os resultados do comportamento estratégico da empresa com

relação a Capacidade de Tecnológica que obtiveram os maiores índices de pontuação.
Gráfico 9 - Capacidade Tecnológica
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Fonte: Dados da Pesquisa.

O gráfico acima nos mostra que a empresa, com relação à Capacidade Tecnológica,
obteve como principais resultados: O cumprimento do prazo de entrega, atingido 4,33 no
Ranking Médio; seguido das Competência para entregar o produto em perfeitas condições e
Habilidade para prestar atendimento com qualidade, atingindo, ambas 3,67 no Ranking
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Médio. Neste sentido, o fator Cumprimento de prazo de entrega gera vantagem competitiva à
empresa.
No resultado geral, a Capacidade Tecnológica obteve 3,07 no Ranking Médio, ou seja,
a capacidade não proporciona vantagem competitiva a empresa. Fato este observado devido a
baixa pontuação obtida nos demais fatores de medição que integram a Capacidade
Tecnológica.
Desarboet al (2005, 2006) citado por Ribeiro et al (2010) mencionam que a
Capacidade Tecnológica são importante para empresa que oferecem seus produtos ou serviços
em ambientes em constante mudanças e priorizam ser sempre a primeira no mercado a
experimentar novas buscando manter baixos custos por meio de domínios criados passando a
operar tanto com flexibilidade quanto com estabilidade.

e)

Análise da Capacidade de Administração
Para mensurar a Capacidade de Administração, foi realizada uma avaliação, pelos

respondentes, dos seguintes fatores:









Sistemas logísticos integrados
Controle de custos
Competência de administração financeira
Administração de recursos humanos (recrutamento, treinamento...)
Exatidão da previsão de receitas e lucratividade
Processo de planejamento de Marketing
Capacidade de manter a equipe alinhada aos objetivos da empresa
Gestão participativa
O Gráfico 10 apresenta os resultados do comportamento estratégico da empresa com

relação à Capacidade de Administração que obtiveram os maiores índices de pontuação.
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O gráfico acima nos mostra que a empresa, com relação à Capacidade de
Administração, obteve como principais resultados: A Competência de administração
financeira, atingido 5,00 no Ranking Médio; seguido do Controle de custos e Exatidão da
previsão de receias e lucratividade, atingindo, ambas 4,00 no Ranking Médio. Neste sentido, o
fator Competência de administração financeira gera vantagem competitiva a empresa.
No resultado geral, a Capacidade de Administração obteve 3,27 no Ranking Médio, ou
seja, a capacidade não proporciona vantagem competitiva à empresa. Fato este observado
devido à baixa pontuação obtida nos demais fatores de medição que integram a Capacidade de
Administração.
Segundo Desarboet al (2005, 2006) citado por Ribeiro et al (2010) a Capacidade de
Administração proporciona à empresa uma gestão eficiente de forma a garantir o
funcionamento das áreas de operação dinâmicas e estáveis trazendo um equilíbrio entre a
flexibilidade e o controle, ou seja, é o funcionamento eficiente de todas as áreas da empresa.
Neste apêndice foram inseridos os resultados detalhados da pesquisa sobre
Comportamento Estratégico e as Capacidades Estratégicas com foco na VBR efoi criado para
facilitar a compreensão dos dados na Análise dos Resultados para melhorar o entendimento
dos leitores.
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APENDICE B – FORMULÁRIO/INSTRUMENTO DE COLETA DE
DADOS
Prezado (a) Senhor (a)
Com o objetivo de coletar dados para a realização de uma pesquisa sobre Comportamento Estratégico e a
Visão Baseada em Recursos, objetivando a obtenção do título de mestre em administração pela Universidade
Federal de Rondônia.
Solicitamos a sua colaboração respondendo ao questionário abaixo. Com base nos preceitos éticos,
informamos, em caso de não autorizar a divulgação do nome, que sua participação será mantida em sigilo não
constando seu nome ou qualquer outra informação que possa identificá-lo no relatório final ou em qualquer
outra publicação que venha a ser realizada sobre esta pesquisa.
Para a perfeita utilização dos dados coletados solicitamos que todas as perguntas sejam respondidas.
Agradecemos por sua colaboração e reiteramos a importância de sua contribuição para a construção do
conhecimento na área pesquisada.

1.

QUALIFICAÇÃO DO RESPONDENTE E DA EMPRESA
1.1. Nome do respondente:

1.2. Qual o seu gênero?
( ) Masculino

( ) Feminino

1.3. Qual a sua escolaridade?
( ) Ensino médio completo

( ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo

( ) Especialização

( ) Mestrado

( ) Doutorado

1.4. Qual a sua faixa etária?
( ) Ate 18 anos

( ) De 19 a 25 anos

( ) De 26 a 35 anos

( ) De 36 a 45 anos

( ) De 46 a 55 anos

( ) Acima de 55 anos

1.5. Qual a sua função na empresa?
( ) Sócio-proprietário
1.6.

( ) Diretor

( ) Gerente

( ) Outro. Qual?

Quanto tempo tem na empresa?
( ) Menos de 01 ano

( ) 01 a 05 anos

( ) 05 a 10 anos

( ) 11 a 20 anos

( ) 21 a 30 anos

( ) Acima de 30 anos
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1.7. Nome da Empresa
1.8. Nome fantasia da empresa:
1.9. Endereço da empresa:
1.10. Tempo de existência da empresa:
( ) Menos de 01 ano

( ) 01 a 05 anos

( ) 05 a 10 anos

( ) 11 a 20 anos

( ) 21 a 30 anos

( ) Acima de 30 anos

1.11. Tipo de Organização
( ) Indústria

( ) Comércio

( ) Serviço

( ) Outro

1.12. O que determina o porte da empresa:
1.13. Com relação ao porte de sua empresa é.
( ) Microempresa

( ) Pequena

( ) Media

( ) Grande

1.14. Quantos funcionários trabalham na loja (filial) que você trabalha?
( ) Ate 09

( ) De 10 a 19

( ) De 20 a 49

( )Acima de 50

1.15. Qual o ramo do negócio da empresa?
1.16. Qual a missão da empresa?
1.17. Qual a visão da empresa?
1.18. Bens produtos e/ou serviços disponibilizados?
1.19. Breve histórico da criação da empresa?
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2.

COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO

As questões a seguir estão dividas em cinco tipos de comportamentos com quatro opções Faça
a avaliação de cada comportamento, utilizado a seguinte escala:
1 = muito abaixo; 2 = baixo; 3 = igual; 4 = alto 5 = muito alto
Considerado que o Mercado é o ambiente social ou virtual propício às condições
para a troca de bens e serviços.
Como você avalia o comportamento da empresa com relação ao Mercado
Não tendem a procurar novas tendências fora do seu segmento

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Continuamente buscam novos mercados
Mantêm seus mercados e implantam os novos mercados / novas tendências de sucesso
Procuram novos mercados/tendências, após começar a ter menos lucro e/ou prejuízo
Considerando que o termo Mudança pode ser entendido comoo ato de mudar,
trocar ou alterar um estado ou situação anterior a outra.
Como você avalia o comportamento da empresa com relação à forma como as
Mudanças ocorrem
Mantém o seu segmento de mercado escolhido.
Produção frequentes de protótipos, novas tecnologias, novos produtos.
Imitam sucesso através de uma extensa vigilância de marketing
Procuram as mudanças após começar a ter menos lucro e/ou prejuízo
Considerando que o termo Crescimento pode ser entendido como um aumento
natural, ato de crescer,um acréscimo.
Como você avalia o comportamento da empresa com relação aos procedimentos de
Crescimento
Propor o crescimento com cautela e de forma incremental
Crescer principalmente através de novos mercados e novos produtos
Crescer normalmente através de penetração de mercado já implantados
Procuram meios de crescimento após começar a ter menos lucro e/ou prejuízo
Considerando que Estrutura é disposição, organização e o modo de como
os elementos compõem um todo.
Como você avalia a estrutura da empresa
Estrutura funcional
Estrutura baseada em produto
Estrutura matriz, funcional e de produtos
A estrutura-estratégia não é estabelecida e/ou não é eficiente.
Considerando que Planejamento é um processo que identifica as metas e os
objetivos que se quer alcançar
e a Divisão do Trabalho a delimitação das tarefas e papéis específicos
Como você avalia a forma como é feita a Divisão do Trabalho a empresa
Extensa divisão do trabalho e alto grau de formalização
Menos divisão do trabalho, e baixa formalização
Flexível: extensa e pouca divisão do trabalho, alto e baixo grau de formalização
A divisão de trabalho-estratégia não é estabelecida e/ou não é eficiente
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3.

COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO ATRAVÉS DO CICLO ADAPTATIVO
As questões a seguir estão divididas em onze dimensões com quatro opções de múltipla
escolhas. Faça a avaliação de cada comportamento, utilizado a seguinte escala:
1 = muito abaixo; 2 = baixo; 3 = igual; 4 = alto 5 = muito alto

Como você caracteriza a empresa com relação ao Domínio
(conhecimento, característica, pontos fortes, pontos fracos, vantagens,
desvantagens, etc) dos seus Produtos
Estreito e cuidadosamente focado

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Segmentado e cuidadosamente ajustado
Amplo e em expansão contínua
Irregular e transitório
Como você caracteriza a empresa com relação a Postura de Sucesso
(postura de planejamento da empresa quanto ao mercado e quanto á sua
estrutura interna) no Mercado (ambiente em que está inserida)
Proeminente (que se destaca) em seu mercado
Seguidores cuidadosos de mudança
Ativa iniciação da mudança
Investidas oportunistas e postura de adaptação
Como você caracteriza a empresa com relação ao Monitoramento do
Ambiente (acompanhamento das mudanças) no Mercado
Forte monitoramento organizacional
Orientado para a concorrência
Orientado para o mercado e ambiente
Esporádico (não regular)
Como você caracteriza a empresa com relação ao Crescimento
(Penetração de novos produtos) no Mercado
Penetração cuidadosa
Penetração assertiva e cuidadosa
Diversificado, desenvolve vários mercados
Mudanças apressadas
Como você caracteriza a empresa com relação ao Objetivo Tecnológico
(inovações, motivo pelo qual são adquiridas e instaladas novas tecnologias
dentro da empresa)
Eficiência de Custos / Diminuir os custos
Sinergia (unidade/união) tecnológica/potencializar as existentes
Flexibilidade e inovação
Gerar um maior desenvolvimento e conclusão de projetos
Como você caracteriza a empresa com relação Amplitude Tecnológica
(Procura adquirir e desenvolver tecnologia) no mercado
Tecnologia única
Tecnologias interrelacionadas com outras áreas correlatas
Tecnologias múltiplas e que avançam em outras áreas
Aplicações tecnológicas mutáveis/flexíveis
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Como você caracteriza a empresa com relação a utilização de Anteparos
Tecnológicos (suporte para auxiliar as atividades com relação a
tecnologias e resolução de problemas)
Programas de manutenção / padronização

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Incrementalismo e sinergia
Diversificado, habilidades de pessoal técnico
Habilidade de experimentar e improvisar soluções
Como você caracteriza a empresa com relação a área dominante/Coalizão
Dominante (maior poder sobre recursos, tomada de decisão, etc)
Finanças e produção
Pessoal de planejamento
Marketing e finanças
Solucionadores de problemas
Como você caracteriza a empresa com relação ao Processo de
Planejamento
De dentro para fora, alto controle
Abrangente com mudanças incrementais
Busca de problemas, oportunidades, perspectivas
Orientado por crises e desarticulado
Como você caracteriza a empresa com relação a Estrutura
Funcional, autoridade de linha
Dominada por assessores, orientada por matriz
Por produtos e/ou mercados
Autoridade formal rígida
Como você caracteriza a empresa com relação ao Controle
Centralizado, formal, aspectos financeiros
Métodos múltiplos, cálculos de riscos, cuidadoso
Desempenho no mercado, volume de vendas
Evitar problemas, resolver problemas
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4.

RECURSOS E CAPACIDADES DA EMPRESA.

Abaixo é apresentado um conjunto de possíveis capacidades estratégicas da empresa. Por favor. Faça a
avaliação de como você acredita que estes itens são desempenhados em sua empresa.
Utilize a seguinte escala: 1 = muito abaixo; 2 = baixo; 3 = igual; 4 = alto 5 = muito alto.
A Capacidades de Marketing é o conhecimento dos consumidores e dos concorrentes
Como avalia a empresa quanto a (ao)?

1 2 3 4 5

Conhecimento dos clientes (necessidades, preferências, demanda, etc.)
Conhecimento dos concorrentes
Integração das Atividades de pré-venda, venda e pós-venda desta empresa
Competência para segmentar e definir os mercados de atuação
Eficácia da formação do preço de venda adequado
Eficácia das atividades de publicidade e marketing
Competência para oferecer serviços adicionais ao cliente
Capacidades de orientação ao mercado é entendida como a criação de relacionamentos duráveis com
fornecedores, consumidores, com atacadistas e varejistas e etc.
Como avalia a empresa quanto a (ao)?

1 2 3 4 5

Estar em sintonia com o mercado
Capacidade para reter clientes (fidelização)
Capacidade de criar relacionamento durável com os fornecedores
Capacidades de Tecnologia da Informação – TI, auxiliam uma organização a criar conhecimento técnico e
de mercado, facilitam o fluxo da comunicação interna e a integração entre os departamentos
1
Como avalia o Sistema de TI da empresa para facilitar?

2

3

4

5

A integração entre os departamentos
As informações do produto no ato da venda
A criação de conhecimento demercado
A comunicação interna
A comunicação externa
O gerenciamento das informações
As capacidades tecnológicas estão relacionadas à eficiência do processo de produção (redução de custos,
entrega, desenvolvimento de novos produtos, etc) como avalia a empresa quanto a (ao)?

1 2 3 4 5

Desenvolvimento de novos serviços
Acompanhamentodo lançamento de novos produtos
Habilidade de prever mudanças tecnológicas no setor
Cumprimento de prazo de entrega
Competência para entregar o produto em perfeitas condições
Habilidade para prestar atendimento com qualidade
A capacidade de administração inclui a habilidade para integrar sistemas logísticos, controle de custos,
administração financeira e de recursos humanos, plano de marketing, etc.
Como avalia a empresa quanto a (ao)?

1 2 3 4 5

Sistemas logísticos integrados
Controle de custos
Competência de administração financeira
Administração de recursos humanos (recrutamento, treinamento...)
Exatidão da previsão de receitas e lucratividade
Processo de planejamento de Marketing
Capacidade de manter a equipe alinhada aos objetivos da empresa
Gestão participativa
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