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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe, através de um estudo de caso, analisar a atual situação 
estratégica de uma micro empresa do setor madeireiro da cidade de Rio Preto – Minas Gerais, 
visto pelo fato do aumento da competitividade entre as empresas e as mudanças com relação a 
disponibilidade de matéria-prima para fabricação dos produtos da empresa. O trabalho irá se 
basear em uma revisão bibliográfica referente à estratégia empresarial e administração 
estratégica, essenciais para análise e elaboração de estratégia para as empresas. Contando 
ainda com pesquisas dentro da empresa estudada e sobre o mercado onde atua. Com a 
finalização do trabalho, pode-se concluir a necessidade da formulação de uma nova estratégia 
de atuação para a empresa no mercado, buscando a mudança no fornecimento de matéria-
prima para fabricação de seus produtos. 

 

Palavras-chave: Estratégia. Administração Estratégia. Mudança Estratégica. 
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ABSTRACT 

 

This work proposes, through a study of case, examine the current strategic situation in a 
small timber company in the sector of the city of Rio Preto - Minas Gerais, because of 
increased competition between companies and the changes of the availability of raw material 
to manufacture the company's products. The work will be based on a literature review on 
corporate strategy and strategic management, essential for analysis and strategy for 
companies in a competitive environment. Counting, yet, on researches inside the company 
and studies about the market where it operates. With the completion of this paper, it can be 
conclude the necessity of formulating a new strategy of action for the company in the market, 
seeking a change in the supply of raw material for the manufacture of its products. 

 

Keywords: Strategy. Management Strategy. Strategic Change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 -  Introdução 

A globalização se espalhou ao redor do mundo e vem derrubando todas as fronteiras 

existentes entre os países. Segundo Vasconcellos e Garcia (2004: p. 8) nos últimos tempos, 

uma característica marcante da economia mundial tem sido a crescente integração econômica 

entre os países sob diversos aspectos: comercial, produtivo e financeiro.  

Com isso, muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados 

consumidores, a concorrência fez com que as empresas utilizassem cada vez mais recursos 

tecnológicos para baratear os preços e também para estabelecerem contatos comerciais e 

financeiros de forma rápida e eficiente. Neste contexto, entra a utilização da Internet, das 

redes de computadores, dos meios de comunicação via satélite etc. (VASCONCELLOS E 

GARCIA, 2004: p. 12). 

Em mercados de baixa rotatividade financeira, onde se supunha não haver a 

necessidade de grandes investimentos pelos poucos retornos, existiam e existem MPE que 

atendiam e atendem a demanda dos seus mercados locais com suas próprias formas de 

gerenciamento, muitas vezes, formas artesanais de gerenciamento, baseadas na intuição. 

Neste contexto, as grandes empresas multinacionais, com suas equipes de 

planejamento estratégico estruturadas de forma eficiente, traçam as melhores estratégias de 

penetração para buscar novos clientes. Enquanto isso, as micro e pequenas empresas tentam 

sobreviver ao crescente ataque de tais empresas através de decisões tomadas no “achismo” e 

na experiência de seus gestores (SEBRAE, 2005). 

Muitas das pequenas empresas não suportaram a concorrência acirrada com as 

grandes corporações, porém, muitas delas sobreviveram. Sendo assim, chega-se a questões 

que no decorrer do trabalho serão respondidas: como uma pequena empresa do setor 

madeireiro sobreviveu ao longo do tempo às crescentes mudanças do mercado? Quais ações 

foram tomadas pela empresa para sua sobrevivência? Suas decisões foram baseadas em 

princípios estratégicos? E quais são os novos rumos que esta empresa deverá tomar para 

prosseguir competitiva no mercado globalizado? 

Existem inúmeras perguntas e respostas referentes a tal situação, porém, este trabalho 

buscará de forma empírica a resposta para várias questões através do referencial teórico que 

será abordado no mesmo. 
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Para averiguar a sobrevivência das MPE, o trabalho propõe-se um estudo de caso 

sobre a empresa Marquinhos Serraria Ltda., empresa do setor madeireiro, que por 25 anos 

sobrevive às mudanças no mercado, e com isso, desenvolvendo suas próprias formas de 

estratégia para sobreviver à competitividade acirrada nos dias atuais, utilizando da 

participação ativa do autor na empresa como membro da família. 

O trabalho se dividirá primeiramente no referencial teórico, abordando os conceitos 

sobre estratégia, o processo de administração estratégica e como ocorrem às mudanças de 

estratégia dentro das organizações, bem como um referencial sobre a representatividade das 

MPE no Brasil. 

A segunda parte será composta do estudo de caso da empresa citada, contendo o 

histórico evolutivo da empresa e uma a análise dos ambientes externo e interno da empresa. 

Por fim, será exposta a atual estratégia da empresa, juntamente com uma nova 

proposta de atuação, com a elaboração de uma nova missão e uma nova visão, através de 

valores explicitados por contribuição dos funcionários e do proprietário da empresa. 

Pretendendo com isto, preparar a empresa para competir no atual mercado global. 

1.1 -  Objetivos Gerais e Específicos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a atual estratégia desenvolvida pela 

empresa Marquinhos Serraria e propor uma nova estratégia para a empresa, considerando seus 

ambientes externo e interno. Para alcançar tais objetivos, o estudo buscará também alcançar 

objetivos específicos, tais como: 

• Definir os conceitos de estratégia que serão relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho; 

• Realizar entrevistas informais com pessoas que estiveram ligadas diretamente com a 

evolução da empresa; 

• Levantar dados referentes aos ambientes interno e externo da empresa; 

• Aplicar os modelos levantados no referencial teórico para análise do ambiente da 

empresa; 

• Propor uma nova estratégia para a empresa. 
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1.2 -  Justificativa 

A representatividade das micro e pequenas empresas no Brasil é notável pelos 

números divulgados por diversas agências reguladoras, porém, ainda possuem uma alta taxa 

de mortalidade, responsabilizada na maioria das casos por insuficiência gerencial de seus 

condutores (SEBRAE, 2005). 

Contudo, a dinâmica do mercado atual vem afetando de forma significativa a direção 

das micro e pequenas empresas que não contam com formas de gerenciamento eficientes e 

eficazes. 

Com isso, a analise da estratégia desenvolvida por uma micro empresa que mantém-

se mercado há 25 anos pode ser de grande importância para o desenvolvimento de novos 

trabalhos, além, de uma proposta de mudança, se necessária, para ampliar a competitividade 

desta empresa. 

2 -  Fundamentação Teórica 

2.1 -  Estratégia Empresarial 

As primeiras definições referentes à palavra estratégia surgiram antes da 

administração moderna, sendo primeiramente associada aos movimentos de guerra e sua 

definição passou ao longo da história ligada a tais mecanismos, onde as melhores 

movimentações eram traçadas para obter a vitória diante do inimigo no campo de batalha. 

Com isso, a primeira definição vem da palavra grega “estratègos” que significa a arte do 

general, ainda ligada aos termos militares. 

Posteriormente, a palavra estratégia passou a buscar um significado gerencial, 

aplicado dentro das organizações para a obtenção dos seus resultados. A partir deste 

momento, inúmeras definições sobre as melhores estratégias organizacionais foram sendo 

elaboradas e incorporadas por diversos autores, gestores, consultores e pesquisadores. 

Dentro do campo administrativo a estratégia passou a designar um plano da alta 

gerencia para alcançar os resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 

organização (WRIGHT, 2000: p. 24). Para Montgomery (1998: p. 5) a estratégia não se trata 

apenas de seguir os objetivos da organização, mas sim, desenvolver uma vantagem 

competitiva para que a empresa possa se sobressair diante dos demais concorrentes. 
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Porter (1996) argumenta que a estratégia competitiva consiste em ser diferente, 

buscando um posicionamento no mercado onde a realização de suas atividades possa gerar 

produtos ou serviços que agreguem valor diferenciado aos seus clientes. Porém, Montgomery 

(1998: p. 31) saliente que tais vantagens não estão seguras, ou são contestáveis, porque podem 

ser copiadas por seus concorrentes e para Ansoff (apud FILHO, 2002: p. 28) a preocupação 

com a estratégia não é automática, devido a isso, as decisões passam a ser administrativas e 

operacionais fazendo com que se concretize a perda da vantagem para os concorrentes. 

Mesmo que tais vantagens possam ser copiadas por seus concorrentes, Porter (2004: 

p. 30) argumenta que o posicionamento de uma empresa pode ser sustentado através de três 

tipos de estratégias genéricas: liderança em custo, diferenciação e foco. De acordo com o 

autor, a estratégia de liderança em custo busca fabricar produtos ao menor custo possível para 

atender clientes com tal necessidade. Ao contrário, a estratégia de diferenciação busca clientes 

que não são sensíveis à preço e buscam produtos diferenciados, enquanto a estratégia no foco 

busca um nicho pequeno de mercado com necessidades homogêneas. 

Porém, Lobato (2000: p. 41) evidencia que a organização deve definir de forma clara 

sua atuação no mercado para que sustente sua posição diante dos concorrentes e para Porter 

(1996) as empresas que não realizam trade-offs referentes à qual o posicionamento no 

mercado estão fadadas a desenvolver de forma equivocada suas atividades. Para o autor os 

trade-offs geram “escolhas em que ter menos de um implica em ter mais de outro” (PORTER, 

1996: p. 5). Esse paradigma possibilita a organização fazer escolhas que melhorem o 

desenvolvimento de suas atividades e busquem o melhor posicionamento no mercado, pois, 

uma empresa que opta por realizar bem um tipo de atividade vai ser mais bem remunerada do 

que a organização que opte por realizar várias atividades de forma que nenhuma delas saia da 

melhor maneira. 

Para Mintzberg (2000: p. 16 a 20) a estratégia pode ser definida através de cinco Ps, 

onde plano é caracterizado pela direção que a empresa irá tomar para alcançar seu objetivo, é 

a estratégia pretendida pela organização, enquanto a estratégia como padrão segue uma 

constância em seu comportamento baseado em ações do passado e que deverão ser seguidas a 

risca pela organização. Já a estratégia como posição busca escolher diretamente onde estará o 

cliente e colocar o produto a sua disposição e a estratégia como perspectiva olha para dentro 

da organização, em como o estrategista irá desenvolver as atividades. Existe ainda, segundo o 
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autor, uma quinta definição fazendo referência que a estratégia é um truque, onde a 

organização realiza manobras para enganar a concorrência. 

Em um sentido mais amplo e unindo as definições anteriores, Mintzberg (2006: p. 

29) resumi a definição de estratégia como: 

[...] um padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 
seqüências de ação da organização em um todo coeso. Uma estratégia 
bem formulada ajuda a organizar e alocar os recursos de uma 
organização em uma postura única e viável, baseada em suas 
competências e deficiências internas relativas, mudanças antecipadas 
no ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes 
inteligentes. 

Contudo, Cabral (apud CAMARGOS e DIAS, 2003: p. 4) revela que devido a sua 

grande abrangência, o conceito de estratégia apresenta um paradoxo, pois exige a integração 

de uma série de teorias e enfoques, o que impede o completo registro de seus conceitos e 

abordagens. 

Por sua vez, Mintzberg (2000) reúne a contribuição de vários autores com relação à 

estratégia e divide tais argumentos em 10 diferentes escolas onde cada uma apresenta sua 

abordagem para o entendimento da estratégia empresarial. A seguir, as escolas propostas por 

Mintzberg serão descritas mais detalhadamente: 

A Escola do Design representa uma visão muito influente do processo de formação 

de estratégia. Na escola do Design uma das grandes ferramentas usada e difundida entre 

acadêmicos e organizações seria a SWOT, onde são analisados os pontos fortes e fracos da 

organização e as oportunidades e ameaças do ambiente onde tais organizações estão atuando. 

A escola do Design propõe um modelo de formulação de estratégia que busca atingir uma 

adequação entre as capacidades internas e internas da organização. Tal escola se baseia em 

diferentes premissas, como: a formação da estratégia deve ser um processo deliberado de 

pensamento consciente; a responsabilidade por este controle e percepção deve ser do 

executivo principal; o modelo de formação da estratégia de ser mantido simples e informal; as 

estratégias devem ser únicas, onde as melhores resultam de um processo de design individual; 

o processo de design está completo quando as estratégias parecem plenamente formuladas 

como perspectivas; as estratégias devem ser explícitas; após escolher a estratégia única, 

desenvolvida de forma simples e totalmente divulgada, é que se pode fazer a sua devida 

implementação. As críticas a esta escola referem-se basicamente a ser uma escola que propõe 
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uma “receita de bolo” para formulação da estratégia e acaba por estreitar a própria perspectiva 

da empresa (MINTZBERG, 2000). 

A Escola do Planejamento originou-se em paralelo a escola do design e suas 

premissas são quase as mesmas de tal escola, porém, a grande diferença reside na alta 

formalidade e complexidade da execução pela escola do planejamento. Esta escola também 

propõe a formação de uma equipe de planejadores para implementar a estratégia, diminuindo 

a participação do executivo principal. As premissas dessa escola podem ser descritas da 

seguinte maneira: as estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente de 

planejamento formal, decomposto em etapas distintas, cada uma delineada por ‘checklists’ e 

apoiada por técnicas; na teoria a responsabilidade por todo o processo está nas mãos do 

executivo principal, porém, na prática a responsabilidade está com os planejadores; as 

estratégias surgem prontas deste processo, devendo ser explicitadas para que possam ser 

implementadas através da atenção detalhada a objetivos, orçamentos, programas e planos 

operacionais de vários tipos. Contudo, essa escola carrega o peso de propor um modelo de 

grande possibilidade de fracasso em sua implementação, já que, as críticas a está escola são as 

mesmas da escola do design acrescentando de existir uma maior engenhosidade e 

complexidade na implementação da estratégia (MINTZBERG, 2000). 

A Escola do Posicionamento acabou por incorporar as premissas das escolas 

anteriores, porém, acrescentando conteúdo no sentido em que fornece mais importância as 

estratégias. Dando mais prioridade ao conteúdo da estratégia, do que a sua formulação. Nesta 

escola foi dada prioridade ao mercado em que a empresa está atuando para posteriormente ser 

elaborada a estratégia para o desenvolvimento da organização nesse mercado. Esta escola está 

baseada nas seguintes premissas: estratégias são posições genéricas, especificamente comuns 

e identificáveis no mercado; o mercado é econômico e competitivo; o processo de formação 

de estratégia é de seleção dessas posições genéricas com base em cálculos analíticos; os 

analistas desempenham um papel importante nesse processo, passando os resultados desses 

cálculos aos gerentes que oficialmente controlam as opções; as estratégias saem deste 

processo totalmente desenvolvidas para serem articuladas e implementadas; a estrutura de 

mercado dirige as estratégias (MINTZBERG, 2000). 

Esta escola evoluiu a partir de três etapas: a primeira tem origem nas classes 

militares, sendo Sun Tzu, com seu livro A Arte da Guerra, o grande precursor. Nesta fase, Sun 

Tzu, tratava da seleção de estratégia militar para posições específicas no campo de batalha. 
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Sun Tzu enfatizava a importância de estar sempre bem informado com relação aos seus 

oponentes (ou concorrentes) e a área onde a batalha estava sendo travada (estrutura do setor). 

A segunda etapa é o período chamado de “butiques de estratégia”, onde muitas empresas de 

consultoria “explodiram” fornecendo “receitas de bolo” dentro do modelo da escola do 

posicionamento. O Boston Consulting Group foi à empresa de consultoria pioneira em 

elaborar modelos de estratégia para grandes organizações. Basicamente eles utilizavam duas 

técnicas: a curva de experiência e a matriz BCG. A curva de experiência está baseada em 

operações passadas que através de aprendizagem geram economias futuras. A matriz BCG 

trata do planejamento do portfólio de produtos, abordando questões de como alocar recursos 

para os diferentes produtos ou negócios da empresa. Essa matriz trabalha com duas variáveis 

que são a participação de mercado atual do negócio e o potencial de crescimento do negócio, 

divididos em alto e baixo. Com isso, elabora-se um quadro onde o negócio ou produto pode se 

estabelecer em um dos quadrantes, onde cada quadrante representa uma posição diferenciada 

de geração de caixa e perspectiva de crescimento em relação ao produto ou negócio 

(MINTZBERG, 2000). Os quadrantes estão baseados da seguinte forma: 

Figura 1. Matriz de crescimento BCG. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MINTZBERG, 2000. 

A terceira etapa de evolução desta escola refere-se ao desenvolvimento das 

proposições empíricas através do livro Vantagem Competitiva de Michael Porter, que se 
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tornou o grande referencial desta escola. Nesta etapa foram incorporados novos conceitos, 

onde se destaca o modelo de análise competitiva, seu conjunto de estratégias genéricas e a 

noção de cadeia de valor (MINTZBERG, 2000). 

A Escola Empreendedora procura entender o processo de formação da estratégia à 

medida que ela se desdobra. Está seria a escola do líder das pequenas empresas, onde o líder 

figura como peça central para o desdobramento das atividades da empresa e principalmente na 

formulação da estratégia. Porém, está escola não tenta “amarrar” o líder em uma “camisa de 

força” através de planos formais. A escola empreendedora enfatiza no líder questões 

comportamentais como intuição, julgamento, sabedoria, experiência e critério, promovendo 

uma visão de estratégia como perspectiva, associada com imagem e senso de direção, ou seja, 

visão. Com isso, o conceito principal desta escola é a visão: uma representação metal de 

estratégia, criada ou ao menos expressa na cabeça do líder. Essa visão serve como inspiração 

e também como um senso daquilo que precisa ser feito. Porém, a visão tende, com freqüência, 

a ser mais uma espécie de imagem do que um plano plenamente articulado (em palavras e 

números). Como esta escola tem um caráter mais informal, o líder passa a ter uma 

flexibilidade maior, adaptando as diferentes formas de estratégia com suas experiências. Isso 

sugere que a estratégia é, ao mesmo tempo, deliberada e emergente: deliberada no sentido em 

que à visão dita uma direção a ser tomada e emergente no sentido em que as estratégias 

podem ser adaptadas (MINTZBERG, 2000). 

A escola empreendedora nasceu da Economia, com o empreendedor tendo papel 

proeminente na teoria neoclássica, porém, seu papel era limitado a decidir quais quantidades 

produzir e a que preços. Com isso, Joseph Schumpeter colocou o empreendedor em 

proeminência no pensamento econômico, sendo que, para ele a maximização dos lucros não 

explicava o comportamento corporativo e sim as tentativas para lidar com situações que 

poderiam mudar o presente e o futuro. Com isso, Schumpeter introduziu a noção de 

destruição criativa, descrevendo que esta era o motor que mantém o capitalismo em 

movimento para frente e quem dirige esse motor é o empreendedor. Para Schumpeter, o 

empreendedor é a pessoa com a idéia do negócio, quem torna idéias enganosas em grandes 

empreendimentos lucrativos. Contudo, alguns autores viam o espírito empreendedor como 

sinônimo de risco e manuseio de incertezas. Assim, dependendo do ponto de vista, um 

empreendedor pode ser o fundador de uma organização, o gerente da sua própria empresa ou 

o líder inovativo de uma organização de propriedade de outros. Apesar das várias correntes a 

favor dos empreendedores, a corrente principal da economia sempre preferiu as abstrações do 
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mercado competitivo e as previsibilidades do gerente esquelético aos caprichos da visão 

estratégia e à singularidade do nicho de mercado (MINTZBERG, 2000). 

Resumidamente, as premissas que norteiam esta escola são as seguintes: a estratégia 

existe na mente do líder como perspectiva, uma visão do futuro da organização; o processo de 

formação da estratégia é, na melhor das hipóteses, semiconsciente, enraizado na experiência e 

intuição do líder; o líder define a visão de forma decidida e obsessiva, mantendo controle 

pessoal da implementação para ser capaz de reformular a estratégia, se necessário; a estratégia 

empreendedora é um misto de atitudes deliberadas e emergentes; a organização é igualmente 

flexível, com uma estrutura simples e sensível aos sinais de mudança que venham do seu 

líder; a estratégia empreendedora tende a assumir a forma de nicho, protegendo-se das forças 

da concorrência direta. A grande crítica a está escola reside no fato da estratégia depender do 

comportamento de um único indivíduo (MINTZBERG, 2000). 

A Escola Cognitiva apresenta como ferramenta principal o campo da psicologia 

cognitiva, onde se busca sondar a mente do estrategista para compreender como se formam as 

estratégias. A escola cognitiva enxerga o estrategista como autodidata, num processo contínuo 

de desenvolvimento da estrutura do conhecimento. Esta escola se divide em duas alas: a ala 

mais positivista trata o processamento e a estruturação do conhecimento como um esforço 

para produzir algum tipo de filme objetivo do mundo. Enquanto a ala menos positivista 

enxerga a estratégia como uma espécie de interpretação do mundo. As premissas da escola 

cognitiva são as seguintes: a formação de estratégia é um processo cognitivo que tem lugar na 

mente do estrategista; as estratégias emergem como perspectivas que dão forma a maneira 

pela quais as pessoas lidam com informações vindas do ambiente; estas informações fluem 

através de todos os tipos de filtros depuradores, antes de serem decodificadas pelos mapas 

cognitivos, ou são meramente interpretações de um mundo que existe somente em termos de 

como é percebido. As principais críticas a esta escola referem-se em como a psicologia 

cognitiva entende e explicará como se formam os conceitos na mente do estrategista 

(MINTZBERG, 2000). 

A Escola do Aprendizado refere-se à estratégia como um processo de aprendizagem 

ao longo do tempo, de forma coletiva e não presa a figura apenas de um líder. O processo de 

formação da estratégia se daria através de experiências vividas e ligadas a padrões de 

comportamento que, comprovadamente, funcionaram. Esta escola faz questionamentos a 

respeito de quem realmente é responsável pela criação da estratégia e onde ela ocorre, se a 
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formulação e implementação da estratégia devem ocorrer separadas, entre outros 

questionamentos. Os pesquisadores desta escola constataram em pesquisas que muitas vezes 

quando ocorria um processo de mudança de estratégia dentro da organização era por meio de 

pequenos grupos de vários tipos e níveis profissionais e não por parte de um planejamento 

formal. Para os autores que defendem essa escola, ela está baseada sob as seguintes 

premissas: a natureza complexa e imprevisível da organização impede o controle deliberado; 

a formação da estratégia precisa assumir a forma de um processo de aprendizado ao longo do 

tempo; o líder deve procurar formas de aprendizagem, contudo, o grupo faz parte deste 

processo; as iniciativas estratégicas são tomadas por quem tiver capacidade e recursos para 

poder aprender; a liderança não tem o papel de lançar novas estratégias e sim de gerenciar o 

processo de aprendizagem para o surgimento de novas estratégias; nesta escola as estratégias 

aparecem primeiro como padrões do passado, mais tarde como planos para o futuro e 

finalmente, como perspectiva para guiar o rumo da organização. Esta escola ainda destaca as 

competências centrais da organização que é conseqüência do processo de aprendizagem 

coletiva da organização (MINTZBERG, 2000). 

A Escola do Poder se baseia na influência para, através do uso do poder ou política, 

negociar as estratégias que são interessantes para determinado grupo de pessoas dentro da 

organização. A política passa a ser um fator importante para a formulação da estratégia, 

permeando as organizações tanto interna quanto externamente. A escola do poder trata a 

realidade das organizações como composta por indivíduos com sonhos, esperanças, interesses 

e temores. Porém, o fator político é de fundamental importância e pode dar a sustentação 

necessária ou minar qualquer estratégia que seja adotada pela organização. A formulação da 

estratégia passa a ser um processo de negociações e concessões entre indivíduos e grupos. 

Contudo, esta escola ressalta que muitas vezes a estratégia escolhida pela organização não 

representa o ideal a ser colocado em prática, são apenas escolhidas por representar os 

interesses de um determinado grupo. Mas o exercício do poder, se usado de maneira sadia, 

torna-se de fundamental importância para a elaboração da estratégia. Esta escola conta com as 

seguintes premissas: a formação da estratégia é moldada por política e poder; as estratégias 

que podem resultar deste processo tendem a ser emergentes e assumem a forma de posições 

de iludir do que perspectivas; o poder micro vê a formação da estratégia como a interação; o 

poder macro vê a organização como promovendo seu próprio bem estar por controle ou 

cooperação por outras organizações. As críticas a esta escola fazem referência a importância 

exagerada dado as questões do poder, deixando de lado o papel da forças integradoras como 



 23

liderança e cultura. A escola acaba por não levar em consideração padrões que acabam por ser 

gerados mesmo em momentos difíceis dentro da organização. Ao chegar a certo ponto, a 

dimensão política pode trazer malefícios as atividades organizacionais (MINTZBERG, 2000). 

A Escola Cultural é o lado inverso da escola do poder. A escola cultural é de 

tendência integradora dentro da organização, buscando tratar da importância da cultura na 

promoção de mudanças estratégicas, porém, em alguns casos acaba resistindo ao processo de 

mudança para uma nova estratégia. A escola cultural baseia-se nas crenças, tradições e hábitos 

da organização. As premissas apresentadas por esta escola são: a formação da estratégia é um 

processo de interação social, baseado nas crenças e interpretações comuns aos membros da 

organização; um indivíduo adquire esta crença através de um processo de aculturação; os 

membros de uma organização podem descrever apenas parcialmente as crenças que sustentam 

sua cultura; a estratégia assume a forma de uma perspectiva; a estratégia é mais bem descrita 

como deliberada, mesmo que não seja plenamente consciente; a cultura não encoraja tanto as 

mudanças estratégicas quanto a perpetuação da estratégia existente. Uma das críticas a esta 

escola refere-se a dificuldade na mudança de cultura dentro das organizações, o que pode 

impor dificuldades para a implementação de novas estratégias. Neste contexto, a organização 

pode deixar de realizar uma estratégia que pode ser crucial para sua sobrevivência 

(MINTZBERG, 2000). 

A Escola Ambiental trata do conjunto de forças fora da organização. A escola 

ambiental trata o ambiente como ator principal e diz que ele será fator determinante para 

formulação de estratégias. As escolas anteriores tratam o ambiente apenas como mais um 

fator a ser considerado no momento da formulação da estratégia. Neste contexto, a escola 

ambiental equipara o ambiente as outras duas forças formadoras da estratégia que são a 

liderança e a organização. A escola ambiental se baseia em duas teorias: a primeira defende 

que as condições externas levam a organização para determinados mercados, enquanto isso, 

outra corrente defende que o ambiente reduz as opções estratégicas da organização diante do 

mercado. Com isso, as premissas desta escola são as seguintes: o ambiente é o agente central 

no processo de geração da estratégia; a organização deve responder a estas forças ou ser 

eliminada; a função da liderança é de analisar o mercado e decidir quais decisões tomar para o 

rumo da organização; as organizações acabam se agrupando em nichos distintos, 

permanecendo neles até que os recursos se tornem escassos ou as condições demasiado hostis. 

Contudo, não se pode considerar o ambiente como principal fator para a formação da 
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estratégia, como em todas as outras escolas, deve-se procurar um equilíbrio para a formação 

da estratégia (MINTZBERG, 2000). 

A Escola da Configuração representa a formação da estratégia como um processo 

de transformação. A escola da configuração descreve a estabilidade relativa da estratégia 

dentro de determinados estados, interrompidos por saltos ocasionais para outros estados. Esta 

escola pode ser dividida em dois aspectos: o primeiro é como as diferentes dimensões de uma 

organização se agrupam sob determinadas condições para definir estados, modelos ou tipos 

ideais; o segundo, é como estes diferentes estados são seqüenciados ao longo do tempo para 

definir estágios, períodos e ciclos de vida organizacional. As premissas desta escola são as 

seguintes: uma organização pode ser descrita em termos de algum tipo de configuração 

estável das suas características; os períodos de estabilidade podem ser interrompidos por 

algum processo de transformação; os estados sucessivos onde se mesclam períodos de 

configuração e períodos de transformação podem se tornar seqüências padronizadas para a 

organização; a chave para a administração estratégica é sustentar a estabilidade ou, pelo 

menos, mudanças estratégicas adaptáveis ao longo do tempo; as estratégias resultantes 

assumem a forma de planos ou padrões, posições ou perspectivas. As críticas a esta escola 

fazem referência no sentido de que as transformações e configurações acontecem realmente 

de forma alternada dentro das organizações, devendo haver sempre uma análise para constatar 

se tais mudanças são necessárias (MINTZBERG, 2000). 

Através das informações apresentadas por diversos autores e consolidadas por 

Mintzberg, são sintetizadas as informações principais a cada escola nos quadros 1 e 2, 

apresentados a seguir. 
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Quadro 1. Dimensões das escolas, primeira parte. 

  Design Planejamento Posicionamento Empreendedor Cognitiva 

Fontes P. Selznick (e talvez obras 

anteriores, como, por 

exemplo, de W.H. 

Newman), seguido de 

K.R. Andrews (a) 

H.I. Ansoff (b) Obras da Purdue 

University (D.E. 

Schendel, K.J. Hatten) e 

com destaque de M.E. 

Porter (c) 

J.A. Schumpeter, A.H. 

Cole e outros economistas 

(d) 

H.A. Simon e J.G. March 

(e) 

Disciplina 

base 
Nenhuma (metáfora da 

arquitectura) 
Algumas associações ao 

planeamento urbano, 

teoria dos sistemas e 

cibernética 

Economia (organização 

industrial) e história 

militar 

Nenhuma (embora obras 

iniciais venham de 

economistas) 

Psicologia (cognitiva) 

Campeões Professores de Estudos de 

Casos (sobretudo na ou da 

Harvard University), 

amantes da liderança -

nomeadamente nos 

Estados Unidos 

Gestores "profissionais", 

MBA, especialistas 

empresariais (sobretudo 

em finanças), consultores 

e controllers

governamentais - em 

especial em França e nos 

Estados Unidos 

Como na escola do 

planejamento, 

especialistas empresariais 

particularmente analíticos, 

boutiques de consultoria e 

autores militares -

particularmente nos 

Estados Unidos 

Imprensa de negócios 

popular, individualistas, 

pequenos empresários por 

todo o lado, com mais 

força na América Latina e 

entre chineses da diáspora 

Os que possuem um 

pendor psicológico -

pessimistas de um lado, 

optimistas do outro 

Mensagem 

pretendida 
Adaptar-se Formalizar Analisar Prever Lidar com o assunto ou 

criar 

Mensagem 

atingida 
Pensar (a formação da 

estratégia como estudo de 

caso) 

Programar (em vez de 

formular) 
Calcular (em vez de criar 

ou comprometer-se) 
Centralizar (e rezar) Preocupar-se (não sendo 

capaz de lidar com a 

situação) 

Categoria da 

escola 
Prescritiva Prescritiva Prescritiva Descritiva (algo 

prescritiva) 
Descritiva 

Homilia 

associada 
«Olhe antes de saltar» «Um remendo a tempo 

salva nove» 
«Nada mais do que factos, 

minha senhora» 
«Leve-nos ao seu líder» «Vê-lo-ei quando 

acreditar» 

Fonte: (a) SELZNICK, P., Leadership in Administration: A Sociological Interpretation (Evanston, Illinois: Row, 
Peterson, 1957); NEWMAN, W.H., Administrative Action: The Techniques of Organization and Management 
(Englewood Cliffs, Nova Jersey: Prentice-Hall, 1951); e LEARNED, E.P., CHRISTENSEN, C.R., ANDREWS, 
K.R. e GUTH, W.D., Business Policy: Text and Cases (Homewood, Illinois: Irwin, 1965). 
(b) ANSOFF, H.I., Corporate Strategy (Nova Iorque: McGraw-Hill, 1965). 
(c) HATTEN, K.J. e SCHENDEL, D.E., «Heterogeneity within an Industry: Firm Conduct in the U.S. Brewing 
Industry, 1952-1971», Journal of Industrial Economics, vol. 26, Dezembro de 1977, pp. 97-113; PORTER, 
M.E., Competitive Strategy (Nova Iorque: Free Press, 1980); PORTER, M.E., Competitive Advantage: Creating 
and Sustaining Superior Performance (Nova Iorque: Free Press, 1985). 
(d) SCHUMPETER, J.A., The Theory of Economic Development (Cambridge, Massachussetts: Harvard 
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University Press, 1934); e COLE, A.H., Business Enterprise in Its Social Setting (Cambridge, Massachussetts: 
Harvard University Press, 1959). 
(e) SIMON, H.A., Administrative Behavior (Nova Iorque: Macmillan, 1947); e MARCH, J.G. e SIMON, H.A., 
Organizations (Nova Iorque: Wiley, 1958).  

Quadro 2. Dimensões das escolas, segunda parte. 

  Aprendizagem Poder Cultural Ambiental Configuração 

Fontes C.E. Lindblom, R.M. 

Cyert e J.G. March, K.E. 

Weick, J.B. Quinn e C.K. 

Prahalad e G. Hamel (f) 

G.T. Allison (micro), J. 

Pfeffer e G.R. Salancik, e 

W.G. Astley (macro) (g) 

E. Rhenman e R. 

Normann, na Suécia. 

Nenhuma outra fonte 

óbvia (h) 

M.T. Hannan e J. 

Freeman. Teóricos da 

contingência (e.g., D.S. 

Pugh e outros) (i) 

A.D. Chandler, grupo 

univesitário McGill (H. 

Mintzberg, D. Miller e 

outros), R.E. Miles e C.C. 

Snow (j) 

Disciplina 

base 
Nenhuma (talvez algumas 

ligações periféricas à 

teoria da aprendizagem na 

psicologia e educação). 

Teoria do caos em 

matemática 

Ciência política Antropologia Biologia História 

Campeões Pessoas inclinadas para a 

experimentação, 

ambiguidade, 

adaptabilidade - em 

especial no Japão e na 

Escandinávia 

Pessoas que gostam de 

poder, política e 

conspiração -

especialmente em França 

Pessoas que gostam do 

social, espiritual, colectivo 

- especialmente na 

Escandinávia e no Japão 

Ecologia da população, 

alguns teóricos da 

organização, dissidentes e 

positivistas em geral - em 

especial nos países anglo-

saxónicos 

Integracionistas em geral, 

bem como agentes da 

mudança. 

Configuração - talvez 

mais popular nos Países 

Baixos. 

Transformação - muito 

popular nos Estados 

Unidos 

Mensagem 

pretendida 
Aprender Promover Coadunar-se Reagir Integrar, transformar 

Mensagem 

atingida 
Jogar (mais do que 

perseguir) 
Reunir (mais do que 

partilhar) 
Perpetuar (mais do que 

mudar) 
Capitular (mais do que 

confrontar) 
Encurvar-se (mais do que 

separar, adaptar) 

Categoria da 

escola 
Descritiva Descritiva Descritiva Descritiva Descritiva e prescritiva 

Homilia 

associada 
«Se não conseguir à 

primeira, tente outra vez» 
«Procure ser o número 

um» 
«Uma maçã nunca cai 

longe da árvore» 
«Depende» «Tudo tem o seu tempo...» 

Fonte: (f) BRAYBROOKE, D. e LINDBLOM, C.E., A Strategy of Decision (Nova Iorque: Free Press, 1963); 
CYERT, R.M. e MARCH, J.G., A Beehavioral Theory of the Firm (Englewood Cliffs, Nova Jersey: Prentice-
Hall, 1963); WEICK, K.E., The Social Psychology of Organizing (Reading, Massachussetts: Addison-Wesley, 1ª 
edição 1969, 2ª edição em 1979); QUINN, J.B., Strategies for Change: Logical Incrementalism (Homewood, 
Illinois: Irwin, 1980); e HAMEL, G. e PRAHALAD, C.K., Competing for the Future (Boston: Harvard Business 
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School Press, 1994). 
(g) ALLISON, G.T., Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: Little Brown, 1971); 
PFEFFER, J. e SALANCIK, G.R., The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective 
(Nova Iorque: Harper & Row, 1978); e ASTLEY, W.G., «Toward an Appreciation of Collective Strategy», 
Academy of Management Review, vol. 9, Julho de 1984, pp. 526-533. 
(h) RHENMAN, E., Organization Theory for Long-Range Planning (Londres: Wiley, 1973); e NORMANN, R., 
Management for Growth (Nova Iorque: Wiley, 1977). 
(i) HANNAN, M.T. e FREEMAN, J., «The Population Ecology of Organizations», American Journal of 
Sociology, vol. 82, Março de 1977, pp. 929-964; e PUGH, D.S., HICKSON, D.J., HININGS, C.R. e TURNER, 
C., «Dimensions of Organizational Structure», Administrative Science Quartely, vol. 13, Junho de 1968, pp. 65-
105. 
(j) CHANDLER, A.D., Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise (Cambridge, 
Massachussetts: MIT Press, 1962); MINTZBERG, H., The Structuring of Organizations (Englewood Cliffs, 
Nova Jersey: Prentice-Hall, 1984); e MILES, R.E. e SNOW, C.C., Organizational Strategy, Structure and 
Process (Nova Iorque: McGraw-Hill, 1978).  

2.2 -  Os Processos da Administração Estratégica 

Segundo Vasconcelos (apud CAMARGOS e DIAS, 2003: p. 13) a administração 

estratégica teve uma constituição tardia em relação às outras disciplinas da área 

administrativa, sendo, essencialmente, uma evolução das teorias das organizações. Por ser 

uma disciplina onde sua evolução caminha paralela a evolução das organizações, Camargos e 

Dias (2003: p. 13) relatam que seu objetivo primordial pode ser definido como uma busca 

pela adequação constante da organização ao seu ambiente, de maneira a assegurar a criação de 

riquezas para os acionistas e os demais stakeholders. 

A administração estratégica se ocupa com o futuro da organização, porém, Lobato 

(2000: p. 9) assegura que os fatores determinantes para o insucesso da administração 

estratégica são verificados, na prática, na fase de implementação, independente da 

metodologia de formulação que são usados no processo estratégico. Para Wright (2000: p. 39) 

a razão para o fracasso das organizações na implementação de suas estratégias pode estar 

associado a eventos ambientais ou organizacionais não previstos que podem afetar de forma 

significativa as pretensões da empresa. 

Com isso, Fischmann (apud LOBATO, 2000: p. 54) explicita que os planos de ação 

necessários para implementação da administração estratégica devem seguir três fases 

distintas: incrementalismo lógico, participação dos envolvidos e uma nova postura com 

relação ao ambiente político, econômico e social. 

De acordo com Fischmann (apud LOBATO, 2000: p. 56) o incrementalismo lógico 

consistiria em promover mudanças de forma lenta e gradual em direção aos objetivos 

formulados, enquanto a participação dos envolvidos realiza a integração entre as equipes 
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http://www.janelanaweb.com/manageme/sloan2.html#textoj#textoj
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numa convergência de propósitos visualizando a organização com um todo. Por fim, se faz 

necessário considerar seriamente as variáveis ambientais. 

Contudo, Mintzberg (2006: p. 129) relata que as estratégias bem-sucedidas não 

podem mais se basear exclusivamente em simples análises de ambientes, mas sem sombra de 

dúvida não se elabora uma estratégia sem tais análises. 

Com isso, Hitt (2008: p. 6) procura englobar as diversas teorias a respeito do 

processo de administração estratégica e expressa seu conceito como sendo o conjunto 

completo de compromissos, decisões e ações necessários para que a empresa obtenha 

vantagem competitiva e retornos acima da média. 

Contudo, para o autor, um dos primeiros passos de uma empresa no processo de 

administração estratégica é analisar os dados de seus ambientes externo e interno para 

determinar seus recursos, suas capacitações e competências especiais para que possam obter 

vantagem competitiva frente seus concorrentes. 

Com relação ao ambiente externo, Hitt (2008: p. 32) salienta que o conhecimento do 

ambiente externo é fundamental para a sobrevivência e o êxito das empresas. Para obter 

competitividade estratégica e prosperar, as empresas precisam estar cientes e entender as 

várias dimensões do ambiente externo. Porém, muitas empresas se deparam com ambientes 

extremamente turbulentos, complexos e globais – condições que tornam sua interpretação 

cada vez mais difícil. Contudo, para lidar com dados ambientais muitas vezes ambíguos e 

incompletos e entender melhor o ambiente geral, as empresas se envolvem em um processo 

denominado análise do ambiente externo. Esse processo contínuo envolve quatro atividades: 

escaneamento (identifica os primeiros sinais de mudanças e tendências ambientais); 

monitoramento (detecta o significado dos primeiros sinais por meio da observação constante 

das mudanças e tendências ambientais); previsão (faz projeções de resultados antecipados 

com base nas mudanças e tendências monitoradas) e; avaliação (utilizada para determinar o 

momento e a importância das mudanças e tendências ambientais para as estratégias das 

empresas e a sua administração). Através do estudo do ambiente geral, as organizações 

buscam identificar as oportunidades e ameaças referentes ao seu negócio. 

Segundo Hitt (2008: p. 47), outra análise do ambiente externo refere-se ao ambiente 

da indústria onde está inserida a organização. Nessa análise devem ser consideradas as cinco 

forças de competição formuladas por Porter: as ameaças representadas por novos entrantes, o 
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poder de negociação dos fornecedores, o poder de negociação dos compradores, os produtos 

substitutos e a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. Com o modelo das cinco forças 

da concorrência pode-se ampliar a arena para a análise competitiva. 

Na análise do ambiente interno as necessidades de identificar fontes adicionais e 

talvez novas fontes de vantagem competitiva destaca-se pela importância de entender os 

recursos e as capacitações de uma empresa. A análise do ambiente interno de uma empresa 

requer pessoas que avaliem o portfólio de recursos da empresa e os agrupamentos de recursos 

e capacitações criadas pelos gerentes e as competências essenciais da empresa. Com isso, 

após a análise do ambiente interno, as empresas têm de identificar os seus pontos fortes e os 

seus pontos fracos no tocante a recursos, capacitações e competências essenciais (HITT, 

2008). 

Após a análise dos ambientes internos e externos da organização, Hitt (2008) propõe 

a identificação da estratégia no nível de negócios como à próxima fase para o 

desenvolvimento do processo de administração estratégica. Segundo o autor, a estratégia no 

nível de negócios é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações que as 

empresas utilizam para obter vantagem competitiva explorando as competências essenciais 

em mercados de produtos específicos. A partir desta definição deve-se procurar identificar 

quais são as necessidades dos clientes respondendo as seguintes indagações: quem são os 

clientes que a empresa irá atender, que necessidades do cliente serão atendidas e, por final, 

como serão atendidas tais necessidades. Com isso a organização identificará qual será sua 

estratégia no nível de negócios a partir de cinco diferentes tipos: estratégia de liderança em 

custos; diferenciação, liderança em custos focada, diferenciação focalizada e integrada de 

liderança em custos/diferenciação. 

Hitt (2008) ainda apresenta outros tipos de estratégia para o desenvolvimento das 

organizações. Tais estratégias podem ser definidas como estratégia no nível corporativo, 

estratégias de aquisição e reestruturação, estratégia internacional e estratégias de cooperação. 

Essas estratégias não serão tratadas com maiores detalhes por não se enquadrarem nos 

objetivos de desenvolvimento estratégico de micro e pequenas empresas, objetos principais de 

estudo deste trabalho. 

Seguindo o conceito de Hitt sobre o processo de administração estratégica, o autor 

destaca a rivalidade competitiva nas estratégias das empresas e salienta que o êxito de uma 
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estratégia é determinado não só pelas ações competitivas iniciais da empresa, mas também 

por quão bem ela prevê as respostas dos concorrentes às mesmas e também prevê e reage às 

ações iniciais dos seus concorrentes. Com isso as estratégias são de natureza dinâmica (HITT, 

2008: p. 127). 

Buscando identificar antecipadamente quais as ações dos concorrentes, Hitt (2008: p. 

129) propõe um modelo para análise da rivalidade competitiva que é composto pela análise da 

concorrência (quantidade de mercados em comum e similaridade de recursos); direcionadores 

de comportamento competitivo (consciência, motivação e habilidade); rivalidade 

interempresas (probabilidade de ataque e de resposta) e; os resultados esperados (posição no 

mercado e/ou desempenho financeiro). Porém, a rivalidade competitiva atua em mercados 

dinâmicos, num fenômeno chamado dinâmica competitiva. Nesse sentido, a dinâmica 

competitiva discute os efeitos da variação da velocidade competitiva nos diferentes mercados, 

denominados mercados de ciclo lento, ciclo rápido e ciclo padrão. 

Nos diferentes tipos de mercado a estrutura organizacional influencia de forma 

significativa no desempenho da estratégia escolhida pela organização. Hitt (2008: p. 308) 

sugere que o desempenho diminui quando a estratégia não está combinada com a estrutura 

mais adequada. Com isso, as estruturas organizacionais são as relações hierárquicas, os 

procedimentos, controles, autoridade e processos de tomada de decisão da empresa. Sendo 

que, estratégia e estrutura têm uma relação de reciprocidade que evidencia a interligação entre 

a formulação da estratégia e sua implementação. 

Pesquisas sugerem que a maioria das empresas tem certo padrão de relações entre 

estratégia e estrutura e sugeriram três tipos principais de estruturas organizacionais que 

podem ser utilizados na implementação de estratégias: estrutura simples, funcional e 

multidivisional (HITT, 2008). 

A estrutura simples é uma estrutura na qual o proprietário gerente toma todas as 

decisões e supervisiona todas as atividades, enquanto os funcionários servem como extensão 

da autoridade do gerente. Tal estrutura é muito utilizada em micro e pequenas empresas, 

caracterizada por relações informais e especialização limitada de tarefas (HITT, 2008: p. 313). 

A estrutura funcional passa a ser uma estrutura mais complexa que a anterior, 

consistindo em um CEO e um quadro de funcionários limitado, com gerentes funcionais de 

nível médio nas áreas organizacionais dominantes. Enquanto isso, a estrutura multidivisional 
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é apropriada quando a empresa cresce por meio da diversificação, compreendendo divisões 

operacionais, cada uma representando um negócio independente ou um centro de lucros no 

qual o principal responsável corporativo delega responsabilidade em relação às operações do 

dia-a-dia e à estratégia da unidade de negócios para os gerentes de divisão (HITT, 2008: p. 

314 a 315). 

Apesar de existirem diferentes formas de implementação da estratégia, Hitt (2008: p. 

342) salienta a importância do líder estratégico dentro das organizações. Segundo o autor, é 

por meio da liderança estratégica que as empresas demonstram sua capacidade de utilizar com 

sucesso o processo de administração estratégica, devendo facilitar o desenvolvimento de 

ações estratégicas adequadas, bem como determinar sua forma de execução. 

2.3 -  O Processo de Mudança de Estratégia 

No cenário competitivo do século XXI, alguns autores argumentam que a essência da 

concorrência é a mudança – ser capaz de mudar eficaz e rapidamente de maneira que os 

concorrentes achem difícil imitar. Com as mudanças, as organizações têm chance de crescer e 

aprender. Sem mudanças e o conseqüente aprendizado, a probabilidade de a organização 

declinar e possivelmente falir aumenta muito. Ser capaz de mudar de maneira rápida e bem-

sucedida está se tornando cada vez mais uma dimensão insubstituível da capacidade de obter 

retornos acima da média na economia globalizada (HITT, 2008: p. 13). 

Segundo Mintzberg (2006: p. 151), tecnicamente, a estratégia é sobre mudança e não 

sobre continuidade: afinal, está relacionada à imposição de padrões estruturados de 

comportamento em uma organização, sejam padrões em forma de intenções antecipadas que 

se tornam estratégias deliberadas, sejam de ações após o fato que se enquadram nos padrões 

consistentes de estratégias emergentes. Segundo o autor, administrar estratégia hoje em dia 

significa administrar mudança – reconhecer quando uma mudança de curso de natureza 

estratégica é possível, desejável e necessária e, então, agir – possivelmente colocando em 

ação mecanismos para mudança contínua. 

Para Lobato (2000: p. 39 a 40), as mudanças ambientais rápidas afetam fatores que 

são críticos para uma empresa. Por isso, cada empresa deveria identificar, regularmente, quais 

são os fatores que contribuem para o sucesso, reavaliando as metas e os objetivos durante 

períodos de mudança, de acordo com as informações disponíveis no momento.  
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Segundo Kluyver (2007: p. 8), até mesmo os planos mais bem elaborados nem 

sempre geram os resultados pretendidos. Do momento em que uma estratégia é criada (isto é, 

quando os resultados pretendidos são especificados) ao momento em que é implementada, 

muita coisa pode mudar. Com isso, a empresa deve sempre estar preparada para a mudança, 

independente de como a faça. 

Para Hitt (2008: p. 13) uma das coisas que devem ser reconhecidas com relação à 

mudança é que não existem atalhos. Fazer uma empresa mudar é uma tarefa árdua – que 

requer esforço dedicado de muitas pessoas e mobilização de recursos. Segundo Sawyer (apud 

MINTZBERG, 2004: p. 190) as mudanças raras vezes ou nunca ocorrem de maneira repentina 

dentro das organizações ou sem um contexto de apoio. 

As causas de tais mudanças também variam, desde uma queda regular ignorada no 

desempenho, que acaba exigindo uma mudança de posição, até uma mudança radical súbita 

em uma tecnologia de base que exija a reconceitualização de tudo que a organização faz, até a 

mudança gradual para o próximo estágio do ciclo de vida de uma organização 

(MINTZBERG, 2006: p. 151). 

Segundo Mintzberg (2004: p. 150) as mudanças nas organizações podem ocorrer de 

três formas distintas ou também podem ocorrer simultaneamente. As mudanças podem ser de 

forma incremental, genérica ou de curto prazo. 

A mudança como incremental acontece com pequenas mudanças na organização, 

feitas aos poucos, sendo mudanças razoavelmente pequenas no escopo das atividades 

organizacionais e na estratégia. A mudança como genérica significa que as mudanças já estão 

bem definidas, que já foram elaboradas pela gerência. Essa mudança acontece num contexto 

mais formal na organização, com um plano de mudança bem definido. A terceira mudança diz 

respeito à mudança de curto prazo, onde o autor justifica que as mudanças devem ocorrer 

vislumbrando uma projeção curta com relação à estratégia, justificada pelo fato de que o 

planejamento de uma estratégia de longo prazo dependerá de vários fatores para que ela 

realmente aconteça da mesma forma como foi planejada. Com isso, a mudança deverá sempre 

ocorrer dentro das organizações, buscando a elaboração de tais estratégias para o curto prazo 

(MINTZBERG, 2004: p. 155). 
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2.4 -  Representatividade das Micro e Pequenas Empresas no Brasil 

Segundo um estudo do IBGE de 2005, as micro e pequenas empresas representam 

uma importante contribuição no crescimento e desenvolvimento do país ao servirem de 

“colchão” amortecedor do desemprego. Com isso, Thielmann (2005: p. 31) argumenta tal 

importância pelo volume de empresas existentes e o número de empregos gerados por essas 

empresas, sendo assim, constituindo uma alternativa de ocupação para uma pequena parcela 

da população que tem condição de desenvolver seu próprio negócio, e em uma alternativa de 

emprego formal e informal, para a grande parcela da força de trabalho excedente, em geral 

com pouca qualificação, que não encontra emprego nas empresas de maior porte. 

Com relação à evolução no número de micro e pequenas empresas (Tabela 1) e a 

participação no mercado brasileiro (Gráfico 1), o Boletim Estatístico de Micro e Pequenas 

Empresas divulgado pelo SEBRAE em 2005 revela que em 1996 existiam 2.956.749 

microempresas no Brasil, sendo que, em 2002 esse número soltou para 4.605.607, com um 

crescimento acumulado durante este período de 55,8%, passando a representar 93,6% do 

número total de empresas formais no Brasil. Já em relação ao número de pequenas empresas, 

em 1996 existiam 181.115 pequenas empresas, evoluindo para 274.009 no ano de 2002, 

representando um crescimento acumulado entre os anos de 51,3%, passando a representar 

5,6% do total de empresas no Brasil. 

Tabela 1. Número de empresas, por porte e setor – 1996-2002. 

Fonte: SEBRAE, 2005. 

 

 

 

 

 

 
Micro Pequena Média Grande Total 

1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 

Ind. 332.049 439.013 27.011 37.227 6.375 6.548 1.521 1.430 366.956 484.218 

Cons. 81.923 116.187 7.177 8.282 1.473 1.694 205 221 90.778 126.384 

Com. 1.608.521 2.337.889 68.411 105.891 4.376 4.862 2.896 2.846 1.684.204 2.451.488 

Serv. 934.256 1.712.418 78.516 122.609 8.303 10.548 8.850 10.605 1.029.925 1.856.180 

Total 2.956.749 4.605.607 181.115 274.009 20.527 23.652 13.472 15.102 3.171.863 4.918.370 
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Gráfico 1. Distribuição do número de empresas – 2002. 
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Fonte: SEBRAE, 2005. 

Com relação ao número de empregos gerados (Tabela 2) e a participação no mercado 

nacional (Gráfico 2), as micro e pequenas empresas também contribuem de forma 

significativa para o desenvolvimento do país. As micro empresas correspondiam em 1996 por 

31,8% da força de trabalho no país, representando 6.878.964 trabalhadores, passando em 2002 

para 9.967.201 trabalhadores, sendo este número correspondente a 36,2% do total de pessoas 

ocupadas no Brasil. As pequenas empresas empregavam em 1996 4.054.635 pessoas, 

representando 18,8% do total dos trabalhadores ativos no Brasil. Contudo, em 2002 esse 

número evoluiu para 5.789.875 pessoas, com um crescimento ao longo dos anos de 42,8%, 

passando a representar 21% do total dos trabalhadores. 

Tabela 2. Número de pessoas ocupadas nas empresas, por porte e setor – 1996-2002. 
 

 
Micro Pequena Média Grande Total 

1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 

Ind. 1.193.964 1.571.608 1.096.405 1.471.254 1.314.945 1.322.673 2.363.686 2.256.721 5.969.000 6.622.256 

Cons 287.268 356.660 291.988 339.777 289.729 327.135 262.077 284.005 1.131.062 1.307.577 

Com 3.256.501 4.664.545 1.181.618 1.772.233 298.218 327.443 1.049.450 1.161.426 5.785.787 7.925.647 

Serv. 2.141.231 3.374.388 1.484.624 2.206.611 571.557 722.852 4.518.872 5.402.593 8.716.284 11.706.444 

Total 6.878.964 9.967.201 4.054.635 5.789.875 2.474.449 2.700.103 8.194.085 9.104.745 21.602.133 27.561.924 

. 
Fonte: SEBRAE, 2005. 
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Gráfico 2. Distribuição das pessoas ocupadas, por porte de empresa – 2002. 
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Fonte: SEBRAE, 2005. 

Quanto à participação na massa total de salários, as micro empresas passaram de 

7,3%, em 1996 para 10,3%, em 2002. Enquanto as pequenas empresas aumentaram sua 

participação na massa de salários e rendimentos de 12,8%, em 1996, para 15,7% em 2002. 

Em conjunto, as micro e pequenas empresas responderam, em 2002, por 99,2% do 

número total de empresas formais, por 57,2% dos empregos totais e por 26,0% da massa 

salarial. Em função do aumento expressivo do número de empregos gerados entre os dois 

segmentos, a massa salarial apresentou incremento real de 57,3% nas microempresas e 37,9% 

nas pequenas. 

Com relação aos empreendimentos informais, o Boletim Estatístico de Micro e 

Pequenas Empresas detectou a existência de 10.335.962 empreendimentos informais, 

representando os empregadores 12,0% desse total, sendo os demais trabalhadores por conta 

própria (88,0%). O número total de pessoas ocupadas em todos esses tipos de 

empreendimentos alcançou 13.860.868. O crescimento no número de empreendimentos 

informais foi de 9,1% e o de pessoas ocupadas 7,7% com relação à última pesquisa ocorrida 

no ano de 1997. 

Outros dados de suma importância divulgados pelo SEBRAE (2005) dizem respeito 

às taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil e as reais 

causas para tais acontecimentos. Segundo o relatório, o percentual de micro e pequenas 
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empresas que sobreviveram pelo menos dois anos passou de 51% em 2002 para 78% em 

2005, sendo dois fatores principais e determinantes para tal evolução: melhoria do ambiente 

econômico e maior qualidade empresarial. Já com relação à mortalidade das micro e pequenas 

empresas, a taxa de mortalidade em 2002 foi de 49,4% das empresas com até dois anos de 

existência, diminuindo no ano de 2005 para 22% do número de mortalidade, sendo a principal 

razão para o fechamento das empresas um bloco de falhas gerenciais, composto por: 

ponto/local inadequado, falto de conhecimentos gerenciais e desconhecimento do mercado, 

seguida de causas econômicas. 

Segundo Thielmann (2005: p. 33) o sucesso ou insucesso das micro e pequenas 

empresas está atrelado diretamente com as capacidades gerenciais dos seus condutores. Sendo 

as MPE, na maior parte, pertencentes a um indivíduo, grupos familiares ou pequenas 

sociedades comerciais, que moldam a cultura da empresa com suas características pessoais e 

são responsáveis por gerenciar todas as áreas da empresa, desde buscarem novas idéias a 

colocá-las em prática. 

Ainda, segundo Thielmann (2005: p 33): 

“As decisões estratégicas das MPE estão a cargo de uma única pessoa, 
o dono da empresa. Isto pode prejudicar o posicionamento 
competitivo da empresa, pois a visão do ambiente externo, com suas 
oportunidades e ameaças, pertence a apenas uma pessoa. As 
informações para a tomada de decisão geralmente são obtidas por 
fontes informais como conversas com fornecedores e clientes. As 
fontes formais de informações são pouco utilizadas (pesquisas de 
mercado, informações econômicas e financeiras, publicações 
especializadas). Porém é importante salientar que as MPE precisam 
deste tipo de informações, pois são através delas que o empresário, 
que assume várias responsabilidades e atribuições (financeiras, 
produção, compras, vendas), toma as suas decisões. Esta característica 
conduz a um processo de centralização das decisões, ou seja, o dono 
da empresa é o responsável por toda e qualquer decisão que é tomada 
dentro da empresa. Esta característica, também, normalmente fortalece 
a relação direção/proprietário.” 

Uma característica importante com relação as MPE é sobre o acesso ao mercado de 

capitais. Segundo o SEBRAE (2005), os recursos em sua maioria provêm de capital próprio 

(74%), através de empréstimos bancários (11%), amigos ou parentes que emprestam o capital 

inicial (8%) ou de outras formas não especificadas. 

Segundo Thielmann, outra característica marcante das MPE (2005: p.35), 
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“... está associada à estrutura organizacional. Normalmente é uma 
estrutura enxuta e flexível. Muitas vezes esta estrutura não está 
formalizada. Isto traz vantagens, pois se tem uma ausência de 
burocracia e o ciclo decisório é curto, traduzindo-se em uma 
capacidade de reagir rapidamente a mudanças do mercado. Outra 
vantagem que pode ser apontada é a proximidade com os clientes e 
fornecedores, o que pode potencializar o crescimento e a adoção de 
novas tecnologias.” 

3 -  Desenvolvimento da Pesquisa 

3.1 -  Problema de Pesquisa 

Segundo Montgomery (1998: p. 11), empresas de todo o mundo enfrentam uma 

competição crescente, tanto nacional quanto internacional, à medida que as barreiras ao 

comércio internacional caem e a interferência dos governos se retrai, onde, a definição de 

estratégias bem formuladas deixou de ser um luxo, passando a ser uma necessidade. Com 

isso, o trabalho trata da identificação da estratégia utilizada por uma micro empresa do setor 

madeireiro e, após uma análise do ambiente de atuação desta empresa, propor novas ações 

para aumentar sua competitividade através da elaboração de uma nova estratégia. 

3.2 -  Metodologia de Pesquisa 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado um estudo de caso da empresa 

Marquinhos Serraria, situada na cidade de Rio Preto – Minas Gerais, empresa do setor de 

fabricação de portas e janelas a base de madeira nativa, contando ainda com participação ativa 

do autor, sendo este, pertencente a família do fundador da mesma. 

O estudo baseou-se no referencial teórico descrito anteriormente, utilizando deste 

para o levantamento de dados referente ao mercado onde a empresa atua e aplicação de tais 

métodos para averiguar qual a estratégia desenvolvida pela empresa e uma proposição de qual 

será seu posicionamento no mercado competitivo atual. O estudo ainda contou com 

observações assistemáticas e não-participativas buscando dados primários, através da 

realização de entrevistas informais não padronizadas com o fundador e outros membros que 

participaram de forma efetiva na evolução empresa e para a busca de dados secundários 

referentes a faturamento e crescimento das vendas da empresa. 
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3.3 -  A Empresa 

3.3.1 -  Desenvolvimento Histórico 

A empresa foi fundada no ano de 1983 na cidade de Rio Preto – Minas Gerais, por 

Marco Antônio Esteves, de onde surgiu seu nome: Marquinhos Serraria.  

Como na maioria dos novos empreendimentos no Brasil, a empresa surgiu por 

necessidade do seu fundador, após ter sido demitido do seu emprego, no qual trabalhava como 

auxiliar na marcenaria de uma loja de material de construção. Com a experiência adquirida, o 

fundador começou a fabricar móveis de forma artesanal em uma oficina na casa de seus pais 

na cidade de Valença - RJ. Após algum tempo, ele recebeu uma proposta para trabalhar na 

prefeitura da cidade de Rio Preto, onde passou a prestar o serviço de marcenaria e nas “horas 

vagas” fabricava pequenos móveis sob encomenda. 

Com o término da prestação do serviço, o fundador se viu novamente sem emprego e 

tomou a iniciativa, juntamente com seu irmão, de comprar máquinas de grande porte para 

fabricação de utensílios com maior valor agregado. O financiamento das máquinas foi através 

da esposa do fundador, que, na época, era funcionária pública e dispunha de facilidades na 

obtenção de empréstimos. 

A princípio, o novo empreendimento parecia arriscado, pois foi criado sem nenhuma 

análise sobre a demanda de quais os serviços e produtos eram de preferência dos clientes. 

Sem tal definição, os produtos e serviços oferecidos pela empresa na época eram os seguintes; 

fabricação de portas, janelas, armários, móveis (mesas, cadeiras, guarda-roupas, etc.), 

consertos de qualquer tipo de artigo em madeira e prestação de serviços a lojas de construção 

civil.  

O modelo variado de produção serviu como plataforma para a entrada da empresa no 

mercado, contudo, tal modelo produtivo não se mostrou adequado para as atividades 

desenvolvidas pela empresa, não atendendo as necessidades do mercado e também as 

necessidades do fundador. 

Essa inadequação pode ser constatada após análises do ambiente interno da empresa, 

feitas de forma puramente intuitiva, verificando que o mercado buscava por produtos com 

maior exclusividade e rapidez nas entregas. 
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A guinada nos negócios e a mudança no foco da empresa se deram entre uma 

conversa do fundador com seu irmão, após uma série de pedidos de clientes que desejavam 

produtos de forma customizada e exclusiva. Os novos pedidos eram basicamente para 

fabricação apenas de portas e janelas para residências. 

Dispondo de novos pedidos em mãos, o fundador buscou novas máquinas que se 

ajustavam melhor ao novo modelo de produção proposto e também uma melhor qualificação 

para o desenvolvimento de produtos customizados. 

Com isso, a empresa passou a configurar-se como uma fabricante de portas e janelas 

sob encomenda, com produção basicamente de forma artesanal e customizada. 

3.3.2 -  Produtos e Matéria-Prima Utilizada 

A empresa oferece dois tipos de produtos que são classificados como portas e 

janelas, porém, o modelo de fabricação não consiste em uma oferta destes produtos em grande 

escala. Os produtos são oferecidos de acordo com a demanda dos clientes, com isso, cada 

artigo é produzido com medidas e design especificados em cada pedido. Sendo assim, a 

empresa trabalha com pedidos classificados como projetos, em que cada pedido é único e gera 

produtos únicos para os clientes. 

A matéria-prima base para a fabricação de ambos os produtos é a madeira nativa, 

oriunda de áreas de floresta com projetos de manejo sustentável, com os devidos certificados 

para transporte e manuseio. O tipo de madeira utilizada varia de acordo com os pedidos dos 

clientes. 

3.3.3 -  Quadro de Funcionários 

Inicialmente, o fundador realizava as funções de gerenciador da empresa, fabricava e 

montava os produtos oferecidos, comprovando as pesquisas apresentadas no referencial 

teórico em relação a grande dificuldade de gerenciamento das micro e pequenas empresas por 

apenas um único proprietário. Com o crescimento da mesma e o aumento na demanda, alguns 

membros da família do fundador foram sendo incorporados ao quadro de funcionários e 

recebendo treinamentos para o desenvolvimento das atividades. Esses treinamentos eram 

ministrados pelo próprio fundador, visto que este já tinha uma grande experiência.  
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Hoje o quadro de funcionários da empresa é formado basicamente por integrantes da 

família do fundador, contando com 6 (seis) funcionários fixos e alguns temporários, 

dependendo da demanda. Sendo a rotatividade praticamente nula, já que os funcionários fixos 

com menor tempo de trabalho atuam a mais de 10 anos na empresa. 

3.3.4 -  Faturamento 

A empresa tem como política não divulgar seus resultados e, consequentemente, os 

faturamentos para qualquer tipo de pesquisa, trabalho científico ou outras publicações por se 

tratarem de assuntos estratégicos para o desenvolvimento da empresa. Contudo, a empresa 

dispõe dos referentes dados para pesquisa dentro das dependências da mesma, com isso, foi 

possível elaborar uma tabela com a evolução no faturamento das vendas da empresa nos 

últimos cinco anos transformado em número índice, como pode ser observado na tabela 3. 

Tabela 3 – Faturamento – Número índice - 2003 - 2008 

Fonte: Relatório interno da empresa, 2009. 

Pode-se concluir com a tabela 3 que a empresa obteve uma média de 7,6% de 

crescimento ao longo dos últimos cinco anos, porém, deste crescimento não foi deduzida a 

taxa de inflação ocorrida no período, podendo concluir que esta não foi o crescimento real da 

empresa.  

3.4 -  Análise de Ambientes 

Neste item serão analisados os ambientes externo e interno da empresa para serem 

identificadas as oportunidades e as ameaças do ambientes externo e decidir como utilizar os 

recursos, capacitações e competências essenciais no ambiente interno da empresa para buscar 

oportunidade e vencer as ameaças (HITT, 2008: p. 23). 

Os dados utilizados para as análises foram obtidos através de pesquisas sobre o setor 

de atuação da empresa, junto ao fundador e aos funcionários da empresa. 

 

 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MÉDIA 

 100 108 105 112 107 106 107,6 
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3.4.1 -  Ambiente Externo 

Análise do Macroambiente 

A análise do macroambiente consiste na identificação e análise das variáveis 

ambientais que possam intervir, de forma positiva ou negativa, no desempenho da 

organização, portanto, foram estudadas as variáveis importantes ao negócio da empresa, bem 

como suas tendências. Assim, obteve-se: variáveis político-legais, econômicas, socioculturais, 

tecnológicas, ecológicas e demográficas. 

• Político-legais 

A alta carga tributária no país não atinge somente as empresas madeireiras, mas o 

setor industrial nacional como um todo, sendo assim, ocorrendo um efeito cascata sobre o 

produto final. A excessiva carga tributária no país coloca os administradores em relações 

diárias de como aumentar a eficiência de suas empresas com tamanha carga de impostos. A 

cada dia, o surgimento de novas leis e impostos vem fazendo com que a competitividade das 

empresas passe a um estágio nocivo, levando em consideração que diversas empresas usam 

do artifício da sonegação de impostos para aumentarem suas margens de lucro e 

consequentemente diminuindo o preço de seus produtos, tornando a competitividade desleal. 

As empresas nacionais estão inseridas em uma cadeia com o maior número de 

impostos do mundo, aonde o governo vem ampliando cada vez mais esse leque tributário 

devido à pressão da sociedade e Organizações Não Governamentais pelos direitos das 

florestas nativas. Contudo, leis tramitam no Congresso Nacional para a diminuição da carga 

tributária para empresa que não degradam o meio ambiente ou ajudam a diminuir a 

degradação. Tais leis podem se tornar oportunidades para a empresa em um longo prazo 

através da adoção de práticas de desenvolvimento sustentável (AMBIENTE BRASIL, 2007). 

No Congresso Nacional ainda tramitam leis como as que legalizam áreas da floresta 

Amazônica para o desenvolvimento sustentável e retirada da madeira com o mínimo de 

degradação ao sistema ecológico. Porém, nessa fase entra outro empecilho da política 

nacional: a burocracia. Dificultando a obtenção de licenças para a exploração de áreas 

demarcadas, levando muitos dos madeireiros a ilegalidade e demissões, e aumentando as 

exigências para as empresas que necessitam de madeira em seus processos produtivos. 



 42

O Governo Federal, contudo, vem tentando estimular a economia através de políticas 

de desenvolvimento da infra-estrutura nacional (PAC) e programas da casa própria (“Minha 

casa, minha vida”), sendo a segundo, uma grande oportunidade para o desenvolvimento da 

empresa. 

• Econômicas 

A economia brasileira vinha em um crescimento constante nos últimos 5 anos 

(Gráfico 3), segundo dados relacionados ao Produto Interno Bruto do país divulgados pelo 

IBGE. Contudo, ao final do ano de 2008, uma forte recessão vem afetando toda a atividade 

econômica mundial, decorrente da crise de crédito desencadeada pelos Estados Unidos, 

fazendo com que a projeção do PIB nacional para 2009 seja bem abaixo do esperado. 

Gráfico 3. Evolução do PIB nacional – 2004-2008. 
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Fonte: IBGE, 2009. * Estimativa do Mistério do Planejamento  

O desaquecimento da economia nacional torna-se uma grande ameaça para a 

empresa estudada, sendo esta, totalmente dependente dos principais setores econômicos como 

a construção civil, que foi afetada significativamente pela desaceleração da economia. Porém, 

o Sindicato das Empresas da Construção Civil (SINDUSCON, 2009) divulgou que haverá 

apenas uma diminuição na previsão do crescimento, passando a um crescimento entre 3,5% e 

4,7% em 2009. E ainda prevendo uma taxa média de crescimento para os próximos três anos 

de 5% decorrente dos investimentos feitos pelo governo federal para o incentivo da 

construção da casa própria e pelo aumento da renda da população. 
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Outro fator decisivo para a empresa corresponde às linhas de crédito e a taxa de juros 

praticada no mercado. Em reunião realizada no mês de Junho de 2009, o Comitê de Política 

Monetária reduziu a taxa básica de juros da economia para 9,75% e o governo, através dos 

bancos estatais, vem ampliando as linhas de crédito, tanto para pessoas físicas quanto para 

jurídicas. Para empresa, significando a oportunidade de adquirir capital a juros mais baixos e 

injetar nos consumidores poder de compra. 

• Socioculturais 

A questão social influencia tanto o comportamento da organização como o de seus 

concorrentes. A cultura da população atinge diretamente os negócios, colocando o fator 

sociocultural numa posição de destaque, podendo influenciar de forma significativa nas 

vendas e nas formas de produção de uma empresa. 

Uma tendência observada em qualquer área de negócio nos dias atuais é a rejeição, 

por boa parte da população, a produtos oriundos de floresta nativa ou de qualquer atividade 

que resulte em danos ao meio ambiente. Essa perspectiva afeta diretamente a empresa 

estudada, pois, sua matéria-prima é totalmente oriunda de floresta nativa. 

Outro fator determinante da região onde está situada a empresa corresponde à falta 

de mão-de-obra especializada e falta de escolaridade dos moradores, determinada pela 

inexistência de cursos referentes às áreas demandadas pela empresa. Tornando a empresa 

totalmente dependente dos atuais funcionários, havendo até uma disputa entre as empresas 

concorrentes por esses funcionários. 

• Tecnológicas 

Diariamente, surgem novas tecnologias que impulsionam os diversos setores da 

economia aumentando o potencial competitivo das empresas. Sendo um ambiente totalmente 

dinâmico, onde as organizações precisam sempre estar acompanhando seu desenvolvimento. 

O setor de tecnologia para empresas madeireiras vem oferecendo a cada dia novas 

opções mais avançadas de maquinário e outros tipos de tecnologia que podem ser aplicados 

em diversas funções. Contudo, o alto preço dessas novas tecnologias dificulta o acesso pelas 

micro e pequenas empresas, na maioria das vezes não dispondo de capital suficiente para a 

sua aquisição. 
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A internet foi um dos maiores avanços tecnológicos dos últimos tempos, ampliando a 

rede de contatos e o comércio eletrônico. Segundo a revista Fecomércio Bens & Serviços 

(2007), um levantamento feito pela Associação Brasileira de e-business mostrou que 66% das 

empresas do país fazem compras via Internet, porém, o número de pessoas físicas ainda não 

ultrapassou a marca de 20% dos usuários. Apesar do número pequeno de compras feitas pela 

Internet, esta se mostrou uma ótima oportunidade para a empresa divulgar seu negócio para 

um maior número de clientes. 

• Ecológicas 

A gestão ambiental começa a ser encarada como um assunto estratégico dentro das 

organizações e isso têm se tornado um fator importante de competitividade. Os clientes em 

geral vêm cobrando das organizações gestões mais voltadas as melhorias do meio ambiente e 

a diminuição de sua degradação. Segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, vem aumentando a disseminação do conceito de Desenvolvimento 

Ecologicamente Sustentado, acarretando em maior responsabilidade na gestão das empresas. 

Porém, segundo reportagem publicada pelo site Ambiente Brasil (acessado em 

08/06/2009, disponível em http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=23193) o 

desenvolvimento sustentável para retirada da madeira legal das florestas nativas vem sofrendo 

efeitos da descapitalização do setor madeireiro, restrições ambientais como a suspensão do 

manejo em grandes áreas do país, do “apagão florestal”, que mantém os preços de matéria 

prima de floresta plantada em patamares elevados, e da queda do câmbio. 

Tais fatores afetam a eficiência e desestimulam as empresas que buscam o manejo 

sustentável, fazendo com que muitas demitam seus funcionários e mudem para a ilegalidade, 

onde segundo o site citado acima, passando a ser mais vantajoso financeiramente. Com isso, a 

maioria da madeira comercializada no Brasil vem de procedência duvidosa. 

Análise do Ambiente Competitivo 

• Ameaça de Novos Entrantes 

Como em qualquer mercado, existe a possibilidade de novos concorrentes se 

estabelecerem para aumentar ainda mais a concorrência. Porém, o mercado de portas e janelas 

impõe barreiras significativas de entrada que podem dificultar o surgimento de novos 

entrantes no mercado, como: o desembolso de um volume considerável para a abertura de um 

http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=23193
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novo empreendimento relacionado à fabricação de portas e janelas, uma gama extensa de 

licenças devem ser adquiridas para a abertura do novo negócio (licenças florestais), a 

fidelidade dos atuais clientes da empresa que podem optar por não mudar de fornecedor, 

dificuldades de acesso aos canais de distribuição de matéria-prima e, principalmente, falta de 

mão-de-obra especializada. Tais barreiras contribuem para dificultar a entrada de novos 

concorrentes no mercado e, além disso, formas de retaliação que as empresas já existentes 

podem exercer sobre a possibilidade de um novo concorrente. 

• Poder de Negociação dos Fornecedores 

O poder de negociação dos fornecedores pode ser classificado como alto pelos 

seguintes fatores determinantes: o mercado de fornecimento de madeira se concentra nas 

mãos de poucos distribuidores e a escassez dessa matéria-prima vem aumentando cada vez 

mais os preços dos produtos; a madeira utilizada para a fabricação das portas e janelas da 

empresa é de alta qualidade, com isso, as possíveis substitutas não atendem ao pré-requisito 

de qualidade. 

• Poder de Negociação dos Compradores 

Com relação ao poder de negociação dos compradores pode-se classifica-lo como 

baixo devido ao tipo de produto comercializado pela empresa. Os produtos não são 

padronizados e, sim, produzidos de acordo com a necessidade do cliente, com isso, o poder 

dos clientes com relação ao preço torna-se irrelevante, pois os clientes que procuram tais 

serviços estão dispostos a pagar um preço mais elevado para terem os produtos com todas as 

suas necessidades satisfeitas. 

• Ameaça de Produtos Substitutos 

Os produtos substitutos oferecem grande ameaça aos produtos da empresa pelo fato 

dos clientes terem outras opções no mercado que podem satisfazer parcialmente suas 

necessidades. Os produtos que podem substituir os produtos oferecidos pela empresa são 

portas e janelas fabricadas totalmente a base de vidro ou em uma mistura de alumínio e vidro. 

Tais produtos podem ser adquiridos com preços inferiores aos praticados pela empresa 

estudada, porém, com uma estética inferior as reais necessidades dos clientes. 
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• Intensidade da Rivalidade entre Concorrentes 

Na cidade de Rio Preto existe apenas um concorrente direto com a empresa estudada. 

A empresa chamada FonFon Bilhares tem no setor de fabricação de mesas de bilhar seu 

principal foco, porém, nos últimos anos vem buscando espaço no setor de fabricação de portas 

e janelas. Contudo, não existe uma rivalidade declarada entre tais empresas justificada pela 

grande disponibilidade de clientes. 

3.4.2 -  Ambiente Interno 

A análise do ambiente interno irá se dividir em três partes: recursos, capacitações e 

competências essências. Sendo cada uma descrita detalhadamente abaixo. 

• Recursos 

Os recursos por si só não geram vantagem competitiva para a empresa, mas sim um 

agrupamento exclusivo de vários recursos. Sendo assim, os recursos da empresa serão 

divididos em tangíveis e intangíveis. 

Os recursos tangíveis identificados na empresa estudada são: 

- Com relação a equipamentos e localização da empresa, pode-se concluir que tais recursos 

encontram-se defasados, mal organizados e em locais não estratégicos; 

- A empresa não conta com um setor de desenhos, que seria de grande importância para 

agregar valor aos produtos, contudo, são oferecidos modelos para que os clientes possam se 

basear para os pedidos ou os próprios clientes já oferecem quais seriam os modelos desejados; 

- Apesar de existiram equipamentos defasados, a empresa conta com sistemas de controles 

eficientes da produção e boa estrutura, capaz de gerar recursos internamente. 

Os recursos intangíveis identificados na empresa estudada são: 

- A empresa possui grande conhecimento da área que atua e dos processos produtivos; 

- É deficitária em conhecimentos sobre ferramentas gerenciais; 

- Busca aprimorar e evoluir os conhecimentos existentes; 

- Tem grande capacidade de inovar, oferecendo sempre produtos diferenciados; 
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- A marca e a reputação junto aos clientes e fornecedores é um dos principais recursos da 

empresa. 

• Capacitações 

- Alta qualidade dos produtos oferecidos aos clientes através de formas inovadoras; 

- Participação ativa de todos os funcionários na elaboração de cada projeto; 

- Estrutura operacional eficiente. 

• Competências Essenciais 

As competências essenciais são as que diferem as empresas umas das outras, sendo 

exposta através dos conhecimentos, habilidades e atitudes que a empresa e seus funcionários 

devem desenvolver para obter uma maior vantagem com relação aos seus concorrentes. A 

seguir serão descritas as três competências separadamente. 

- Conhecimentos: os funcionários da empresa contam com vasto conhecimento sobre os 

processos de fabricação e qual o melhor tipo de matéria-prima a ser utilizada nos processos. 

Contam com conhecimentos de suma importância sobre a preparação do material e de como 

deverá ser feito seu torneamento para chegar ao produto final. 

- Habilidades: a habilidade dos funcionários para o manuseio da matéria-prima e do 

maquinário é o fator mais importante durante o processo produtivo, sendo este um dos pontos 

mais fortes da empresa, contando com funcionários extremamente habilidosos na arte de 

fabricar portas e janelas de maneira quase artesanal. 

- Atitudes: os funcionários da empresa, responsáveis pela elaboração e fabricação de cada 

projeto tem total liberdade para modificações, aperfeiçoamentos e incrementos em qualquer 

projeto que esteja sob sua responsabilidade. 

Aliada a tais competências, a empresa ainda conta com a capacidade de desenvolver 

cada projeto exclusivamente e com participação ativa dos clientes, com os mesmos entrando 

na fábrica e participando do processo produtivo, dando dicas e expondo idéias sobre quais são 

as especificações desejáveis nos produtos que irão adquirir. 
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3.5 -  Matriz SWOT 

Após a análise dos ambientes externo e interno da empresa, Mintzberg (2000) 

salienta a importância da elaboração da matriz SWOT (Quadro 1) para a identificação das 

forças e fraquezas do ambiente interno da empresa e das oportunidades e ameaças do 

ambiente externo onde a empresa está atuando. 

Quadro 3 – Matriz SWOT. 

Forças Fraquezas 

- Sistemas de produção eficientes; 

- Grande conhecimento da área em que atua; 

- Facilidade em inovação dos produtos; 

- Marca e reputação reconhecidos no mercado; 

- Alta qualidade dos produtos; 

- Participação dos funcionários em todo o 

processo produtivo; 

- Participação efetiva dos clientes em todas as 

fases de produção; 

- Profissionais altamente capacitados. 

- Alguns dos equipamentos encontrados são 

defasados; 

- A localização da empresa não favorece uma 

maior visibilidade; 

- A empresa não conta com um setor de 

desenhos; 

- É deficitária em conhecimentos sobre 

ferramentas gerenciais. 

Oportunidades Ameaças 

- Buscar novas matérias-primas; 

- Buscar novos modelos de produção; 

- Oferecer novos produtos; 

- Buscar novas formas de satisfazer as 

necessidades dos clientes; 

- Investir em uma maior aproximação com os 

fornecedores para buscar diminuição nos 

custos. 

 

- Diminuição no fornecimento de matéria-

prima; 

- Maiores exigências por parte dos clientes com 

relação à matéria-prima utilizada; 

- Maiores exigências por parte dos órgãos 

reguladores; 

- Fornecedores podem se tornar mais inflexíveis 

quanto ao fornecimento da matéria-prima; 

- Aumento dos preços das matérias-primas pela 

falta do produto no mercado; 

- Clientes podem buscar novos produtos 

substitutos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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4 -  Novo Posicionamento Estratégico 

A empresa estudada não dispõe de visão, missão e valores e também não existe uma 

estratégia de atuação definida para atender o mercado e seus clientes, com isso, a partir do 

referencial teórico, abordando os conceitos expostos por Hitt (2008), e contando com a 

participação do fundador e de seus funcionários, o trabalho se propõe a elaborar tais 

elementos para que a empresa possa desenvolver sua nova estratégia. 

• Posicionamento Estratégico 

A empresa deverá posicionar-se com uma estratégia na diferenciação focada, como 

foi explicitada na revisão teórica, buscando oferecer produtos exclusivos e de alta qualidade 

para clientes com padrão de exigência elevado. 

A empresa também deverá buscar a utilização de uma nova matéria-prima para 

fabricação de seus produtos, podendo, tanto ser a utilização de um tipo de madeira mais 

abundante no mercado e que degrade menos o meio ambiente, como a mudança na base de 

fornecimento, passando a utilizar uma matéria-prima diferente da usada atualmente. 

• Visão 

Tornar-se uma empresa fabricante de portas e janelas reconhecida no mercado por 

utilizar modelos de produção e matéria-prima que reduzem o impacto sobre o meio-ambiente. 

• Missão 

Oferecer produtos únicos para os clientes conciliando com a preservação do meio-

ambiente. 

• Valores 

- Inovar em todos os processos. 

- Qualidade e confiabilidade dos produtos. 

- Respeitar e confiar no ser humano. 

- A empresa sempre será uma família. 
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- Proximidade com os clientes. 

• Objetivos 

- Manter a alta qualidade dos produtos em 100% dos projetos. 

- Manter a liderança do mercado na região de Rio Preto. 

- Manter a confiabilidade e a satisfação dos clientes acima de 90%. 

• Metas 

- Dentro de 2 anos, substituir 50% da matéria-prima utilizada por fontes alternativas. 

- Dentro de 1 ano, implantar um setor de desenho na empresa. 

- Reaproveitar 100% dos rejeitos de matéria-prima utilizados no processo produtivo. 

5 -  Plano de Ação 

O resultado do trabalho consiste em um plano de ação com medidas que a empresa 

deverá tomar para colocar em prática a nova estratégia proposta, juntamente com seus 

objetivos e metas. Cada plano de ação será apresentado através de um “check-list” 

desenvolvido através da matriz 5W1H para cada meta e objetivo proposto. 

Tais planos serão apenas apresentados à empresa, ficando sob sua responsabilidade a 

opção em colocá-los em prática ou não. Ficando este trabalho restrito apenas a apresentação 

dos planos, não apresentando modelos para sua implementação. 
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Quadro 4 – Matriz 5W1H para Meta 1. 

META Dentro de 2 anos substituir 50% da matéria-prima 
O QUE FAZER POR QUÊ QUEM FARÁ COMO FARÁ ONDE PRAZO 

Identificar 
novas 
matérias-
primas 

Para identificar 
qual matéria-prima 

é a mais 
adequada para a 

empresa 

Marco 
Pesquisa e estudo 
sobre o mercado e 
fornecedores 

~ Até 6 
meses 

Comparar com 
as matérias-
primas 
existentes 

Para avaliar a 
viabilidade e 
compatibilidade 
dos produtos 
pesquisados 

Marco/ 
Sebastião 

Analisando as 
características de 
todos os produtos 
pesquisados com os 

existentes 

Na 
empresa 

Até 6 
meses 

Escolher nova 
matéria-prima 

Para serem 
traçados novos 
processos de 
produção 

Marco 
Através dos 
resultados das 

análises comparativas 

Na 
empresa 

Até 6 
meses 

Identificar e 
escolher novos 
fornecedores 

Para identificar as 
melhores 

condições de 
fornecimento 

Marco 

Analisando as 
diferentes 

características 
existentes 

Na 
empresa 

Até 6 
meses 

Fonte: Autor. 

Quadro 5 – Matriz 5W1H para Meta 2.  

META Reaproveitar 100% dos rejeitos no processo produtivo 
O QUE FAZER POR QUÊ QUEM FARÁ COMO FARÁ ONDE PRAZO 

Identificar os 
rejeitos 

Para avaliar quais 
podem ser 

reaproveitados 
José Cláudio 

Através de processos 
de seleção 

estabelecidos pela 
empresa 

Na 
empresa 

Até 1 
mês 

Identificar a 
quantidade de 
rejeitos 

Para avaliar a 
viabilidade do 

reaproveitamento 
José Cláudio Com a contagem dos rejeitos selecionados 

Na 
empresa 

Até 1 
mês 

Buscar 
utilidade para 
os rejeitos 
selecionados 

Para aumentar a 
rentabilidade da 

empresa 
Marco 

Buscando 
adequações para os 
rejeitos entre os 

produtos fabricados 

Na 
empresa 

Até 6 
meses 

Fonte: Autor. 
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Quadro 6 – Matriz 5W1H para Meta 3. 

META Dentro de 1 ano, implantar um setor de desenho na empresa. 
O QUE FAZER PORQUE QUEM FARÁ COMO FARÁ ONDE PRAZO 
Procurar 
treinar 

funcionários ou 
fazer novas 
contratações 

 Para aumentar as 
expectativas dos 

clientes 

Marco e/ou 
por 

profissionais 
da área  

Através de 
treinamentos e 

cursos  

Na 
empresa  

Até 3 
meses  

Adequar o 
ambiente da 
empresa para 
o novo setor 

 Para oferecer 
boas condições de 
trabalho e não 
afetar o restante 
da empresa 

Marco e/ou 
profissionais 
terceirizados  

 Através de 
realocação de 

materiais e recursos 

Na 
empresa  

 Até 6 
meses  

Fonte: Autor. 

Quadro 7 – Matriz 5W1H para Objetivo 1. 

OBJETIVO Manter a alta qualidade dos produtos em 100% dos projetos. 
O QUE 
FAZER PORQUE 

QUEM 
FARÁ COMO FARÁ ONDE PRAZO 

Manter 
controle 
rigoroso da 
matéria-prima 

Para identificar 
possíveis defeitos 
que possam 
comprometer a 
qualidade do 
produto 

Marco/ 
Sebastião 

Através de 
medições, 
amostras e 
análises do 
material 

Na 
empresa Indeterminado 

Manter 
controle 

rigoroso dos 
processos 
produtivos 

Para identificar 
possíveis defeitos 
que possam 
comprometer a 
qualidade do 
produto 

Sebastião 

Através de 
acompanhamento 

de todo o 
processo 
produtivo 

Na 
empresa Indeterminado 

Fonte: Autor. 
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Quadro 8 - Matriz 5W1H para Objetivo 2. 

OBJETIVO Manter a confiabilidade e a satisfação dos clientes acima de 90%. 
O QUE 
FAZER PORQUE 

QUEM 
FARÁ COMO FARÁ ONDE PRAZO 

Entregar 
produtos no 
prazo 

Para manter a 
confiabilidade da 

empresa 

Todos os 
funcionários 

Estabelecendo e 
cumprindo todos 
os prazos 
estipulados 

Na 
empresa 

Enquanto 
durar o projeto 

Entregar 
produtos 
com a 

qualidade 
esperada 

Para manter a 
qualidade dos 
produtos 

Todos os 
funcionários 

Controlando 
rigorosamente 
todos os 
processos 
produtivos 

Na 
empresa 

Enquanto 
durar o projeto 

Manter uma 
relação de 
amizade com 
os clientes 

Para melhor 
identificar as 

necessidades dos 
clientes 

Todos os 
funcionários 

Através de 
conversas e 
pesquisas  
formais e 
informais 

Empresa/ 
Residência 

dos 
clientes 

Permanente 

Fonte: Autor. 

Quadro 9 - Matriz 5W1H para Objetivo 3. 

OBJETIVO Manter a liderança no mercado na região de Rio Preto. 
O QUE 
FAZER PORQUE 

QUEM 
FARÁ COMO FARÁ ONDE PRAZO 

Manter e 
melhorar os 
atuais níveis 
de serviço 

Para alcançar o 
objetivo de manter a 

liderança do 
mercado  

Marco  

Através de 
pesquisas com 
clientes e de 
melhorias na 
empresa  

Na 
empresa  Indeterminada  

Fonte: Autor. 

6 -  Conclusão 

O presente trabalho permite uma análise dos ambientes interno e externo de uma 

micro empresa do setor madeireiro a partir da administração estratégica, descrita no 

referencial teórico. 

A empresa estudada busca uma nova estratégia, contudo, não dispõe das ferramentas 

e dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa referente à qual 

tipo de estratégia deveria ser utilizada em seu ramo de negócio. 

A partir do conhecimento das oportunidades e das ameaças do mercado e dos pontos 

fortes e fracos existentes da empresa estudada, pode-se averiguar qual estratégia a empresa 
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vinha utilizando no momento atual para competir no mercado e quais os próximos passos 

afim de contribuir para que ela possa se manter competitiva. 

De início, conclui-se que a estratégia desenvolvida pela empresa até o momento 

consiste na diferenciação focada, sendo uma das principais opções das micro empresas, pelo 

fato da pouca disponibilidade de recursos para uma competição baseada em custos. 

Oferecendo produtos únicos, através da elaboração de projetos com presença ativa dos 

clientes, tornando um diferencial com relação aos concorrentes. Mesmo sem conhecimentos 

gerenciais, a empresa vem atuando de forma satisfatória no mercado, tanto para o proprietário 

quanto para seus demais funcionários, sendo assim, tornando uma exceção frente aos dados 

oferecidos no referencial teórico, rotulando sobre a falência das micro empresas por falta de 

gerenciamento .  

A permanência da empresa no mercado pode ser justificado pelos seus pontos fortes, 

como sistemas de produção eficientes e inovadores, profissionais altamente qualificados e 

engajados na fabricação de produtos com padrão de qualidade elevado. Essa união de fatores 

fez com que a empresa construísse uma sólida reputação ao longo do tempo no mercado. 

Contudo, o tempo fez com que alguns dos equipamentos utilizados pela empresa se 

tornassem obsoletos. Ainda satisfazem as necessidades da empresa, mas a existência de 

equipamentos mais modernos aumentaria a capacidade competitiva da empresa frente aos 

seus concorrentes, oferecendo produtos ainda mais inovadores. 

Outro ponto fraco analisado na empresa corresponde à falta de um setor de desenhos. 

O acréscimo de um setor de desenho a empresa aumentaria ainda mais sua vantagem 

competitiva, agregando valor ao produto e um diferencial para os clientes que ainda tem 

dúvidas a respeito dos seus pedidos, sendo realizado através de mudanças incrementais aos 

processos de desenvolvimento dos projetos, chegando ao nível adequado que seria um setor 

completo de desenhos. 

Em relação às ameaças, elas recaem principalmente sobre a matéria-prima. A 

diminuição no fornecimento e a conseqüente elevação nos preços dos materiais podem 

prejudicar as operações da empresa em médio e longo prazo, tornando inviáveis as vendas de 

produtos a base de madeira oriunda de floresta nativa. 
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Com isso, o trabalho propõe mudanças genéricas para que a empresa possa se 

adequar a possível falta de matéria-prima ou o aumento dos preços. Com essa mudança, a 

empresa buscaria uma forma alternativa a atual matéria-prima, ocorrendo mudanças em todos 

os processos da empresa. 

A simples mudança da matéria-prima acarreta por gerar oportunidades para a 

empresa, tanto no oferecimento de novos produtos, mais sofisticados e em melhores 

condições, como para os clientes, que buscam por produtos com menor impacto ao meio 

ambiente. 

O trabalho contou com limitações existentes típicas de micro e pequenas empresas, 

como a falta de informações sobre a atual estratégia desenvolvida e dados sobre suas 

operações financeiras, influenciadas principalmente pela falta de conhecimentos gerenciais do 

proprietário. Além da falta de informações concretas sobre o setor madeireiro, que vem 

passando por mudanças significativas no Brasil. 

Com a conclusão deste estudo, fica como proposição de novos estudos e a realização 

de pesquisas para averiguar um novo tipo de matéria-prima que possa se enquadrar da melhor 

forma nos processos produtivos da empresa. Pode-se aprofundar ainda em questões referentes 

a aceitação dos clientes pela nova matéria-prima, relacionado-a com seu impacto ao meio 

ambiente. 
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