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RESUMO

Atualmente, o mercado exige cada vez mais adaptações a novas mudanças,

competidores se tomam mais eficientes nesse processo, hoje as empresas não concorrem

apenas com sua região, mas com empresas de todo mundo; é fundamental não só para o

sucesso, mas também para sobrevivência das organizações, que elas se adaptem às

mudanças. Além disso, a velocidade com que ocorrem as mudanças influencia muito no

sucesso ou fracasso das organizações, e nesse caso as estratégias emergentes podem

contribuir para que as empresas consigam se adaptar as mudanças e de forma mais

rápida. No problema de pesquisa pretendeu-se verificar numa simulação empresarial as

relações entre as estratégias deliberadas e emergentes com suas características próprias

e avaliá-las em relação à sucesso e fracasso das empresas simuladas. O trabalho utilizou

as formas de abordagem qualitativa e quantitativa, a forma de análise foi qualitativa na

avaliação das justificativas das decisões das equipes do jogo de empresas simulada e

quantitativa proveniente da análise de regressão linear múltipla para avaliar a relação

entre variação do planejamento e sua concretização frente aos resultados.Verificou-se

no trabalho que tanto as estratégias deliberadas quanto as emergentes são essenciais na

formulação das estratégias, elas podem e devem ser complementadas, as estratégias

deliberadas tem o seu mérito ao realizar um planejamento inicial que servirá de

parâmetro para posteriores adaptações ou mudanças ao longo do tempo que são próprias

das estratégias emergentes.

Palavras-chave: Estratégias, adaptações e mudanças, jogos de empresas.



ABSTRACT

Currently, the market requires more adjustments to new changes, competitors become

more efficient in this process, companies now compete not only with their region, but

with companies from around world, is crucial not only for success, but also for survival

the organizations that they adapt to change. Moreover, the speed with which changes

occur much influence the success or failure of organizations, and that the emerging

strategies that can help businesses be able to change and adapt more quickly. In search

of problem we set out to verify a simulation business relations between the deliberate

strategies and emerging with its own characteristics and evaluate them for success and

failure of firms. The work used the forms of qualitative and quantitative approach, the

way of analysis was qualitative assessment of the justification of decisions of the teams

in the game of simulated companies and quantitative from multiple regression to assess

the relationship between changes in the planning and Achievements results. It was

observed that to the work that both the deliberate strategies are emerging as the key in

the formulation of strategies, they can and should be supplemented, the deliberate

strategy has its merits to achieve an initial plan which will serve as a parameter for

further adjustments or changes over time as the strategies themselves are emerging.

Keywords: Strategies, adjustments and changes, business games.
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1- INTRODUÇÃO

As variáveis de mercado são diferentes para cada setor empresarial, e é certo

alguns setores sofrem menos com as mudanças de mercado, mas de modo geral,

rganizações necessitam cada vez mais de adaptações para sobreviverem a novas

anças de mercado.

Nesse estudo procura-se entender quais são as contribuições que as estratégias

_~L_rgentes podem trazer para dar suporte ao desenvolvimento das organizações.

da vez mais é preciso que ocorram mudanças de forma mais rápida, principalmente

empresas privadas, pois mesmo que uma determinada empresa faça as coisas da

lhor forma, mas se demorar muito para se adaptar às mudanças, certamente outras

presas concorrentes estarão à frente. Nesse sentido, é necessário que se entenda as

as de se utilizar as estratégias para o crescimento da empresa evitando-se

..ecer as perspectivas organizacionais através de estratégias unicamente planejadas

em flexibilidade às mudanças, já que o atual mercado global está sujeito a

bigüidades e turbulências.

No problema de pesquisa pretendeu-se verificar as relações entre as estratégias

·beradas (visam um planejamento do que virá acontecer num certo prazo) e

ergentes (surgem em resposta a uma oportunidade ou problema que o ambiente

eça) numa simulação empresarial com suas características próprias, e avaliá-las

relação a sucesso e fracasso das empresas simuladas. O trabalho foi realizado

· izando-se como base um ambiente simulado de jogos de empresas através de

,--.__os de duas turmas do curso de Administração de uma Instituição Federal de

.~ ino Superior. O estudo utilizou as formas de abordagem qualitativa e quantitativa,

orma de análise foi qualitativa na avaliação das justificativas das decisões descritas

las equipes participantes do jogo de empresas simuladas e quantitativa proveniente

análise de regressão linear múltipla para avaliar a relação entre variação do

ejamento e sua concretização frente aos resultados.

Observou-se através dos dados que deram base ao trabalho, que foi mínimo, o

foi executado em relação ao que fora anteriormente planejado pelas empresas

ladas, o que mostra que sem as estratégias emergentes (que tem características

ais de mudanças ou adaptações), as estratégias deliberadas não teriam um valor

significativo.
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Basicamente, observou-se no trabalho a importância das mudanças ou

daptações, sejam elas grandes ou pequenas. A partir disso, no trabalho comparou-se

as adaptações (pequenas mudanças) e as mudanças (que são mais significativas que as

rimeiras) com o resultado sucesso ou fracasso no jogo simulado de empresas e

conclui-se que as adaptações (pequenas mudanças) estiveram presentes o tempo todo,

tanto nas melhores, quanto nas piores empresas simuladas em termos de resultado.

Analisando-se as características próprias das estratégias emergentes, percebeu-

se a importância das adaptações para as empresas bem colocadas e deduziu-se do

trabalho também, que as empresas que não obtiveram sucesso deveriam tentar

mudanças mais significativas, já que as mesmas tentaram em sua maioria adaptações,

o que não resultou em resultados positivos ao longo dos períodos que se sucederam no

jogo de empresas.

Verificou-se no trabalho que tanto as estratégias deliberadas quanto as

emergentes são essenciais na formulação das estratégias, elas podem e devem ser

complementares, através das estratégias deliberadas se realiza um planejamento

inicial que servirá como parâmetro inicial e as estratégias emergentes irão promover

adaptações ou mudanças ao longo do tempo.



2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

. - ESTRATÉGIAS

.. 1 - Processos da estratégia

o conceito de estratégia pode ser entendido como um padrão ou um 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 a 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. (Quinn, 2003, p. 29).

A estratégia também é a criação de uma posição de valor e única, envolvendo

um conjunto de atividades diferentes. Se houvesse apenas uma posição ideal, não

haveria necessidade de estratégia. (Porter, 2003, p. 36).

Mintzberg e Lampel (2003, p. 39) comparam o conceito da estratégia como

um elefante e como se uma pessoa estivesse cega diante dele e o tentasse saber como

ele é através do tato, a estratégia também tem essa característica, possui várias facetas,

mas as pessoas têm a tendência de olhar para apenas uma parte da estratégia.

De acordo com Mintzberg et aI (2003, p. 24) a estratégia como cinco Ps:

plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Quase todas as pessoas têm uma idéia

de estratégia como um plano, e se analisar a estratégias por esse prisma, elas são

definidas antes das ações e após isso são desenvolvidas, a estratégia como plano

também pode ser um pretexto, por exemplo, uma organização pode ameaçar expandir

a capacidade de sua fábrica para fazer um concorrente desistir da idéia de construir

uma nova fábrica, ou seja, nesse caso a intenção é ameaçar e não aumentar a

capacidade produtiva. Padrões podem aparecer, no decorrer dos trabalhos formas mais

vantajosas de se fazer um trabalho podem surgir sem serem planejados. Como posição

a estratégia busca procurar um lugar no ambiente de mercado para a organização em

questão, ou seja, qual o domínio do produto ou serviço no mercado. A estratégia

como perspectiva está mais relacionada às questões internas da organização. As

perspectivas da organização são compartilhadas pelos seus membros por meio de

pensamentos e ações.
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Porter (2003, p. 34) apresenta um conceito complementar, porém estratégias

competitivas têm o papel escolher de forma deliberada um conjunto de atividades

diferentes dos outros para se obter sucesso. Porter mostra basicamente três posições

estratégicas:

1)Posicionamento baseado na produção de uma variedade ou subconjunto de produtos

ou serviços, sem segmentar por cliente.

2)Posicionamento para atender a maioria das necessidades de um grupo de clientes.

3)Posicionamento baseado em acesso, como exemplo, a localização geográfica.

Para este autor, escolher uma posição única não é suficiente para garantir

vantagem sustentável e uma posição que tenha valor atrairá imitação, interessados

tenderão a copiar. A diferença entre eficácia operacional da estratégia é que a primeira

se preocupa com as atividades individuais e a segunda combina um sistema completo

de atividades, é daí que surge a vantagem competitiva através da adequação entre as

atividades individuais, adequações estas que são fundamentais para a vantagem

competitiva e também para a sustentabilidade da vantagem. A explicação é a seguinte:

é relativamente fácil copiar uma atividade individual, já copiar o todo, como as

atividades se relacionam umas com as outras, é mais complexo. (porter, 2003, p. 37).

2.1.2 - Tipos de Estratégia

As estratégias deliberadas podem ser consideradas como aquelas que buscam

não prever o futuro, mas fazer um planejamento do que virá a acontecer num certo

prazo e, para isso, avaliam-se as tendências futuras. As estratégias deliberadas são

consideradas estratégias com grande rigidez. (Mariotto, 2003, p. 38).

Segundo Mariotto (2003, p. 38) a palavra emergente provém do verbo emergir

que significa vir à tona, aflorar, surgir, aparecer. Estratégias emergentes, de forma

simplificada, podem ser consideradas aquelas que emergem ou surgem em resposta a

alguma oportunidade que o ambiente ofereça. O problema do planejamento é o fato de

que não se pode saber o que acontecerá no futuro, mas a estratégias emergentes

podem corrigir, ou adaptar posteriormente o que fora planejado.
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2.1.3 - Formação das Estratégias

De uma forma geral, se imagina a estratégia com alguém planejando algo a ser

feito num futuro próximo ou um tanto mais à frente. Planejamento esse que

normalmente é programado e sistematizado antes de ser posto em prática. Por outro

lado, a estratégia pode ser comparada a um artesão moldando a argila. A estratégia é

moldada baseada em experiências anteriores, através de um processo de aprendizado

as estratégias se formam e quanto mais se conhece os pontos fortes e os fracos da

empresa mais condições o estrategista terá de ter mais sucesso na formulação de suas

estratégias. Quando uma nova empresa é lançada, logicamente, a primeira vez deve-se

basear no ambiente, nos concorrentes para se ter uma idéia mais clara do que será

feito, mas imagine se fosse criada uma estratégia de longo prazo e ela não mudasse

em nada, nesse caso, provavelmente os concorrentes evoluiriam e ocupariam o

mercado dessa empresa, Mintzberg et aI (2003, p. 130) compara os gerentes com

artesãos e a estratégia com a argila, e a partir disso os gerentes iriam aproveitar o

passado das capacidades organizacionais e também o futuro através da análise de

possíveis oportunidades de mercado que poderão ser úteis. (Mintzberg et aI, 2003, p.

130).

Mintzberg et aI (2003, p. 132) evidencia muito bem o processo de formação da

estratégia ao explicar que nenhum artesão pensa em determinados dias e trabalha em

outros, na verdade a mente do artesão funciona constantemente, em associação com

-suas maos.
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2.2 - ESTRATÉGIAS EMERGENTES

Não seria correto dizer que certas estratégias sejam totalmente deliberadas,

pois as intenções dos estrategistas teriam que prever toda e qualquer interferência de

forças de mercado, tecnológicas, políticas, etc. Por outro lado, dizer que uma

estratégia é realmente emergente é também uma pretensão exagerada, o que seria a

realização de ações sem qualquer intenção anterior. Assim, pode-se afIrmar que na

prática provavelmente a maioria das estratégias encontram-se entre esses dois

extremos (estratégia totalmente deliberada e estratégia totalmente emergente.)

Ninguém sabe tudo a ponto de prever todos os acontecimentos antes deles ocorrerem,

ao mesmo tempo ninguém pode ser tão flexível, a ponto de deixar tudo ao acaso, sem

nenhuma forme de controle ou critério, o que pode ser observado na figura 1.

(Mintzberg et aI, 2003; p. 25).

Estratégia
Pretendida

Estratégia
emergente

Estratégia
Realizada

Estratégia ~
não-realizada \:

Figura 1: Estratrg.

Fonte:

d s e emergentes

2003,. p. 25)

Um padrão pode surgir e ser reco eci o, após isso se toma um plano formal

que pode estar dentro de uma perspec i a mais ampla. Na maioria das vezes a

estratégia é tratada sob o ponto de vista em que primeiro há o planejamento e depois a

execução, que são as estratégias deliberadas. As estratégias emergentes aparecem no

meio dos cursos de ação em que uma idéia leva à outra, até que um novo padrão se

forme. Neste caso o processo foi o oposto da estratégia deliberada, a ação formou um
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novo pensamento, uma nova idéia, uma estratégia surge. A estratégia emergente

promove o aprendizado, fato que as estratégias deliberadas impedem. (Mintzberg et

aI, 2003, p. 27).

Segundo Mintzberg et aI (2003, p. 131) ninguém pensa em alguns dias e

trabalha em outros, a mente funciona em conjunto com a realização de atividades, por

esse motivo em uma grande organização o inovador pode estar a vários níveis

hierárquicos do estrategista, e até a idéia criativa chegar no estrategista será um

caminho longo e difícil. Por isso, ao se imaginar uma organização formada por duas

pessoas, por exemplo, seria muito mais fácil e rápido o processo de inovação e

incorporação na estratégia do que aconteceria com mais pessoas e mais níveis

hierárquicos. A estratégia emergente promove o aprendizado, fato que as estratégias

deliberadas impedem, ninguém sabe tudo a ponto de prever todos os acontecimentos

antes deles ocorrerem, ao mesmo tempo ninguém pode ser tão flexível, a ponto de

deixar tudo ao acaso, sem nenhum critério.

A estratégia emergente se relaciona com o aprendizado, em que a estratégia

puramente deliberada pode impedi-lo, uma vez que a estratégia é formulada; a

estratégia emergente, pelo contrário promove o aprendizado. As pessoas executam as

ações uma a uma e respondem a elas, de forma que os padrões acabam sendo

formados, de acordo com a melhor realização das ações. (Mintzberg et aI, 2003,

p.132).

o aprendizado contínuo consiste em um enfoque exploratório não só para

descobrir problemas como também para solucioná-los. Trata-se de uma perspectiva de

ver tanto o desejo quanto a proposta de mudança como emergente da aprendizagem.

Presume-se que idéias inovadoras já estão disponíveis na organização e fazem parte

da experiência das pessoas. (Mo~ 1999, p.154).

Mintzberg et aI (2003, p.132) faz uma metáfora muito interessante que pode

ser relacionada às empresas ou organizações, a mente do artesão funciona

. - -constantemente, em assoclaçao com as suas maos.
HNosso artesão tenta fazer uma forma escultural livre. Isso não funciona,

então ele arredonda um pouco aqui, nivela um pouco ali. O resultado

parece melhor, mais ainda não totalmente correto. Ele tenta mais uma vez,

e mais uma, e mais uma. No final, depois de dias ou meses ou anos, ele

finalmente tem aquilo que queria. Ele tem uma nova estratégia". (Mintzberg

et ai , 2003, p.132)
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As estratégias emergentes irão integrar idéias que brotam das atividades

diárias dos negócios, especialmente da inter-relação da organização com seus clientes

e com o mercado. Essa interação pode sugerir ações que não haviam sido previstas

durante o planejamento formal e freqüentemente contém idéias imprevistas que

surgem dos níveis operacionais da organização. (Mariotto, 2003, p. 91).

O conceito de estratégias emergentes é restrito para grupos específicos de

empresas, como empresas relacionadas a rápidas mudanças como a informática,

videogames, telefonia móvel. A ausência de regras para esses tipos de empresa dá

condições de oportunidades e ao mesmo tempo trazem risco ao negócio. (porter,

2004, p. 223).

2.3 - JOGOS DE EMPRESAS

Os métodos tradicionais de ensino estão centrados no esforço do instrutor e ao

aluno cabe o papel de observador passi o já jogos de negócios constituem uma

técnica de aprendizagem vivencial em que o en ro das atenções se desloca para o

grupo de participantes, criando com isso uma s·- ção de grande motivação, em que o

aluno é participante ativo. Apesar dos pe . adores divergirem quanto a alguns

aspectos dos Jogos de Negócios, há uma e a unanimidade com relação aos

objetivos, que são três: aumento de conhecimento desenvolvimento de habilidades

gerenciais e fixação de atitudes. (Sauai~ 2007 .40).

O jogo de empresas se inicia com uma exposição oral das regras econômicas

do simulador, geralmente escritas em um anual, cuja leitura é recomendada aos

participantes. Os modelos mais s· I e em sido preferidos com o objetivo de

aprendizagem. Os mais complexo ode ser úteis quando os modelos mais simples

já foram praticados. Os jogos de e esas consistem basicamente das seguintes

atividades: rodada-teste; formação dos grupos; distribuição de papéis gerenciais;

plano de gestão; evolução da estratégia· plano em quatro etapas; implementação da

estratégia; tomada de decisão; controle da estratégia e análise dos resultados. (Sauaia,

2008, p. 4).

Os jogos de empresa têm um caráter extremamente dinâmico, de grande

abrangência como método de ensino e desenvolvimento pessoal em termos de

habilidades e atitudes, bem como o aspecto seqüencial da maioria dos jogos, que faz
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com que se procure aproximá-los o máximo possível da realidade empresarial que se

está procurando simular. (Martinelli, 1987, p. 20).

Os laboratórios de gestão (simulador organizacional, jogo de empresas e

pesquisa aplicada), trazem apoio a uma aprendizagem sistêmica e antecipatória. Tem-

se liberdade para agir econômica e estrategicamente, fato nem sempre possível no

ambiente das organizações; além de ser possível a interpretação de resultados e o

aprendizado com as conseqüências das decisões tomadas, prevenindo a repetição do

insucesso e repercutindo o sucesso alcançado e seus desdobramentos. O mesmo

princípio milenar proposto por Confúcio se aplica aqui. "Ouço e esqueço; vejo e

recordo; faço e compreendo". (Sauai~ 2008 p. 9 .

Considerando que os autores de jogos de empresas são grandes entusiastas do

assunto como meio de ensino e treinamento é fundamental que se faça uma análise

crítica. Um aspecto a ser destacado é que os fa ores externos são pouco contemplados

em comparação com a realidade, em que á in' eras variáveis. Outro ponto é a

grande dependência em relação aos computa, ore azendo com que as limitações dos

mesmos também limitem o ambiente dos jog s de empresas. Outro problema refere-se

à necessidade de efetuar simplificações na rea -da e empresarial, fIXando ou mesmo

eliminando certas variáveis. (Martinelli, 1987 p. .

Os jogos de negócios possuem vantage : e ímulo à criatividade, adaptação

às mudanças, sistematização de coleta de info ões, desenvolvimento de novas

habilidades, exercício da comunicação, intercâm ·0 de experiências, vivência de

novos papéis, visão empresarial, tomada de de is - e em ambiente de risco, proteção

contra prejuízos reais e diversão instrutiva; des antagens: um bom jogador não é um

bom administrador, aquela teria sido a única saíd~ a criação de resistência a outros

tipos de enfoque e as novas abordagens do problemas, intemalização de conceitos

errados, é necessário que a coordenação do jogo esclareça bem os conceitos

abordados, a fim de evitar precipitações futuras, como "melhor qualidade, mais

vendas", grande panacéia do ensino: jogos de negócios devem ser tratados como

ferramentas de ensino e, portanto, devem estar integrados a outras técnicas, pois nem

todos os participantes apresentam o mesmo aproveitamento com as diferentes formas

de se transmitir conhecimentos. (Sauaia, 2007, p_42).
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2.4 - MUDANÇAS ESTRATÉGICAS

Para se entender melhor as mudanças estratégicas, seria interessante observar

que não mudar seria evitar a mudança até o 1imite do irresistível. (Motta, 1999, p. 43).

As mudanças podem ser classificadas em dois tipos: o primeiro tipo é a

mudanças de primeira ordem que é uma mudança linear, em que não há nenhum

desvio representativo sobre as relações com fatos externos ou sobre como a

organização pode melhorar suas operações internamente. O segundo tipo é a mudança

de segunda orde~ que é descontínua e radical, exigindo mudanças nas maneiras da

empresa tratar as coisas na organização e na relação com variáveis exteriores.

(Robbins, 2002, p. 461).

O incrementalismo e o radicalismo p ssuem alores equivalentes às mudanças

de primeira e segunda ordem. O incremen . mo significa a realização de pequenas

modificações em partes da organização e e suas re ações externas. Já a mudança

radical representa uma mudança mais profunda em relação ao incrementalismo ou

mudança de primeira ordem. (Motta, 1999 p. 1 3 .

Como se observa pelos autores as as de primeira ordem podem ser

consideradas como mudanças menores ou ada ç-e enquanto as de segunda ordem

representam transformações ou mudanças ma· cativas.

Para evitar confusões, no presente traba 0, pequenas mudanças serão

consideradas com a nomenclatura de "adap açõ e mudanças mais significativas

serão consideradas com a terminologia de a ças", para se evitar repetir

expressões como: pequenas mudanças ou ma as mais significativas, o que seria

cansativo e tornaria a compreensão mais dific· ao longo do trabalho.
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3 - DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

3.1 - PROBLEMA DE PESQUISA

Na atualidade, o mercado exige cada vez mais adaptações, competidores se

tomam mais eficientes nesse processo, um motivo relevante desse fato é a

globalização que fez do mundo um grande mercado global, onde as empresas não

concorrem apenas com sua região, mas com empresas de todo mundo; é fundamental

não só para o sucesso, mas também para sobrevivência das organizações que elas se

adaptem às mudanças. Nesse estudo procura-se entender quais são as contribuições

que as estratégias emergentes podem trazer para dar suporte ao desenvolvimento das

organizações.

No problema de pesquisa pretendeu-se verificar numa simulação empresarial

as relações entre as estratégias deliberadas e emergentes com suas características

próprias e avaliá-las em relação a sucesso e fracasso das empresas simuladas.

3.2 - MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa, quanto a sua natureza, pode ser uma pesquisa básica (tem como

objetivo produzir conhecimentos novos e úteis para o conhecimento da ciência sem

que haja aplicação prática prevista e envolve interesses universais) ou aplicada

(objetiva produzir conhecimentos de cunho prático para casos específicos e envolve

interesses locais). O trabalho em questão pode ser considerado quanto a sua natureza

em uma pesquisa aplicada. (Silva, 2001, p. 20).

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa pode ser quantitativa

(considera tudo o que pode ser quantificável e requer o uso de técnicas estatísticas) ou

qualitativa (considera um vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade própria do

sujeito que não pode ser traduzido em números, a interpretação dos fenômenos e a

atribuição de significados são básicos nesse tipo de pesquisa). O presente trabalho

pode ser classificado, quanto a forma de abordagem, em qualitativo e quantitativo, por

utilizar as duas formas descritas anteriormente da seguinte maneira: a forma de

análise foi qualitativa na avaliação das justificativas das decisões das equipes do jogo

de empresas simulada e quantitativa proveniente da análise de regressão linear
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múltipla para avaliar a relação entre variação do planejamento e sua concretização

frente aos resultados. (Silva, 2001, p. 21).

Esta técnica trata-se de uma técnica de análise multivariada que permite medir

a relação linear entre as variáveis estudadas. (Hair et aI, 2005, p. 235).

A pesquisa do ponto de vista de seus objetivos pode ser exploratória (assume

normalmente como formas de pesquisas bibliográficas ou estudos de caso), descritiva

(visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o

estabelecimento de relações entre ariá eis ou explicativa (aprofunda o

conhecimento para explicar a razão das coisas. Do ponto de vista dos seus objetivos,

a pesquisa foi uma pesquisa descritiva. ( il a, 200 p.21).

Segundo Silva (2001, p. 21 a esqu~ sob o ponto de vista dos

procedimentos técnicos, pode ser uma pe · a · ·ográfica (pesquisa elaborada a

partir de material publicado anteriormen e . a documental (quando elaborada

analítico), pesquisa experimental

(determina-se um objeto de estudo e e o e - e ariáveis que serão observadas

relacionadas a um fator dependente), le an o a pesquisa faz indagações diretas

às pessoas cujo comportamento se quer co e e e ' do de caso (estudo profundo

com poucos objetos objetivando-se um a c I imento sobre a questão a ser

determinada), pesquisa expost-facto e e· e o realizado depois dos fatos),

pesquisa-ação (quando a pesquisa é concebida e ealiza. a em conjunto com uma ação

em um problema coletivo) ou pesquisa part·ci esquisas desenvolvidas com a

interação de pesquisadores e pessoas re1acio às situações investigadas). A

pesquisa, sob o ponto de vista dos procedime écnicos, foi classificada como uma

pesquisa bibliográfica e documental, pois u ilizou o resultados dos jogos de empresas

simuladas aplicadas a turmas do c de graduação em administração da

Universidade Federal Fluminense, ma erial que ainda não recebeu tratamento

analítico.

3.3. DESCRIÇÃO DA PESQUISA

o desenho da pesquisa apresentado abaixo ilustra a descrição da pesquisa com

suas etapas e procedimentos realizados para a análise do problema proposto.
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Figura 2: D

o estudo teve inicio com a análise o ' ios dedescisão para identificar o

padrão de ações das empresas, em segu...__ fo~ ealizada uma análise quantitativa

através da regressão linear múltipla para e

resultados e numa terceira etapa foi estabele ·da

decisão e os resultados alcançados no jogo.

a relação entre as deciões e os

considerações entre padrões de

3.4. CARACTERÍSTICAS DO SIMUL

o EGS (Exercício de Gestão Simulada trata-se de um simulador com uma série

de equações matemáticas que replicam de forma reduzida os aspectos da

macroeconomia, da microeconomia e da realidade empresarial que se deseja estudar.

(SAUAIA, 2008, p. 55-57) . Ele descre e o caso de uma organização do setor

industrial que opera em ciclos trimestrais e produz um pequeno eletroeletrônico. A

cada período são tomadas decisões mercadológicas, operacionais e fmanceiras.

Formula-se o composto de marketing definindo-se: políticas de preço (variável de

curto prazo), políticas da tecnologia do produto (pesquisa e desenvolvimento - médio

prazo) e políticas de serviços de comercialização (gastos em marketing - propaganda

e promoção, ponto de venda e vendedores: curto e médio prazo). A fábrica opera em

um turno normal de até 8 horas ou com jornada extraordinária de até 4 horas
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adicionais que custam 50% mais. Produz no limite máximo até 150% da capacidade

instalada e usa de quatro fatores de produção: uma matéria prima, os equipamentos de

transformação, a mão de obra para operá-los e o capital investido pelos acionistas.

Dispõe de saldo inicial positivo no caixa para cobrir os desembolsos do período e

investir.

Para atender a demanda gerada, a oferta reúne a produção do período e o estoque

de produtos acabados remanescentes. As eon ·ções de demanda são sinalizadas por

três índices econômicos: de preços GP e sazonalidade (IVE) e de atividade

econômica (IAE). Tais índices ou parâmet o podem ser modificados alterando-se

radicalmente o cenário econômico. A in ' ria de operar com um número de fIrmas

que varia de um (monopólio) a no e fa ·cantes (oligopólio, concorrência

monopolística ou concorrência perfeita.

idêntica, o que facilita a avaliação de dese

completa dos atributos de cada produt

por diferenciação (horizontal: serviços· e

Trata-se de um simulador interati o e e e enho de cada firma medido

por um único indicador econômico (TIR - LL"'-~ e e etomo depende do cenário

econômico (três índices) e da estrutura do ~_~"""""~~'-' também das estratégias

adotadas pelas empresas e das ações do c simulador permite realizar

pesquisas experimentais controladas so re e onômicas (ex: da frrma, do

consumidor e dos mercados) e as estra é,..-,~·_'-"'''''''''e presas concorrentes. Quando

operado como um jogo de empresas por articipantes que atuam no papel

de gestores, permite examinar os efeito ' as organizacionais internas e o

comportamento dos gestores (conflito ·pai-agente) face aos resultados

mercadológicos, operacionais e financeiro.

elas partem de situação inicial

O consumidor tem informação

endo orientar-se por preço ou

: •••__ A ..•••..•••••og·a do produto).
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4 - ANÁLISE DOS DADOS

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA DOS DADOS

No estudo feito foram utilizados dados de duas turmas do curso Administração

da UFF de Volta Redonda, em que são ministradas duas matérias, uma em cada

período por turma: Jogos Simulados de mpresas I e 11para alunos do quinto e sexto

períodos, nesse estudo optou-se pelos dado segunda matéria, pois na primeira os

grupos normalmente passam por um período de aprendizado, e utilizam formas de

aprender, como o caso de aumentar e dimin · alguma variável do jogo e observar o

que acontece (tentativas); inevitavelme e . bém contribui para uma maior

ocorrência de erros, o que tomariacomp e a realização de um estudo.

Através da análise das decisões de c · as as seis empresas simuladas das

duas turmas consideradas no estudo foi í e erificar o padrão das estratégias

estabelecidas ao longo da simulação. Ca é di idida em seis grupos, ao longo

das rodadas (em média são realizadas o· o r

do próximo período, e no período atual rece

das o grupos desenvolvem decisões

re o do período anterior. A

cada período, os grupos escreviam sobre suas e

suas expectativas e justificativas das decisõe

com as suas decisões atuais, como se

aleatoriamente, com o texto escrito por um s

Life) Período 5) em um dos períodos: ''Pe '

.A._ .•...•L_·asdo período anterior e sobre

o p óximo período, relacionadas

ar no exemplo escolhido

ndústria 2 Número 1 (Simple

erior: o resultado foi considerado

bom pelos membros da empresa .Saímos d re· ízo e voltamos a ter lucro. Decisões

atuais: explorar o mercado potencial criad la empresa, fazendo com que a empresa

retome posição de destaque no mercado.'

As empresas foram separadas e is grupos, segundo o critério das bem

sucedidas e das mal sucedidas, das e . empresas simuladas em cada turma foram

alocadas as duas melhores e as duas piore m termos de resultado (Taxa de retomo

aos acionistas).

A partir da formação dos grupos analisou-se dois tipos de padrões de

estratégia, segundo a revisão teórica le antada:

1)Adaptações

2) Mudanças
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Deve-se lembrar que para o trabalho atual, pequenas mudanças foram

consideradas com a nomenclatura de "adaptações" e mudanças mais significativas

foram consideradas com a terminologia de "mudanças".

Dos relatos das decisões em cada período foi feito um quadro comparativo das

empresas bem sucedidas ou com dificuldades relacionando-as com os resultados

obtidos. Neste quadro (ver anexo 2) co té os trechos em que foram identificadas

características de adaptações ou mudan a em seu período respectivo, divididos em

quatro partes: (1) as empresas bem sucedidas da primeira turma, (2) as mal sucedidas

da primeira turma, (3) as bem sucedidas da gunda turma e (4) as mal sucedidas da

segunda turma.

Após a confecção do quadro fo· e a

quatro partes, de acordo com o exposto o

incidências de adaptações ou mudanças .~

apresentado a seguir.

I quadro resumo dividido em

an erior, que indica o número de

analisadas. O quadro resumo é
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Quadro 1: Incidência dos Padrões de Estratégias das Empresas Simuladas

Indústria (turma) Classificação das Empresas Padrões Estratégicos

Bem sucedidas

1 6/1 Mudança: 1

Adaptação: 7

1 5/1 Mudança: 2

Adaptação: 4

a ed·

1 1/ Mudança: 3 *
Adaptação: 1 *

1 2/ udança:2

daptação: 5

Be

2 -'/- udança:O

daptação: 4

2

ai

2 a: 1

a ta ão: 5

2 5/2 udança: 1

daptação: 3

Fonte: Dado a

No quadro 1, o número 6/1 r o significa ser a empresa 6 da

indústria 1 (turma 1). Os asteriscos do q 1 -gnificam que para a empresa 1 da

turma 1 houve uma exceção aos resultad e erá analisado à frente.

A vantagem da análise de con e ' d I decisões cuja natureza é qualitativa

vem do fato de captar informações em ..encia dos oito períodos da simulação, o

que toma os dados mais significati o que se a análise fosse proveniente

exclusivamente de dados coletados de um' · o momento da atividade.

Observou-se que as empresas bem sucedidas tiveram uma parcela significativa

de adaptações e poucas mudanças, o que faz sentido, pois as empresas que foram bem

em termos de resultados, apenas se adaptaram às variáveis externas mantendo as
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estratégias principais. O que coincide com a análise quantitativa das correlações entre

as Decisões Tornadas 1 e Resultados Gerados em que há uma correlação inversa

significativa entre menores variações das decisões planejadas e realizadas (que são

equivalentes as pequenas mudanças, adaptações) e o resultado (maior lucro) 1•

As empresas que foram mal sucedidas, também tiveram represe ntáveI

quantidade de adaptações e mudaram mui o pouco nas duas turmas e são justamente

as que mais precisariam mudar para tentar reagir a atual situação desfavorá el.

Houve apenas uma exceção, mas q e de is e analisada, tomou o estudo

ainda mais rico, foi o caso da empresa 1/ e

último lugar ao fmal do jogo, mas esta e e i ais mudou, e se analisar o

gráfico abaixo, observa-se que esta e e a a I e e e maior ascensão de

resultados que todas as outras dessa

colocação tão limitada.

A resposta vem através de

empresas, que devido a um erro na e

período indicando o segundo período
"Toda e trat' .

sa ,da turma 1) que ficou em

e ·a o otivo de uma

_~..- -.;~~ ~~ ~. .o a da trajetória desta

-........_das folhas (relato no terceiro
.
•

cometido

foi prejudicada por conta de um erro

para o trimestre ... " )

---------o abaixo nos períodos t3 a t6.O que pode ser verificado c aram

8
7
6

5 • 1
4 --·2

• 3
3

··········•. ········4
2 5

1 -e- 6

O
t1 t6 t7 t8-1

-2

Figura 3: Evolução dos res tados e presas da Indústria 1 segunda a TIR

Fonte: Dados da Pesquisa

1 !Õ entre as decisões planejadas e executadas = i lucro
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Observa-se pelo gráfico que se não fos e o e

de estar muito bem colocada.

e sa empresa teria potencial

4.2. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS

Após a apreciação qualitativa do

quantitativa das empresas estudadas, na

qualitativa do trabalho em questão.

Para condução da análise decidiu-

de dependência entre as variáveis de de --

técnica escolhida para a análise foi a egre -

A Regressão Linear Múltipla é __ .AL...&..JL..L •••••••

um conjunto de técnicas estatísticas que

- e realizar uma análise
•

e analisa as relações

jogo de empresas, a

a

~_ ..~·c e Fidell (1996) como

· ão do relacionamento de

uma variável dependente com diversas es.

Segudon Hair et aI (2006, p. 326) a , ipla envolve três ou mais

, .ca variável dependente,variáveis, portanto, estimadores. Ou

porém duas ou mais variáveis indepe e

A frnalidade das variáveis inde

de predição em confronto com a regressã

do intercepto, o qua em regressão, significa

•

, .nas .

__ ~L_· nais é melhorar a capacidade

...............~_ '.....~ ....•....e . Isto é, reduzir o coeficiente

ariável dependente explicada

por outras variáveis q e nao a co -de ada

Mesmo quando e __......._

aconselhável incluir as o -.~ aa.n

_ _ o de apenas uma das variáveis, é

I T efetuando uma análise de regressão

múltipl~ por 2 razões:

1. Para reduzir os resíd . Reduzindo-se a variância residual

A), aumenta a força dos testes de(ERRO PADRÃo DA E

significância;

2. Para eliminar a tendenc· · e ue poderia resultar se simplesmente

ignorássemos uma variá el q e a eta Y substancialmente.

O ideal é obter o mais a o relac·onamento explanatório com o mínimo de

variáveis independentes, sobretudo em virtude do custo na obtenção de dados para

muitas variáveis e também pela necessidade de observações adicionais para
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compensar a perda de graus de liberdade decorrente da introdução de mais variáveis

independentes.

A equação da regressão múltipla tem a fi rma seguinte:

Y==a+blXl b -- ... bnXn

Y = Variável dependente

a = Intercepto do eixo y;

bi = Coeficiente angular da i-ésima variá e·

Xn = Variáveis independentes.

Para a realização da análise de egre sã c -se com o apoio do software

estatístico SPSS (Statistic Packed ocial ience a ersão 10.0 que apresenta

recursos para processamento de tal técnica

Antes de executar a técnic~ os dad erificados quanto à possibilidade

de adequação a técnic~ para tanto, verifi e empresas da indústria 2 (turma

2) não puderam fazer parte do modelo de aná· e de da inexistência dos dados

referentes ao planejamento do quarto ao oita configurando-se como dados

perdidos, assim, para a análise quantitati a iliz - apenas as empresas da indústria

1 (turma 1).

O roteiro para a análise de regressão ad a seqüência de passos relatados
•a segUIr:

a) Verificação das correlações en e

estudo: para se a aliar quais as

resultados (dependente

.á "eis e o construto do modelo do

·á -eis de decisão (independentes) e os

~'_L..ILJL lógica entre si para serem utilizados

no estudo;

b) Escolha das variáveis que e I I aram na análise de regressão: são escolhidas

após testes das correlações e I e as ariáveis e comparação com as variáveis

dependentes, no caso, o re tado ro;

c) Avaliação da significância do e o testado: para analisar a contribuição que

o modelo de relação entre as ariá eis possa trazer ao estudo realizado;

d) Proposição da relação entre as variáveis: que é a função produzida pelo

modelo e que tenha correspondência com o objetivo do estudo a ser analisado.
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4.2.1 Verificação das Correlaçõe e -de i I a -o da ariá e·s que entraram no

modelo

o modelo conceitual do estudo prete e a a ·ar a re a ã

de decisão (independentes) e os resultados (dependen e .

Todas as variáveis foram testadas em suas correlações e

., .'ar a e s

Lucro (variável dependente) considerada a mais relevante no modelo gera o. De as

apenas três puderam ser consideradas:

1. Variação no Planejamento (Planejado e Executado);

2. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);

3. Investimento em Máquinas e Equipamentos.

4.2.2. Análise do Modelo

Para analisar a contribuição para o modelo de relação entre as variáveis,

tomou-se relevante avaliar os resultados gerados pela técnica de regressão.

O modelo (Figura 3) abaixo informa quais as variáveis que entraram na

análise, pode-se perceber que todos as variáveis consideradas no modelo foram

utilizadas na análise.

Variables Entered/Removecf

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Equipame

ntos Invest Enter
imento .

.
a

VAR.P&D

a. Ali requested variables entered.

b. Dependent Variable: LUCRO

Figura 4: Variá eis usadas na análise

Fonte: Dados da Pesquisa

O modelo da regressão linear múltipla mostrou-se moderadamente

correlacionado entre as variáveis (0,377); mas significante o que pode ser verificado

pelo nível de significância (0,004), em que quanto menor esse número, mais



significante o modelo, conforme figura 4 que representa a sumarização do modelo e

seus elementos, bem como a Análise de Variância (Figura 5) que confIrma a

significância do modelo gerado.

ode Summarf

Change Statistics
Adjusted Sld. Err 01 Suare

Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sigo F Change
1 614a ,377 ,311 195615.081'6 .377 5,655 3 28 ,004,

a. Predictors: (Constant), Equipamentos(lnvestimen o . . &

b. Dependent Variable: LUCRO

o O e o 1

o
Sumo

Model Suares
1 Regression 6.49E+11 I

Residual 1.07E+12
Total 1.72E+1_

5.655
Si.F

a. Predictors: (Constant). Equ'

b. Dependent Variable: LUC

Figura 6: Resumo

Fo t·:

Para a construção da função p

coeficientes que representam os pesos da

" ._ _a gera os

a figura 5.

Coe

Equipamentos
Investimento)

1 (Constant)
VAR
P&D

t Si .
-1,454 ,157

-.065 -,349 ,730

.469 2,406 ,023

-.218 -1,367 ,183

Model

-.2 _

a. Dependent Variable: LUCRO

•• -entes

••
•esqUlsa

A função produzida pelo mode é a resentada na figura 7 abaixo, trata-se da

função que para o modelo estudado pode maximizar os lucros.
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Lucro = -109,57 Var + 1,7 P&D - O23 In estimento Equip - 276242

o te:
•ero p no a

simulação, a equipe poderia inferir possí eis e ados a partir das

variação do planejamento e da decisão, X2 (P&D) Investimen

A função significa que para ob er co correntes na

.
e e UISa e

Desenvolvimento e X3 (Investimento Equip) investimento em equipamentos.

Tabela 1: Variáveis e Resultados das Empresas Simuladas (Turma 1) após final dos períodos
PL

E Caixa MKT P&D Vendas LL Tx Rank
$ $

1 -3.344.070 11.545.718 10.574.245 546.500 283.500 850.300 -196.095 -0,01 6

2 -407.401 10.470.925 11.781.079 405.000 87.500 624.753 74.257 2,05 5

3 -112.559 9.832.942 11.922.761 445.000 217.500 733.655 102.498 2,36 3

4 7.543 10.650.214 12.111.888 497.500 287.500 752.500 28.346 2,25 4

5 1.437.319 9.594.238 12.326.357 404.675 331.209 731.365 163.633 2,49 2

6 1.074.366 9.555.153 12.012.339 518.750 343.750 858.510 171.428 2,74 1

Fonte: Dados da Pesquisa

Nota-se que a principal variável da função foi a variação entre as decisões

planejadas e as executadas pelos grupos simulados (Var) , e que se mostrou

negativamente correlacionada, o que significa que menores variações entre planejado

e executado (que seriam comparáveis as adaptações ou pequenas mudanças)

representam acréscimo do lucro, o que não pode ser confundido com a não mudança.

As variáveis Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) são positivamente

relacionada ao aumento do lucro, fato que faz sentido, pois na lógica deste jogo

simulado de empresas utilizado para o estudo, o investimento em Pesquisa e

Desenvolvimento representa maior aceitação do produto pelo mercado simulado, por

ser um produto com diferenciais positivos fruto da P&D. Além disso, investimento

nessa variável também representa diminuição de custos de produção, o que está ligado

intimamente na geração de lucros. Ob e a-se no q11adro 02 que a primeira empresa

em ordem de colocação foi a que ma- in estiu em P&D e a segunda empresa foi

também a segunda empresa que mais· e iu em P&D. (Os valores numéricos

extraídos da tabela 01: 343.750; 331.209)

O investimento em equipamentos, negativamente relacionado ao incremento

do lucro também pode ser analisado, já que nos jogos simulados, volumes maiores de

maquinário sob posse da empresa simulada geram mais gastos com depreciação de
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equipamentos; junto a isso e relacionando-se com a pesquisa e desenvolvimento

verifica-se que trabalhar com uma empresa mais enxuta (com melhor relação entre

uma maior produção ao mesmo tempo em que se tenta ter a menor quantidade de

equipamentos). As três primeiras empresas simuladas em ordem de colocação foram

em ordem da primeira, segunda e terceira respectiva as que menos investiram em

equipamentos (Fábrica, no quadro 02) (Os valores numéricos do quadro 02:

9.555.153; 9.594.238; 9.832.942).
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5-CO CLUSÕES

Para ficar claro, basicamente fi ram duas as principais discussões que foram

analisadas no trabalho. Primeiro, a reja ã entre as estratégias deliberadas e as

emergentes. Segundo, dentro do camp ra égias emergentes, as relações entre

pequenas ou grandes mudanças de ac r o c I resultado das empresas simuladas.

Para isso, as pequenas mudanças e adas com a nomenclatura de

"adaptações" e foram consideradas

mudanças mais significativas, para

mudanças ou mudanças mais s~~~

compreensão mais difícil ao longo

Fundamentalmente, obse a-

e atura de "mudanças" para

expressões como: pequenas

ria cansativo e tomaria a

a

-

a •

raba empresas simuladas,

características das

_'_..a...a.--. - o pode ser

tanto em períodos bons quanto · ., a mudança o

estratégias emergentes) faz-se necessári~ seja ela grande

reforçado pelos autores a seguir.

Observou-se através dos dados que deram base ao traba o.,

que foi executado em relação ao que fora anteriormente plane· a o

simuladas, o que mostra que sem as estratégias emergentes (que tem carne e' ·cas

naturais de mudanças ou adaptações), as estratégias deliberadas não teriam a or

muito significativo o que se encaixa com a idéia do autor a seguir.

Primeiramente, observou-se no trabalho a importância das mudanças ou

adaptações, sejam elas grandes ou pequenas. A partir disso, no trabalho comparou-se

as adaptações (pequenas mudanças) e as mudanças (que são mais significativas que as

primeiras) com o resultado sucesso ou fracasso no jogo simulado de empresas e

concluiu-se que as adaptações (pequenas mudanças) estiveram presentes o tempo

todo, tanto nas melhores, quanto nas piores empresas simuladas em termos de

resultado.

De qualquer maneir~ analisando-se as características próprias das estratégias

emergentes (mais ou menos intensas), pôde-se concluir que para o universo analisado

no trabalho, que a partir da análise quantitativa, notou-se que a principal variável da

função utilizada foi a variação entre as decisões planejadas e as executadas pelos

grupos simulados, e que se mostrou negativamente correlacionada, o que significa que

menores variações entre planejado e executado (que seriam comparáveis as
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adaptações ou pequenas mudanças) representam acréscimo do lucro, o que não pode

ser confundido com a não mudança característica das estratégias deliberadas).

O que mostra, que dentro o próprio das estratégias emergentes, as

mudanças menores ou as adapta - e

intensas. O que poderia exp ·car .

naturalmente a oferecer res· encia e: I

mais freqüentes que as mudanças mais

eria ser o fato das pessoas tenderem

~",,~_-.&~_asmais bruscas.

Analisando-se as caracte ' , _--.......--,.,.

se a importância das adaptações

trabalho também que as empfe

mudanças mais significativas, já !'

o que não resultou em resultad

jogo de empresas.

Conclui-se finalme e

se entender o devido val

servirão de base para se

importância da adaptaça

organização em func·

planejamento inicia ·

~ estratégias emergentes, percebeu-

'=_-__1""!1.__ '-.. bem colocadas e deduziu-se do

........,_ ,eram sucesso deveriam tentar

em sua maioria adaptações,

g o eriodos que se sucederam no

. ,

_~~L..&.,,,etra alho p" e contribuir como meio de

~L_S iniciais (estratégia deliberada) que

tar uma empresa; ademais se verifica a

I • emergente) como meio de se manter a

o tempo (mesmo que haja um ótimo

atégias deliberadas quanto as emergentes

estratégias, elas podem e devem ser

. radas tem o seu mérito ao realizar um

parâmetro para posteriores adaptações ou

- I r' rias das estratégias emergentes.

___ '-L.Io..A'_ foi o uso de uma pequena amostra (foram

-sao essenCIaIS. .

complementadas,

planejamen o

mudanças a

ma das · ·

usados da o

do modelo de aná · e quan .

planejamento do quarto ao o·

o que toma o estudo moderadamente

. dústria 2 (turma 2) não puderam fazer parte

de da inexistência dos dados referentes ao

o configurando-se como dados perdidos.

Outro ponto a se a rdado oi o empo relativamente curto para uma melhor

formulação e análise do estudo além da ausência da utilização de métodos analíticos

mais eficientes. Outra questão rele "ante a ser destacada foi a realização de apenas um

planejamento feito pelos grupos durante os jogos simulados de empresas, usados

como dados no estudo, o que dificulta o estudo sobre as variações do que foi

planejado e executado.
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Sugere-se como proposição para novos estudos, a utilização de uma amostra

maior com dados de mais turmas a · ização de outras formas de análise dos dados, a

realização de estudos semelhan es c a participação de executivos e a realização de

mais planejamentos duran e as a as --....,turmas simuladas (pelo menos dois), que

servirão de base para estudo mai e .
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ANEXOS

Anexo 1 - Formulário de Decisão do Jogo de Empresas
Anexo 2 - Correlações entre as variáveis
Anexo 3 - Quadro Comparativo das empresas bem sucedidas ou com dificuldades X
Resultados obtidos
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Quadro Comparati o ou com dificuldades X Resultados obtidos

Empresas Bem Term Período Informações
Sucedidas I os grupos) Complementares
Indústria

6/1 adora 1 Mudança
6/1 2 Adaptação

61 os 3 Adaptação

6' Adaptação

6

6/

6

3

4 Adaptaçãoa extra,

e at"a prima

essidades.

6 Adaptação

T, pois nesse

e em relação à demanda

7 Adaptação

6 1 Adaptação

..

8

Mudança: 1

Adaptação: 7

1 Mudançaes· ento em marketing e PeD, para

e bos estejam no mesmo nível

3 Adaptaçãomáquinas, pois verificamos que nossa

e produtiva está diminuindo a curto prazo

Mudança

33

II

. ento em hora extra para modificarmos a

situação.

4

os ajustando os valores investidos em marketing,

PeD e manutenção de acordo com o IGP.

5 Adaptação

II

aumentamos os investimentos em PeD e MKT, para

melhorarmos o lucro e o caixa desse período e dos

7 Adaptação

, .
proxlmos.

estratégia agressiva para ampliar o mercado potencial,

a participação e o lucro.

8 Mudança

Mudança: 3

Adaptação: 3

-,.. '!:-'. l'.~ ~O'" ,.." 'I t dr- . . .. . I _ ,...:-' õ'\ I cr
:.. J .J" •• J I.. .J I uL.,.O ..,...,(1

Ior..::'", 4 •• ti'; . l., "f ~ ". IJ Dt:- \ ,nl A t:
.' \... ••..• '_o" , " 0'- •••• , •. f V U ••".
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Empresas

com

Dificuldades

Termos Cha es

(nas palavras dos participan es dos grupos)

Período Informações

Complementares

l/I 3 Mudança

1/1

1/1

1/1

l/I

estratégia voltada para diminui -o das despesas e também

da redução do preço do prod 0, a .ado a aumento nos
.e g.
ado.

gastos com

retomada e

melhorar o caixa para ~ "·L, •..•..~. os dividendos aos

e

ortalecer a imagem e a

coso1.

2/1 In estimen to e

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

o,

.. a visando o próximo

anda por produtos.

e passado optamos

ais cautelosa

- a fim de evitar custos

de estoque.

. em aumento de produção para

as oportunidades do mercado.

tégia, devido ao resultado das eleições

oposição) e dos resultados apresentados.

4

5

Mudança

Adaptação

e ·são mercadológica para o próximo período,

ta 5 por reduzir nosso inv~stimento em marketing

aumentamos nossos investimentos em marketing visando

melhorar nosso desempenho e melhorar nossa participação

de mercado.

7 Mudança

Mudança: 3
Adaptação: 1

1 Adaptação

2 Adaptação

3 Adaptação

4 Adaptação

5 Mudança

7 Adaptação

8 Mudança

Mudança: 2

Adaptação: 5
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Empresas Termos Chaves Período Informações

Bem (nas palavras dos participantes dos grupos) Complementares

Sucedidas /

Indústria

6/2 redução dos gastos com MKT e aumento do PeD. 3 Mudança

6/2 vamos produzir mais e investir mais em MKT. 4 Mudança

6/2 Investimento em ações, para tentativa de aumentar receita e 5 Mudança

obter lucro.

6/2 diminuiremos investimentos em markting e aumentaremos 6 Adaptação

nosso preço com a tentativa de segurar o mercado potencial

6/2 aumento do preço. 8

Aumento dos dividendos.

6/2

5/2 aumentamos o alor de .

5í2

5/2

a I.

5/2 aumentamos a produção e o in estimento em mar eting e

operação.

8

5/2 udança: 1

Adaptação: 3
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I I retmg manutenção e

nossas condições e

8 Adaptação

Mudança: 3

Adaptação: 5

ão er muita despesa e tentar

e uperar o lucro.

auentamos um pouco o preço

os com estoque ( porque vendemos tudo) e

1'1 Testirbastante em compra de matéria- prima.

~..,"'"ramos matéria-prima, devido novas condições do

mercado.

2 Adaptação

3

4

Adaptação

Adaptação

6 Adaptação

- - Mudança: O

Adaptação: 4

Fonte: Dados da Pesquisa


