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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi analisar o grau de coalinhamento estratégico externo 
existente entre empresas participantes de uma aliança estratégica, o Projeto Centro 
Vivo (PCV) da Associação Comercial do Paraná (ACP), e a estratégia coletiva deste 
Projeto, fracionada em seus Fatores Estratégicos de Atuação (FEA). Para tanto, 
inicialmente, foi desenvolvida revisão teórico-empírica com o intuito de caracterizar, 
delimitar e estabelecer os pressupostos acerca das alianças estratégicas, tipos de 
governança, grau de formalização das estruturas, motivações de ingresso em 
alianças estratégicas, o papel da confiança nas relações interorganizacionais, as 
estratégias coletivas e suas dimensões, combinações possíveis entre estratégias 
competitivas e coletivas e, por fim, o coalinhamento estratégico. Essa revisão 
bibliográfica somou-se às entrevistas iniciais desenvolvidas junto ao corpo diretivo 
do projeto, originando o instrumento de coleta, estruturado através de uma pesquisa 
de survey, que após a realização do pré-teste foi submetido ao campo através de 
uma survey por entrevista. Das 155 empresas abordadas inicialmente, 118 
retornaram questionários válidos. Após tabulação e análise descritiva dos dados, 
realizou-se análises multivariadas através de técnicas como análise fatorial e análise 
de cluster. Através do estudo do comportamento das variáveis, foram determinados 
três níveis de coalinhamento estratégico possíveis, utilizando-se como critério 
essencial, o nível de adesão aos FEA pelos associados, assim, esses fatores foram 
analisados inicialmente de forma individual, proporcionando uma visão específica do 
comportamento de cada um dos elementos da estratégia coletiva do PCV. E depois, 
analisou-se a estratégia coletiva de forma global, determinando o nível de 
coalinhamento estratégico externo como mediano. Como resultados adicionais 
encontrados neste trabalho, pode-se destacar a existência de altíssimos níveis de 
confiança nas relações interorganizacionais, a existência de cinco grupos de 
empresas no PCV que se comportam de forma distinta, e a identificação de duas 
orientações básicas que a estratégia coletiva deve seguir: “Atração de demanda” e o 
“ Bem-estar, conforto e segurança” para os clientes. 
 
Palavras-chave: Alianças Estratégicas, Estratégia Coletiva e Coalinhamento 
Estratégico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyze the degree of external strategic 
coalignment existent among participant companies of a strategic alliance, the Project 
Alive Center (PCV) of the Commercial Association of Paraná state (ACP), and the 
collective strategy of this Project, fractional in their Strategic Factors of Performance 
(FEA). Then, initially, the theoretical-empiric review was developed with the intention 
of characterizing, to delimit and to establish the presuppositions concerning the 
strategic alliances, governance types, degree of formalization of the structures, 
entrance motivations in strategic alliances, the paper of the trust in the inter-
organizational relationships, the collective strategies and their dimensions, possible 
combinations among competitive and collective strategies and, finally, the strategic 
coalignment. That bibliographical review was added to the interviews initials 
developed the directing body of the project, originating the collection instrument, 
structured through a survey research, that was submitted to the field through a 
survey for interview mode after the accomplishment of the pilot test. Of the 155 
companies approached initially, 118 returned valid questionnaires. After tabulation 
and descriptive analysis of the data, we accomplished multivariate analyses through 
techniques as factorial and cluster analysis. Through the study of the behavior of the 
variables, they were certain three possible levels of strategic coalinhamento, being 
used as essential criterion, the adhesion level to FEA for the associates, thereby, 
those factors were analyzed initially in an individual way, providing a specific vision of 
the behavior of each one of the elements of the collective strategy of PCV. After that, 
we analyzed the collective strategy in a global way, determining the level of external 
strategic coalignment as medium level. As additional results found in this work, we 
can detach the existence of high trust levels in the inter-organizational relationships; 
the existence of five groups of companies in PCV that behave of different form; and 
the identification of two basic orientations that the collective strategy should be 
proceed: "Attraction of demand “ and " Welfare, comfort and safety" for the 
customers. 

   

Key-Words: Strategic Alliances, Collective Strategy and Strategic Coalignment 
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1. INTRODUÇÃO 

Existem basicamente três grandes grupos de estratégias de negócios: as 

estratégias competitivas, as estratégias cooperativas/coletivas e as estratégias 

corporativas. Nas estratégias competitivas, as empresas buscam elevar seu 

desempenho de forma individual mediante a utilização de estratégicas genéricas 

como: liderança de custo, diferenciação de seus produtos ou através de enfoque. Já 

nas estratégicas cooperativas, o foco está na ação conjunta de empresas que visam 

atingir determinados objetivos em comum, utilizando-se de algumas formas coletivas 

de estratégia para atingir seu intento. Por fim, nas estratégias corporativas, o foco é 

ampliado para a governança do conjunto de estratégias delineadas para toda uma 

cadeia de valor, vislumbrando-se a governança de mercado, a governança 

intermediária e a governança hierárquica (BARNEY, 1997; PORTER, 2004; 

MINTZBERG, 2001). 

A essência da estratégia é a construção de uma postura que, embora 

flexível, seja tão forte que permita à organização atingir seus objetivos a despeito da 

ação imprevista ou desconhecida de forças externas. A priori, pode-se defini-la como 

um padrão ou um plano que integra, de forma coesa, os principais objetivos, 

políticas e ações de uma organização, que através de ações ofensivas ou 

defensivas construa uma posição defensável em uma indústria enfrentando com 

sucesso as forças competitivas. Não obstante, deve ser realizada uma avaliação 

criteriosa das competências organizacionais, com a finalidade de explorar 

eficientemente as oportunidades de negócios obtendo como resultado um retorno 

maior sobre o investimento (QUINN, 2001; ANDREWS, 2001; PORTER, 2004). 

No atual cenário empresarial, de mudança e complexidade crescentes, a 

imagem de empresas isoladas competindo no mercado de forma atomística não é 

mais adequada (GULATI, NOHRIA & ZAHEER, 2000). Para sustentar sua vantagem 

competitiva, um número crescente de empresas no Brasil, bem como no resto do 

mundo, vem estabelecendo múltiplas alianças de diferentes tipos, basicamente 

constituindo-se em redes (Pitassi & Macedo-Soares, 2002). Com o intuito de 

administrar sua interdependência e a crescente dinâmica do ambiente empresarial, 

as organizações fazem uso de estratégias coletivas visando reagir aos movimentos 

deste ambiente, buscando absorver seus impactos ou, de forma pro – ativa, 

antecipando suas mudanças através de decisões estratégicas mais efetivas 
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(BRESSER, 1988). Neste sentido, o estudo de alianças entre as firmas emerge 

como fonte de grande inspiração para estudos voltados ao entendimento do 

processo de coalinhamento estratégico externo das empresas ao ambiente de 

negócios, e neste caso específico, com a estratégia coletiva da aliança 

(VENKATRAMAN, 1990). 

A dificuldade associada ao estudo das alianças estratégicas pode ser 

atribuída a uma grande variedade de fatores, incluindo a ausência de consenso 

sobre as tipologias que tratam dos arranjos cooperativos, da diversidade de 

estratégias empresariais que orientam e que muitas vezes determinam as alianças, 

e da carência de dados que permitam uma avaliação objetiva da performance que 

tais estruturas estratégicas possam proporcionar a seus integrantes (ANDERSON, 

1990; GERINGER E HERBERT, 1991; KOGUT, 1988). Neste sentido, a identificação 

de fatores que possam facilitar ou restringir o coalinhamento estratégico externo das 

empresas em alianças estratégicas, ocupa importante espaço por se tratar de um 

dos assuntos mais interessantes e instigantes atualmente nas agendas de pesquisa 

em estratégia (GULATI, 1998).  

De forma parcial, a mesma lógica empregada no trabalho de 

Venkatraman (1990) é empregada no desenvolvimento desta dissertação, seguindo 

a orientação do autor no sentido do desenvolvimento de um trabalho que contempla 

a questão do coalinhamento estratégico externo da organização com seu ambiente 

de negócio, já que as estratégias competitivas de sucesso das organizações são 

também determinadas pelas características ambientais. O ambiente aqui retratado 

apresenta uma peculiaridade interessante, por ser caracterizado por uma aliança 

estratégica onde as empresas que a compõem sofrem a influência de uma 

estratégia coletiva, desenvolvida essencialmente para melhor posicionar a aliança 

diante de seus competidores. 

Assim, o intuito desta dissertação é avaliar o grau de adesão à estratégia 

coletiva de empresas associadas ao PCV, visando verificar ainda a existência de 

fatores influenciadores deste processo de coalinhamento estratégico externo das 

empresas com seu ambiente coletivo de atuação. Análises foram realizadas no 

sentido da verificação da existência de diferenças de coalinhamento estratégico 

externo entre as empresas e na sinalização de eventuais padrões de 

comportamento. 
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Visando satisfazer as necessidades quantitativas deste trabalho, foi 

utilizado o software SPSS 15.0 for Windows. Para classificar o mecanismo de 

coordenação das estratégias coletivas e suas combinações possíveis com as 

estratégias competitivas das firmas, foi utilizada a tipologia apresentada por Bresser 

(1986). As dimensões estratégicas estudadas para a definição do grau de 

coalinhamento estratégico externo seguiram as orientações propostas por  

Venkatraman (1990). 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A pergunta geral de pesquisa que este estudo se propõe a responder é: 

 

“QUAL O GRAU DE COALINHAMENTO ESTRATÉGICO EXTERNO 

EXISTENTE ENTRE EMPRESAS DO PROJETO CENTRO VIVO COM A 

ESTRATÉGIA COLETIVA DO PROJETO?” 

 

 
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 
1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar qual é o grau de coalinhamento estratégico externo existente 

entre empresas do Projeto Centro Vivo e a Estratégia Coletiva do Projeto. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
(1) Identificar e descrever a amostra de empresas observadas; 
(2) Identificar, descrever e analisar os pressupostos que delimitam o 

PCV como uma estratégia coletiva; 
(3) Identificar, descrever e analisar o perfil de relacionamentos 

existente entre os associados, entre os associados e a ACP, e 
entre os associados e o PCV; 

(4) Identificar, descrever e analisar o nível de confiança existente 
nas relações entre os associados, entre os associados e a ACP, 
e entre os associados e o PCV; 
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(5) Identificar, descrever e analisar a estratégia coletiva do PCV 
através da determinação dos fatores estratégicos de atuação do 
Projeto; 

(6) Identificar, descrever e analisar os níveis de adesão 
(coalinhamento estratégico) aos fatores estratégicos de atuação 
do Projeto, sob a perspectiva geral da amostra de empresas; 

(7)  Verificar eventuais diferenças de coalinhamento estratégico 
externo entre as empresas associadas ao PCV e sinalizar a 
existência de eventuais padrões de comportamento. 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

O presente estudo busca contribuir para a ampliação do conhecimento 

administrativo, relativo ao coalinhamento estratégico externo de organizações que 

participem de alianças estratégicas de cooperação. Assim, seguindo a orientação de 

Venkatraman (1990) em seu trabalho sobre coalinhamento estratégico interno de 

organizações, este trabalho, através de investigação cuidadosa, e seguindo os 

preceitos do autor, buscou entender a questão do coalinhamento estratégico externo 

de organizações, por também entender que, o ambiente em que uma organização 

está inserida acaba por influenciar sua orientação estratégica. 

Como característica distintiva deste trabalho, pode-se destacar a questão 

especial referente ao ambiente em que as empresas estudadas estão inseridas, ou 

seja, aparentemente, elas estão em uma aliança estratégica cooperação que possui 

uma estratégia coletiva que deve servir de orientação aos seus associados. Neste 

sentido, o desenvolvimento de um trabalho que analise a adesão, o “fit” ou o 

coalinhamento estratégico externo entre essa estratégia coletiva e as empresas 

envolvidas nesse processo, mostra-se pertinente e inovador. 

Este trabalho visa prover ao PCV e aos seus associados, mais uma 

ferramenta que, de alguma forma, possa auxiliá-los no aprimoramento da gestão de 

suas estratégias coletivas, melhorando o posicionamento estratégico coletivo e/ou 

individual das empresas que compõem o Projeto. Os resultados obtidos neste 

trabalho não deverão se restringir apenas a esta aliança estratégica, mas servir de 

base para o desenvolvimento de novos trabalhos em outras alianças similares, como 

também, auxiliar na elaboração de novas estratégicas coletivas. Quando trabalha-se 

com um projeto que abarca cerca de 155 empresas, qualquer incremento de 
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competitividade, que possa ser proporcionado por este trabalho pode gerar 

empregos e renda, melhorando a sociedade, e retribuindo a esta o investimento 

destinado a esta pesquisa. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está dividida em seis partes principais. A primeira parte, já 

apresentada, compõe-se da introdução, onde foi feita uma contextualização do tema 

em estudo para em seguida formular o problema de pesquisa e seus objetivos. 

Também foram apresentadas as justificativas prática e teórica, evidenciando a 

relevância do tema dentro de seu campo de estudo.  

A segunda parte do projeto se inicia com uma revisão acerca de conceitos 

centrais relacionados às alianças estratégicas, seus pressupostos, tipos de 

governança, grau de formalização das estruturas, tipologias e processo de evolução 

das alianças. Em seguida apresenta-se uma revisão acerca da estratégia, sua 

origem, evolução e sua entrada no campo da administração de empresas. No campo 

da administração, já tratada como estratégia empresarial, faz-se uma análise das 

estratégias competitivas, com foco nos trabalhos de Porter (1979,1989, 1999, 2001 e 

2004), Mintzberg (2000 e 2001) e Wittington (2002). 

Em seguida construiu-se uma síntese bibliográfica sobre estratégias 

coletivas, suas implicações, suas dimensões, seus pressupostos, sobre as 

combinações possíveis entre estas com as estratégicas competitivas e seus risco, 

com foco nos trabalhos de Pfeffer e Salancick (1978), Bresser (1988), Khandwalla 

(1981), Pennings (1981), Astley e Fombrun (1983), Bresser e Harl (1986), 

Venkatraman e Camillus (1984). 

Adiante apresenta-se uma revisão acerca da confiança nas relações inter-

organizacionais, com foco para os trabalhos de Kumar e Paddison (2000), Arrow 

(1972), Deutsch (1973), Luhmann (1979), Williamson (1993), Fukuyama, (1995), 

Giddens (1990), Shaw (1997), Lewicki et al (1998), Bachmann (2001) e Sydow 

(1998).  Concluindo a revisão teórico-empírica apresenta-se uma revisão referente 

ao coalinhamento estratégico de empresas, com foco nos trabalhos de Venkatraman 

(1990), Andrews (2001) e Venkatraman e Camillus (1984). 
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Na terceira parte apresenta-se uma caracterização do Projeto Centro Vivo 

da Associação Comercial do Paraná. Na quarta parte apresenta-se a metodologia 

proposta para a realização da parte empírica do estudo, contemplando questões 

relacionadas à especificação do problema e à delimitação e design da pesquisa. Na 

quinta parte é apresentada a análise das variáveis independentes e da variável 

dependente. A sexta parte trás as conclusões do trabalho, limitações da pesquisa, 

sugestões para pesquisas futuras e as recomendações ao Projeto Centro Vivo. 

Por fim, a sétima parte apresenta as referências utilizadas na elaboração 

desta dissertação e os anexos. 
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2. BASE TEÓRICO-EMPÍRICA 

Neste capítulo será desenvolvida a base teórico-empírica, resultado de 

extensivo trabalho de pesquisa, seleção, análise e síntese daquilo que foi 

identificado como essencial para o arcabouço estrutural deste trabalho. Veremos a 

seguir tópicos relacionados às alianças estratégicas e suas estruturas, estratégia 

empresarial competitiva, entre outros assuntos relevantes. 

 

2.1 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

Existem muitas abordagens acerca do que são e para que servem as 

alianças estratégicas entre as firmas  mas, em sua maioria, convergem para um 

ponto em comum: a necessidade de sobrevivência no mercado, seja pela 

manutenção de uma posição já conquistada ou como forma de obter um 

posicionamento mais vantajoso neste mercado cada vez mais competitivo. Neste 

sentido, o estudo das alianças estratégicas interorganizacionais surge como fonte de 

grande inspiração para estudos voltados ao entendimento do processo de 

cooperação, que acaba por transformar competidores em aliados.  

Dentre os primeiros autores a estudar a aplicação dos princípios de redes de 

empresas na atividade econômica foi Marshall (1980), ao estudar os distritos 

industriais na Grã-Bretanha, mostrando que empresas podem se tornar mais 

eficientes e competitivas quando concentradas em pequenos negócios similares em 

localidades específicas, criando o conceito de economia externa. A economia 

externa é representada por situações onde a produção ou consumo de bens geram 

resultados positivos a outros, sem que estes tenham que pagar por tal motivo 

(SAMUELSON E NORDHAUS, 1993). 

O tema é retomado por outros autores como Piore e Sabel (1984), Brusco e 

Righi (1989) e Porter (1989, 1999) ao mostrarem como pequenas empresas 

cooperando podem obter vantagens competitivas, na medida em que tornam mais 

eficientes suas operações e estratégias quando atuam de forma associada e 

conjunta. Este tipo de ação pode ocorrer de duas formas básicas: 

a) empresas individuais que cooperam de forma autônoma e 

independentemente (comprando conjuntamente matéria-prima e 
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insumos, compartilhando equipamento, desenvolvendo novos produtos 

e processos, etc) e, 

b) grupos de empresas unindo forças em associação de negócios, 

formação de consórcios de produtos, cooperativas de crédito, etc. 

 

Diversos outros autores ao estudarem temas como: Sistemas Nacionais de 

Inovação como Freeman (1987) e Lundvall (2000); Modelos de competitividade, 

dentre eles, Esser, Hellebrand, Messner e Meyer-Stamer (1994) apontam a 

necessidade da prática da cooperação interorganizacional como estratégia para 

sobrevivência e desenvolvimento das empresas, assim como um fator gerador de 

competitividade local e do desenvolvimento regional. Nadvi (1997) cita três tipos 

básicos de vínculos de cooperação entre as organizações em determinado ambiente 

a partir da definição da cadeia produtiva do segmento econômico em questão. São 

eles: 

a) vínculos verticais: referente às ligações “anteriores” através dos 

relacionamentos entre fornecedores e sub-contratados e, ligações 

“posteriores” envolvendo consumidores e clientes. A cooperação 

efetiva abrange aspectos como organização e fluxo produtivo, gestão 

de estoques, desenvolvimento de produtos e processos, controle de 

qualidade, design e marketing, etc; 

b) vínculos horizontais: este tipo de vínculo ocorre entre empresas do 

mesmo nível na cadeia produtiva e podem envolver também 

instituições que oferecem apoio e fomento a atividade empresarial, 

como as associações empresariais. Os principais objetivos deste tipo 

de vínculo são: a prática de estratégicas de marketing conjunta; a 

aquisição coletiva de insumos; compartilhamento de encomendas 

volumosas e/ou divisão de níveis de produção a partir de capacidades 

produtivas; a utilização comum não só de instalações, máquinas e 

equipamentos e ferramentas, mas também de informações sobre o 

mercado e desenvolvimento conjunto de produtos; 

c) vínculos multilaterais: envolve a participação de instituições de apoio à 

atividade empresarial da região e o tipo de assistência prestado a um 
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conjunto de produtores de determinado segmento econômico. Essas 

relações incluem cooperação do tipo horizontal com o objetivo de 

conceber, instalar e administrar estruturas locais de comércio, de 

acesso e de disponibilidade de informações, parceria com centros de 

pesquisa e prestação de serviços, de um modo geral. 

Para Yoshino e Rangan (1996), uma aliança estratégica é uma parceria 

comercial que visa aumentar a eficácia das estratégias competitivas das 

organizações participantes propiciando um intercâmbio mútuo que pode assumir 

várias formas, que vão do simples contrato à joint-venture. Segundo esses autores, 

tal definição pode ser reforçada pela presença simultânea de 3 (três) características 

“necessárias” e “suficientes” à uma aliança estratégica, quais sejam: 

a) as duas ou mais empresas que se unem para cumprir um conjunto de 

metas combinadas permanecem independentes depois da formação da 

aliança; 

b) as empresas parceiras compartilham dos benefícios da aliança e 

controlam o desempenho das tarefas especificadas; 

c) as empresas parceiras contribuem continuamente em uma ou mais 

áreas estratégicas cruciais; por exemplo, tecnologia, produtos, 

marketing, entre outros. 

Em artigo sobre alianças estratégicas e competitividade global, Kahalas e 

Suchon (1995), definem essas parcerias como acordos de médio a longo prazo, 

entre duas ou mais firmas, que são mais substanciais que as transações normais de 

mercado restrito, mas que não requerem aquisição ou fusão. De acordo com esse 

conceito, são citados exemplos como os acordos de licenciamento, relacionamentos 

com fornecedores-chave e projetos de desenvolvimento conjunto de produtos. Essas 

abordagens oferecem às organizações mecanismos flexíveis para encontrar 

oportunidades e demandas através de rápida expansão do alcance geográfico, 

permitindo o ganho de acesso a novos mercados e a transferência de tecnologia. 

Ao observarmos atentamente as suposições apresentadas na literatura, 

podemos destacar alguns pontos importantes de convergência a respeito das 

alianças estratégicas, o primeiro diz respeito à manutenção da independência das 

empresas parceiras após a formação das alianças. Dialeticamente, são 
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estabelecidos metas e objetivos mútuos ou comuns entre os parceiros, que são ao 

mesmo tempo concorrentes. Este processo de formulação de objetivos ocorre de 

forma deliberada e independentemente de fusões ou aquisições, que efetivamente 

descaracterizariam as alianças estratégicas.  

A complementaridade das competências essenciais de cada parceiro é outra 

característica que deve ser ressaltada, pois esta pode levá-los a níveis de 

competitividade superiores aos do setor, melhorando sensivelmente seu 

posicionamento estratégico devido à aliança estratégica. Quando estamos 

trabalhando com alianças estratégicas, o desenvolvimento deve ser coletivo e não 

localizado em determinadas empresas da aliança, assim todos ganham fortalecendo 

a aliança. 



 11

2.1.1 MECANISMOS DE GOVERNANÇA E ALIANÇAS ESTRATÉGICA EM 
ESTRUTURAS VERTICAIS 

As firmas ingressam em alianças estratégicas verticais com o intuito de 

maximizarem a utilização de suas capacidades e habilidades criando valor em 

diferentes etapas de uma mesma cadeia produtiva (HITT et. al., 2005). Na busca de 

uma classificação para as alianças estratégicas verticais, a literatura normalmente 

tenta classificá-las dentro de uma escala que possui num extremo, operações ditas 

de mercado e no outro, operações hierárquicas (LORANGE E ROOS, 1992; 

BARNEY, 1997).  

Barney (1997) adiciona nesta perspectiva de análise, voltada para as 

decisões estratégicas em operações valiosas entre empresas situadas em alianças 

estratégicas verticais, a questão da escolha do tipo de governança mais apropriada 

para as trocas em questão. Neste sentido, o tipo de governança estabelecido deve 

ser  adequada o suficiente para minimizar a possibilidade do comportamento 

oportunista, mas também, viável financeiramente para não comprometer a saúde 

financeira da empresa. Assim, dentre os extremos apresentados no continuum entre 

operações regidas pelo mercado e operações hierárquicas, leia-se integração 

vertical, muitas são as possibilidades de escolha e, conseqüentemente, de 

classificação.  

O autor salienta que quanto mais elaborado for o mecanismo de 

governança, maior será o custo para implementá-lo e, depois, para mantê-lo. Na 

figura 01 à frente, podemos identificar alguns tipos mais comuns de relacionamentos 

entre empresas aliadas no que tange a escolha do tipo de governança adotada em 

suas trocas. 

 

Figura 01: Continuum de Tipos de Governança 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Barney (1997). 

Governança de 
Mercado

Governança 
Intermediária

Governança 
Hierarquica
(Integração 

Vertical)
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As possibilidades de formas de governança dentro deste continuum são 

grandes. No caso da gestão de trocas estratégicas de firmas situadas dentro de 

alianças estratégicas, o mecanismo de governança não pode ser classificado como  

de mercado por ser mais elaborado que este, e nem como uma integração vertical 

por ser menos elaborado. Assim, a solução encontrada está em classificá-la como 

um tipo de governança intermediária (WILLIAMSON, 1975). 

Para Barney (1997), somente as trocas relacionadas aos estágios de 

produção de determinado produto ou serviço, dentro de determinada cadeia de 

valor, podem ser classificadas efetivamente como uma integração vertical. Isso é o 

que Williamson (1975) denominaria como governança hierárquica, por representar a 

absorção de uma firma por outra, submetendo a adquirida à sua estrutura 

hierárquica, tal como um novo departamento. 

Ao longo do continuum entre o tipo de governança de regulação de mercado 

e o de estrutura hierárquica, as firmas podem optar por uma grande variedade de 

mecanismos, sendo que cada um possui características peculiares que os tornam 

aconselháveis em determinadas situações específicas. Neste sentido, o mecanismo 

de governança de mercado geralmente é aconselhável em situações onde a 

transação seja casual e a especificidade dos ativos seja baixa. Diante disto, o 

próprio mercado onde a transação ocorre se encarrega de controlar e coordenar as 

ações.  

Já o mecanismo hierárquico é destacado para situações onde as transações 

são extremamente importantes dentro da concepção de cadeia de valor da firma. 

Assim, este tipo de transação possui como características alto grau de 

especificidade dos ativos e elevado nível de ameaça do comportamento oportunista. 

Os principais mecanismos de governança apresentados por Barney (1997) serão 

apresentados na quadro 01 abaixo, seguido de uma breve explanação sobre suas 

principais características. 
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Contratos de Mercado à Vista: se caracterizam por possuir um elevado 

número de compradores e vendedores qualificados, possuindo bens e serviços com 

a mesma qualidade. Neste tipo de contrato são especificadas as quantidades a 

serem transacionadas, os preços dos produtos ou serviços e o tempo de duração 

das operações. Geralmente, esses produtos são commodities, o que facilita a troca 

de fornecedor pelo baixo custo de substituição e acaba facilitando o controle sobre 

do comportamento oportunista. A presença de um grande número de compradores e 

vendedores igualmente qualificados sugere a ausência de investimentos específicos 

de transação para que as trocas aconteçam. 

Contratos com Reivindicações Completas: quando o contrato de mercado à 

vista apresenta algum tipo de limitação, a firma pode avançar um pouco no 

continuum das opções de governança, instituindo um contrato mais elaborado que 

contenha as características peculiares da troca, de modo a satisfazer a necessidade 

de segurança da firma. Aqui, a tentativa será de elaborar um contrato que contenha 

todos os direitos e deveres das partes envolvidas na operação, com a finalidade de 

eliminar a ameaça de comportamentos oportunistas. 

Contrato Seqüencial: como a denominação sugere, estes são contratos 

realizados sequencialmente, possuindo duração previamente estabelecida, onde ao 

final há uma revisão completa do mesmo com a finalidade de eliminar pontos frágeis 

que permitam qualquer iniciativa oportunista. Este mecanismo de governança 

caracteriza-se como muito eficiente exatamente pela perspectiva de feed-back, 

Formas Mercado Intermediária Hierárquica

Principais 
Características

Mercado determina as 
condições de troca (preços, 

prazos, etc.)

Pode ocorrer uma vasta 
quantidade de alianças 

estratégicas.

Domínio de etapas 
importantes da cadeia de 

valor.

Mercados Internos
Burocrática

Clãs

Fonte: Adaptado de Barney (1997)

Quadro 01: Tipologia de Mecanismos de Governança

Modalidades

Contratos de Mercado à Vista
Contratos com Reivindicações Completas

Contrato Sequêncial
Contrato Relacional

Não Verticalmente Integrados Verticalmente Integrados
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sendo destacado pelo autor como possível fonte de vantagem competitiva, quando 

as partes envolvidas apresentam sinergia. Este tipo de contrato destina-se, 

geralmente, a produtos ou serviços que possam ser substituídos, podendo incorrer 

na substituição do aliado ao final do período de vigência do contrato. 

Contrato Relacional: para este tipo de contrato, o fator relacionamento é 

extremamente importante, já que este pode muitas vezes substituir determinados 

mecanismos de governança, basicamente por constituir-se em uma relação de 

confiança e ética. Assim, as empresas envolvidas podem desenvolver uma 

vantagem competitiva sustentável. 

Mercados Internos: se os parceiros acreditam que algum tipo de governança 

hierárquica seja necessário para conter comportamentos oportunistas, a primeira 

opção é a de mercados internos. O controle fica evidenciado no uso efetivo de 

contratos que estabelecem previamente os preços dos produtos, concomitantemente 

à instituição de uma estrutura hierárquica para coordenar toda a operação. 

Geralmente, este mecanismo de governança está relacionado a operações entre 

firmas diversificadas, tendo como fator essencial o preço de transferência dos 

produtos. 

Burocracia: neste mecanismo aparecem as políticas, regras e 

regulamentações para governar as trocas. A burocracia quando empregada de 

forma correta mostra-se como um instrumento eficaz de controle do comportamento 

oportunista através da aplicação de correções e sanções por um administrador que 

possui poderes legítimos para exercer tal controle. Através de regras e 

procedimentos, as partes envolvidas na operação de troca sabem exatamente seus 

direitos e deveres. De certa forma, as regras e procedimentos agem como um 

contrato de reivindicações completas ou um contrato seqüencial entre as empresas. 

Clãs: este tipo de mecanismo de governança não está diretamente 

relacionado à ameaça de comportamento oportunista, mas sim a altíssimos níveis 

de incerteza. Neste sentido, enquanto as formas burocráticas de governança estão 

baseadas em normas e regras para gerir suas trocas, a governança em clãs está 

baseada em valores compartilhados, benefícios mútuos, confiança e amizade. Vale 

destacar que, este tipo de governança, assemelha-se ao mecanismo de contrato 

relacional, mas que deve ser aplicado em situações muito especiais onde 
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características como: complexidade, incerteza e investimentos específicos sejam 

altíssimos. 

Vale aqui destacar uma discussão realizada por Barney (1997) a respeito da 

ameaça do comportamento oportunista e o custo da governança. O autor parte da 

idéia inicial do valor da troca para a organização. Sendo a troca valiosa para a 

organização, toda e qualquer ameaça de comportamento oportunista deve ser 

eliminada através da institucionalização do padrão de comportamento desejado para 

o parceiro estratégico, buscando a manutenção da estrutura que rege seu 

relacionamento com a outra organização.  

O processo de identificação e correção dos comportamentos inadequados 

estará circunscrito ao tipo de governança estabelecido. Assim, quanto maior for a 

preocupação com a ameaça de comportamento oportunista, maior será o 

direcionamento da organização para o estabelecimento de um tipo de governança 

mais elaborada que possa oferecer maior poder de controle sobre o parceiro 

estratégico. Neste sentido, a forma mais elaborada seria a integração vertical.  

O autor destaca ainda que, quanto mais elaborado for o mecanismo de 

governança, maior será seu custo, que cresce à medida que as escolhas se 

deslocam no sentido da integração vertical ou governança hierárquica. Para que 

haja equilíbrio, as organizações estrategicamente aliadas estarão sempre orientadas 

pela busca de uma relação vantajosa de custo/benefício, escolhendo formas de 

governança onde o mecanismo de governança seja elaborado o suficiente para 

evitar as ameaças do comportamento oportunista, mas com um custo adequado as 

suas necessidades.  
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2.1.2 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS EM ESTRUTURAS HORIZONTAIS 

Muitas são as possíveis razões para que empresas cooperarem em alianças 

horizontais. Essas razões refletem as diferenças de objetivos estratégicos, posições 

de mercado, ações atuais e possíveis das outras empresas e o “status” corrente da 

própria empresa (KASA, 1999). De acordo com a teoria da dependência de recursos 

(PFEFFER E SALANCICK, 1978; PFEFFER, 1982), a principal razão para as 

empresas cooperarem está na busca pelos recursos valiosos que ela não possui e, 

em última instância, buscando influenciar o ambiente que a determina.  

O ponto de partida para muitas empresas com carência de alguns recursos 

essenciais é fazer a escolha entre desenvolver ou adquirir tal recurso. A tarefa aqui 

é minimizar o custo da atividade. Se a atividade pode ser feita na empresa, o custo 

pode ser chamado de custo interno (CI). Se a empresa comprar de fora, o custo 

poderá ser chamado de custo externo (CE). Esse custo será composto pelo valor 

das despesas do fornecedor (DF) e os custos de transação (CT). O custo total 

externo deverá ser DF + CT. Assim, a atividade poderá ser realizada dentro da 

empresa quando DF + CT > CI. Se existe alguma empresa que sabe fazer uma 

atividade específica com menor custo (DF), os custos de transação se tornam 

centrais para a decisão da empresa em produzir ou adquirir. Acreditando que os 

custos de transação poderão ser menores o suficiente e sobre condições não 

hierárquicas, as empresas se unem em alianças estratégicas quando seus objetivos 

estão focados na busca por recursos valiosos (PFEFFER E SALANCICK, 1978; 

PFEFFER, 1982). 

A literatura sobre o assunto tem elencado expressivas razões pelas quais as 

organizações ingressam em determinadas alianças estratégicas. Essas razões 

incluem também as “redes de conhecimento”, quando o objetivo está centrado no 

aprendizado e na aquisição de produtos, conhecimentos e competências (Lei e 

Slocum, 1992) e, “redes de negócios”, quando a intenção central está relacionada à 

maximização da utilização de recursos complementares entre as firmas 

(HARRIGAN, 1985).  

Em termos estratégicos, a escolha de uma empresa consiste em aceitar a 

dicotomia entre a utilização dos recursos e as capacidades existentes ou a 

exploração de novas oportunidades (MARCH, 1991). A utilização é muito 

interessante para o aumento de produtividade e eficiência no emprego de capital e 
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dos ativos. Isso se faz através da padronização, da sistemática redução dos custos, 

do aperfeiçoamento das tecnologias existentes e, do desenvolvimento de 

habilidades e capacidades organizacionais (KOZA E LEWIN, 1998). Nielsen (2001) 

ressalta que, embora o modelo conceitual faça uma clara distinção entre as duas 

dicotomias, na prática verifica-se um continuum de escolhas entre os dois extremos. 

Na figura 2 abaixo, está retratado esse continuum. 

Figura 02: Continuum de Escolhas Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de March (1991) 

A figura acima sinaliza uma dicotomia entre utilização e exploração de 

recursos e como ela se relaciona com o grau de complexidade do conhecimento e 

da necessidade de mecanismos de controle, com vistas a reduzir a incerteza e o 

comportamento oportunista. Neste sentido, em altos graus de complementaridade 

de conhecimentos é mais provável que o resultado advenha do extremo de 

utilização do que do extremo de exploração.  

Enquanto a cooperação move em direção ao continuum de exploração, o 

grau de incerteza aumenta, fazendo-se necessário a utilização de mecanismos de 

controle que avançam em custo à medida que se tornam mais elaborados. Mesmo 

assim, é mais fácil complementar conhecimento a ter que criar novos conhecimentos 

(NIELSEN, 2001; GULATI, 1997; BARNEY, 1997).  

As alianças estratégicas inter-firmas buscam maiores graus de 

complementaridades de conhecimentos, apresentando mecanismos de 

controle/coordenação menos elaborados do que em alianças que possuem objetivos 

centrados apenas na exploração de novos conhecimentos. Lorange e Roos (1992) 

desenvolveram um arcabouço que integra as motivações dos indivíduos a 
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contendo uma abordagem com quatro categorias genéricas de cooperação. O 

primeiro estágio desse modelo é apresentado na figura 3 abaixo. 

As duas dimensões da matriz refletem duas questões-chave. Primeiro, a 

proposta de cooperação é separada da atividade central da empresa ou ela é vista 

como periférica? Segundo, qual é a posição relativa da empresa no mercado em que 

ela está inserida? A empresa provavelmente aproxima-se da cooperação de forma 

diferente se ela é líder, com amplo market share, ou se ela tem somente uma 

posição marginal no mercado. 

 

Figura 03: Posição de Mercado X Importância da Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadrante “Defender” apresenta, como o próprio nome diz, uma 
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No caso de “permanecer”, as empresas desejam formar alianças para obter 

a máxima eficiência dos negócios, embora ela não seja central para o escopo de 

operações da empresa. Nesse tipo de cooperação, as oportunidades futuras 

desenvolvidas pela aliança representam o objetivo central para o ingresso da 

empresa.  

Na situação de “reestruturar”, o objetivo principal das empresas em 

ingressarem em alianças estratégicas está na possibilidade de reestruturar o seu 

negócio. Assim, a ênfase a maximizar o valor do negócio está descartada, pois não 

está diretamente relacionada à sua competência central.  
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2.1.3 O PROCESSO DE EVOLUÇÃO DAS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

Ao direcionarmos nosso foco no sentido dos pressupostos da economia 

evolucionária, destacamos que a inovação tecnológica mostra-se como um elemento 

estrutural para a competitividade, estando esta fortemente relacionada à noção de 

rotina (NELSON E WINTER, 1982). Rotinas, segundo Cerqueira (2000), 

correspondem a todos os padrões regulares de comportamento das firmas e se 

aplicam em múltiplas atividades, como procedimentos internos de produção, 

contratação e demissão, políticas de investimentos, entre outras. 

Saviotti e Metacalfe (1991) destacam que a sobrevivência de uma 

organização e, conseqüentemente de uma aliança, está relacionada diretamente a 

sua habilidade de aprender como alterar suas rotinas de ação, no sentido de um 

aprimoramento de suas estratégias. As empresas/alianças seguirão suas rotinas e 

regras de decisão enquanto puderem alcançar suas metas. A partir do momento em 

que isso deixar de ocorrer, as rotinas e regras de decisão terão de ser questionadas 

e aprimoradas, o que estará limitado pela capacidade da aliança em aprender novos 

comportamentos.  

As firmas não podem se limitar ao simples processamento de informações 

disponíveis em seu ambiente, mas buscando uma evolução no sentido da criação e 

exploração de novos conhecimentos que, através de um processo retroalimentação 

acaba por recriar seu próprio ambiente, sugerindo um posicionamento estratégico 

mais ativo (NELSON E WINTER, 1982).  

Neste processo, determinadas escolhas realizadas pelas empresas na 

aliança podem envolver erros sistemáticos, que decorrem do fato dessas escolhas 

terem sido realizadas em ambiente de alta complexidade e incerteza. Esta pode 

aparecer pela imperfeição das informações necessárias à tomada de decisão, ou em 

decorrência de limitações da capacidade cognitiva dos agentes envolvidos no 

processo de leitura e interpretação do ambiente. É exatamente em resposta a essa 

incerteza que os agentes são levados a adotar rotinas e regras de decisão para 

orientar suas ações, buscando assim, acrescentar mais racionalidade ao processo 

de leitura e interpretação do ambiente (DOSI, 1991). 

Se o processo que leva à inovação está diretamente relacionado às rotinas 

de uma determinada organização e aquelas estão circunscritas às habilidades dos 
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indivíduos/setores que a compõem, então, é possível afirmar que o processo de 

inovação estará fortemente vinculado às competências nela presentes (TEECE E 

PISANO, 1998). Nesse sentido, as competências devem ser reconhecidas como 

ativos intangíveis, devido à natureza tácita do conhecimento (Rosenberg, 1982; 

Ponde, 2001), que apresentam alta especificidade, uma vez que se relacionam à 

competitividade e a capacidade de toda a aliança em no intento de alterar a 

estrutura de mercado. 

Para a teoria evolucionária, a geração e aplicação de novas tecnologias 

aconteceriam a partir da iniciativa e esforço das próprias alianças, como um 

processo adaptativo dos ativos ao ambiente institucional (NELSON E WINTER, 

1982). Através de seus conhecimentos específicos e suas percepções, as firmas 

teriam competências para garantir sua sobrevivência em ambientes de incerteza e 

competitividade. Para Zawislak (2000), as competências, estariam baseadas na 

capacidade interna das firmas em alterar um modo específico de combinação de 

fatores com o objetivo explícito de obter ganhos superiores aos do mercado. Assim, 

é com o embate de diferentes posicionamentos no mercado, estando as firmas 

atuando individualmente ou sob uma perspectiva de aliança estratégica, que haverá 

a seleção daqueles que estarão melhores adaptados, alcançando melhores 

resultados. Neste sentido,  destaca-se que alianças de cooperação através da 

geração e compartilhamento de novos conhecimentos apresentam superioridade na 

obtenção de resultados superiores. 

Argyris e Schön (1978) evidenciam que a aprendizagem organizacional pode 

ser ou não produtiva, dependendo do objetivo final a ser alcançado, dos valores 

atribuídos ao aprendizado para julgar sua validade, ou do momento em que ocorre. 

Segundo tais autores, a aprendizagem organizacional pode ser classificada em dois 

tipos principais: single-loop e double-loop learning. Em uma aliança estratégica de 

cooperação, o sucesso do processo de aprendizagem estará diretamente 

relacionado à interação sinérgica entre os parceiros. As organizações buscam 

selecionar recursos complementares, objetivando a transferência de conhecimento 

entre as empresas. A rede formada pelas empresas é usada como o canal para 

essa transferência de conhecimento e relacionamento de capacidades (NIELSEN, 

2001). 
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Na figura 3 abaixo, a empresa A possui uma capacidade específica que a 

beneficia a entrar na aliança, mas por outro lado, a empresa B possui um 

conhecimento específico de que a empresa A necessita. Assim, a empresa B é 

incentivada a colaborar com a empresa A, resultando em uma parceria onde todos 

ganham através da complementaridade dos conhecimentos. Neste sentido, em uma 

aliança estratégica que envolva mais empresas a complementaridade de recursos e 

conhecimentos, dar-se-á não apenas linearmente como observaremos no modelo 

simplificado abaixo, mas de forma circular e redundante, modificando a base de 

conhecimento e recursos de todas as empresas. 

 

Figura 04: Complementaridade de Conhecimento na Rede de Empresas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Nielsen (2001).
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2.2 ESTRATÉGIA 

Neste capítulo apresentaremos uma revisão teórico-empírica acerca da 

estratégia empresarial, iniciando com uma introdução que tratará desde a origem do 

termo “estratégia” na Grécia até sua função para a Administração de Empresas. 

 

2.2.1 INTRODUÇÃO À ESTRATÉGIA 

A estratégia e a competição entre as firmas estão vinculadas aos mesmos 

propósitos: à manutenção da posição atual ou conquista de melhores posições no 

mercado. Elas diferem, contudo, em sua essência: enquanto a competição é 

inerente a todos os seres vivos, a estratégia decorre do uso da inteligência e de 

recursos, que são alocados eficientemente com a intenção de resultados superiores 

aos dos demais competidores.  

O termo estrategos, sinônimo de estratégia em grego, surgiu no século IV 

a.C. na Grécia referindo-se às atividades desenvolvidas pelos oficiais generais 

atenienses, que eram denominados individualmente como estrategor, sendo estes 

responsáveis diretamente pela gestão das tropas militares atenienses. Foi também 

por volta do século V a.C., que Sun Tzu elaborou sua obra prima, considerado como 

o tratado mais antigo sobre a guerra que se tem notícia no mundo, “Ping Fa – A Arte 

da Guerra”. Esta obra é referenciada como precursora das idéias de Clausewitz 

(1780-1831), general prussiano que ampliou a abrangência do conceito de 

estratégia, embora o tenha mantido circunscrito ao campo militar. 

Na década de 60 do séc. XX o termo chega as organizações, através dos 

trabalhos pioneiros de Penrose (1959)1, trabalhando com a questão do crescimento 

organizacional que necessita do apoio de uma mudança estrutural corporativa para 

seja efetivo; Chandler (1962)2, retomou as contribuições de Penrose partindo para 

estudos exaustivos em companhias como Du Pont, General Motors, Standard Oil  

Company (New Jersey) e Sears; Ansoff (1965)3, buscou atribuir mais racionalidade e 

planejamento à estratégia e; Andrews (1971)4, coloca o executivo principal  como 
                                                 
1 Penrose, E. T. The Theory of the Growth of the Firm. New York: John Wiley, 1959. 
2 Chandler, A. R. Strategy and Structure: Chapters in the History of The Industrial Enterprise. Cambridge, Mass:  
MIT Press, 1962. 
3 Ansoff, H. I. Corporate Strategy. Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin, 1965. 
4 Andrews, K. R. The Concept of Corporate Strategy. New York: Dow Jones-Irwin Inc, 1971. 
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líder organizacional e responsável pela arquitetura estratégica da organização. Em 

linhas gerais, os trabalhos destes autores estavam orientados para um observação 

de dentro pra fora das empresas, descrevendo o agir e pensar estratégicos dos 

executivos da empresas (BOWMAN ET. AL., 2002). 

Nos anos 70 dois trabalhos podem ser destacados: o de Williamson (1975)5, 

focado no tratamento da eficiência na gestão das estruturas empresariais 

divisionadas (formas em M) e, estudos de decisões empresariais do tipo fazer 

internamente ou comprar. Miles e Snow (1978)6, analisaram o quanto estratégia e 

processos organizacionais estão relacionados, através de análises empíricas 

significativas propuseram uma taxonomia de análise estratégica baseada no 

posicionamento dos players - prospector, analista, defensivo e reativo - (BOWMAN 

ET. AL., 2002). 

No início dos anos 80 houve uma grande alteração no foco dos estudos em 

estratégia organizacional, passando para uma orientação mais voltada às análises 

econômicas das relações entre as firmas, e com foco na influência do setor ao qual 

a empresa está inserida nos resultados organizacionais. Alguns artigos inicialmente 

publicados anteciparam parte do conteúdo daquele que seria um dos trabalhos mais 

importantes para o estudo da estratégia empresarial, o livro Competitive Strategy de 

Porter (1980), onde é explorada a influencia de cinco forças competitivas - 

fornecedores, competidores, produtos substitutos, novos entrantes e consumidores - 

nos resultados das empresas (BOWMAN ET. AL., 2002). 

A pesquisa em estratégia vem sendo contemplada ao longo de sua história 

com várias abordagens específicas, oriundas de áreas do conhecimento distintas, 

tais como: economia, sociologia e psicologia. Assim, cada perspectiva acaba por 

proporcionar uma visão teórica singular e fragmentada do fenômeno estratégia, 

inviabilizando assim a construção de um framework  que seja capaz de unir tais 

perspectivas, que muitas vezes são conflitantes (BOWMAN ET. AL., 2002). 

Quando verificamos a literatura com a finalidade de obter um conceito para o 

que seja a estratégia, encontramos as mesmas dificuldades supra citadas, pois, 

cada autor, cada base teórica, busca apresentar um conceito de estratégia que 

                                                 
5 Williamson, O. E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press, 1975. 
6 Miles, R. E.; Snow, C. C. Organization, Strategy, Structure and Processes. New York: McGraw-Hill, 1978. 
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possa satisfazer aos anseios de sua área específica de atuação, inviabilizando a 

construção de um conceito que possa abarcar todas as demandas. Neste sentido, 

Hambrick (1980) destaca que a estratégia é um conceito multidimensional e 

situacional, o que acaba por dificultar, senão impedir, uma definição consensual. 

Grande parte da literatura nesta área acaba por impedir a construção de um 

conceito que possa satisfazer às peculiaridades das áreas que demandam estudos 

em estratégia, embora muitas vezes seja possível identificar uma linha mestra 

comum entre as varias abordagens. Assim, mesmo que implicitamente, 

convergências entre os principais autores e seus conceitos sobre estratégia podem 

ser identificados e destacados.  

Em linhas gerais, a maioria dos conceitos sobre estratégia apresenta uma 

linha muito tênue entre a organização e seu ambiente de atuação. Assim, se por um 

lado o ambiente pode ser considerado como um condicionante para a organização, 

por outro, apresenta oportunidades que podem e devem ser aproveitadas por elas. 

Nessa relação entre empresa e ambiente é que aparece o sentido da estratégia, 

pois, somente aqueles que desenvolverem uma estratégia adequada poderão 

desfrutar de posicionamentos mais vantajosos no sentido da maximização dos 

resultados através da exploração destas oportunidades. 

A questão da importância das decisões estratégicas para o futuro das firmas, 

também aparece como recorrente na maioria das definições, salientando o papel do 

tomador de decisões na adequada concepção, elaboração e implementação das 

ações estratégicas necessárias ao melhor posicionamento para o futuro. A literatura 

também sinaliza no sentido do estabelecimento de níveis aos quais as estratégias 

podem atingir, sendo os mais destacados: o corporativo, unidade de negócio e 

operacional. Estas estratégias por sua vez podem ser explicitas/deliberadas ou 

implícitas/emergente, apresentando resultados finais - estratégias realizadas -  

sempre diferentes daqueles que haviam sido planejados.  

O termo competitividade ganhou espaço no campo da administração de 

empresas, e sua conseqüente conjunção com o termo estratégia ganhou destaque 

na obra de Porter (1980). Para o autor, a estratégia competitiva está relacionada 

diretamente a criação de vantagem competitiva em cada um dos ramos de negócios 

onde a empresa compete. A competitividade também pode ser definida como a 

capacidade de formular e implementar estratégias que permitam conservar de forma 
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duradoura uma posição sustentável no mercado para uma empresa ou setor 

(Coutinho e Ferraz, 1996). Com a intenção de destacar algumas das principais 

definições de estratégia pertinentes na literatura da área, foi elaborado um quadro 

resumo que pode ser observado abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Definição

Chandler (1962)
Estratégia é a definição dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e
a adoção de ação e a alocação de recursos necessários à execução desses
objetivos.

Ansoff (1990)
A estratégia e os objetivos descrevem, conjuntamente, o conceito do campo de
atuação da empresa. Eles especificam o volume, a área e as direções do
crescimento, os principais pontos fortes e a meta de rentabilidade da empresa.

Andrews (2001)
Estratégia é o padrão de decisões em uma empresa que determina e revela seus
objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para o
atingimento dessas metas e refina o alcance do negócio a perseguir.

Quinn (2001)

Uma estratégia é um padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e
seqüência de ações de uma organização em uma coesiva totalidade. Uma
estratégia bem formulada ajuda a coordenar e alocar os recursos organizacionais
para uma postura única e viável, baseada em suas relativas competências
internas e imperfeições, mudanças antecipadas no ambiente e movimentos
contingentes por oponentes inteligentes.

Mintzberg (2001)

A essência da estratégia é construir uma postura que seja tão forte (e
potencialmente flexível) de maneira seletiva que a organização possa alcançar
suas metas, apesar das maneiras imprevisíveis que as forças externas possam,
na realidade, interagir quando a ocasião chegar.

Henderson (1998) Estratégia é a busca deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar
a vantagem competitiva da empresa.

Porter (2004)
Estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição
defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e
assim obter um retorno maior sobre o investimento.

Quadro 02: Definições Importantes de Estratégia

Fonte: Elaborada pelo autor.
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2.3 AS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS COMPETITIVAS 

Mintzberg (2001) parte da idéia de que a estratégia no campo da 

administração das organizações apresenta uma multiplicidade de definições, o que 

acaba por facilitar o manejo de pensamentos através deste campo tão complexo. 

Neste sentido, o autor destaca cinco definições diferenciadas para o termo 

estratégia, que podem ser vistas a partir de cinco enfoques diferentes: como plano, 

como pretexto, como padrão, como posição e como perspectiva.  

Como plano, a estratégica é resultado de uma ação consciente e deliberada, 

podendo ser genérica ou específica, constituída por uma diretriz ou conjunto de 

diretrizes que são preparadas previamente para o alcance de objetivos específicos. 

Como plano, uma estratégia pode ser um pretexto, desde que a intenção verdadeira 

desta seja a de desorientar a concorrência através de sinalizações falsas. Assim, 

uma empresa pode anunciar determinada ação que na verdade visa única e 

exclusivamente ludibriar seus adversários, como por exemplo, noticiar a aquisição 

de concorrentes, a aquisição de tecnologia, entre outras. 

Como padrão, a estratégia resulta de um comportamento que pode ser 

identificado nas organizações, diferenciando especificamente pelo seu fluxo de 

ações, o que caracteriza uma consistência de comportamento, quer seja a estratégia 

pretendida ou não. Assim, a consistência de comportamento que constitui um 

padrão as decisões da organização acaba sendo denominado como uma estratégia, 

uma estratégia padrão. 

A estratégia como posição, como a denominação sugere, está relacionada 

ao posicionamento da organização em seu ambiente de atuação, sendo um olhar 

para fora da organização. Assim, ela apresenta uma característica mediadora entre 

os contextos interno e externo à organização, numa perspectiva analítica de 

localização e alocação dos recursos essências rentáveis da organização. Este 

conceito de estratégia pode estar ligado tanto às ações deliberadas e conscientes, 

determinando um plano previamente concebido, como também se originar dos 

padrões de comportamento organizacional, o que nos remete aos conceitos 

anteriores de estratégia. 

Como perspectiva, a estratégia estará voltada para os aspectos cognitivos 

dos tomadores de decisão nas organizações. Assim, ela não estará limitada à 



 28

perspectiva de posicionamento estratégico, como a anterior, mas interessada na 

maneira como o mundo é visto e interpretado pelo corpo diretivo organizacional. 

Aqui são salientadas as diferenças significativas entre as estratégias adotadas pelas 

organizações, onde algumas focam Marketing outras focam Produção ou Qualidade, 

por exemplo. Assim, as estratégias estão para a organização assim como a 

personalidade está para os indivíduos. 

Esta definição sugere que a estratégia seja um conceito, representando uma 

importante implicação no sentido de que as estratégias sejam abstrações que 

residem apenas nas mentes das pessoas que têm interesse em sua concepção e 

execução. Embora ninguém possa tocá-la, a estratégia existe e pode ser 

compartilhada, representada geralmente nas intenções e/ou ações do indivíduos que 

unidos por um pensamento e/ou comportamento comum acabam por desenvolvê-la 

e executá-la. 

Figura 05: Estratégias Deliberadas e Emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mintzberg (2001) 

 

Embora muitas possam ser as possibilidades, definições e conceitos 

envolvendo as estratégias, estas são comumente encontradas nas organizações de 

uma forma híbrida, nem puramente pretendida, nem puramente emergentes. 

Portanto, as estratégias ficam situadas dentro dos extremos entre estratégias 

deliberadas e emergentes, caracterizando-se finalmente por serem constituídas 
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tanto de aspectos deliberados como de emergentes, assim, o resultado final, 

geralmente, é diferente daquele esperado no início do processo. 

Para o autor, uma estratégia pretendida somente será alcançada 

exatamente como foi concebida se a ordem pela qual esta se originou partiu de um 

indivíduo detentor de muito poder, sendo de grande importância à organização, 

muito precisa e com apoio irrestrito dos envolvidos e, efetivamente, realizada sem a 

interferência de forças políticas, tecnológicas e de mercado, o que a caracteriza 

como uma situação muito particular. Neste sentido, a estratégia emergente também 

parte de uma ordem muito importante que exige consistência nas ações, visto que a 

inconsistência das ações indicaria ou estratégia-zero ou estratégia não realizada, 

como indicou a figura 03 anteriormente. 

Mintzberg et. al. (2001), em outro estudo, classifica as diferentes escolas de 

pensamento sobre o processo de formação das estratégias. Nesse estudo, procura 

resgatar antigos autores que haviam se debruçado sobre o assunto, mas que, por 

algum motivo foram postos à margem do debate sobre estratégia. Os autores 

buscam destacar a necessidade de uma postura mais integradora dentro das 

escolas estratégicas ao invés de um comportamento centrado apenas em uma única 

escola. Ao desenvolver uma analogia com as partes de um elefante o autor 

apresenta as dez grandes linhas ou escolas de pensamento, que podem ser 

observados no quadro 3 à frente, sendo estas agregadas em três grandes grupos. 

No primeiro grupo, encontram-se as escolas consideradas de natureza 

normativa (prescritiva), as quais apresentam maior interesse sobre como as 

estratégias devem ser formuladas, e pouco interesse em como as estratégias são 

concebidas. Nesse grupo, encontram-se as seguintes escolas: do design; do 

planejamento e do posicionamento. No segundo grupo, encontram-se mais seis 

linhas de pensamento que evidenciam mais o processo de concepção das 

estratégias (descrição). São elas: as escolas empreendedora, cognitiva, do 

aprendizado, do poder, da cultura e ambiental. 
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O último grupo é composto por apenas uma escola, a escola da 

configuração, que procura abarcar os outros dois grupos de pensamento sobre 

estratégia. Apesar das diferenças encontradas nas escolas, podemos observar 

alguns enfoques integradores que concordam sobre a natureza da estratégia, como 

observa Mintzberg et. al. (2000): 

 

a) a estratégia diz respeito tanto à organização como ao ambiente; 
b) a essência da estratégia é complexa; 
c) a estratégia afeta o bem-estar geral da organização; 
d) a estratégia envolve questões tanto de conteúdo como de processo; 
e) as estratégias não são puramente deliberadas; 
f) as estratégias existem em níveis diferentes; 
g) a estratégia envolve vários processos de pensamento. 

 

ESCOLAS FORMAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Design Observada como um processo de concepção, deliberada e de 
responsabilidade de direção.

Planejamento Vista como um processo formal, de responsabilidade dos 
planejadores.

Posicionamento Percebida como um processo analítico, onde as estratégias são vistas 
como posições no mercado.

Empreendedora Destacada como um processo visionário do líder (empreendedor).

Cognitiva Tratada como um processo cognitivo na mente do estrategista, busca 
entender a mente do estrategista.

Aprendizado Vista como um processo de aprendizagem ao longo do tempo, no qual 
formulação e implementação tronan-se indistinguíveis.

Poder
Delimitada pelo poder e política decorrentes tanto de um processo 
interno quanto externo à organização, com destaque aos processos de 
negociações que governam os conflitos.

Cultura
Observada como um processo de interação social que se orienta nas 
crenças e valores dos membros, sua aculturação e socialização, 
caracterizando-se como um processo coletivo e cooperativo.

Ambiental Baseada na reação da organização ao contexto e às pressões, e não 
ao que ela é de fato.

G
3 Configuração Destaca a integração de várias partes do processo como conteúdo, 

estrutura e contexto em função do ciclo de vida da organização.

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2000)

Quadro 03: As Dez Escolas Estratégicas
G

1
G

2
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Outro autor muito importante que trabalha a estratégia na perspectiva da 

práxis estratégica é Whittington (2002), em seu trabalho o autor estabeleceu quatro 

modos fundamentais de pensar a estratégia, como pode ser observado na figura 04 

abaixo. Para o autor, as empresas pensam a estratégia de modo diferente 

desenvolvendo filosofias próprias sobre o assunto e, essas formas podem ser 

classificadas em quatro abordagens genéricas: clássica, evolucionária, 

processualista e sistêmica, como pode ser visto na figura 06 abaixo. 

As quatro abordagens propostas por Whittington (2002) se diferenciam 

fundamentalmente em duas dimensões. A primeira - os resultados da estratégia, são 

representados pelo eixo vertical que mede o grau em que a estratégia produz 

resultados de maximização de lucros ou se desvia para outros objetivos (plural).  

A segunda dimensão refere-se aos processos pelos quais ela é formulada. O 

eixo horizontal reflete em que medida a estratégia é produto de cálculos deliberados 

ou emergentes, por acidente, confusão ou inércia. Em síntese, os dois eixos refletem 

respostas diferentes para duas questões fundamentais: para que serve a estratégia; 

e como ela é desenvolvida. 

 

Figura 06: Perspectivas Genéricas Sobre Estratégia de Wittington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Whittington (2002) 
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A abordagem genérica, denominada clássica, foca a estratégia como 

resultado de um processo racional de cálculos e análises, que visam maximizar 

lucros no longo prazo. Na abordagem evolucionária as empresas são analogamente 

destacadas como organismos biológicos que são submetidos a uma seleção natural 

do ambiente onde as firmas mais aptas sobrevivem, assim, a estratégia emerge 

quando a seleção natural faz seu julgamento. Na abordagem processualista a 

estratégia emerge mais de um processo pragmático de aprendizagem e 

comprometimento do que de uma série racional de passos. Finalmente, na 

abordagem sistêmica, a estratégia reflete os sistemas sociais que organização 

participa. 

Para Mintzberg et al (2001) houve grande preocupação na década de 80 

com a busca pelo desenvolvimento de tipologias de analises formais visando 

disponibilizar ferramentas para o desenvolvimento de estratégias de sucesso. Assim, 

muitos defensores destas abordagens analíticas mais formais, entenderam que era 

possível classificar “genericamente” as estratégias, baseando-se no estudo destas 

sob determinadas condições do setor em que as empresas estavam inseridas.  

Neste sentido, Porter (2004)7 propõe um modelo de análise estratégica 

baseado em cinco forças fundamentais que determinam a postura básica da 

concorrência em uma determinada indústria, quais sejam: o poder de negociação 

dos fornecedores e compradores existentes, a ameaça de produtos substitutos e de 

novos entrantes e, a intensidade da rivalidade existente. A influência dessas forças 

pode ser observada na figura 07 à frente.  

Porter (2004) destaca que a essência da formulação da estratégia está em 

lidar com a concorrência, seja esta estabelecida ou não, porém,  as atenções devem 

estar voltadas para as forças que regem esta indústria, pois são elas que 

determinarão o potencial de lucro final de uma indústria. Assim, quanto mais fracas 

forem as influências destas forças, maiores serão as oportunidades para que 

determinadas empresas alcancem o resultado superior nas indústrias às quais elas 

pertencem. Desta forma, segundo o autor, o papel do estrategista empresarial é o de 

encontrar e estabelecer uma posição dentro da indústria que leve a empresa a se 

defender melhor dessas forças ou influenciá-las a seu favor. Mas para conseguir 

                                                 
7 O livro Competitive Strategy  de Michael E. Porter foi lançado originalmente em 1980. 
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isso, é necessário inicialmente que o estrategista aprenda exatamente como 

funciona o ambiente em que a organização está inserida. 

Figura 07: As Cinco Forças Competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ameaça de novos entrantes pode impactar diretamente na rentabilidade do 

setor. Novas firmas trazem consigo nova capacidade, o desejo que angariar uma 

parcela do mercado e, com freqüência, uma grande quantidade de recursos para 

iniciar em sua nova empreitada. Como resultado, os preços de venda de produtos 

podem cair ou os custos dos participantes podem ser inflacionados, comprimindo 

assim, a rentabilidade do setor. Isso pode ocorrer também pela aquisição de um dos 

players estabelecidos no mercado como fator de diversificação de uma empresa 

maior. Mesmo assim, podemos classificá-la como novo entrante, pois o ímpeto inicial 

de uma organização diversificada pode ser muito grande alterando a estrutura do 

setor. 

Como defesa da posição no setor, as empresas que o compõe, laçam mão 

de barreiras de entrada e de reações em conjunto como forma de retaliação ao 

ingresso no setor. Se tais barreiras forem altas o suficiente, os novos entrantes 

podem sofrer retaliações tão fortes que inviabilizam sua entrada no setor. São seis 

Fonte: Porter (2004) 
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as principais fontes de barreiras de entrada: economia de escala, diferenciação de 

produtos, capital necessário, desvantagem de custo independentemente de 

tamanho, acesso aos canais de distribuição e política governamental. No quadro 04 

abaixo destacaremos as principais características de cada tipo de barreira de 

entrada citada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor ainda destaca outras possibilidades para a criação de barreiras de 

entrada com intuito de dificultar o ingresso em determinado mercado, quais sejam: 

disponibilidade substancial de recursos próprios ou emprestáveis; influência direta 

Fonte Característica

1. Economia de Escala

Essas economias detêm a entrada ao forçar o aspirante a participar em 
larga escala ou a aceitar uma desvantagem de custos. As economias 
de escala na produção, na pesquisa, no marketing e nos serviços, são, 
provavelmente, as principais barreiras à entrada 

2. Diferenciação de Produto

A identificação de marca cria uma barreira ao forçar os novos 
participantes a gastar enormes quantias para superar a lealdade do 
consumidor. Propaganda, atendimento ao cliente, ser o primeiro no 
setor e diferenças entre os produtos estão entre os fatores 

3. Capital Necessário

A necessidade de empregar grandes recursos financeiros a fim de 
competir cria um empecilho à entrada, particularmente se o capital se 
faz necessários para despesas irrecuperáveis em propoganda a ser 
paga à vista e P&D. O capital é necessário não apenas pa

4. Desvantagens 
Independentemente de 
Tamanho

Empresas estabelecidas talvez tenham uma vantagem de custos não-
disponíveis aos rivais em potencial, não importa seu tamanho e acesso 
à economia de escala. Essas vantagens podem advir dos efeitos das 
curvas de aprendizagem e experiência, tecnologia exclus

5. Acesso aos Canais de 
Distribuição

Quanto mais limitados os canais de atacado e varejo e quanto mais a 
concorrência estiver comprometida com eles, obviamente mais difícil 
será a entrada no mercado. Às vezes, essa barreira é tão alta que, para 
suplantá-la, um novo participante precisa criar

6. Política Governamental

O governo pode limitar e até mesmo impedir a instalação de indústrias 
com controles e requisitos de licenciamento e restriçoes de acesso a 
matérias-primas. Indústrias regulamentadas como transporte rodoviário, 
varejo de bebidas alcoólicas e despacho de ca

Fonte: Porter (2004)

Quadro 04: As Pincipais Fontes de Barreiras de Entrada
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nos canais de distribuição ou nos clientes; capacidade de redução de preços com 

intuito de manter o market-share da empresa; excesso de produção em escala 

mundial, ou até mesmo o próprio crescimento lento da indústria que inviabiliza a 

absorção de um novo entrante no setor. 

Fornecedores poderosos também podem diminuir drasticamente a 

rentabilidade de uma indústria, incapaz de suportar e recuperar o aumento de custos 

quando aumentam os preços de bens e/ou serviços ou quando diminuem a 

qualidade destes. Da mesma forma, consumidores poderosos podem comprometer 

a lucratividade de uma indústria ao exigirem a baixa de preços, o aumento da 

qualidade dos produtos, ou a forçar um enfrentamento direto dos players da 

indústria,  aumentando a rivalidade entre estes. 

O poder de um grupo de compradores ou de determinados fornecedores, é 

determinado pelas características do setor. No caso dos fornecedores, podemos 

destacar: concentração de mercado na mão de poucos players; produtos exclusivos 

ou diferenciados com altos custos de troca de fornecedor; o tamanho do comprador 

diante do fornecedor, onde quanto maior aquele for, maior será sua capacidade de 

barganha; entre outros. Relativo ao poder dos compradores, pode-se destacar: 

quantidade relativa comprada, compradores de grande quantidade são mais 

poderosos.  

Nesta situação, agravantes podem ser destacados tais como: indústrias com 

alto custo fixo e produtos padronizados ou não-diversificados; a importância do 

produto comprado para a qualidade do produto final produzido; a importância do 

produto comprado para o custo final do produto produzido; ameaça de integração 

vertical retroativa; entre outras. 

Porter (2004) indica que a escolha de fornecedores para uma determinada 

empresa, situada em uma determinada indústria, é uma escolha estratégica. Dessa 

maneira, como regra geral, o autor indica que uma empresa deve buscar o 

estabelecimento de relações com empresas que possuam altos níveis de qualidade, 

mas com baixo potencial para influenciá-la. Outros fatores relevantes tais como: 

custo fixo, quantidades compradas, diferenciação dos produtos comprados etc, 

podem ser complicadores para as decisões de compra. 
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Os produtos substitutos apresentarão fortes impactos nos lucros e no 

crescimento de indústrias onde os produtos não são diferenciados. Assim, quanto 

maior for a compensação do menor preço oferecido pelos substitutos, maiores serão 

as restrições para a indústria. Tal influência na indústria pode ser encontrada tanto 

em momentos de expansão do setor, quanto em momentos difíceis, sempre 

pressionando a lucratividade do setor para baixo. 

Geralmente a rivalidade dos concorrentes está diretamente relacionada ao 

posicionamento assumido pelas empresas em uma determinada indústria. Neste 

sentido, determinadas táticas podem ser destacadas como comuns tais como: 

concorrência por preços, batalhas publicitárias, lançamento de produtos, aumento de 

garantias e serviços, entre outras. Os movimentos empresariais dentro do setor, que 

provocam aumento da rivalidade, podem acontecer seja pela pressão dos 

concorrentes ou pela descoberta da possibilidade de melhorar a rentabilidade ou 

posicionamento da empresa na indústria. Táticas do tipo concorrência por preço são 

as que causam maiores impactos para uma indústria provocando muitas vezes a 

diminuição da rentabilidade do setor, principalmente para as empresas que não 

possuem produtos diferenciados (PORTER, 2004). O autor ainda evidencia a 

questão da interdependência existente nas indústrias, pois, qualquer movimento ou 

contra-movimento estratégico de um competidor causa reflexos em todos os 

competidores da indústria8. 

Com a finalidade de enfrentar as cinco forças competitivas, existem 

basicamente três estratégias competitivas genéricas que podem promover o melhor 

posicionamento da empresa diante dos outros competidores de uma indústria: a 

liderança no custo total, a diferenciação e o enfoque (PORTER, 2004). O autor 

destaca que é possível uma empresa adotar mais de uma abordagem estratégica, 

mas, para que isso aconteça deve existir uma conjunção significativa de fatores 

estruturais na indústria e na organização, mesmo porque, uma dessas abordagens 

já exigirá da organização altos níveis de comprometimento e de disposição 

organizacional.  

Estas estratégias genéricas podem ser adequadas basicamente para duas 

situações, uma para que a firma obtenha resultados superiores aos do setor ou para 

                                                 
8 Para saber mais sobre a rivalidade entre concorrentes ver o livro Estratégia Competitiva de Porter (2004). 
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que esta obtenha ao menos resultados aceitáveis. Assim, os resultados estarão 

intimamente relacionados à estrutura da indústria onde a empresa estará situada. A 

figura 08 representa as estratégias competitivas genéricas. 

 

Figura 08: As Estratégias Genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicialmente podemos destacar que, na percepção do autor, existem apenas 

dois tipos básicos de vantagem competitiva que uma firma pode apresentar: preços 

baixos ou diferenciação. Estas vantagens básicas ao serem combinadas com o 

escopo de negócio da empresa, dão origem às três estratégias genéricas de 

negócios que orientarão a organização para o seu maior objetivo, que é o lucro 

acima da média da indústria. 

A estratégia de liderança no custo total, destacou-se na década de 70 devido 

à popularização do conceito de curva de experiência, que consiste em atingir a 

liderança no custo total em uma indústria através da utilização de políticas funcionais 

orientadas para a consecução deste objetivo. Esta estratégia fica concentrada 

basicamente no controle absoluto dos custos industriais e no melhoramento de 

processos, embora a questão da qualidade, da assistência e outras áreas 

Fonte: Porter (2004) 
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importantes não possam ser ignoradas. Este tipo de estratégia leva a empresa à 

defesa consistente contra alguns tipos de ameaças da concorrência tais como: 

rivalidade dos concorrentes, compradores poderosos, fornecedores poderosos etc. 

Proporciona à empresa ainda barreiras de entrada substanciais em termos de 

economias de escala e vantagens de custos, como também proteção contra os 

produtos substitutos. Em linhas gerais, a estratégia de liderança em custos totais 

protege a empresa contra todas as ameaças das cinco forças competitivas da 

indústria (PORTER, 2004). 

A estratégia genérica de diferenciação orienta a organização a diferenciar 

seus produtos ou serviços com a finalidade de criar algo único para a indústria, 

fazendo com que o comprador esteja disposto a pagar mais por esse produto do que 

pagaria pelos produtos padronizados do setor. Os métodos que levam à 

diferenciação podem assumir várias formas: projeto ou imagem da marca, 

tecnologia, peculiaridades, serviços por encomenda, rede de fornecedores, ou 

outras dimensões. Esta estratégia visa basicamente posicionar o produto como 

único e, para isso, gastos adicionais são indispensáveis, o que vem a aumentar o 

custo final do produto.  

Embora o objetivo primordial desta estratégia não esteja no âmbito do custo 

final do produto, este em hipótese alguma deve ser ignorado. Este tipo de estratégia 

genérica também cria um posicionamento favorável à defesa diante das cinco forças 

competitivas, por proporcionar, entre outras coisas: a lealdade dos compradores, a 

menor sensibilização ao preço final do produto, estabelecendo barreiras de entrada, 

diminuindo o poder dos compradores e fornecedores e, auxilia também na 

diminuição da ameaça de produtos substitutos (PORTER, 2004). 

A estratégia de enfoque por sua vez consiste no foco da empresa em um 

determinado grupo comprador; ou determinada linha de produtos; ou determinada 

delimitação geográfica de atuação; entre outras. Dessa maneira, a empresa pensará 

suas atividades funcionais de modo a alinhar a empresa para a efetiva consecução 

deste objetivo. A empresa atinge a diferenciação por satisfazer melhor as 

necessidades de seu segmento de mercado, ou por obter custos mais baixos ao 

atingir esse objetivo, assim, a empresa que adota tal posicionamento pode alcançar 

baixo custo com seu alvo estratégico, alta diferenciação ou ambas. Como 

conseqüência direta do sucesso na implementação da estratégia de enfoque, a 
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empresa estará potencialmente habilitada para obter lucros acima da média do 

setor, desde que as metas estabelecidas sejam menos vulneráveis a substitutos ou 

focadas nos pontos fracos dos concorrentes (PORTER, 2004). 

O autor destaca alguns  pré-requisitos para as estratégias genéricas, que ao 

serem colocadas em prática pelas organizações acabam por exigir diferentes 

recursos e habilidades, configurações organizacionais diferenciadas, procedimentos 

de controle e sistemas mais criativos. Tais elementos necessários à implementação 

dessas estratégias, podem ser vistos no quadro 05 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente, o compromisso contínuo com uma das estratégias como 

objetivo primário é necessário para que o sucesso seja alcançado. Mas, as 

estratégias genéricas podem, também, exigir estilos diferentes de liderança, o que 

ESTRATÉGIA 
GENÉRICA

RECURSOS E HABILIDADES EM 
GERAL REQUERIDOS

REQUISITOS ORGANIZACIONAIS 
COMUNS

Liderança no 
Custo Total

Investimento de capital sustentado e 
acesso ao capital Controle de custo rígido

Boa capacidade de engenharia de 
processo

Relatórios de controle freqüentes e 
detalhados

Supervisão intensa de mão-de-obra

Produtos projetados para facilitar a 
fabricação

Sistema de distribuição com baixo custo Incentivos baseados em metas 
estritamente quantitativas

Diferenciação Grande habilidade de marketing Forte coordenação entre funções em P&D, 
desenvolvimento do produto e marketing

Engenharia do produto

Tino criativo Avaliações e incentivos subjetivos em vez 
de medidas quantitativas

Grande capacidade em pesquisa básica

Reputação da empresa como líder em 
qualidade e tecnologia

Ambiente ameno para atrair mão-de-obra 
altamente qualificada, cientistas ou 
pessoas criativas

Longa tradição na indústria ou 
combinação ímpar de habilidade trazidas 
de outros negócios
Forte cooperação dos canais

Enfoque Combinação das políticas acima dirigidas 
para a meta estratégica em particular 

Combinação das políticas acima dirigidas 
para a meta estratégica em particular

Fonte: Adaptado de Porter (2004)

Organização e resposabilidades 
estruturadas

Quadro 05: Outros Requisitos das Estratégias Genéricas
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impactará diretamente no ambiente e na cultura organizacionais. Deste modo, tipos 

diferentes de pessoas serão necessárias à organização, e conseqüentemente, 

deverão ser atraídas (PORTER, 2004). 

A escolha, concepção e implementação de uma das estratégias genéricas, 

por si só, não evitam todos os riscos apresentados pelo mercado. Assim, o autor 

destaca os possíveis riscos das estratégias genéricas, agrupando-os em dois 

diferentes tipos de riscos básicos: (1) falhar em alcançar ou sustentar a estratégia 

escolhida; (2) que o valor da vantagem estratégica proporcionada seja desgastada 

pela evolução natural da indústria (PORTER, 2004).  

Basicamente, as estratégias competitivas genéricas são estabelecidas com 

a finalidade de se defender das forças competitivas que limitam a rentabilidade de 

uma indústria. Mesmo assim, estas estratégias possuem determinados riscos em 

suas implementações, como pode ser observado no quadro 06 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderança no Custo Total Diferenciação Enfoque

Mudança tecnológica que anula 
o investimento ou o 
aprendizado anteriores.

O diferencial de custos entre os 
concorrentes de baixo custo e a 
empresa diferenciada torna-se 
muito grande para que 
diferenciação consiga manter a 
lealdade à marca.

O diferencial de custos entre os 
concorrentes que atuam em 
todo o mercado e as empresas 
que adotaram enfoques 
particulares se amplia de tal 
modo que elimina as vantagens 
de custos de atender a um alvo 
estreito ou anula a 
diferenciação alcançada pelo 
enfoq

Aprendizado de baixo custo por 
novas empresas que entrem na 
indústria ou por sequidores, por 
meio da imitação ou de sua 
capacidade de investir em 
instalações modernas.

A necessidade dos 
compradores em relação ao 
fator de diferenciação diminui. 
Isso pode ocorrer à medida que 
os compradores se tornem mais 
sofisticados.

As diferenças entre produtos ou 
serviçospretendidos entre o 
alvo estratégico e o mercado 
como um todo se reduzem.

Incapacidade de ver a mudança 
necessária no produto ou no 
seu marketing em virtude de 
atenção colocada no custo.

A imitação reduz a 
diferenciação percebida, uma 
ocorrência comum quando a 
indústria amadurece.

Os concorrentes encontram 
submercados dentro do alvo 
estratégico e desfocalizam a 
empresa com estratégia de 
enfoque.

Inflação em custos que 
estreitam a capacidade de a 
firma manter o diferencial de 
preço suficiente para 
compensar a imagem da marca 
do produto em relação ao preço 
dos concorrentes ou outras 
formas de diferenciação.

Quadro 06: Riscos das Estratégias Genéricas

Fonte: Adaptado de Porter (2004)



 41

Para Mintzberg (2001), a postura de autores da estratégia empresarial que 

ficam voltados para questões de “conteúdo” estratégico, desenvolvendo suas listas 

de estratégias com a finalidade de atender as necessidades de empresas com 

consultorias são muito limitadas. Essas estratégias genéricas, na visão deste e de 

outros autores, são restritas a tipos especiais de estratégias, ou acabam por agregar 

de forma arbitrária determinadas estratégias sem “qualquer ordem lógica”, tornando 

as empresas inflexíveis (MILLER, 1992; BADEN-FULLER, STOPFORD, 1992). 

Ao analisar o quadro teórico acerca da estratégia até então desenvolvido, e 

baseando-se em seus estudos anteriores, Mintzberg (2001) propõe a qualificação 

das estratégias em famílias, que podem ser divididas basicamente em cinco grupos, 

que são os seguintes: 

a. localizando a essência do negócio; 

b. distinguindo a essência do negócio; 

c. desenvolvendo a essência do negócio; 

d. estendendo a essência do negócio; 

e. reconfigurando a essência do negócio. 

 

Os três grupos iniciais de estratégias estão voltados para as estratégias em 

nível de negócios, e serão abordados neste trabalho, enquanto os outros dois são 

relevantes para o nível estratégico empresarial que comporta várias unidades de 

negócios, ou seja, em nível corporativo. Embora esses grupos de estratégias 

estejam organizados de forma hierárquica e lógica, mas, nas organizações as 

estratégias não obrigatoriamente obedecem a esses níveis para serem 

desenvolvidas e conseqüentemente implementadas (MINTZBERG, 2001).  

Para o autor é difícil propor estratégias genéricas de uma forma realmente 

concisa, já que muitas são as funções que estão envolvidas na identificação da 

estrutura de uma indústria. Na figura 09 a seguir, podemos ver como o autor 

trabalhou o grupo inicial de estratégias através da localização da essência do 

negócio de uma indústria de canoas. 
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Figura 09: Localizando a Essência do Negócio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A operacionalização da localização da essência do negócio, segundo o 

autor, começa com a visualização do negócio na rede em que a empresa atua, 

visando identificar qual é o estágio de operações da organização nesta “corrente” ou 

cadeia produtiva. Assim, o autor destaca três estágios da estratégia que podem ser 

identificados dependendo da localização da empresa na cadeia produtiva. No 

quadro 07 à frente, podemos ver um resumo deste conceito elaborado pelo autor, 

com suas principais características, para facilitar a leitura da figura 09 acima. Assim, 

para cada estratégia de negócio corrente, estágio de operações e foco do negócio, 

há uma caracterização possível para as estratégias que devem ser empregadas pela 

empresa focal. 

Fonte: Mintzberg (2001). 
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Distinguindo a essência do negócio, segundo Mintzberg (2001), está 

relacionado diretamente com as áreas funcionais da empresa, pois as estratégias de 

apoio são aquelas que efetivamente orientam a organização através de suas 

atividades produtivas e, assim sendo, merecem destaque. Aqui, o autor, se apóia 

sobre o conceito de cadeia de valor de Porter (1983),  que divide as atividades de 

valor de uma organização em primárias e secundárias, como pode ser visto na figura 

10 abaixo, onde as atividades primeiras representam as atividades que compõem a 

criação física do produto, a sua venda, sua entrega e pós-venda. Já as atividades 

secundárias, são constituídas pelas outras funções organizacionais de suporte, que 

possuem a finalidade de manter o fluxo do processo das atividades primárias. 

Figura 10: A Cadeia de Valor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de 
Negócio Corrente

Estágio de 
Operações Foco Características

Ascendente primário Matérias-primas, 
extração e conversão

Grandes investimentos, 
vantagens através do custo e 

foco em vendas em detrimento 
de market-share.

Mediana secundário Manufatura

Utilização de múltiplas 
matérias-primas e insumos 

para a produção de um único 
produto final.

Descendente terciário Fornecimento e outros 
serviços Lojas de departamentos

Quadro 07: Estratégia de Negócios de Corrente

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2001)
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Tendo sido identificada a essência do negócio dentro do contexto onde a 

empresa atua, passa-se imediatamente para a expansão deste conceito, partindo 

para a análise das características internas da organização que podem lhe 

proporcionar a vantagem competitiva e a sobrevivência em seu contexto competitivo, 

assim, o segundo nível de estratégias identificado com esse intuito é o nível de 

estratégias funcionais que podem permear as diversas áreas da empresa 

(MINTZBERG, 2001).  

O autor elaborou uma figura que representa as áreas funcionais de uma 

empresa em termos de sistemas, para facilitar a identificação das possíveis 

atividades organizacionais que possam proporcionar a vantagem competitiva. A 

figura 11 abaixo apresenta os sistemas funcionais identificados pelo autor. 

 

Figura 11: Áreas Funcionais em Termos de Sistemas 
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Partindo dos construtos apresentados, Mintzberg (2001), elaborou seus tipos 

elementares de estratégias fazendo também a distinção entre escopo e 

diferenciação, mas caracterizando a liderança em custos como uma forma de 

diferenciação em relação ao preço baixo. Desta forma, o autor lança mão de dois 

tipos de estratégia para distinguir a essência do negócio, inicialmente trabalhando 

com estratégias de diferenciação e depois com estratégias de escopo. 

As estratégias de diferenciação são utilizadas, basicamente, para distinguir 

uma empresa no mercado pelo produto que será oferecido, adotando uma 

perspectiva do cliente, e existindo somente quando este a percebe. São seis as 

maneiras básicas utilizadas pelas empresas para diferenciar seus produtos, quais 

sejam: diferenciação de preço, de imagem, de suporte, de qualidade, de design e de 

não-diferenciação (MINTZBERG, 2001). 

 

a) diferenciação em preço: a maneira mais fácil de diferenciar um produto 

ou serviço, é através da cobrança de um preço mais baixo que o dos 

concorrentes;  

b) diferenciação de imagem: aqui o destaque é o Marketing, já que na 

diferenciação de imagem o produto é posicionado de uma forma que 

pareça diferente dos demais, mesmo que muitas vezes seja igual; 

c) diferenciação de suporte: é como a diferenciação de imagem, por não 

alterar o produto, mas é necessário diferenciar o produto através de um 

suporte que o acompanhe, podendo ser: venda com crédito especial, 

entrega em 24 horas, etc.; 

d) diferenciação de qualidade: esta forma de diferenciação está 

intimamente ligada a alguma característica que torne o produto melhor, 

sem torná-lo fundamentalmente diferente, podendo ser relacionada ao 

desempenho, durabilidade, confiança, etc.; 

e) diferenciação de design: está relacionado basicamente à renovação 

completa no produto através da inovação em seu design; 

f) estratégia de não-diferenciação: esta estratégia é adotada pelos 

imitadores, muitas vezes por falta de competência ou vontade de 
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diferenciar. Esta estratégia é mais identificada em mercados com 

grandes espaços que permitem esse tipo de atitude. 

 

Mintzberg (2001) destaca que, a segunda forma de distinguir a essência de 

um negócio se faz pelo escopo dos produtos e serviços oferecidos pela empresa 

como também pela extensão do mercado aos quais esses produtos são oferecidos. 

Este conceito está essencialmente ligado à questão da demanda a ser atendida, do 

segmento do mercado que será abordado, sempre levando em consideração suas 

características distintivas, suas percepções, enfim, suas necessidades latentes. Com 

o intuito de cumprir esta missão, são basicamente quatro as estratégias de escopo a 

serem adotas pelas empresas: estratégia de não-segmentação, de segmentação, de 

nichos e estratégias personalizadas. 

 

a) estratégias de não-segmentação: a empresa aborda o mercado com 

um produto básico, que seja bom para todos os clientes, com a 

finalidade de captar uma parcela significativa do mercado através de 

uma versão básica do seu produto; 

b) estratégias de segmentação: as possibilidades de segmentação para 

as empresas são ilimitadas, assim, podemos encontrar organizações 

extremamente segmentadas como as lojas de iluminação de grife, lojas 

de departamentos que buscam vender de tudo para todos os tipos de 

clientes, entre outros; 

c) estratégia de nichos: a empresa foca em um único segmento, através 

de ofertas altamente padronizadas, tornando as ações dos 

competidores previsíveis, já que estes tendem a tomar atitudes 

prescritas. De certa forma, todas as organizações atuam em nichos, já 

que é impossível atender todos os clientes com todos os tipos de 

produtos e serviços; 

d) estratégias personalizadas: é o limite da segmentação, onde cada 

indivíduo representa um segmento de mercado. A personalização pode 

ser caracterizada como: pura, “sob medida” e “personalização 

padronizada”. A pura representa a caracterização de uma organização 
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trabalhando numa perspectiva de projetos. Na “sob medida”, existe um 

design básico que é modificado para atender o cliente. Já a  

“personalização padronizada” está relacionada a um produto básico 

que possui uma grande variedade de kits que podem ser inseridos no 

produto final caracterizando-o como uma personalização limitada. 

 

Para trabalhar a essência do negócio, Mintzberg (2001) trata do 

aperfeiçoamento da organização com relação ao seu conteúdo estratégico baseado 

na matriz de produto X mercado da empresa, retomando um conceito anterior - a 

matriz de produto X mercado de Ansoff (1965), mas com pequenas adaptações 

como pode ser observado na figura 12 abaixo. 

Figura 12: Maneiras de Aprimorar um Negócio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As possibilidades para que as empresas aperfeiçoem seus negócios são 

várias. Elas podem desenvolver produtos novos, desenvolver mercados via novos 

segmentos, novos canais de distribuição, novos mercados, entre outras. O autor 

destaca basicamente quatro estratégias elementares para elaborar a essência do 

negócio: estratégias de penetração, de desenvolvimento de mercado, de expansão 

geográfica e desenvolvimento de produtos. 

Fonte: Mintzberg (2001). 
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a) estratégias de penetração: consistem na exploração de mercados com 

uma base produtos já constituída, buscando aumentar a participação 

da organização neste mercado; 

b) estratégias de desenvolvimento de mercado: consiste na promoção da 

base de produtos existentes em novos mercados através da 

segmentação, o que leva a organização a ampliar seu escopo de 

negócio; 

c) estratégias expansão geográfica, muito utilizado por grandes empresas 

consiste na divisão de tarefas e mercados através de várias plantas 

espalhadas pelo mundo, havendo um grande ganho operacional por 

explorar os pontos fortes de cada planta; 

d) estratégias de desenvolvimento de produto: está vinculada ao 

desenvolvimento de novos produtos congêneres para a exploração do 

mercado atual atendido pela organização. Muitas vezes se dá por uma 

elevada segmentação de mercados, que mais tarde retorna em uma 

racionalização para focar a organização naqueles produtos que são 

realmente lucrativos. 
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2.4 ESTRATÉGIAS COLETIVAS 

Com o intuito de administrar sua interdependência e a crescente dinâmica 

do ambiente empresarial, as organizações fazem uso de estratégias coletivas para 

reagir aos movimentos deste ambiente absorvendo seus impactos ou, de forma pro 

– ativa, antecipando suas mudanças através de decisões consistentes (BRESSER, 

1988). Neste sentido, para o autor, as empresas podem fazer uso de estratégias 

coletivas em combinação com as suas estratégias competitivas construindo um 

posicionamento favorável à diminuição dos impactos das mudanças ambientais, 

como também, pela diminuição do grau de incerteza ambiental. 

A interdependência entre as organizações existe pelo fato de que nenhuma 

organização possui controle suficiente sobre as condições necessárias para o 

alcance completo de seus objetivos e/ou desejos. Desta maneira, aparecem 

problemas de incerteza nas decisões organizacionais simplesmente pelo fato de 

que, para alcançar seus objetivos, acaba por depender diretamente do 

comportamento de outras organizações inseridas em seu ambiente (PFEFFER e 

SALANCICK, 1978; BRESSER, 1988). 

As organizações podem utilizar as estratégias competitivas e coletivas ao 

mesmo tempo com a finalidade de gerir sua interdependência, diminuindo a 

incerteza que acompanha as mudanças ambientais. Para parte da literatura, 

estratégias competitivas satisfazem tal necessidade quando a interdependência 

entre as organizações é resultado de uma vantagem competitiva que posicione 

fortemente as empresas no sentido da prevenção de ataques competitivos de seus 

adversários (KHANDWALLA, 1981;  PENNINGS, 1981; BRESSER, 1988).  

Mas, muitas vezes a complexidade da interdependência é tão grande que 

acaba por se tornar obscura, assim, a “leitura” do ambiente competitivo fica 

comprometida. Nessas situações específicas as estratégias coletivas podem 

suplementar as estratégias competitivas como tentativa de diminuição do grau de 

incerteza ambiental, o que por si só facilitaria a tomada de decisão em bases mais 

sólidas (ASTLEY e FOMBRUN, 1983). 

A estratégia coletiva pode ser definida basicamente de duas diferentes 

formas. Por um lado, a estratégia coletiva pode ser definida como uma estratégia 

emergente, que surge em uma grande rede inter-organizacional. Individualmente, 
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essa estratégia coletiva pode surgir através de ações de alguma empresa da rede, 

que por algum motivo tenha tido uma “leitura” privilegiada do futuro. Por outro lado, 

uma estratégia coletiva pode ter sido desenvolvida de forma intencional e voluntária, 

desde que seja resultado da colaboração entre as empresas com a finalidade de 

administrar sua interdependência (ASTLEY e FOMBRUN, 1983; BRESSER e HARL, 

1986).  

Para estes autores, as estratégias coletivas voluntárias podem estar 

baseadas em diferentes mecanismos de coordenação, como podem ser vistos no 

quadro 08 à frente, que utiliza como critério de distinção o grau de formalização das 

relações entre as empresas. Baseado nesse critério de formalização, tanto a 

legislação reguladora como os contratos possuem o mais alto grau de formalização, 

embora o primeiro seja resultado de lobby coletivo junto aos legisladores como 

forma de obtenção de vantagens dispostas em lei. As estratégias coletivas baseadas 

em interconexões entre diretorias ou por extensão de associações comerciais são 

caracterizadas por graus moderados de formalização. Já as colusões e a liderança 

industrial são mecanismos de coordenação informais (BRESSER, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

Para Bresser e Harl (1986) a relação existente entre estratégias coletivas e 

estratégias competitivas é composta basicamente por duas perspectivas 

estratégicas dialeticamente relacionadas. Desse modo, quando estratégias 

competitivas prevalecem em determinado mercado resultando em turbulência e 

incerteza sobre as decisões eventualmente as organizações estarão inclinadas às 

formas coletivas de estratégias (BRESSER, 1988; BRESSER e HARL, 1986).  

De qualquer modo, quando estratégias coletivas prevalecem e criam 

disfunções (redução na flexibilidade estratégica e ampliações dos impactos externos 

Mecanismo de Coordenação Grau de Formalização
Legislação Reguladora Alto

Contratos Alto
Fusões Alto

Joint Ventures Alto
Diretorias Interconectadas Moderado
Associações Comerciais Moderado
Colusões e Liderança Industrial Baixo

Fonte: Adaptado de Bresser (1986)

Quadro 08: Mecanismos de Coordenação para Estratégias Coletivas
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das inovações), aumentando o grau de incerteza e facilitando movimentos 

estratégicos externos, as estratégias competitivas são mais atraentes que 

estratégias coletivas (BRESSER, 1988). 

Essa relação dialética entre as estratégias competitivas e coletivas, segundo 

Bresser e Harl (1986), implica no constante monitoramento ambiental visando 

antecipar essas possíveis disfunções, como também, para manter a capacidade 

organizacional de alterar formas estratégicas coletivas e competitivas quando 

necessário. Embora existindo essa preocupação, alguns conflitos entre as 

estratégias competitivas e coletivas podem ser antecipados e devem ser 

consideradas antes que o mix estratégico seja adotado. 

As empresas, ao tentarem utilizar ambas as estratégias simultaneamente, 

uma em uma área de negócios e a outra em outra área negócios, o potencial de 

contradição nas atividades ou conflitos aumentam, porque a maior vantagem de uma 

pode ser a maior desvantagem da outra, quando pensamos em competitividade. 

Uma das vantagens da estratégia coletiva está na redundância da informação para 

as empresas que compõem a aliança através dos links estabelecidos entre as 

mesmas, tornando o comportamento das empresas previsível, diminuindo incerteza 

e melhorando a qualidade das decisões a serem tomadas (BRESSER, 1988). 

Precisamente esta vantagem – estabilidade através predição 

comportamental – é uma desvantagem quando a empresa deseja alcançar suas 

metas de crescimento através de determinadas estratégias competitivas, já que 

estas podem muitas vezes exigir uma postura secreta da empresa para evitar a 

imitação, o que se torna impossível neste caso pela revelação de seus movimentos 

através da falta de controle sobre as informações dentro da rede de empresas 

(PENNINGS, 1981; BRESSER, 1988). 

A avaliação do risco proporcionado por essas informações sem controle 

emanadas das estratégias coletivas é importante por dois motivos. Primeiro, as 

informações expostas tendem a tornar as estratégias competitivas ineficientes. 

Segundo, porque essas informações sem controle tendem a agravar ainda mais a 

falta de flexibilidade normalmente encontrada nas estratégias. Assim, o autor 

argumenta que as organizações que adotam estratégias coletivas limitam sua 

flexibilidade estratégica porque, ao se abster de determinadas estratégias 
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competitivas tal como o preço, há uma diminuição das opções estratégicas 

disponíveis para a competição (BRESSER, 1988).  

Desde que haja a possibilidade de combinações estratégicas entre 

estratégia coletiva e competitiva em face à revelação de informações por falta de 

controle como resultado dos links proporcionados pela estratégia coletiva, surge a 

necessidade de um “ajuste” estratégico (VENKATRAMAN e CAMILLUS, 1984). 

Assim, para minimizar os impactos destas informações, é necessário obter 

compatibilidade entre as possíveis combinações estratégicas.  

Para que o ajuste entre as estratégias seja alcançado é necessário que 

todas as empresas envolvidas na parceria apreciem os processos que possam levá-

las a qualquer tipo de prejuízo no tocante aos seus planejamentos estratégicos. O 

quadro 09 abaixo resume cada estratégia coletiva e seus processos que levam ao 

prejuízo do segredo estratégico e o respectivo risco proporcionado pela revelação 

das informações.  

Se por um lado, lobbies coletivos levam a proteção através da 

regulamentação, por outro podem impedir o desenvolvimento de ambiente 

competitivo. Normalmente, setores regulamentados possuem um mecanismo de 

coleta e distribuição de informações através de relatórios periódicos que acabam por 

distribuir informações muitas vezes estratégicas, permitindo aos outros atores 

anteciparem movimentos estratégicos comprometendo a competitividade do setor 

(PENNINGS, 1981; BRESSER, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTRATÉGIA COLETIVA PREJUÍZO DO SEGREDO
RISCO PROPORCIONADO PELA 
REVELAÇÃO DE INFORM AÇÕES

Legislação Reguladora Reguladores coletam e 
distribuem informações

Alto

Contratos Contratos são condicionados por 
informações

Baixo

Fusões Empregados insatisfeitos Baixo
Joint Ventures Mediação da Informação Intermediário

Diretorias interconectadas As informações podem fluir por 
vários link s  diretos ou indiretos.

Alto

Associações Comerciais Distribuição através de 
estratísticas do setor

Intermediário

Colusões e Liderança Industrial Comunicação Informal Baixo

Quadro 09 - Estratégias Coletivas e o Risco de Revelação de Informações

Fonte: Adaptado de Bresser (1988).
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Os contratos representam negociações formais entre organizações podendo 

ou não conter informações estratégicas em seu bojo, desta forma, as informações 

necessárias para a efetivação do acordo estarão dispostas no mesmo. Assim, 

quanto menos informações estratégicas o contrato contiver, menor será a 

possibilidade de que estratégias competitivas dos parceiros sejam reveladas 

(BRESSER, 1988). 

Fusões e joint-ventures, duas formas especiais de contratos, onde as fusões 

são representadas por contratos que levam duas ou mais empresas a serem 

controladas por outra, o que muitas vezes levam a parte adquirida a reagir de forma 

hostil ao novo controlador, podendo trazer como conseqüência: ineficiências, 

insatisfação e alto turnover. Embora o risco de disseminação de informações 

estratégicas seja considerado baixo em situações fusões, este não deve nunca ser 

desconsiderado. Já as joint-ventures, são vistas como contratos parciais que 

preservam a autonomia das organizações envolvidas, mas isso eleva o nível de 

disseminação de informações estratégicas para intermediário. Embora este tipo de 

cooperação normalmente esteja vinculada às atividades especificas, a longevidade 

da união leva os parceiros a perceberem qual é a estratégia competitiva do outro 

(BRESSER, 1988). 

Já as diretorias interconectadas, resultam de um processo de associação de 

atividades organizacionais externas apontadas como representativas que tem por 

objetivo a gestão da interdependência e diminuição da incerteza nas relações 

interorganizacionais através do uso de estratégias coletivas por meio de diretores 

que ocupam espaço em diretorias de duas ou mais empresas do setor. Neste tipo de 

aliança o risco de disseminação de informações estratégicas é alto, pelo fato de que 

o controle individual organizacional é muito limitado, já que os diretores podem 

mesmo que indiretamente revelar informações estratégicas cruciais (BRESSER, 

1988; PENNINGS, 1981).  

As associações comerciais, normalmente, provêem serviços diferenciados 

aos seus associados a baixo custo, por exemplo: dados estatísticos dos associados 

(evolução de preços e custos, estoques, etc.), disponibilidade de crédito aos 

associados, auxílio legal e técnico, entre outros. Somando-se a isso, as associações 

ainda podem promover a diminuição do grau de incerteza, como também fomentar o 

aparecimento de uma estratégia coletiva como resultado da interdependência entre 
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as firmas. Dependo do nível de detalhamento dos relatórios periodicamente emitidos 

aos associados, empresas focais podem ter suas estratégias competitivas 

desvendadas, possibilitando movimentos estratégicos preventivos dos concorrentes 

(BRESSER, 1988).  

Normalmente as maiores e mais poderosas empresas possuem certo 

controle sobre as associações comerciais influenciando suas decisões, estipulando 

quais informações serão divulgadas, quais serviços serão oferecidos, etc. Neste 

sentido, muitas vezes, os serviços oferecidos promovem a coerção e a restrição da 

flexibilidade estratégica dos demais associados. Mas, a exclusividade e o baixo 

custo dos serviços legais, financeiros, treinamentos, etc., servem como um poderoso 

incentivo para a captação de novos associados proporcionando o fortalecimento da 

associação. Quando as associações comerciais utilizam atividades para fortalecer 

uma estratégia coletiva há um risco moderado de que informações estratégicas 

sejam reveladas (BRESSER, 1988). 

O termo colusão normalmente está relacionado à união de empresas com o 

intuito de restringir a competição no setor. Sua atratividade está baseada no alto 

grau de informalidade de seus acordos, dificultando sua detecção por mecanismos 

de controle destes tipos de práticas (KHANDWALLA, 1981). A liderança industrial é 

uma forma de colusão tácita baseada na imitação, onde a empresa líder estabelece 

os preços a serem praticados e as outras firmas apenas a seguem.  

Este tipo de acordo possui como diferencial básico que é o de estar dentro 

das leis antitruste. Segundo Bresser (1988), desde que uma estratégia coletiva seja 

concebida através da colusão, construída através de mecanismos informais de 

comunicação, ou de liderança no setor, que é baseada na imitação, o risco de que 

informações estratégicas sejam reveladas é baixo pois, nestes casos, a cooperação 

se dá apenas em determinadas áreas dos negócios, mantendo assim o segredo 

sobre os planos estratégicos das organizações. 

As informações reveladas sem controle pelos processos peculiares a cada 

tipo de estratégia coletiva apresentam pelo menos quatro variáveis que podem ser 

destacadas quando busca-se avaliar os impactos que a revelação destas 

informações pode causar ao posicionamento estratégico das empresas, a saber: 

amplitude da informação revelada, qualidade da informação revelada, simetria da 

interdependência, e controle do evento. Essas situações podem facilitar a 
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combinação de estratégias coletivas de alto risco com estratégias competitivas, 

podendo realizar as alterações na estratégia coletiva para que haja uma diminuição 

do risco estratégico da aliança (BRESSER, 1988). 
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2.5 COMBINAÇÕES ESTRATÉGIAS ENTRE ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS E 
COLETIVAS 

Inicialmente para entendermos quais são e como se caracterizam as 

possíveis combinações entre estratégicas competitivas e coletivas precisamos 

destacar determinadas dimensões das estratégias competitivas, e suas 

particularidades. Para o desenvolvimento destas combinações, Bresser (1988) 

destaca três dimensões das estratégias competitivas segundo a observação de 

Khandwalla (1981), quais sejam: preço, propaganda e promoção e, inovação de 

produto.  

Estas dimensões são classificadas de acordo com a “responsabilidade do 

competidor”, que pode ser definida como a velocidade com a qual cada competidor 

responde as mudanças competitivas do mercado. Assim, a responsabilidade do 

competidor diminui ao longo destas três dimensões competitivas. Isto é importante 

para a avaliação das combinações estratégicas, porque uma informação estratégica  

revelada pode causar danos menores quando os competidores estão habilitados 

para responder rapidamente aos movimentos estratégicos dos concorrentes 

(BRESSER, 1988). 

O quadro 10 à frente apresenta uma tipologia das combinações possíveis 

entre estratégias competitivas e coletivas e a avaliação de viabilidade da 

implementação destas na perspectiva individual das empresas. Uma combinação 

estratégia é considerada viável se (1) o risco de revelação de informações 

estratégicas for baixo, (2) o grau de resposta dos competidores para as dimensões 

competitivas e (3) características da estratégia coletiva, como o número de 

participantes envolvidos e a estabilidade do acordo. A análise destas características 

é importante, pois elas podem impactar  na viabilidade da estratégia coletiva quando 

causam alterações no controle das informações estratégicas e no nível de resposta 

estratégica dos competidores (BRESSER, 1988).  

No quadro 10, as três dimensões competitivas preço, publicidade e 

promoção, e inovação em produtos são diferenciadas por cada uma das sete 

estratégias coletivas apresentadas nos quadros 8 e 9.  
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Tipos de 
Combinações Preço Publicidade e 

Promoção Inovação de Produtos Viabilidade das 
Combinações

1.1 Competição Regulação Regulação Baixo
1.2 Regulação Competição Regulação Baixo
1.3 Regulação Regulação Competição Intermediário
1.4 Competição Competição Regulação Intermediário
1.5 Regulação Competição Competição Intermediário
1.6 Competição Regulação Competição Intermediário

2.1 Competição Contrato Contrato Intermediário
2.2 Contrato Competição Contrato Alto
2.3 Contrato Contrato Competição Alto
2.4 Competição Competição Contrato Alto
2.5 Contrato Competição Competição Alto
2.6 Competição Contrato Competição Alto

3.1 Competição Fusão Fusão Alto
3.2 Fusão Competição Fusão Alto
3.3 Fusão Fusão Competição Alto
3.4 Competição Competição Fusão Alto
3.5 Fusão Competição Competição Alto
3.6 Competição Fusão Competição Alto

4.1 Competição Joint Venture Joint Venture Intermediário
4.2 Joint Venture Competição Joint Venture Intermediário
4.3 Joint Venture Joint Venture Competição Alto
4.4 Competição Competição Joint Venture Alto
4.5 Joint Venture Competição Competição Alto
4.6 Competição Joint Venture Competição Alto

5.1 Competição Conexão Conexão Baixo
5.2 Conexão Competição Conexão Baixo
5.3 Conexão Conexão Competição Baixo
5.4 Competição Competição Conexão Baixo
5.5 Conexão Competição Competição Baixo
5.6 Competição Conexão Competição Baixo

6.1 Competição Associação Comercial Associação Comercial Baixo
6.2 Associação Comercial Competição Associação Comercial Intermediário
6.3 Associação Comercial Associação Comercial Competição Intermediário
6.4 Competição Competição Associação Comercial Intermediário
6.5 Associação Comercial Competição Competição Intermediário
6.6 Competição Associação Comercial Competição Intermediário

7.1 Competição Colusão/LI Colusão/LI Intermediário
7.2 Colusão/LI Competição Colusão/LI Intermediário
7.3 Colusão/LI Colusão/LI Competição Intermediário
7.4 Competição Competição Colusão/LI Intermediário
7.5 Colusão/LI Competição Competição Intermediário
7.6 Competição Colusão/LI Competição Intermediário

LI = Liderança Industrial

Fonte: Bresser (1988).

Quadro 10: Combinações de Estratégias Competitivas e Coletivas e Suas Viabilidades

Dimensões da Competição
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Segundo Bresser (1988), dentro de cada dimensão competitiva uma 

organização pode se relacionar com outra organização usando estratégias 

competitivas ou estratégias coletivas, ou ambas em combinação. Assim, seis 

combinações estratégicas são possíveis para cada estratégia coletiva, gerando uma 

tipologia de 42 combinações possíveis, apresentadas no quadro 10.  

O primeiro dos seis grupos de combinações estratégicas usa uma ou duas 

das três dimensões estratégicas em conjunção com a regulação como base para o 

reforço desta estratégia coletiva. Os níveis de viabilidade das seis combinações 

possíveis variam de baixo a intermediário. As duas primeiras combinações (1.1 e 

1.2) possuem baixo grau de viabilidade, assim, se organizações utilizam a regulação 

para harmonizar a promoção e inovação de produtos e, possuindo flexibilidade para 

trabalhar com o preço (combinação 1.1), a chance de sucesso competitivo é baixa, 

isto porque, uma resposta rápida dos competidores para a dimensão preço pode ser 

esperada e os reguladores tendem a não guardar segredo a respeito de 

propagandas e inovações. A combinação 1.2 pode ser explicada como a primeira, 

onde condições competitivas existiriam somente quando existem possibilidades 

relacionadas à propaganda e promoção, pois nessas condições a resposta dos 

concorrentes leva mais tempo para ser implementada (BRESSER, 1988). 

Como os competidores normalmente precisam considerar um tempo maior 

de resposta para movimentos estratégicos em inovação de produtos, e o risco é 

constante de revelação de informações importantes por parte dos reguladores neste 

tipo de estratégia coletiva, esta combinação 1.3 torna-se mais viável que as 

primeiras, mas evolui pelo exposto somente ao grau intermediário de viabilidade. Já 

as combinações 1.4, 1.5 e 1.6 por permitirem a competição em pelo menos 2 

dimensões estratégicas tornam-as mais efetivas competitivamente, muito embora 

sua classificação, no que tange o grau de viabilidade, fique caracterizada como 

intermediário pela falta de controle sobre a revelação de informações por parte dos 

reguladores (BRESSER, 1988). 

A viabilidade de estratégias combinadas envolvendo contratos é alta, devido 

ao baixo risco representado no tocante a revelação de informações estratégicas. 

Freqüentemente, ao contrário da regulação, poucas empresas se envolvem em 

acordos baseados em contratos, diminuindo assim as restrições competitivas do 

setor. Somente a estratégia combinada 2.1 neste tipo de combinação, apresenta 
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grau de viabilidade intermediário, pois o controle de inovação de produtos, 

propaganda e promoção deixam somente a competição para a dimensão preço, e 

este é caracterizado como de rápida resposta pelos competidores, sem contar que a 

luta por preços mais baixos acaba por restringir as taxas de retorno de toda a 

indústria quando não há diferenciação de produtos (BRESSER, 1988). 

 As combinações oriundas do terceiro grupo de estratégias apresentam alto 

grau de viabilidade por conta do baixo grau de risco de revelação de informações 

estratégicas e, geralmente, por contar com um número muito pequeno de empresas 

envolvidas nesse tipo de estratégia, mantendo assim o setor em alto nível de 

competição. O princípio fundamental da fusão está na obtenção de vantagem 

estratégica em preço, promoção ou desenvolvimento de produto, o que acaba por 

tornar o setor ainda mais competitivo (BRESSER, 1988). 

As joint-ventures, quando utilizadas como fator de fortalecimento de 

estratégias coletivas, apresentam grau de viabilidade ao menos intermediário. Estas 

também envolvem sempre um pequeno número de empresas, que mesmo estando 

inseridas neste tipo de estratégia coletiva acabam competindo em determinados 

setores. Este tipo de estratégia coletiva também sofre com o risco da revelação de 

informações estratégicas pelo contato existente entre as empresas, assim, quanto 

mais joint-vestures em áreas estratégicas uma empresa focal fizer, maior será o 

risco de seus planos estratégicos serem desvendados. Como agravante, se a área 

competitiva que estiver fora da aliança estratégica sofrer com a rápida resposta dos 

concorrentes, a competitividade da empresa focal será restringida ainda mais 

(BRESSER, 1988). 

A adoção da estratégia coletiva de interconexão entre diretorias com a 

finalidade de controlar internamente a indústria, coloca as empresas participantes do 

acordo em alto e constante risco de terem suas estratégias competitivas reveladas, 

mesmo que de forma não-intencional e indireta, justamente pelos links estabelecidos 

entre as diretorias. Assim, confiar na interconexão para fortalecer as estratégias 

coletivas enquanto busca manter flexibilidade competitiva, parece ser impossível, 

segundo Bresser (1988). Desta forma, devido ao alto risco de exposição de 

informações estratégicas, a viabilidade das combinações estratégicas oriundas das 

interconexões de diretorias é considerada baixa. 
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De maneira geral, a viabilidade das combinações estabelecidas através de 

associações comerciais visando o fortalecimento de estratégias coletivas é 

intermediária. Embora a experiência demonstre que a coordenação promovida pelas 

associações comerciais normalmente incidam sobre preço e, promoção e 

propaganda, a possibilidade das associações revelarem muitas vezes informações 

estratégicas em seus relatórios e grande.  

Freqüentemente, organizações atuando individualmente não conseguem 

lutar contra a divulgação destas informações, especialmente quando as associações 

estiverem dominadas por grupos empresariais importantes. Se as associações 

comerciais se engajarem na dimensão preço, mas desenvolverem estratégias 

coletivas nas áreas de propaganda e promoção e inovação em produtos, tal como a 

combinação 6.1, a viabilidade da estratégia é considerada baixa, justamente pela 

competição estabelecida em uma dimensão competitiva de rápida resposta dos 

concorrentes (BRESSER, 1988). 

Combinações estratégicas envolvendo colusões ou liderança industrial não 

estão livres do risco de revelação de informações estratégicas, o que caracteriza tais 

combinações com nível de viabilidade intermediária. Estes acordos em conluio são 

essencialmente informais e volúveis, e por isso possuem baixa capacidade de 

reforço nas estratégias coletivas, assim, as firmas quando encontram uma 

oportunidade de aumentarem seus lucros, mesmo que tendo que desconsiderar o 

acordo informal previamente estabelecido, o fazem. Esse desvio secreto do acordo 

ao longo do tempo pode levar as empresas inicialmente acordadas a guerras de 

preços que podem ser agravadas por disputas mais complexas e dispendiosas em 

outras dimensões estratégicas competitivas, como a inovação em produtos e 

propaganda e promoção (BRESSER, 1988).  
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2.6  A CONFIANÇA NAS RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS 

A confiança é vital para a aliança estratégica de colaboração, porque 

somente confiando nos outros membros da aliança é que as interações e a 

comunicação, tão vitais para um processo cooperativo, podem ocorrer (KUMAR e 

PADDISON, 2000). A confiança, como destacam outros autores (ARROW, 1972; 

DEUTSCH, 1973; LUHMANN, 1979; WILLIAMSON, 1993), é central para a 

existência humana. Para estes autores, as transações comerciais estabelecidas com 

parceiros confiáveis levam as partes a obterem vantagens significativas de 

economia de tempo e de recursos que seriam disponibilizados para encontrar novos 

parceiros.  

Estudos comparativos revelam que, economias onde existe alto grau de 

confiança, se desenvolvem mais rapidamente que aquelas com menos confiança. 

Isso acaba por acontecer porque entre os extremos do estado e da família aparecem 

instituições medianas que, entre outras características, são mais eficientes e 

competitivas (FUKUYAMA, 1995). 

A confiança pode ser entendida como a fé por meio do qual, os stakeholders 

acreditam que todos os envolvidos em determinada situação estão interessados no 

bem-estar de cada um dos outros interessados (KUMAR, 1996). Confiança também 

pode ser entendida como a segurança em uma pessoa ou sistema,  garantindo que 

resultados ou eventos estão de acordo com princípios universais de justiça 

(GIDDENS, 1990).  

Para Shaw (1997), quando confiamos em alguém, esperamos que estes se 

comportem de acordo com os nossos interresses ou com as nossas necessidades. 

Em linhas gerais, estas concepções acordam no sentido do estabelecimento de uma 

relação de confiança onde as decisões a serem tomadas estariam acordo com o 

bem-estar de cada um dos membros de uma determinada aliança, assim, em uma 

situação ideal, nenhuma atitude seria tomada se comprometesse às necessidades 

ou interesses de qualquer um dos stakeholders. 

Embora em uma situação ideal de confiança os interesses de todos os 

envolvidos em uma determinada parceria devam ser observados antes de qualquer 

decisão, em situações reais este comportamento não é efetivo. Um ponto muito 

importante, é que em certas situações a confiança e a desconfiança estão presentes 
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nas situações reais simultaneamente na mesma pessoa, assim, para uma pessoa a 

outra é confiável, para outra pessoa aquela já não é mais confiável (LEWICKI et al, 

1998). 

O mercado como mecanismo externo a empresa, através da oferta e da 

demanda, mostra-se como central nas relações de troca entre os agentes 

econômicos e, a hierarquia como mecanismo de controle, de divisão do trabalho e 

atribuição de poder, como mecanismo interno a empresa. A confiança, seria uma 

variável importante a ser considerada para a análise das relações 

interorganizacionais, já que permite a solução de problemas da coordenação das 

expectativas e interações entre os atores econômicos (BACHMANN, 2001).  

No tocante as relações inter-empresariais a confiança pode ser 

caracterizada como resultado e como meio dessa relação de cooperação. Assim, 

diante da crescente incerteza e complexidade do mundo organizacional, a confiança 

mostra-se como o mecanismo mais apropriado para controlar a vida organizacional, 

em detrimento muitas vezes da hierarquia e da supervisão direta, dada A 

racionalidade limitada dos agentes envolvidos nas transações e da imperfeição das 

informações disponíveis (SYDOW, 1998; LUHMANN, 1979). Neste sentido, a razão 

de ser da confiança está na superação das imperfeições das informações 

disponíveis dos agentes econômicos que se quer transacionar. 

Segundo Sydow (1998), existem algumas propriedades estruturais que 

contribuem para o desenvolvimento da confiança nas relações de cooperação entre 

as empresas. A primeira propriedade estrutural está relacionada à freqüência e à 

abertura da comunicação interorganizacional. Esta comunicação aumenta a 

oportunidade de entendimento mútuo, facilitando a previsão do comportamento do 

outro e, a freqüência da comunicação depende da interdependência dos interesses 

comuns, como também, de tarefas entre as empresas, mas também da proximidade 

física entre elas. A comunicação efetiva desempenha um papel importantíssimo para 

a definição das regras que dão legitimidade ao comportamento das empresas. 

A segunda propriedade estrutural é a multiplicidade das relações, referindo-

se à variedade de conteúdos trocados entre os empresas, ou seja, produtos, 

serviços, informações e conhecimento. Quanto maior a variedade destes conteúdos 

trocados, maior é a contribuição desta para o aumento da confiança. Como exemplo, 

pode-se pensar em empresas que cooperam em atividades de P&D e distribuição de 
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produtos, estas tendem a possuir um maior nível de confiança do que empresas que 

apenas cooperam na aquisição de insumos, já que os conteúdos necessários a uma 

cooperação em P&D e logística são mais variados e complexos do que em compras. 

A terceira propriedade estrutural é a não-finitude da relação, assim, quanto 

mais duradoura for a relação, maior será a probabilidade da cooperação e da 

confiança. Portanto, quanto mais repetições de transações, maior será a confiança 

estabelecida na relação. 

A quarta propriedade estrutural está relacionada ao equilíbrio entre 

autonomia e dependência das empresas nas relações. Isto porque, uma completa 

dependência ou autonomia dos atores dentro da relação de cooperação tenderia a 

prescindir de relações baseadas em confiança; neste caso pode ser feito um 

paralelo entre hierarquia (completa dependência) e mercado (completa autonomia). 

A quinta propriedade estrutural diz respeito ao número e homogeneidade 

das organizações que fazem parte da relação de cooperação. Assim, quanto menor 

o número de empresas mais facilmente é constituída uma relação de confiança. 

Características estruturais semelhantes entre as empresas podem levá-las a certa 

facilitação no desenvolvimento de uma relação de confiança. 

A sexta propriedade estrutural está relacionada à estrutura do campo 

interorganizacional. Desta maneira, quanto maior a proximidade dos atores que 

integram este campo, maior serão suas respectivas reputações, sendo assim, maior 

a probabilidade da constituição de relações de confiança. 

As propriedades da confiança estabelecidas pelo autor, nos levam a pensá-

la como um conceito socialmente construído, onde fatores como as características 

estruturais das empresas e cognitivas de seus gestores podem facilitar ou dificultar o 

desenvolvimento da relação de cooperação baseada na confiança entre as firmas.  



 64

2.7 COALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

O coalinhamento estratégico é visto como a consistência interna das 

decisões estratégicas que dá origem ao ajuste entre as escolhas estratégicas e as 

contingências críticas do contexto organizacional, com destaque ao alinhamento 

eficiente dos recursos e capacidades organizacionais às oportunidades e ameaças 

ambientais (VENKATRAMAN, 1990).  

Ao adotar uma perspectiva teórica normativa, o autor, busca estabelecer 

uma relação de causalidade entre o coalinhamento estratégico e a performance 

organizacional. Neste sentido, o autor destaca como habilidade fundamental de uma 

organizacional a capacidade de identificar quatro componentes essenciais para a 

formulação da estratégia eficientes: (1) identificação de oportunidades e riscos, (2) 

determinação de recursos materiais, técnicos, financeiros e gerenciais (3) 

identificação de valores e aspirações da cúpula e (4) reconhecer responsabilidades 

não-econômicas com a sociedade na formulação das estratégias (ANDREWS, 

2001). 

Na literatura há uma multiplicidade de significados e usos para o termo 

coalinhamento estratégico.  Segundo o autor, o termo pode ser classificado em duas 

perspectivas que levam em consideração o “conteúdo do ajuste” ou “padrão das 

interações”. Na primeira perspectiva, o coalinhamento estratégico é entre a 

estratégia  (visto como um construto separado) e outros construtos importantes, tais 

como: o ciclo de vida de produto, as características administrativas, a estrutura 

organizacional, etc., assim, o ajuste é externo à definição e operacionalização da 

estratégia (VENKATRAMAN, 1990; VENKATRAMAN E CAMILLUS, 1984). 

Na segunda perspectiva, a estratégia não é vista como um constructo 

externo à formulação do “fit” ou ajuste estratégico, mas definido segundo a noção de 

alinhamento entre a formulação e implementação da estratégia em si, onde 

estratégia e coalinhamento estratégico refletem a consistência interna das decisões 

organizacionais evidenciando a existência um padrão decisivo organizacional que 

orienta a organização em seu posicionamento (VENKATRAMAN, 1990; 

VENKATRAMAN E CAMILLUS, 1984). 

Venkatraman (1990) adota a segunda perspectiva em seu trabalho, 

analisando o coalinhamento estratégico através de três dimensões que, segundo o 
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autor, refletem a estratégia em nível de unidade de negócios de uma organização, a 

saber: marketing, manufatura e administrativo. Onde as duas primeiras representam 

esferas funcionais, e a terceira o domínio da organização e da administração. Para 

efetuar a mensuração destas dimensões o autor destaca alguns indicadores como 

mostra o quadro 11 abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basicamente, a coleta de dados foi realizada segundo a aplicação de um 

questionário a duzentas empresas, onde os respondentes deveriam indicar em uma 

escala de cinco (cinco - melhor posicionado, e um - mal posicionado) sua posição 

relativa em relação aos seus competidores em cada um dos indicadores das 

dimensões da estratégia empresaria.  

Como resultado final do estudo, o modelo de análise de coalinhamento 

estratégico desenvolvido pelo autor foi considerado consistente e efetivo, tendo sido 

validado. Como limitação do estudo e sugestão para o desenvolvimento de novos 

trabalhos, o autor destacou a necessidade de desenvolvimento de estudos a 

respeito do coalinhamento externo das organizações, já que as estratégias 

organizacionais de sucesso nos ambientes de negócios também abarcam este tipo 

de “fit”. 

Dimensão Indicadores

Marketing

(1) Eficácia da propaganda
(2) Eficácia dos programas de marketing
(3) Defesa da posição de mercado
(4) Desenvolvimento de perfil competitivo diferenciado

Manufatura
(5) Freqüencia de introdução de novos produtos
(6) Investimento em pesquisa e desenvolvimento
(7) Quantidade de patentes

Administração (8) Competência dos gerentes-chave
(9) Capacidade de absorção de ameaças inesperadas

Performance
(10) Satisfação com o retorno sobre o ivestimento
(11) Lucro líquido relativo aos competidores
(12) Satisfação com retorno sobre as vendas

Quadro 11 - Dimensões do Coalinhamento Estratégico, 
Performance e seus Indicadores

FONTE: Venkatraman (1990)
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO CENTRO VIVO 

 
O Projeto Centro Vivo (PCV) pode ser caracterizado como uma aliança 

estratégica por possuir algumas de suas características elementares como a união 

com intuito de sobreviver e se desenvolver das empresas através da manutenção do 

espaço conquistado no mercado, ou ainda para garantir a conquista de novos 

espaços conjuntamente, muitas vezes se posicionando de forma mais adequada 

diante de outros players, tais como: os shoppings situados nas imediações da região 

central da cidade de Curitiba, que acabam por disputar os clientes com as lojas 

participantes do projeto.  

Tal união entre empresas ainda apresenta outras características 

determinantes de uma aliança estratégica, tais como: aliança caracterizada por duas 

ou mais empresas; a independência e a autonomia depois da criação da aliança; 

foco no desenvolvimento de estratégias de marketing; compartilhamento de 

benefícios; entre outras (PIORE et al, 1984; BRUSCO et al, 1989; NADVI, 1997). 

O PCV foi criado pela Associação Comercial do Paraná (ACP) em maio de 

2004, com o intuito de impulsionar o desenvolvimento do centro da cidade de 

Curitiba por meio da implantação de um grande condomínio comercial, turístico e 

cultural, tendo surgido de parcerias formadas por entidades de classe, associações, 

poder público municipal e estadual, sistema educacional e iniciativa privada. O 

Projeto apresenta-se como de grande valia para moradores e empresários da região 

central de Curitiba, já que com suas ações houve um aumento sensível na 

percepção de segurança e de conforto no centro da cidade, atraindo um número 

maior de consumidores e de membros para o projeto.  

Assim, o Projeto irá beneficiar a curto, médio e longo prazos, os mais de 33 

mil moradores do centro da cidade, além das mais de 140 mil pessoas que circulam 

diariamente na região, fortalecendo o posicionamento da região central da cidade 

como pólo de compras para todos os públicos, e não somente para o consumo de 

produtos populares. Neste sentido, o projeto desenvolve ações focadas no 

melhoramento da experiência de compra na região visando a transformação da 

região central da cidade em um ambiente integrado, agradável, mais seguro, de fácil 
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acesso, com ótimo mix de produtos e serviços, e diversos diferenciais promocionais, 

turísticos e culturais (www.centrovivo.com.br). 

O PCV é um programa de empresários para empresários, que entendem a 

revitalização do centro de Curitiba como a única saída para uma contínua e 

crescente geração de negócios para todos os segmentos envolvidos direta e 

indiretamente com esta ação. Suas ações atingem não somente os empresários que 

participam do Projeto, mas todos os stakeholders da região central de Curitiba, 

construindo programas de cunho social, ambiental e cultural, que em conjunto 

buscam impulsionar de forma sustentável a melhoria de vida na região central da 

cidade.  

Dentre as grandes linhas de atuação do Projeto, pode-se destacar as 

campanhas de varejo, que impulsionaram vendas e atraíram consumidores para o 

centro da cidade, sendo especialmente desenvolvidas em datas comemorativas tais 

como: dia dos pais, dia das mães, Natal, dia dos namorados e dia das crianças. 

Nestas campanhas os consumidores concorrem a prêmios como carros, viagens, 

DVDs e celulares. 

O projeto patrocina cursos de inglês e espanhol para a guarda municipal da 

região central, sendo realizados em parceria com a Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (PUC-PR), com o objetivo de preparar a guarda municipal para prestar 

um melhor atendimento aos turistas que na cidade chegam. O Projeto também 

impulsionou a criação do Cinturão de Segurança Centro Vivo, com o intuito de 

aumentar a segurança no centro da cidade, e o 1° Seminário Habitacional do Centro 

de Curitiba, que objetiva reverter o decréscimo habitacional no centro da cidade. 

Em abril de 2006 o PCV patrocinou o redescobrimento da região central de 

Curitiba com o “Viagem ao Centro de Curitiba”, tendo por objetivo provocar nos 

antigos freqüentadores do centro a vontade de passear, comprar e se divertir. 

Também em 2006 outros projetos foram lançados, tais como: o “Estacione Fácil” 

onde clientes que compram no centro têm direito a desconto em estacionamentos 

conveniados; o “Ponto Ativo”, que é um espaço de prestação de serviços à 

população que reside no centro; o “Hora Feliz” que busca trazer para o centro da 

cidade as pessoas para fazer o seu happy hour, com a intenção de impulsionar a 

experiência dos consumidores no centro da cidade, especialmente na rua XV de 

Novembro; o “Adote uma Praça”, que conta com a parceria de empresas do Projeto 
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para tornar as praças e logradouros mais bonitos e agradáveis, proporcionando 

ainda um retorno institucional para as empresas participantes.   

Ainda em 2006, a Rua Marechal Deodoro começou a passar por reformas, 

recebendo novo calçamento, árvores, lixeiras, telefones e câmeras de segurança. 

Em março de 2005 foi criado pelo PCV o “Você em Cena”, onde as empresas 

promoveram em suas vitrines o Festival de Teatro de Curitiba e distribuíram cupons 

para os consumidores para um sorteio de uma noite vip, com direito translado, jantar 

e peça de teatro.  

Em outubro de 2004, as crianças ganharam um espaço para se divertir 

durante a semana da criança. Uma parceria entre empresas e a Fundação Cultural 

proporcionou, nas praças do centro de Curitiba, espaços destinados a brincadeiras, 

pinturas e jogos. Uma parceria realizada com a escola técnica da UFPR, no ano de 

2004, possibilitou a apresentação de mais de 25 peças de teatro nas ruas do centro 

da cidade.  

O projeto de implantação do Centro de Treinamento e Formação Profissional 

da FIAT, ainda em execução, tem por objetivo proporcionar a capacitação para 

jovens que não têm a oportunidade de uma profissionalização e propiciar a inclusão 

dos mesmos no mercado de trabalho, como também oferecer treinamentos 

altamente qualificados para as empresas participantes do PCV. 

O PCV foi escolhido como finalista do 3º Prêmio de Responsabilidade Social 

no Varejo, promovido, a cada dois anos, pelo Centro de Excelência da Fundação 

Getúlio Vargas e Escola de Administração Empresarial de São Paulo, concurso 

realizado em outubro de 2006. Em 2004 o PCV foi o vencedor do referido prêmio. 

Este breve delineamento do que é o PCV justifica sua escolha para a 

consecução deste trabalho de dissertação, pois, diante de um ambiente altamente 

competitivo que demanda atitudes rápidas, objetivas e certeiras, estão empresas 

que, unidas em torno de um objetivo comum, constituem uma importante aliança 

estratégica. Antes cooperam e se fortalecem para, depois, competir.  
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4. METODOLOGIA 
 

Este capítulo fundamenta e explicita os aspectos metodológicos pertinentes 

a esta pesquisa, apresentando e discutindo inicialmente a estratégia escolhida pelo 

pesquisador para que as perguntas de pesquisa sejam respondidas. Em seguida é 

apresentada a implementação de tal estratégia no tocante ao projeto de pesquisa, 

análise dos dados e a apresentação dos resultados (técnicas). A parte final 

apresenta a organização do processo de coleta dos dados empíricos. 

A questão central do presente trabalho consiste em compreender algumas 

características de um fenômeno – o coalinhamento estratégico externo de 

participantes do Projeto Centro Vivo, com os fatores estratégicos de atuação do 

projeto. Este fenômeno – um processo – está inserido em determinado contexto, 

onde cada elemento componente desta aliança estratégica não só desenvolve 

alianças em diferentes graus de intensidade, como também de formas diferentes, 

seja pelo seu porte, tempo de atividade, ramo de atuação, localização física, etc. 

Assim, suas escolhas estratégicas individuais devem contemplar, além de suas 

necessidades particulares, a estratégia coletiva da associação. 

A convergência dos associados aos fatores estratégicos de atuação do PCV, 

serviu como base para a mensuração e análise do coalinhamento estratégico 

externo do grupo de empresas que compõem a aliança. Análises estatísticas foram 

realizadas com o intuito de verificar possíveis discrepâncias estratégicas 

relacionadas aos fatores estratégicos do projeto, partindo de fatores de agrupamento 

tais como: ramos de atividade das empresas, porte, tempo de atividade e localização 

física, entre outros. 

 

 

4.1 QUESTÕES DE PESQUISAS 
 

(1) Quais são as empresas que participam do PCV? 
(2) O que é o PCV e como ele está estruturado? 
(3) Como estão estruturados os relacionamentos inter-organizacionais 

dentro do PCV? 
(4) Quais são os níveis de confiança existentes em seus 

relacionamentos? 
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(5) Qual é a estratégia coletiva do PCV, e qual é a sua orientação? 
(6) Quais são os fatores estratégicos de atuação do PCV? 
(7) Existe coalinhamento externo entre a estratégia coletiva da aliança 

através de seus fatores estratégicos com as empresas da aliança? 
(8) Existem fatores que facilitem ou dificultem este coalinhamento 

estratégico externo? Quais são? 
(9) Como se caracteriza o coalinhamento estratégico externo das 

empresas participantes a cada fator estratégico da aliança? 
(10) Existem sub-grupos de empresas dentro do PCV? 
(11) Existem diferenças de coalinhamento dentro desses grupos de 

empresas? Como se caracterizam essas diferenças? Existem 
padrões de comportamento? 

 

 

4.1.2 DEFINIÇÃO DOS TERMOS E DAS VARIÁVEIS (DC E DO) 

Consideram-se como variáveis independentes: a confiança, o perfil dos 

relacionamentos, as motivações de ingresso no PCV e eventuais padrões de 

comportamento dos grupos de empresas. Como variável interveniente a estratégia 

coletiva através dos FEA do PCV, e como variável dependente considera-se o 

Coalinhamento Estratégico Externo das Organizações. 

Figura 13: Relação entre variáveis. 
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CONFIANÇA 

DC: A confiança pode ser entendida como a fé por meio da qual os 

stakeholders acreditam que todos os envolvidos em determinada situação estão 

interessados no bem-estar de cada um dos outros membros (KUMAR, 1996). 

Confiança também pode ser entendida como a segurança em uma pessoa ou 

sistema, garantindo que resultados ou eventos estão de acordo com princípios 

universais de justiça (GIDDENS, 1990). 

DO: A confiança foi avaliada de acordo com o grau de concordância para 

com as afirmações acerca da confiança dos associados nos associados, e destes na 

ACP e no PCV. Assertivas também foram colocadas a respeito da percepção da 

priorização dos interesses dos associados pela ACP e pelo PCV. O grau de 

concordância variou de acordo com escala Likert de cinco pontos, onde um 

representava  “Discordo Plenamente” e cinco - “Concordo Plenamente”. 

PERFIL DOS RELACIONAMENTOS 

DC: O perfil dos relacionamentos foi caracterizado pelos níveis de 

participação dos associados no PCV, percepção acerca da objetividade e clareza 

dos objetivos do PCV, percepção a respeito de melhora no negócio depois da 

entrada no PCV, grau de conhecimento das estratégias do PCV, nível de 

comprometimento com as estratégias do PCV e pela percepção da existência de um 

canal de comunicação sempre aberto com o Projeto. 

DO: O perfil dos relacionamentos está definida aqui pela afirmação que 

contém os elementos acima descritos, utilizando grau de concordância que varia de 

acordo com escala Likert de cinco pontos, onde um é “Discordo Plenamente” e cinco 

“Concordo Plenamente”. 

 

MOTIVAÇÕES DE INGRESSO 

DC: Muitas são as possíveis razões pelas quais as empresas cooperam em 

alianças estratégicas. Essas razões refletem as diferenças de objetivos estratégicos, 

posições de mercado, ações atuais e possíveis das outras empresas e o “status” 

corrente da própria empresa (KASA, 1999). De acordo com a revisão teórico-

empírica as motivações podem ser: dependência de recursos (PFEFFER e 
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SALANCICK, 1978; PFEFFER, 1982); aprendizado e aquisição de produtos, 

conhecimentos e competências (LEI e SLOCUM, 1992); complementaridade de 

conhecimento (NIELSEN 2001, GULATI, 1997); diminuição da competição no setor 

(KHANDWALLA, 1981); e disponibilidade de serviços importantes (BRESSER, 

1988). 

DO: As motivações de ingresso obteve-se através de afirmações que 

contenham os elementos acima descritos, utilizando grau de concordância, que 

variará de acordo com escala Likert de cinco pontos, onde um representa “Discordo 

Plenamente” e cinco - “Concordo Plenamente”. 

 

PADRÕES DE COMPORTAMENTO 

DC: Segundo Mintzberg (2001), os padrões de comportamento revelam o 

posicionamento das organizações em seu ambiente de atuação através de suas 

escolhas estratégicas, que representam uma característica mediadora entre os 

contextos interno e externo da organização. 

DO: Os padrões de comportamento obteve-se por meio da análise de cluster 

no SPSS com todas as variáveis que compõem os níveis de confiança e os perfis de 

relacionamentos e de ingresso no PCV. 

 

ESTRATÉGIA COLETIVA 

DC: A estratégia coletiva pode ser definida basicamente de duas diferentes 

formas. Por um lado, a estratégia coletiva pode ser definida como uma estratégia 

emergente, que surge em uma grande rede inter-organizacional. Individualmente, 

essa estratégia coletiva pode surgir através de ações de alguma empresa da rede, 

que por algum motivo tenha tido uma “leitura” privilegiada do futuro. Por outro, uma 

estratégia coletiva pode ter sido desenvolvida de forma intencional e voluntária, 

desde que seja resultado da colaboração entre as empresas com a finalidade de 

administrar sua interdependência (ASTLEY e FOMBRUN, 1983; BRESSER e HARL, 

1986). 

DO: A estratégia coletiva operacionalizou-se através da identificação de 

programas e/ou projetos do PCV que possam ser enquadrados nas dimensões 
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estratégicas coletivas proposta por Venkatraman (1990), Yoshino e Rangan (1996) e 

Nadvi (1997), quais sejam: a prática de estratégicas de marketing conjunta; a 

aquisição coletiva de insumos; compartilhamento de encomendas volumosas e/ou 

divisão de níveis de produção a partir de capacidades produtivas; a utilização 

comum não só de instalações, máquinas e equipamentos e ferramentas, mas 

também de informações sobre o mercado e desenvolvimento conjunto de produtos. 

 

COALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

DC: O coalinhamento estratégico é visto como a consistência interna das 

decisões estratégicas que dá origem ao ajuste entre as escolhas estratégicas e as 

contingências críticas do contexto organizacional, com destaque ao alinhamento 

eficiente dos recursos e capacidades organizacionais às oportunidades e ameaças 

ambientais (VENKATRAMAN, 1990). 

DO: O coalinhamento estratégico externo foi obtido através da determinação 

dos níveis de adesão aos FEA de PCV de forma individual e geral, para a amostra 

como um todo e para os eventuais clusters de empresas que possam ser 

identificados. As perguntas referentes à determinação do nível de coalinhamento 

estratégico das empresas com a estratégia coletiva do PCV, foram elaboradas em 

diferencial semântico, em escala Likert de 7 pontos, onde: 1 representava adesão 

total ao FEA e 7 - nenhuma adesão do FEA. Os níveis de adesão serão os 

seguintes: de 1 a 3 (Alta Adesão), de 4 a 5 (Média Adesão) e de 6 a 7 (Baixa 

Adesão). 

 

 
4.1.3 DEFINIÇÃO DE OUTROS TERMOS IMPORTANTES 
 
COMBINAÇÕES ESTRATÉGIAS ENTRE ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS E 
COLETIVAS 

 

DC: São representadas pelas possibilidades de combinações entre 

estratégias coletivas e competitivas no que tange às dimensões estratégicas 
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competitivas destacadas por Bresser (1988), a saber: preço, publicidade e promoção 

e inovação de produtos. 

DO: A combinação estratégica que represente fidedignamente o tipo de 

aliança estabelecida pelo PCV com seus associados, foi obtida através das 

entrevistas com diretores do projeto e também por meio da aplicação do 

questionário aos associados ao projeto, seguindo as orientações do modelo 

proposto por Bresser (1988). 

 

 

4.2 DESIGN E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Esta seção apresenta os aspectos relativos ao delineamento da pesquisa, 

população e amostragem, coleta de dados, tratamento dos dados e limitações da 

pesquisa. 

 

4.2.1 TIPO DE PESQUISA 
Considerando os objetivos desta pesquisa, basicamente duas finalidades 

relacionadas podem ser observados, são elas: 

 

a) descrição; 

b) explicação. 

 

Neste sentido, procurou-se descrever a estratégia coletiva do PCV em seus 

por menores, através da identificação de seus fatores estratégicas essenciais, 

estimar a implicação destes na formulação estratégica das empresas que compõem 

esta aliança cooperativa, averiguar a existência de fatores influenciadores deste 

processo de coalinhamento estratégico externo e suas implicações neste “fit”, e, por 

fim, explicar como essas variáveis se relacionam e afetam o coalinhamento 

estratégico externo das empresas. Para tanto, utilizou-se, um delineamento do tipo 

levantamento nos moldes proposto por Babbie (2005). Segundo este autor, tornou-

se costumeiro o desenvolvimento de pesquisas de levantamento em ciências sociais 

que contemplam dois objetivos: a descrição e a explicação. Ademais, este 
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delineamento mostra-se adequado na medida em que se busca identificar relação 

entre variáveis que afetam o constructo coalinhamento estratégico externo. 

 

4.2.2 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

A estratégia de pesquisa, segundo YIN (2001), está condicionada 

basicamente a três aspectos: (i) o tipo de questão de pesquisa proposta, (ii) o 

alcance do controle do pesquisador sobre os reais eventos comportamentais, e (iii) o 

nível de foco nos eventos contemporâneos em oposição aos históricos. 

A escolha da estratégia de pesquisa mais adequada consiste em identificar o 

método mais adequado, dentro dos limites de tempo e recursos do pesquisador, 

para responder às perguntas de pesquisa. Diferentes métodos captam diferentes 

facetas da mesma realidade. Neste sentido, Easterby-Smith (1990), reconhecendo 

essas diferenças de perspectivas, salienta a necessidade de “triangular”, onde 

possível, pelo uso de métodos quantitativos e qualitativos.  

Para a satisfação das necessidades deste projeto de pesquisa, 

implementou-se um processo investigativo composto basicamente por três etapas 

distintas, são elas: 

1) Preparação: Entrevistas em profundidade foram realizadas com os 

membros do conselho diretivo do PCV com a finalidade de identificar seus fatores  

estratégicos de atuação (estratégia coletiva) e encontrar suas características 

peculiares. Também foram feitas análises de documentos (dados secundários) 

referentes ao projeto com a finalidade de confrontar estes com as entrevistas 

realizadas anteriormente. Tendo sido identificada a estratégia coletiva do projeto, 

desenvolveu-se o instrumento de coleta de dados (questionário), sendo este 

avaliado através da realização um pré-teste, com finalidade de identificação e 

correção de problemas.  

2) Coleta de dados: foi realizado um survey com os membros do PCV com 

a finalidade de obtenção de dados primários que permitissem verificar o 

coalinhamento estratégico externo das empresas participantes, bem como a 

identificação de possíveis fatores que possam facilitar ou dificultar o processo de 

coalinhamento estratégico externo. 
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3) Análise dos dados: foram realizadas análises estatísticas nos dados 

primários obtidos no processo de coleta, com a finalidade de descrever e explicar o 

coalinhamento estratégico externo dos associados com a estratégia coletiva do 

PCV. Para a consecução desta etapa foram utilizados os softwares Excel, Office da 

Microsoft e o pacote estatístico SPSS. 

 

4.2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Para a consecução deste trabalho, realizou-se um levantamento nos moldes 

proposto por BABBIE (2005). Para o autor, tornou-se costumeiro o desenvolvimento 

de pesquisas de levantamento em ciências sociais que contemplam dois objetivos, 

como no caso: descrição e explicação. Ademais, este delineamento mostra-se 

adequado na medida em que se busca o mapeamento das relações entre as 

variáveis que afetam o construto alinhamento estratégico. 

Pesquisas de levantamento são normalmente realizadas com a finalidade de 

descrever ou entender relações observadas em uma população quando as variáveis 

de análise estão dispostas naturalmente no ambiente e não podem ser manipuladas 

ou submetidas ao controle do pesquisador (SELLTIZ et al., 1987). Assim, é 

característica dos levantamentos a seleção de uma amostra de determinada 

população, desenvolvimento e aplicação de questionário e, a partir de uma 

perspectiva quantitativa, efetuar-se o tratamento e a análise dos dados. Neste 

sentido, Kerlinger (1980) sugere que as pesquisas de levantamento compreendam a 

coleta de dados de uma população com a finalidade de avaliar a incidência relativa, 

a distribuição e a inter-relação de fenômenos que ocorrem naturalmente. 

Acrescenta-se ainda como característica dos levantamentos, a estrutura lógica, a 

parcimoniosidade de variáveis e a especificidade de metodologias de análise 

utilizadas (BABBIE, 1999). 

Para atender às necessidades deste trabalho, e levando em consideração os 

diferentes tipos de desenhos de levantamento, o presente estudo possuiu corte 

transversal, se caracterizando como uma survey inter-seccional, seguindo 

classificação de Babbie (2005, p.101). Segundo o autor, neste tipo de survey, dados 

são colhidos, em determinado período de tempo, com a finalidade não só de 

descrever o caso naquele momento, mas também para determinar relações entre 

variáveis. Vale ressaltar que o nível de análise considerado é organizacional, e a 
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unidade de análise, os dirigentes do nível estratégico das organizações associados 

ao PCV. 

 

4.2.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população é, nesta pesquisa, representada por todas as empresas filiadas 

à Associação Comercial da Cidade de Curitiba, que pertençam ao PCV, perfazendo 

um total de 155 empresas. 

A proposta inicial deste trabalho era disponibilizar o questionário impresso 

para as 155 empresas que participam do Projeto. O processo de resposta dos 

questionários foi acompanhado pelo pesquisador ou representante deste, com o 

objetivo de que todos os questionários enviados fossem aproveitados nas análises. 

Ademais, este trabalho foi desenvolvido sob acordo com a diretoria do PCV, o que 

em última instância facilitou o alto índice de retorno. 

 

4.2.5 COLETA DOS DADOS 

Tendo em vista a metodologia proposta para o desenvolvimento deste 

estudo, a coleta de dados privilegiou duas fontes de dados, ou seja, primárias e 

secundárias, em dois momentos distintos do trabalho como foi acima mencionado. 

As fontes primárias foram representadas pelas entrevistas semi-estruturadas com 

diretores do PCV e com o pessoal de apoio, e da aplicação de questionário aos 

associados ao projeto.  

Os dados secundários, segundo Richardson (1999), foram constituídos pelas 

informações já reunidas, catalogadas e disponibilizadas, coletadas em um período 

temporal não coincidente com o da realização da pesquisa e para algum outro 

propósito. Estas fontes foram representadas pelas publicações oficiais da 

associação, sites da internet relacionados ao projeto, atas de reuniões do projeto, 

dentre outras fontes de evidências que posteriormente puderam ser disponibilizadas 

e utilizadas pelo pesquisador. 
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4.2.5.1 INSTRUMENTO DE COLETA 

O questionário foi elaborado com base em revisão teoria minuciosa visando 

atender aos objetivos desta pesquisa. O instrumento de coleta é composto 

basicamente por quatro partes: a primeira, teve como objetivo central a 

caracterização dos respondentes, com perguntas que vão do sexo do respondente, 

passando pelo nível de escolaridade e culminando com o tempo de trabalho na 

empresa em questão. 

A segunda parte do questionário visa à caracterização da empresa, 

iniciando-se com questionamentos de ordem estrutural, do tipo, quantidade de 

funcionários, faturamento, localização da sede, tempo de filiação ao Projeto, etc. 

Questões categorizadoras, seguem invariavelmente o padrão estipulado pelo 

Sebrae (2005). A terceira parte é destinada à compreensão das formas de 

relacionamento das organizações participantes do PCV e suas motivações para 

adentrarem ao Projeto. Os elementos essenciais que originaram estas questões, 

também são obtidos no processo de revisão teórica e, em sua grande maioria, 

utilizam escala de concordância Likert de 5 pontos, variando de 1 “Discordo 

Totalmente” a 5 - “Concordo Plenamente”.  

A parte 4 deste instrumento de coleta contempla efetivamente os objetivos 

desta dissertação, onde podem-se encontrar os elementos que visam medir o 

construto coalinhamento estratégico externo através das oito primeiras questões. 

Com o intuito de contemplar o construto coalinhamento estratégico externo de 

maneira satisfatória, as questões foram elaboradas com base em uma escala de 

diferencial semântico de sete pontos, onde na extrema esquerda destacam-se 

estratégias coletivas e na extrema direita posicionamentos estratégicos individuais. 

Assim, o respondente deveria em suas respostas sinalizar as preferências 

estratégicas da empresa.  

Este tipo de escala foi originalmente concebido para explorar as dimensões 

do significado e que hoje pode ser avaliada através da realização de um conjunto de 

escalas bipolares onde o respondente seleciona aquela que mais reflete a sua 

atitude em maior medida. Ou seja, esta escala de diferencial semântico consiste em 

série de adjetivos extremos que qualificam o objeto de atitude, diante dos quais se 

solicita a reação do respondente. 
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O próximo passo seria a realização do pré-teste, com três empresários 

participantes do PCV, alvos da pesquisa. O instrumento de coleta, segundo Babbie 

(2005), deve ser aplicado preferencialmente tal como será utilizado na pesquisa. 

Desta forma, o questionário foi aplicado no pré-teste no mesmo formato daquele que 

seria posteriormente aplicado junto às demais empresas participantes do Projeto. 

Realizado o pré-teste, foram feitos alguns ajustes necessários, no sentido do 

aprimoramento do instrumento, ajustes estes que estavam em consonância com as 

sugestões dos entrevistados. 

  

4.3 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

Para a aplicação dos questionários, a pesquisa contou com a participação 

de 11 entrevistadores, selecionados dentre os alunos da turma do primeiro ano do 

curso de graduação em Administração de Empresas da Universidade Federal do 

Paraná, que se colocaram a disposição para participar deste trabalho. Os 

entrevistadores foram treinados para garantir a sua familiaridade com o questionário 

e também a sua neutralidade na hora da aplicação do instrumento de coleta. Este 

tipo de coleta de dados é considerado, segundo alguns autores, tal como Babbie 

(2005), um survey por entrevista, pois utiliza entrevistadores para realizar a 

aplicação dos questionários.  

Este método foi escolhido pelas vantagens que apresenta, pois conforme 

afirma Babbie (2005), surveys por entrevistas têm em geral taxas mais altas de 

respostas; a presença de um entrevistador geralmente reduz a quantidade de “não 

sei” e “sem resposta”, além de o entrevistador ter o poder de clarear o assunto ou 

evitar confusões relativas às questões, ponto este muito importante, pois o 

questionário possui uma escala que algumas vezes necessitou de explicações por 

parte dos entrevistadores.  

A aplicação dos questionários se deu em duas etapas. A primeira etapa 

consistiu em um agendamento prévio, realizado por telefone, com os empresários 

para aplicação dos questionários. Pelo agendamento ficava estipulado a data, 

horário, local das entrevistas e responsável pelas respostas. Feito isto, foi planejada 

a escala de visitas através da elaboração de itinerário e conseqüente distribuição 
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dos questionários aos pesquisadores. Os questionários possuíam itens de controle 

em sua última folha, onde ficavam destacados o nome da empresa, o endereço, o 

nome da pessoa que iria responder a pesquisa, tempo de execução e nome do 

entrevistador. Esta etapa foi realizada durante 12 dias úteis, com retorno de 90 

questionários, totalizando mais de 50% de retorno já no início dos trabalhos. 

A segunda etapa foi realizada com as empresas em que o agendamento não 

foi possível. Assim, realizou-se o que Babbie (2005) classifica como “uma survey 

domiciliar cara a cara”, onde os entrevistadores recebem uma lista com o nome e o 

endereço das empresas com o intuito de aplicar o questionário. Para o autor, neste 

tipo de pesquisa, o entrevistador se torna o responsável por encontrar os 

respondentes e aplicar os questionários.  

Assim, os questionários aplicados nesta segunda fase de coleta, 

objetivavam a coleta junto às empresas que não foram consultadas na primeira fase, 

portanto, a diferença essencial entre as duas fases está no agendamento que 

precedeu as primeiras visitas. Esta etapa teve a duração de aproximadamente duas 

semanas e resultou em um retorno de mais 28 questionários válidos, que totalizaram 

quase 24% do total.  O objetivo inicial deste trabalho era uma tentativa de censo, e a 

amostra resultante, depois de realizada a coleta dos dados, foi de 118 questionários 

válidos. 

 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Foi realizada uma análise documental com a finalidade de filtrar informações 

pertinentes, proporcionando uma triangulação de instrumento de coleta de dados. 

Para BARDIN (1977) a análise documental consiste na “operação ou um conjunto de 

operações, visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e 

referenciação”.  

Realizou-se, inicialmente, análises descritivas, com o intuito de descrever a 

amostra, os respondentes e as empresas. Seguiram-se a estas, análises 

multivariadas - com destaque para as do tipo fatorial, com o intuito de descobrir 

inter-relações entre os perfis de respostas; análises de variâncias - com intuito de 

fazer comparações entre grupos, e de cluster (conglomerados) - com intuito de 
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encontrar padrões de comportamento dentro do grupo de empresas que compõem o 

PCV.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

A seguir é apresentada a análise dos dados referentes a esta pesquisa. 

Iniciou-se com a demonstração do perfil da população e logo em seguida são 

analisados todos os dados que visam atender aos objetivos deste estudo. Partindo 

de uma amostra de 118 questionários válidos, fixou-se o nível de significância alpha 

= 0,05, onde em uma relação observada em um conjunto de dados amostrais, 

expressa a probabilidade de erro inferior a 5% (BABBIE, 2005).  

Com o intuito de medir o nível consistência interna de construtos utilizados 

no questionário empregou-se o Alpha de Cromback, obtendo os seguintes 

resultados: construto III dos Relacionamentos da Empresa (questões de 16 a 33) 

valor Alpha = 0,821; construto IV do Perfil Estratégico Coletivo das Empresas 

(questões 34 a 41) valor Alpha = 0,750. Em seguida apresentam-se as análises do 

perfil da amostra, do perfil dos respondentes, do perfil da empresas, do perfil dos 

relacionamentos das empresas, a classificação e análise do PCV, a classificação e 

análise da estratégia coletiva do PCV e as análises do coalinhamento estratégico 

externo das empresas, suas variações e implicações. 

 

5.1 PERFIL DA AMOSTRA 

Esta análise inicial da amostra tem por objetivo fornecer subsídios 

descritivos essenciais para a consecução deste trabalho, satisfazendo ainda, um de 

seus objetivos iniciais destacados no capítulo 4 referente à metodologia. Não 

obstante, visa fornecer uma visão geral das empresas que compõem o PCV. Tal 

análise está restrita à parte 3 do questionário, que é composta essencialmente por 

questões relativas a variáveis categóricas. 

Inicialmente, a amostra de empresas era de 160 unidades, mas 05 

empresas foram descartadas da amostra inicial, sendo, 02 por encerramento de 

atividades, 01 por ser apenas a parte administrativa de uma rede de empresas que 

já estava participando da pesquisa e, 02 por não participarem mais do PCV. 

Portanto, nossa amostra efetiva ficou em 155 empresas, das quais obtive-se retorno 

de 118, totalizando um retorno de 76,13%. 
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5.2 PERFIL DO RESPONDENTE 

A seguir observa-se o gráfico 01, referente à análise descritiva dos gestores 

das organizações pesquisadas. As análises gráficas que se seguem referem-se aos 

respondentes enquadrados como gerentes ou sócios/proprietários, por se tratarem 

de indivíduos que se encontravam no nível estratégico das organizações. A análise 

da variável sexo dos respondentes não apresentou diferença estatística significativa 

entre homens e mulheres. O quadro de gestores das empresas pesquisadas está 

disposto com 69 homens e 49 mulheres. 

Gráfico 01: Sexo dos Gestores de Empresas do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação à idade dos gestores, a concentração ficou na faixa etária entre 

20 e 50 anos, distribuídos da seguinte forma: 01 indivíduo com idade até 20 anos; 35 

indivíduos entre 20 e 30 anos; 37 indivíduos entre 30 e 40 anos; 32 indivíduos entre 

40 e 50 anos e; 13 indivíduos com idade superior a 50 anos. Abaixo encontra-se o 

gráfico 02, apresentando a distribuição dos gestores por idade. 
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Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 02: Idade dos Gestores de Empresas do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variável escolaridade do respondente apresentou concentração para os 

indivíduos que possuem segundo grau completo. Desta forma, a distribuição da 

variável escolaridade ficou dividida da seguinte maneira: 05 respondentes com 

primeiro grau completo; 71 com segundo grau completo; 34 com terceiro grau 

completo; 06 com pós-graduação e; apenas 1 com mestrado/doutorado. O gráfico 03 

à frente apresenta os dados plotados. 

Gráfico 03: A Escolaridade dos Gestores de Empresas do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao cargo ocupado pelo respondente, os dados coletados 

apresentaram a seguinte configuração: 20 indivíduos estão dispostos como 

Sócios/Proprietários; 93 como gerentes e; 5 como supervisores. Neste caso os 

supervisores foram mantidos por, analogamente, possuírem uma posição similar a 
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de gerentes nas organizações em que trabalham. Assim, o gráfico 04 abaixo 

apresenta os dados. 

Gráfico 04: Os Cargos dos Gestores de Empresas do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao tempo em que o respondente trabalha na organização, as 

respostas ficaram distribuídas da seguinte forma: 09 até 1 ano no emprego; 09 entre 

1 e 2 anos; 16 entre 2 e 4 anos; 10 entre 4 e 5 anos e; 74 mais do que 5 anos. 

Percebe-se uma alta concentração de gestores com mais de 5 anos na empresa, 

como podemos no gráfico 05. 
Gráfico 05: Tempo de Trabalho na Empresa 
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5.3 PERFIL DAS EMPRESAS 

No quadro 12 à frente, pode-se ver os ramos de atividades das empresas 

que participaram desta pesquisa. Destacando o grupo de vestimenta, aglutinando: 

calçados e acessórios com vestuário, com aproximadamente 36% da amostra, 

seguido pelo ramo de farmácias, com cerca de 16%. O Ramo de Jóias aparece em 

quarto lugar, com cerca de 11%, seguido do ramo de eletro-eletrônicos com 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, inicia-se a descrição de mais 8 variáveis relativas à adequada 

classificação do perfil das empresas pesquisadas. A primeira delas refere-se ao 

tempo (em anos) que a empresa é gerida da atual administração, com intuito de 

verificar possíveis distorções de percepção pelo baixo tempo de participação da 

administração atual na gestão da organização.  

Para o item em questão, houve altíssima concentração de respostas na  

opção “mais de 4 anos”, que totalizou 90 respostas, seguido pela opção “menos de 1 

ano”, que totalizou 11 respostas. Desta forma, os dados coletados descrevem 

empresas que são geridas pela mesma administração com tempo superior ao da 

instituição da parceria com o PCV, evitando assim, distorções de percepção. A 

seguir, no gráfico 06 encontram-se todas as respostas plotadas.  
 

Ramo Qtde Porcentagem
Sapatos e Acessórios 23 19,49%
Vestuário 19 16,10%
Farmácias 18 15,25%
Jóias 13 11,02%
Móveis e Eletro-eletrônicos 12 10,17%
Óticas 9 7,63%
Alimentos 7 5,93%
Cosméticos 3 2,54%
Outros 3 2,54%
Ensino 2 1,69%
Itens Para a Casa 2 1,69%
Locação de Imóveis 2 1,69%
Papelarias/Livrarias 2 1,69%
Presentes e Bijuterias 2 1,69%
CD/DVD e Instrumentos Musicais 1 0,85%

Total 118 100,00%

Quadro 12: Ramos de Atividade da Amostra de Empresas 
Pesquisadas

FONTE: dados da pesquisa.
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Gráfico 06: Tempo de Gestão da Administração Atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao ramo de atuação, as empresas apresentaram alta 

concentração no comércio, que totalizou 111 respostas, seguido pela prestação de 

serviços com 7 respostas. O gráfico 07 abaixo apresenta os dados. 
Gráfico 07: Ramo de Atuação das Empresas do PCV 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outro item levantado pelo questionário referia-se ao principal produto 

comercializado pela empresa. Muitos foram os produtos citados, assim, para facilitar 

a visualização gráfica foi realizado um agrupamento dos produtos em certas 

“classes” de produtos, que podem ser vistas logo abaixo no gráfico 08.  
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Gráfico 08: Principais Produtos Comercializados Pelas Lojas do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No espaço destinado aos anexos está disponível uma tabela original 

completa com todos os produtos destacados pelos gestores, sem o agrupamento. 

Os dados para este item ficaram basicamente concentrados em calçados, vestuário 

e farmácias totalizando 60 estabelecimentos, representando cerca de 51% do total 

de empresas da área.  

Um outro grupo de empresas representando os segmentos de jóias, 

eletrodomésticos, óticas e alimentos totalizou 41 empresas, representando 

aproximadamente 35% da amostra. O segmento de menor expressão foi o de 

comércio de Cd/DVD e instrumentos musicais com apenas uma empresa, 

representando 1,69% do total pesquisado. 

Com relação ao número de funcionários, a amostra apresentou as seguintes 

freqüências: 31 para até 09 funcionários, 29 entre 10 e 19, 36 entre 20 e 49, 9 entre 

50 e 99 e, 13 para acima de 100 funcionários. A análise classificatória com relação 

ao porte, seja este por quantidade de funcionários ou pelo faturamento anual, será 

apresentado em momento oportuno, seguindo-se os critérios comumente adotados 

em pesquisas desta ordem. 

O gráfico 09 à frente apresenta as composições das empresas, baseado em 

seu número de funcionários de acordo com os critérios acima destacados. 
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Gráfico 09: Número de Funcionários de Empresas do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Uma variável complicada de coletar é o faturamento anual das empresas, 

neste estudo também não foi diferente. A variável em questão apresentou baixa 

margem de resposta, assim, sua taxa de respostas ficou em 63,56%, composta da 

seguinte forma: 34 responderam que possuem faturamento anual de até 

R$ 435.000,00; 21 responderam possuí-lo entre R$ 435,000,01 e R$ 2.134.000,00 e; 

20 acima de R$ 2.134.000,00. O gráfico 10 à frente apresenta os dados. 

Gráfico 10: Faixa de Faturamento Anual de Empresas do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Com relação ao relacionamento das empresas com o PCV, onde este pode 

assumir duas formas distintas - (1) Mantenedor de Projetos e (2) Associado - as 

respostas ficaram distribuídas da seguinte forma: 8 empresas como Mantenedoras 

de Projetos e 110 como Associados. O gráfico 11 abaixo mostra os dados. 

Gráfico 11: Relação de Empresas Com o PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Com relação à variável localização da sede da empresa, através das opções 

“fica em Curitiba” ou em “outra localidade”, obtive-se os seguintes escores: 111 

responderam possuir sua sede em Curitiba e 6 em outras localidades. Uma empresa 

não respondeu a essa questão. O gráfico 12 apresenta esses dados. 

Gráfico 12: Localização da Sede das Empresas do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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As empresas também foram questionadas com relação à localização da 

sede ser na área do PCV, obtendo os seguintes escores: 87 responderam possuir 

sua sede na área do Projeto e 26 responderam estar fora da área; 5 empresas não 

responderam a esta questão. O gráfico 13 abaixo mostra os dados plotados. 

Gráfico 13: Localização da Sede da Empresa na Área do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

A seguir, no capítulo 5.4, apresenta-se o perfil dos relacionamentos das 

empresas participantes do PCV. 
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5.4 PERFIL DOS RELACIONAMENTOS DAS EMPRESAS 

As empresas também foram questionadas com relação a determinados 

critérios que pudessem delimitar os padrões de relacionamento estabelecidos entre 

si, entre estas e o PCV e estas com a ACP. Aqui, também, busca-se determinar de 

forma objetiva o nível de confiança existente entre esses grupos. O primeiro critério 

levantado diz respeito ao tempo em que tais empresas fazem parte do PCV. Vale 

lembrar que, o PCV tinha pouco mais de 2 anos de existência quando o questionário 

foi aplicado. Assim, as respostas para esse questionamento inicial ficaram dispostas 

da seguinte maneira: 12 empresas responderam estar há menos de 1 ano no Projeto, 

34 estavam entre 1 e 2 anos e, 64 estavam há mais de 2 anos. Esta variável 

apresentou 8 empresas que não souberam responder. O gráfico 14 abaixo 

apresenta esses dados. 

Gráfico 14: Tempo de Participação no PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Outra variável destacada para caracterizar o tipo de relacionamentos das 

empresas tratava da existência de outras empresas do grupo que não participassem 

do PCV. As respostas ficaram dispostas da seguinte forma: 53 responderam que 

possuem empresas fora do Projeto, 54 responderam não possuir empresas fora do 

Projeto e 11 empresas não responderam à questão. O gráfico 15 abaixo mostra os 

dados. 
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Gráfico 15: A Existência de Empresas do Grupo Fora do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Com o intuito de tornar os questionários mais interessantes e determinar o 

quanto os respondentes apóiam determinada atitude ou perspectiva (BABBIE, 2005), 

foram utilizadas questões com escala Likert, onde era solicitado ao respondente que, 

em uma escala de 1 a 5, onde o (1) era “Discordo Plenamente” e o (5) “Concordo 

Plenamente”, demonstrasse inicialmente seu grau de concordância com relação às 

afirmações a respeito de seu relacionamento com o PCV e a ACP. 

O primeiro elemento deste bloco de questões apresentava a seguinte 

afirmação: Participo de todas as reuniões do PCV. A distribuição da freqüência das 

respostas será mostrada através do gráfico 16, abaixo destacado. 

Gráfico 16: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Participação das 
Empresas Nas Reuniões do PCV 
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A subseqüente afirmação fazia referência a aspectos como objetividade e 

clareza das estratégias desenvolvidas e implementadas pelo PCV. As respostas 

ficaram distribuídas como mostra o gráfico 17 abaixo. 

Gráfico 17: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Clareza e Objetividade 
das Estratégias do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Na continuação, a afirmação subseqüente tratava das recomendações do 

PCV, destacando o grau de observância das empresas às recomendações do PCV, 

apresentando escores de respostas como mostra o gráfico 18 abaixo. 

Gráfico 18: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Observância das 
Recomendações do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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No gráfico 19 pode-se encontrar os escores correspondentes ao grau de 

concordância à afirmação referente à confiança das empresas na ACP, ficando a 

freqüência das respostas distribuídas como mostra o referido gráfico. 

Gráfico 19: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Confiança na 
Associação Comercial do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Vale aqui destacar, mesmo que brevemente, o escore desta afirmação, já 

que, esta apresentou a maior concentração de respostas em “Concordo 

Plenamente”, embora 3 respondentes tenham discordado de tal afirmação. A 

afirmação subseqüente trata da priorização dos interesses das empresas pela ACP, 

ficando distribuídas tal como mostra o gráfico 20 abaixo. 

Gráfico 20: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Priorização dos 
Interesses dos Associados Pela ACP 
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A afirmação seguinte destacava a confiança dos associados no PCV. Para 

este item, aparentemente, há um reflexo do alto nível de confiança dos associados à 

ACP sendo refletido no grau de confiança no PCV. Certamente, em momento 

oportuno será verificada está possibilidade, por ora destaca-se apenas a freqüência 

dos escores obtidos através do gráfico 21 abaixo. 

Gráfico 21: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Confiança no PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Posteriormente os respondentes foram submetidos a um questionamento 

similar, mas agora deveriam demonstrar suas percepções a respeito da confiança 

em seus pares, ou seja, nos outros associados ao PCV. A distribuição da freqüência 

ficou destacada como mostra o gráfico 22 abaixo. 

Gráfico 22: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Confiança nos 
Associados ao PCV 
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A afirmação subseqüente referia-se ao grau de concordância dos 

respondentes na afirmação que declarava uma melhora geral no negócio depois da 

entrada para o PCV. Neste item as respostas apresentaram grande concentração na 

opção mediana (Nem concordo, Nem discordo), totalizando 62 casos, ou seja, a 

maior concentração apontada até então em todo o trabalho. O gráfico 23 apresenta 

os dados completos. 

Gráfico 23: Grau de Concordância a Respeito da Melhora do Negócio 
Depois da Entrada no PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação posterior trazia uma afirmação a respeito do conhecimento dos 

objetivos do PCV, onde o respondente deveria se posicionar a respeito obedecendo 

à escala de concordância. As respostas podem ser vistas no gráfico 24 a seguir. 

Gráfico 24: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre o Pleno Conhecimento 
dos Objetivos do PCV 
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Na afirmação posterior, os respondentes eram novamente inquiridos a 

respeito dos objetivos, mas desta vez para se posicionar sobre o seu grau de 

comprometimento com os mesmos. A afirmação declarava então que os associados 

possuíam alto nível de comprometimento com os objetivos do PCV. Os escores das 

respostas são apresentados pelo gráfico 25. 

Gráfico 25: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre o Comprometimento dos 
Associados aos Objetivos do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, a afirmação subseqüente apresentava conteúdo relativo ao 

grau de priorização dado pelo PCV aos interesses de seus associados. Os escores 

obtidos são demonstrados no gráfico 26 abaixo. 

Gráfico 26: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Priorização Dada Pelo 
PCV aos Interesses de Seus Associados 
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O último elemento referente ao relacionamento das organizações com o 

PCV e ACP, trazia uma afirmação que tratava da comunicação existente entre PCV 

e Associados, assim, ela afirmava existir um canal de comunicação sempre aberto 

com o conselho do PCV. As respostas foram agrupadas e apresentadas conforme o 

gráfico 27 demonstra. 

Gráfico 27: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Existência de Canal 
de Comunicação Sempre Aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com intuito de apresentar uma pequena referência de análise, são 

apresentados o quadro 13 (classificado em ordem decrescente de médias) e o 

gráfico 27, que mostram os escores médios obtidos por estas afirmações iniciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Afirmação Média
4 Confio na Associação Comercial do Paraná. 4,31
6 Confio no Projeto Centro Vivo. 3,95
5 A Associação Comercial do Paraná prioriza os interesses de seus associados. 3,94
3 Sigo todas as recomendações do Projeto Centro Vivo 3,89
7 Confio nos associados do Projeto Centro Vivo. 3,82
2 O projeto CV possui estratégia claras e objetivas 3,71
11 O Projeto Centro Vivo prioriza os interesses de seus associados. 3,68
12 Existe um canal de comunicação sempre aberto com o conselho do projeto. 3,50
10 Tenho alto nível de comprometimento com os objetivos do Projeto Centro Vivo. 3,32
9 Conheço todos os objetivos do Projeto Centro Vivo. 2,96
8 Meu negócio melhorou depois que comecei a participar do Projeto Centro Vivo. 2,94
1 Participo de todas as reuniões do Projeto Centro Vivo. 2,12

Quadro 13: Médias dos Escores Obtidos Pelas Afirmações Acerca do 
Relacionamento das Empresas com o PCV e ACP.

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 28: Médias dos Escores Obtidos Pelas Afirmações Acerca do 
Relacionamento das Empresas com o PCV e ACP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico 28 acima, onde quanto menor for a média, maior será a 

discordância, pode-se observar que a participação dos associados nas reuniões do 

PCV possui alta discordância, por apresentar destacadamente a menor média entre 

os 12 atributos pesquisados. Por outro lado, a confiança na ACP e no PCV aparece 

com as maiores médias. Não obstante, a confiança nos parceiros de PCV também 

aparece com uma boa média. Assim, pode-se afirmar, mesmo que limitada ainda a 

uma análise descritiva, que a aliança aqui estabelecida apresenta um bom índice de 

confiança entre as partes, mas que participação na elaboração e condução do 

Projeto está restrita a algumas empresas. 

Com o intuito de complementar esta análise descritiva inicial, apresenta-se o 

gráfico das médias com seus respectivos intervalos de confiança, obtido através de 

rotina do SPSS, onde cada atributo do relacionamento das empresas é destacado, 

demonstrando através das médias obtidas e seus respectivos intervalos de 

confiança, as possíveis diferenças estatísticas entre essas médias previamente 

analisadas. Assim, o gráfico 29 à frente, apresenta então uma análise mais 

sofisticada das médias obtidas. 
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Gráfico 29: Médias dos Escores das Afirmações Acerca do Relacionamento das 
Empresas com o PCV e ACP, Plotados Com Seus Intervalos de Confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise estatística das médias trazidas dentro de seus intervalos de 

confiança mostra efetivamente uma diferença significativa da média obtida da 

confiança na ACP dos demais elementos apresentados. Lembrando que, o intervalo 

de confiança é de 95%. Assim, ao trabalhar com a tentativa de um agrupamento 

primário das médias obtidas, tem-se 4 grupos de respostas, que poderiam ser 

denominados como: (1) Alta concordância, (2) Médio-Alta Concordância, (3) Média 

Concordância e (4) Baixa Concordância.  

O primeiro grupo, o da Alta concordância, é composto única e 

exclusivamente pela confiança na ACP, destacando este elemento dos demais. Um 

segundo grupo, seria composto basicamente por elementos que estruturam a 

relação entre os associados e o PCV, destacando uma boa média para a confiança 

Fonte: dados da pesquisa. 
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no Projeto e nos demais associados, apoio às decisões tanto da ACP quanto do 

PCV, e compreensão dos propósitos do PCV. Já a participação na execução dos 

destes objetivos apresenta um comportamento que o classifica entre o grupo 2 

(Médio-Alto Comprometimento) e o grupo 3 (Médio Comprometimento), que 

poderíamos chamar de “híbrido”, por sua real média poder estar em qualquer um 

desses grupos. De qualquer forma, o comprometimento com objetivos do Projeto 

seria de médio a médio-alto. 

O grupo 3, da concordância mediana, tem basicamente como elementos 

constituintes o conhecimento das estratégias do PCV e a melhora no negócio depois 

da entrada no Projeto. O primeiro elemento referente às estratégias do PCV e 

apresenta certa inconsistência quando olhamos para o escore da afirmação “sigo 

todas as recomendações do PCV”. Porque, o conhecimento das estratégias do PCV, 

em tese, viria primeiro que apoio às mesmas, assim, aparentemente, representa que 

os respondentes buscaram contemporizar no que concerne o apoio ao Projeto. 

Talvez, isso também possa estar acontecendo, por conseqüência do impacto da alta 

confiança existente na ACP e no PCV. Com relação à melhora percebida no negócio, 

item também componente do grupo 3, a média de respostas apresenta uma situação 

em que o respondente não detectou uma melhora significativa no seu negócio por 

ter entrado no projeto. 

O grupo 4 ficou composto única e exclusivamente pelo item que 

demonstrava a participação do associado nas reuniões do PCV. Assim, como o 

ocorrido com a confiança na ACP, mas de forma oposta, este item está isolado 

como o de menor índice de concordância dentre os demais. Superficialmente, 

podemos dizer que, os respondentes são uníssonos quando o assunto é a confiança 

na ACP, reconhecendo sua importância; que confiam no PCV e em seus objetivos, 

acreditando que tanto a ACP quanto o PCV priorizam os objetivos dos associados; 

mas que no tocante a participação efetiva no Projeto através das reuniões, há certas 

restrições. Obviamente, será realizada uma análise estatística mais complexa no 

sentido da compreensão destas relações e suas implicações no relacionamento das 

empresas. 

Terminado este subgrupo de questões que visavam coletar informação 

acerca dos relacionamentos das empresas, foram introduzidas afirmações com o 

objetivo de identificar os possíveis fatores motivadores da entrada das empresas 
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para o Projeto. Essas possíveis motivações, aqui transformadas em afirmações, 

foram obtidas na literatura a respeito da motivação para o ingresso de empresas em 

alianças estratégicas, assim sendo, construiu-se seis afirmações que pudessem 

responder a esse objetivo. 

A afirmação inicial tratava da motivação da entrada das empresas ao Projeto 

com intuito de diminuição da competição em seu segmento de atuação. Cerca de 

49% dos respondentes ao menos discordaram desta afirmação, com mais 25% 

destes concentrados na opção mediana, nem concordando, nem descordando; 

assim, o gráfico 30 ficou da seguinte forma. 

 
Gráfico 30: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Entrada da Empresa 

no PCV Com o Intuito de Diminuir a Competição no Setor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra motivação possível para a entrada no Projeto, poderia ser a 

possibilidade de aprendizado através da interação com os demais membros do PCV. 

Essa afirmação apresentou grande concentração para o “concordo”, totalizando 46 

respondentes, ou seja, 39% da amostra. Quando somados aos 26 casos 

respondidos como “concordo plenamente”, tem-se cerca de 61% da amostra, desta 

forma, pode-se afirmar que, o compartilhamento de experiências é um fator muito 

forte para o ingresso de associados ao PCV. O gráfico 31 à frente apresenta todos 

os escores obtidos para esta afirmação. 
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Gráfico 31: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Entrada da Empresa 
no PCV Com o Intuito de Aprender Com as Experiências dos Outros Associados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Um escore parecido foi obtido pela afirmação acerca da entrada pela 

possibilidade de compartilhamento de recursos com outros associados, que 

apresentou 47 casos em “concordo” e 26 em “concordo plenamente”, totalizando 73 

casos, ou seja, 62% do total da amostra. Uma diferença se deu para o grau 

“discordo plenamente”, que apresentou um escore de 9 casos. Desta forma, pode-se 

afirmar também, que a possibilidade de compartilhamento de recursos influenciou a 

entrada destas empresas para o PCV. O gráfico 32 abaixo mostra todos os escores 

obtidos. 

Gráfico 32: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Entrada da Empresa 
no PCV Com Pela Possibilidade de Compartilhamento de Recursos Com Outros 

Associados 
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Dentre todas as médias obtidas pelas afirmações, a maior está naquela que 

explorava a motivação de entrada com preocupação na possibilidade do aumento da 

rentabilidade do negócio, assim, o grau “concordo” obteve 50 pontos, que somados 

aos 31 pontos do grau “concordo plenamente”, representaram quase 68% das 

opções escolhidas pelos respondentes, sendo ainda, os graus discordantes os 

menores obtidos também. O gráfico 33 abaixo apresenta os escores obtidos. 

Gráfico 33: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Entrada da Empresa 
no PCV Com o Intuito de Aumentar a Rentabilidade do Negócio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Uma motivação que também pode atrair a associação de empresas para 

alianças estratégicas refere-se à oferta de serviços especiais aos associados. Assim, 

foi elaborada uma afirmação acerca da motivação de entrada pela disponibilidade de 

serviços importantes aos associados ao PCV. Esta afirmação obteve concentração 

de respostas na opção mediana, representada pelo grau de concordância “nem 

concordo, nem discordo”, o que, possivelmente, pode estar demonstrando uma 

ausência de clareza a respeito dos serviços prestados pelo PCV, podendo estes 

estarem sendo confundidos com os prestados pela ACP. 

De qualquer forma, os escores obtidos neste colocam-no como um fator 

motivador de entrada no Projeto, atingindo os seguintes escores mais significativos: 

44 respondentes na opção “nem concordo, nem discordo”, representando 37% dos 

casos e, 62 respondentes ao menos concordando com a afirmação, representando 

cerca de 53% da amostra. A seguir, o gráfico 34 com os dados plotados. 
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Gráfico 34: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Entrada da Empresa 

no PCV Pela Oferta de Serviços Importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

A última afirmação estava relacionada à motivação de entrada para o PCV 

por uma pressão ambiental, ou seja, a empresa teria entrado para o Projeto porque 

tinha sido obrigada pelas circunstâncias em que se encontrava. Esta afirmação 

obteve o maior escore discordante de todas as afirmações imbuídas de subsidiar 

uma análise acerca das motivações de entrada em alianças estratégicas para o caso 

do PCV. Assim, 70 respostas foram alocadas aos graus discordantes, totalizando 

cerca de 60 da amostra; a opção mediana ficou com 33 respostas ou 28% do total. 

O gráfico 35 abaixo apresenta estes e os demais escores obtidos para esta 

afirmação. 

Gráfico 35: Grau de Concordância Com a Afirmação Sobre a Entrada da Empresa 
no PCV Obrigado Pelas Circunstâncias 
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O Quadro 14 abaixo apresenta um resumo com as médias obtidas destas 

variáveis que objetivaram captar os elementos que motivaram a entrada das 

empresas no PCV. Para tanto, o quadro apresenta tais variáveis classificadas em 

ordem decrescente de médias. 

 

 

 

 

 

 

Este quadro facilita uma análise preliminar no sentido da determinação dos 

fatores motivadores da entrada no PCV onde, através da tabulação das médias 

apresentada pelo quadro 14, pode-se identificar quatro elementos. Assim, os fatores 

que obtiveram as melhores posições foram: primeiramente a possibilidade de 

aumento da rentabilidade, a possibilidade de troca de experiências, a oferta de 

serviços importantes e a possibilidade de compartilhamento de recursos com os 

demais associados. As variáveis referentes à diminuição da competição no setor e 

imposição ambiental, apresentaram altas taxas de discordância, desprezando esses 

fatores como possíveis motivadores para o ingresso na aliança. Abaixo segue o 

gráfico 36 apresentando as médias. 

Gráfico 36: Médias dos Escores Obtidos Pelas Afirmações Acerca das Motivações 
Que Levaram as Empresas a Ingressarem no PCV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Item Afirmação Média
16 Posso melhorar a rentabilidade da minha empresa. 3,86
14 Posso aprender com a experiência dos outros associados. 3,66
17 Existem serviços importantes disponibilizados para os associados. 3,62
15 Posso compartilhar recursos com outros associados. 3,59
13 Busco diminuir a competição no meu setor. 2,66
18 Fui obrigado pelas circunstâncias. 2,22

Quadro 14: Médias dos Escores Obtidos Pelas Afirmações Acerca das 
Motivações de Entrada das Empresas para o PCV.

Fonte: dados da pesquisa.
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Fonte: dados da pesquisa. 
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Com o intuito de complementar esta análise descritiva inicial, foi realizada, 

como no subgrupo referente aos relacionamentos das empresas, a análise do 

gráfico com os intervalos de confiança. Assim, o gráfico 37 à frente, apresenta uma 

análise estatística das médias, dentro de um intervalo de confiança de 95%, onde é 

possível a identificação de “grupos” de médias. 

Gráfico 37: Médias dos Escores das Afirmações Acerca das Motivações Que 
Levaram as Empresas a Ingressarem no PCV, Plotados Com Seus Intervalos de 

Confiança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

A análise do gráfico 37 indica efetivamente a participação dos itens: 

possibilidade do aumento da rentabilidade, possibilidade de aprendizagem com os 

outros associados, a possibilidade de compartilhamento de recursos e, a oferta de 

serviços importantes como os fatores que influenciaram na decisão de ingresso das 

empresas no PCV. Da maneira inversa, os atributos: diminuição da competição no 

meu setor e imposição ambiental, estatisticamente, podem apresentar a média real 
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no mesmo ponto, assim, acabam por se apresentar como fatores não 

influenciadores do ingresso das empresas no PCV. 
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5.5 PROJETO CENTRO VIVO: CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE 

As empresas comerciais e prestadoras de serviços, que representam 100% 

da amostra, que participam do PCV podem ser classificadas pelo seu porte, 

baseado na convenção utilizada pelo SEBRAE (2005) onde, com relação à 

quantidade de funcionários as empresas podem ser: Micro (até 09), Pequena (entre 

e 49), Média (entre 50 e 249) e grande (Acima de 250). Assim, o gráfico 38 abaixo 

apresenta a classificação do porte das empresas baseada na quantidade de 

funcionários. 

Gráfico 38: Porte das Empresas do PCV Baseado na Quantidade de Funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Outro critério adotado pelo SEBRAE para a classificação do porte das 

empresas refere-se ao faturamento anual. Como já foi dito, este critério apresentou-

se como o mais complicado para a obtenção de respostas junto aos lojistas. Assim, 

cerca de 43 (36,4%) dos respondentes omitiu esta informação. De qualquer forma, 

para o SEBRAE, empresas que faturam até R$ 435.000,00/ano, são consideradas 

como Microempresas; faturamento entre R$ 435.000,01 e R$ 2.134.000,00/ano, são 

consideradas empresas de Pequeno porte; já as que faturam acima de 

R$ 2.134.000,00/ano, são consideradas Médias. O gráfico 39 abaixo apresenta os 

dados já agrupados para o porte de cada empresa. 
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Gráfico 39: Porte das Empresas do PCV Baseado no Faturamento Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

A partir deste momento pode-se trabalhar com cruzamentos com o intuito de 

entendermos certas relações entre as variáveis até então apresentadas. Neste 

sentido, será realizado um cruzamento entre as variáveis: tipo de relacionamento 

com o PCV (Associado ou Mantenedor de Projetos) com as confianças na ACP, 

PCV e nos outros associados. Para a realização desse cruzamento trabalha-se 

apenas com os graus de concordância “discordo plenamente” e “discordo” como 

representando uma situação de não confiança e, “concordo plenamente” e 

“concordo” como representando uma situação de não confiança. Os casos 

encontrados no grau de concordância “nem concordo, nem discordo” foram omitidos 

por analogamente serem considerados como opção neutra de resposta, ou melhor, 

uma ausência de posicionamento. 

Assim, pode-se encontrar à frente o gráfico 40 que apresenta os dados 

plotados para este cruzamento. No gráfico em questão, pode-se identificar que os 

mantenedores de projetos possuem uma relação de confiança com as instituições 

ACP e PCV, como também confiam nos demais associados. Os associados também 

apresentam pouca desconfiança, que está distribuída da seguinte forma: 3 casos na 

ACP, 7 casos no PCV e 8 casos para os outros associados. Por outro lado, a 

confiança atribuída pelo grupo de mantenedores de projetos apresentou os 

seguintes escores: 7 (87,5%) confiam na ACP, 7 (87,5%) confiam no PCV e 6 (75%) 

confiam nos demais associados. 
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Com relação aos membros qualificados como Associados ao PCV e 

consequentemente à ACP, os escores ficaram dispostos da seguinte forma: 93 

(84,5%) confiam na ACP, 77 (70%) confia no PCV e 68 (61,8%) confiam nos demais 

associados. Para Kumar e Paddison (2000), a confiança é vital para o processo de 

colaboração entre empresas que estão cooperando em alianças estratégicas. Assim, 

pela análise dos dados, o PCV e as partes envolvidas nesta aliança possuem como 

elemento estrutural, a confiança nas relações.  

Gráfico 40: A Confiança nas Relações entre ACP, PCV e Associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Neste sentido, Fukuyama (1995), salienta que estudos comparativos 

revelam que economias onde existe alto grau de confiança se desenvolvem mais 

rapidamente, porque o desenvolvimento de relações comerciais com parceiros 

confiáveis leva as partes a obterem vantagens significativas na economia do tempo 

e de recursos, tornando as empresas mais eficientes e competitivas. 

A análise do alto nível de confiança encontrado, em conjunto com os 

escores obtidos pela crença de que tanto o PCV quanto a ACP priorizam os 

interesses de seus associados, corrobora a concepção de Shaw (1997), para quem 

a confiança em alguém gera a espera que estes se comportem de acordo com 

nossos interesses ou com as nossas necessidades. 

Autores como Sydow (1998) e Luhmann (1979) destacam a importância da 

relação baseada na confiança, que se mostra como um mecanismo de controle mais 

apropriado para controlar a vida organizacional, dada à racionalidade limitada dos 
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agentes envolvidos e da imperfeição das informações. Para Sydow (1998) a primeira 

condição estrutural para o surgimento de uma relação de confiança está relacionada 

à freqüência e abertura da comunicação interorganizacionais. A primeira está 

relacionada à freqüência dos contatos, não se apresentando como uma forte 

característica do PCV, pois o índice médio de concordância acerca da participação 

dos associados nas reuniões do Projeto foi o mais baixo apresentado neste 

levantamento. Com relação à percepção de que há um canal de comunicação 

sempre aberto com o Projeto foi evidenciada nesta pesquisa, pois, os respondentes 

reconhecem um canal de comunicação sempre com o PCV atribuindo uma boa 

média a este item. 

Muito embora esta análise tenha mostrado que existe confiança nas 

relações estabelecidas pelas empresas e que o PCV juntamente com a ACP 

priorizam os interesses de seus associados, uma análise fatorial indicaria as 

dimensões intrínsecas deste relacionamento, sob a perspectiva das empresas 

participantes. Assim, realizada a análise fatorial dos componentes principais, com 

valor KMO = 0,815 e Valor-p do teste de Barlett igual a 0,00, extraímos dois fatores 

através da rotação Varimax, que juntos podem explicar cerca de 43% das variâncias 

apontadas nas respostas acerca dos relacionamentos interorganizacionais. 

O primeiro grupo pode ser classificado como participativo, pois apresenta 

como características: a confiança no PCV e na ACP, conhece os objetivos do 

Projeto, segue as recomendações e participa das reuniões. O segundo grupo pode 

ser classificado como passivo, pois apresenta como características: confiança nos 

outros associados e acredita em um relacionamento com estes, muito embora, não 

busca este relacionamento, acreditando ainda, que foi de certa forma, obrigado 

pelas circunstâncias a entrar para o Projeto. 

Partindo inicialmente desta análise, onde o pressuposto essencial é o de que 

a relação entre empresas deve ser pautada na confiança, partimos para a efetiva 

classificação do PCV dentro das especificações encontradas na revisão teórico-

empírica realizada inicialmente. Assim, para Nadvi (1997), alianças estratégicas 

podem ser classificadas de acordo com o tipo de vinculo criado entre as empresas 

que compõe tal aliança, desta forma, para o autor três são as possibilidades de 

vínculos: (1) vínculos verticais, (2) vínculos horizontais e (3) vínculos multilaterais. 
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No caso em questão, do PCV, podemos enquadrá-lo, seguindo as definições 

de Nadvi (1997) como uma estrutura cooperativa estratégica de vinculo horizontal, 

por satisfazer determinadas características destacadas pelo autor, tais como: (1) 

vínculo estabelecido por empresas do mesmo nível da cadeia produtiva, ou seja, em 

sua grande maioria, lojistas que atuam vendendo produtos diretamente para o 

usuário final; (2) envolvendo instituições que oferecem apoio e fomento a atividade 

empresarial, tal como o papel assumido pela ACP; (3) possuindo como objetivos 

principais a prática de estratégias de marketing conjunta e o compartilhamento de 

recursos e de informações mercadológicas. 

Para Yoshino e Rangan (1996), uma parceria comercial é uma aliança 

estratégica que visa aumentar a eficácia das estratégias competitivas das 

organizações, sendo que essa definição pode ser reforçada a partir da presença 

simultânea de três características necessárias e suficientes para caracterizar uma 

aliança estratégica, quais sejam: a independência após a formação da aliança, o 

compartilhamento de benefícios entre todos os membros e o controle interno das 

tarefas que cabem a cada empresa e, as empresas parceiras contribuem em pelo 

menos uma área estratégica, tal como a área de marketing. Visto que o PCV satisfaz 

todas estas características destacadas pelos autores, podemos classificá-la 

efetivamente como uma aliança estratégica. 

Partindo da análise dos dados até aqui desenvolvida, podemos afirmar que o 

compartilhamento de recursos foi um dos objetivos das empresas ao ingressarem 

nesta aliança, satisfazendo assim, uma das condições convencionadas por Pfeffer e 

Salancick (1978) e Pfeffer (1982) como razão essencial para a cooperação entre 

empresas. Essa busca por recursos valiosos que a empresa não possui e 

objetivando ainda influenciar o ambiente competitivo em que se está inserido, 

apresentam forte apelo para a cooperação interorganizacional. 

Ainda, focando em fatores essenciais para a colaboração, o PCV apresenta 

como característica constitutiva o compartilhamento de conhecimento através da 

troca de experiências entre seus associados, satisfazendo uma das características 

apontadas por Lei e Slocum (1992) para a formação do que os autores 

convencionaram chamar de “redes de conhecimento”. Variável esta que apresentou 

grau de concordância de (3,66), com mínimo de 3,46 e máximo de 3,85, em um 

intervalo de confiança de 95%, em uma escala de 1 a 5.  
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Sendo o PCV um projeto oriundo e “patrocinado” pela ACP, podemos 

colocá-lo como uma estratégia coletiva desenvolvida de forma intencional e 

voluntária, resultando da colaboração entre as firmas com a finalidade de administrar 

a interdependência das mesmas, observando as proposições de Astley e Fombrum 

(1983) e Bresser e Hall (1986). Para estes autores, as estratégias coletivas 

voluntárias podem estar baseadas em diferentes mecanismos de coordenação, que 

utiliza como critério de distinção o grau de formalização das relações estabelecidas 

entre as empresas. 

Baseado no modelo (Quadro-08, p.50) proposto por Bresser (1986), que 

observa o grau de formalização das relações, pode-se classificar o PCV como um 

mecanismo de coordenação de Associações Comerciais, situado como um 

mecanismo de grau intermediário de formalização. Outros mecanismos tais como: 

contratos, fusões e joint-ventures são considerados de alta formalização e as 

colusões e a liderança industrial como de baixa formalização. 

Para Bresser (1998), as associações comerciais, além de diminuírem o grau 

de incerteza para as empresas associada por representarem uma estrutura de 

suporte às atividades empresariais, normalmente ainda fomentam estratégias 

coletivas tal como a que podemos observar no caso do PCV. Essas estratégias 

coletivas geralmente possuem o intuito de gerenciar a interdependência existente 

entre as firmas, tornando a “engrenagem” estrutural das relações 

interorganizacionais mais ajustada e pautada em uma relação de confiança. Muito 

embora essas estratégias coletivas tenham como objetivo principal reestruturar o 

posicionamento estratégico do conjunto de empresas, tornando-as mais forte, 

conflitos estratégicos envolvendo a perspectiva estratégica coletiva e a perspectiva 

competitiva individual de cada empresa podem ocorrer. 

Neste sentido, o autor destaca que a vantagem competitiva obtida na 

estratégia coletiva pode representar uma desvantagem para outra parte do negócio. 

Assim, se a empresa precisa lançar mão de uma meta estratégica competitiva para 

promover seu negócio, ela fica fragilizada, pois, estando a empresa sob uma 

estratégia coletiva, é quase impossível que seu movimento estratégico não seja 

percebido pelos demais parceiros devido à redundância da informação dentro da 

aliança estratégica, que é muito alta pela quantidade de links existentes entre as 

empresas. 
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Bresser (1998) enfoca essa questão da redundância das informações como 

um fator que oferece risco às estratégias competitivas, mas destaca que quando o 

mecanismo de coordenação é atribuído a uma associação comercial, o risco fica 

restrito exclusivamente às informações que venham a ser emanadas pela própria 

associação comercial, tais como: relatórios, memorandos etc.  

Para o autor, a avaliação desse risco de disseminação das informações é 

importante porque (i) informações importantes quando expostas tendem a tornar as 

estratégias competitivas ineficientes e, (ii) tendem a agravar ainda mais a falta de 

flexibilidade normalmente encontrada nas estratégias. Segundo o modelo (Quadro-

09, p.52) apresentado pelo autor, podemos classificar o PCV como detentor de um 

risco de intermediário de diminuição da competitividade empresarial. Como 

havíamos destacado, risco este atrelado diretamente às informações divulgadas 

pela a associação comercial, que neste caso é a ACP. 

O autor destaca ainda que estratégias coletivas normalmente limitam as 

opções estratégicas das empresas participantes, com especial atenção quando 

aquelas têm com foco principal o controle dos preços praticados pelos seus 

membros, situação que não acontece com o PCV, como veremos logo à frente, no 

momento em que o classificaremos de acordo com as dimensões de sua estratégia 

coletiva. 

Podemos classificar uma estratégia coletiva de acordo com suas dimensões, 

que segundo Bresser (1998) e Khandawalla (1981) são três, a saber: o preço, a 

propaganda/promoção e, a inovação de produto. Estas dimensões, por sua vez, 

podem ser classificadas de acordo com o nível de resposta do competidor, que é 

determinada pela velocidade de resposta diante de uma mudança competitiva 

naquelas três dimensões iniciais, ou seja, uma resposta para uma mudança de 

preço pode ser acontecer rapidamente, já uma mudança na propaganda/promoção 

leva mais tempo e uma inovação de produto pode levar muito mais tempo, ou ainda, 

nunca acontecer.  

Portanto, passa a ser muito importante entendermos quais dimensões estão 

sob influência da estratégia coletiva para podermos avaliar qual é a viabilidade das 

combinações existentes entre estratégias coletivas com estratégias competitivas. 

Com o intuito de desenvolver essa avaliação, Bresser (1998) apresenta um modelo 

(Quadro-10, p. 57) baseado no cruzamento dos mecanismos de coordenação com 



 117

as dimensões da competição, apresentando o grau de viabilidade do tipo de 

combinação estratégica resultante. 

De acordo com o referido modelo apresentado por Bresser (1998) podemos 

classificar o PCV como o tipo de combinação nº. 6.6, onde a dimensão competitiva 

preço fica sob competição, a publicidade/promoção fica a cargo da estratégia 

coletiva e, a inovação de produto fica sob competição. Para esta configuração, a 

viabilidade da combinação estratégia coletiva mais estratégia competitiva fica 

estabelecida como intermediária, visto que o risco da revelação de informações 

estratégicas pela associação comercial se mantém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118

5.6 ESTRATÉGIA COLETIVA: FATORES ESTRATÉGICOS DE ATUAÇÃO DO 
PCV 

Identificada a orientação da estratégia coletiva do PCV para questões de 

marketing, elementos essenciais tais como: atratividade, segurança, conforto, prazer, 

etc. podem ser destacados. O passo seguinte foi captar através da fase inicial 

qualitativa, junto ao conselho diretivo do PCV e a análise de documentos, quais 

eram suas ações, objetivos e projetos considerados estratégicos para o 

desenvolvimento do Projeto. Assim sendo, foram identificados os seguintes fatores 

primordiais, com efeito, para o desenvolvimento deste trabalho: 

(1) Campanhas de varejo em datas especiais (dia dos pais, dia das mães, 

dia dos namorados, Natal, etc.), com intuito de impulsionar vendas e 

promover o centro da cidade como centro de consumo. Nestas datas 

especiais são realizados sorteios com prêmios que vão de carros zero 

quilômetro, passando por motocicletas e chegando a prêmios menores, 

como telefones celulares, etc. Assim, cada R$ 25,00 em compras o 

consumidor ganhava um cupom que concorreria a todos os prêmios 

através de sorteios; 

(2) Projeto de alteração de horário de funcionamento do comércio da região 

central, equiparando-o ao dos shoppings, com o intuito de impulsionar as 

vendas no horário em que muitos consumidores estão saindo do 

trabalho. Apresentando assim, uma opção diante das escolhas 

estabelecidas pelos shoppings; 

(3) Programa Estacione Fácil, possibilita que nas compras acima de 

R$ 15,00 nas lojas associadas ao PCV, o consumidor tenha direito a um 

selo. De posse deste selo o consumidor terá 20% de desconto sobre o 

valor total do estacionamento, nos estacionamentos conveniados; 

(4) Projeto Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional da FIAT, 

proporcionando a capacitação para jovens que não têm a oportunidade 

de uma profissionalização e propiciar a inclusão dos mesmos no 

mercado de trabalho, como também, proporcionar cursos e treinamentos 

que possam atualizar funcionários de estabelecimentos associados ao 

PCV; 
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(5) Programa Hora Feliz, que tem como intenção propiciar lugares para que 

as pessoas façam seus happy-hours na região central de Curitiba, 

através de restaurantes e bares da região. Os lugares receberam uma 

decoração temática com música ambiente e cardápios diferenciados, 

com horário de funcionamento das 17:00 até as 21:00 horas. 

(6) Programa de adoção de praças e logradouros, que tem por objetivo 

revitalizar as praças e jardins dentro da região do PCV, através da 

parceria com a iniciativa privada que em contra partida pode explorar 

sua marca visando retorno publicitário; 

(7) Programa Mais Brilho ao Calçadão, uma inovadora que contou com a 

ajuda de 250 pessoas, comerciantes e simpatizantes, para a limpeza do 

calçadão da Rua XV. Ação que tem por objetivo tornar o ambiente mais 

agradável aos olhos, proporcionando aos freqüentadores deste espaço 

maior conforto e atratividade; 

(8) Implantação de Sistema de Monitoramento de Câmeras na Região 

Central, que tem como apelo essencial trazer aos clientes e lojistas da 

área uma maior sensação de segurança, proporcionando um ambiente 

mais agradável para o passeio e para o consumo. 

 

Estas iniciativas sintetizam os esforços do PCV no sentido da transformação 

da região central da cidade de Curitiba em um ambiente integrado, agradável, mais 

seguro, de fácil acesso, com ótimo mix de produtos e serviços, e diversos 

diferenciais promocionais, turísticos e culturais. Estas iniciativas foram identificadas 

como as mais expressivas até então desenvolvidas pelo PCV e que poderiam ser 

enquadradas, direta ou indiretamente, como estratégias de marketing. Assim, 

iniciativas como a do Programa Mais Brilho ao Calçadão e a Implantação de 

Câmeras de Segurança, são vistas como iniciativas que buscam maximizar a 

experiência de compra dos consumidores que ali realizam suas compras. Na 

verdade, logo à frente, realizaremos uma classificação através de análise fatorial 

onde identificaremos grupos de adesão para essas estratégias, podendo assim 

classificá-las em certas dimensões tais como: atratividade de demanda, sensação 

de conforto, sensação de segurança, etc. 
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A coleta destes dados envolveu a aplicação de questões que continham os 

conteúdos levantados junto aos diretores do PCV, onde ações e projetos foram 

sintetizados para a construção dos fatores estratégicos de atuação (FEA) do Projeto. 

Os fatores resultantes desse processo de síntese deram origem a oito questões 

estruturadas com diferencial semântico, agrupadas na parte 4 do questionário, 

denominado “Perfil Estratégico Coletivo da Empresa”.  

O diferencial semântico foi um artifício proposto com a intenção de mensurar 

a adesão das empresas aos fatores estratégicos de atuação do PCV. Para tanto, 

utilizamos uma escala com sete espaços, que separava do lado esquerdo o fator 

estratégico do PCV (elemento da estratégia coletiva) e do direito uma opção 

diferente de ação para que a empresa se posicionasse. Assim, tentamos verificar 

qual era o grau de adesão das empresas às ações de cunho estratégico do PCV que, 

em última instância, tinham por finalidade encontrar o grau de coalinhamento 

estratégico externo das empresas. As respostas foram agrupadas em três níveis de 

adesão, de acordo com o grau apontado pelo respondente na escala de diferencial 

semântico: Alta (1-2-3), Média (4-5) e Baixa (6-7). 

O primeiro FEA do PCV analisado refere-se às Campanhas de Varejo que 

levaram milhares de consumidores a região do PCV para consumir. Em uma das 

campanhas mais 560.000 cupons foram distribuídos, quando somada as outras 

campanhas já realizadas, temos cerca de 2,8 milhões de cupons. Ao analisarmos o 

nível de adesão dos associados a este FEA obtivemos os seguintes escores: 44 

para “Baixa Adesão”, 40 para “Média Adesão” e 34 para “Alta Adesão”. Quando 

somamos os índices alcançados pela alta e média adesões, obtemos uma adesão 

“positiva” de 63% da amostra, portanto, podemos dizer que este FEA possui a 

aprovação dos associados ao PCV. O gráfico 41 à frente apresenta os níveis de 

adesão para este FEA. 
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Gráfico 41: Nível de Adesão ao FEA – Campanhas de Varejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O gráfico 42 à frente apresenta os níveis de adesão para o FEA 

correspondente ao projeto de alteração do horário comercial de funcionamento da 

região central de Curitiba, equiparando-o ao dos shoppings. Os escores obtidos por 

este projeto foram os seguintes: 78 para “Baixa Adesão”, 15 para “Média Adesão” e 

24 para “Alta Adesão”, indicando uma reprovação a este FEA, já que, mais de ¾ das 

respostas indicarem a “Baixa Adesão”.  

Aparentemente temos a visão de que, para o proprietário, essa mudança 

talvez fosse interessante, mas não se comprova no cruzamento entre “cargo que 

ocupa” com “mudança do horário” pois, dos 20 sócios/proprietários que 

responderam esta questão, 8 estão situados na “Alta Adesão”, 1 na “Média Adesão” 

e 11 na “Baixa Adesão”, o que indica um índice de reprovação superior ao de 

aprovação para este sub-grupo da amostra. 
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Gráfico 42: Nível de Adesão ao FEA – Projeto de Alteração do Horário Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

O Programa Estacione Fácil apresentou adesão total de 60%, sendo este 

composto 63% de “Alta Adesão” e 37% de “Média Adesão”. Os escores obtidos 

foram os seguintes: 47 para “Baixa Adesão”, 26 para “Média Adesão” e 44 para “Alta 

Adesão”. Assim, podemos afirmar que este é um programa que possui o apoio dos 

associados do PCV. O gráfico 43 abaixo apresenta os níveis de adesão para este 

FEA. 

Gráfico 43: Nível de Adesão ao FEA – Programa Estacione Fácil 
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Fonte: dados da pesquisa. 
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No caso do Projeto Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional 

da FIAT, a ser viabilizado na área do Viaduto Capanema na região central da cidade 

de Curitiba, apresentou bom nível de adesão, já que cerca de 2/3 dos respondentes 

demonstraram apoio a essa iniciativa, totalizando um escore de 76 pontos nos níveis 

alto e médio de adesão, rigorosamente distribuídos 38 para cada nível. O gráfico 44 

abaixo apresenta os dados plotados. 

Gráfico 44: Nível de Adesão ao FEA – Projeto Centro de Treinamento e 
Aperfeiçoamento Profissional da FIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa Hora Feliz, que visa proporcionar uma nova opção para a 

realização de happy hour na Rua XV de Novembro apresentou, dentre os FEA 

analisados até o momento, o maior nível de adesão, totalizando 78% de apoio. 

Apoio este distribuído 69 para “Alta Adesão” e 22 para “Média Adesão”, onde deste 

escore total 23,08% composto pelo apoio de empresas situadas na Rua XV de 

Novembro, sendo este apoio representante de 64% do apoio total possível para 

empresas localizadas nessa rua. O segundo maior apoio para este FEA veio da 

Praça Tiradentes, contribuindo com 8,79% do nível de adesão, sendo estes, 67% do 

apoio total possível para esta localidade.  

Para ruas com uma quantidade superior a 10 empresas, a maior 

porcentagem de apoio veio da Rua XV de Novembro, muito embora não tenha sido 
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detectada diferença estatística significativa para todas as ruas estudadas. O gráfico 

45 apresenta os níveis de adesão para este FEA. 

 

Gráfico 45: Nível de Adesão ao FEA – Programa Hora Feliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

O programa de Adoção de Praças e Logradouros possui - além da 

possibilidade de exploração publicitária para a marca da empresa que apóie tal 

programa - perspectivas históricas e culturais visando retomar para o centro da 

cidade uma perspectiva diferenciada no que tange à sensação singular de estar 

passeando e consumindo em um local histórico e rico culturalmente. Assim, os 

associados reconhecem essa iniciativa como interessante, demonstrando uma boa 

adesão ao mesmo, ficando os níveis de adesão distribuídos da seguinte forma: 42 

para “Baixa Adesão”, 23 para “Média Adesão” e 53 para “Alta Adesão”, 

apresentando então uma adesão total de 76 pontos ou 64%.  

A maior contribuição total veio novamente da Rua XV de Novembro com 

21% do escore, que totalizou 16 apoios. De todas as praças, a que contribuiu com 

maior apoio foi a Praça Tiradentes, com 7 votos de 12 possíveis, expressando um 

apoio de 58% do seu total possível, embora esta tenha tido a maior contribuição 

entre as praças com mais de um estabelecimento, o maior apoio proporcional veio 

da Praça Zacarias com 3 em 4 possíveis, representando assim 75% de seu 
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potencial, este FEA não apresentou diferença estatística significativa de apoio entre 

as ruas do PCV.  

Gráfico 46: Nível de Adesão ao FEA – Programa de Adoção de Praças e 
Logradouros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa Mais Brilho ao Calçadão foi motivado pela necessidade de 

tornar o calçadão um ambiente mais limpo e organizado, melhorando 

concomitantemente sua aparência e a sensação de compra dos consumidores. O 

gráfico 47 abaixo mostra os níveis de adesão encontrados para este FEA. 

Gráfico 47: Nível de Adesão ao FEA – Programa Mais Brilho ao Calçadão 
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Fonte: dados da pesquisa. 
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Este programa apresentou um índice de apoio total de 83% dos 

respondentes, apresentando os seguintes escores totais: 20 para “Baixa Adesão”, 

17 para “Média Adesão” e 79 para “Alta Adesão”. Esta foi a maior alta adesão 

encontrada até o momento, como também a maior adesão total obtida. 

O Programa de Instalação de Câmeras de Segurança ao longo das vias 

principais que compõe o PCV, como as ruas XV de Novembro e a Marechal 

Deodoro, incide sobre um tema recorrente na atual conjuntura da segurança pública 

no Brasil. Desta forma, e como não haveria de ser diferente, o apoio a estA iniciativa 

apresentou-se como o maior encontrado neste trabalho. Os escores obtidos ficaram 

distribuídos da seguinte forma: 11 para “Baixa Adesão”, 7 para “Média Adesão” e 97 

para “Alta Adesão”, apresentando uma adesão total de 104 empresas ou 90% da 

amostra.  

A rua XV de Novembro novamente foi a rua que mais contribuiu para a 

adesão a este FEA, com 24 pontos ou 22% do escore total, utilizando 73% de seu 

potencial de apoio, seguida pela Praça Tiradentes com 9 pontos ou 8% da carga 

total de apoio, utilizando 75% de seu potencial de apoio. A rua Marechal Deodoro, 

uma das ruas privilegiadas com a instalação das câmeras apresentou 6 pontos ou 

6% da carga total, utilizando apenas 43% de seu potencial de apoio. O gráfico 48 

abaixo apresenta os níveis de adesão para este FEA do PCV. 

Gráfico 48: Nível de Adesão ao FEA – Instalação de Câmeras de Segurança 
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Fonte: dados da pesquisa. 

O Quadro 15 abaixo apresenta um resumo com os níveis de adesão obtidos 

por todos os FEA do PCV. Este quadro seguido do gráfico 49, com a plotagem 

destes dados fornecerá visualmente uma possibilidade de comparação inicial acerca 

do grau total de adesão ou de coalinhamento estratégico externo existente entre os 

FEA do PCV e as empresas que compõem o Projeto. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49: Níveis de Adesão aos Fatores Estratégicos de Atuação do PCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Seguindo a análise visual deste gráfico, podemos destacar que o FEA 

número 2, representado pelo Projeto de Alteração do Horário Comercial de 

Funcionamento das lojas do centro da cidade apresenta maior rejeição de todas, 

mostrando-se como um fator que restringe o coalinhamento estratégico externo 

entre as empresas associados e o PCV. Por outro lado, FEA tais como: a Instalação 
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1 2 3 4 5 6 7 8
Baixa 37% 67% 40% 40% 22% 36% 17% 10%
Média 34% 13% 22% 22% 19% 19% 15% 6%
Alta 29% 21% 38% 38% 59% 45% 68% 84%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: dados da pesquisa.

Quadro 15: Níveis de Adesão aos Fatores Estratégicos de Atuação do PCV.
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de Câmeras de Segurança, o Mais Brilho ao Calçadão e o Hora Feliz apresentam-se 

como fatores impulsionadores deste coalinhamento. Baseado nos critérios de 

adesão (alta, média e baixa), foi realizado um agrupamento das médias da adesão 

de todos os casos coletados, e esses dados obtidos foram plotados com o intuito de 

descobrirmos quais foram os escores totais de adesão encontrados. O resultado 

será apresentado no gráfico 50 abaixo. 

Gráfico 50: Médias Totais de Adesão da Amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise geral do gráfico 50 revela que 96 empresas apóiam o PCV, o 

que acaba por representar cerca de 82% da amostra pesquisada. Um índice de 

aprovação de 82% da estratégia coletiva pode ser considerado muito bom. Neste 

sentido, os sócios/proprietários estão 65% na “Alta Adesão” e 35% na “Adesão 

Média”; já no caso dos gerentes há uma inversão de valores, onde 30% estão na 

“Alta Adesão”, 46% na “Média Adesão” e 24% na “Baixa Adesão”.  

Uma análise simples dos dados aponta a baixa adesão exatamente paras as 

empresas que foram representadas por seus gerentes. Destes, 01 possuía primeiro 

grau completo, 13 ou 59% possuíam segundo grau completo e, 8 ou 36% possuíam 

terceiro grau, aparecendo diferença estatística significativa. Mais de 68% destes 

está na empresa há mais de 5 anos, e em 72% dos casos, a empresa é gerida pela 

administração atual há mais de 4 anos. Aparentemente, o porte da empresa não 

estabelece relação com a “Baixa Adesão”, e dos 8 mantenedores de projeto apenas 

Fonte: dados da pesquisa. 
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1 está entre os 22 casos apresentados. O tempo de participação no PCV apresentou 

diferença estatística significativa, sendo que, cerca de 80% destas empresas estão 

no Projeto há mais de 1 ano.  

O item “comprometimento com as estratégias do PCV” apresentou diferença 

estatística significativa, com escores concentrados no baixo comprometimento, 

representado 77% do total de respondentes que se posicionaram a respeito. Há 

também uma tendência destes associados apresentarem problemas de 

comunicação com a coordenação do Projeto, embora este item não tenha 

apresentado diferença estatística. A localização física do estabelecimento não 

apresentou fator de significância para a “Baixa Adesão”. Enfim, de todos os projetos 

e ações propostas e executadas pelo PCV, estas empresas apoiaram minimamente 

os programas: Mais Brilho ao Calçadão, Adoção de Praças e Logradouros e 

Instalação de Câmeras de Segurança.  

Gráfico 51: Médias de Adesão aos FEA do PCV, Plotados Com Seus Intervalos de 
Confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Anteriormente, vimos o gráfico 51, que traz os intervalos de confiança das 

médias obtidas pelos FEA do PCV. No geral, podemos avaliar as médias de adesão 

obtidas pelos FEA do PCV através do gráfico 49, onde podemos determinar grupos 

de médias através dos intervalos de confiança das médias das adesões. Ao 

olharmos para o referido gráfico, podemos identificar 4 grupos de médias obtidas 

para as variáveis de adesão. Vale lembrar que, quanto mais à esquerda no gráfico, 

maior será a adesão ao FEA correspondente.  

No primeiro grupo, destacado dos demais no sentido da rejeição, está o fator 

referente à alteração do horário de funcionamento das lojas, notadamente, o mais 

rejeitado de todos. No grupo dois, encontramos com as mesmas médias os FEA: as 

Campanhas de Varejo, Estacione Fácil e Centro FIAT, com médias medianas e, o 

Programa de Adoção de Praças e Logradouros de uma forma hibrida, podendo ser 

alocado em dois grupos, este de nível mediano e no próximo com boa adesão. 

No grupo três, encontramos o Programa Hora Feliz e Mais Brilho ao 

Calçadão, apresentando boas médias de adesão. Ainda podemos colocar neste 

grupo o Programa de Adoção de Praças e Logradouros que, embora apresente 

estatisticamente maior chance de estar no intervalo confiança do grupo dois, pode 

ser colocado aqui também. O grupo quatro é composto elementarmente pelo 

Programa de Instalação de Câmeras de Segurança na região do PCV. O Programa 

Mais Brilho ao Calçadão, estatisticamente, pode também ser alocado neste grupo, 

mas só entraria aqui na decisão de casas decimais do seu intervalo de confiança. 

Com intuito de descobrir inter-relações entre as variáveis do coalinhamento 

estratégico externo, assim, lançamos mão de uma análise fatorial dos componentes 

principais, com valor KMO = 0,801 e Valor Alpha do teste de Barlett igual a 0,00, 

foram extraídos dois fatores através da rotação Varimax, que juntos podem explicar 

cerca de 52% das variâncias apontadas nos graus de adesão aos FEA do PCV. 

Embora na análise do gráfico dos intervalos de confiança, das médias de 

adesão obtidas pelos FEA, pudéssemos identificar 4 grupos de respostas médias, 

na análise fatorial identificamos 2 fatores principais que demonstram inter-relações 

entre as respostas dos associados. O fator 1 agrupou os seguintes FEA, em ordem 

decrescente de carga fatorial: Programa Hora Feliz, Programa Mais Brilho ao 

Calçadão, Programa de Adoção de Praças e Logradouros, Programa de Instalação 

de Câmeras de Segurança e Projeto Centro de Treinamento Profissional FIAT. A 



 131

partir dos elementos constituintes deste fator, podemos denominá-lo como: “Bem-

estar, conforto e segurança para cliente”. 

O segundo fator agrupou os seguintes FEA em ordem decrescente de carga 

fatorial: Campanhas de Varejo, Programa Estacione Fácil e Alteração de Horário 

Comercial de Funcionamento, assim, podemos chamá-lo de “Atração de Demanda”. 

Através da análise fatorial foi possível identificar dois grupos de preocupações dos 

associados ao PCV, um grupo, o maior, está preocupado efetivamente com a 

experiência de compra do consumidor, orientado para questões estruturais do 

comércio da região central. Por outro lado, existe um segundo grupo de empresas 

que possui como preocupação essencial a atração de mais demanda para a região. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que os objetivos estratégicos do PCV são 

apoiados pelos seus associados, através de uma adesão média aos FEA do Projeto. 

Neste sentido, podemos dizer que há um coalinhamento estratégico externo entre 

empresas do PCV com os FEA do Projeto, que podem ser agrupados em dois 

grupos de preocupações essenciais, (1) o “Bem-estar, conforto e segurança” dos 

clientes, como também, (2) uma maior “atração de demanda” para a área do PCV. 

Logo em seguida, no item 5.7, verificaremos eventuais diferenças de 

coalinhamento estratégico entre empresas do PCV e os FEA do Projeto, sinalizando 

a existência de determinados padrões de comportamento. 
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5.7 CLUSTERS DAS EMPRESAS: ESTRUTURA DE RELACIONAMENTOS, 
COALINHAMENTO E PADRÕES DE COMPORTAMENTO. 

 Com o intuito de verificar a existência de eventuais diferenças de 

coalinhamento estratégico externo entre empresas do PCV e a estratégia coletiva do 

Projeto, lançaremos mão de uma análise de Cluster. Este tipo de análise tem por 

objetivo classificar objetos em grupos relativamente homogêneos com base em um 

conjunto de variáveis estabelecidas pelo pesquisador onde, para cada grupo de 

objetos (casos), há semelhança em termos das variáveis escolhidas e diferenças 

entre os grupos (MALHOTRA, 2001). 

Neste caso, as variáveis selecionadas para a formação dos grupos foram as 

do bloco III do questionário, que tratavam das dimensões dos relacionamentos e da 

confiança dos associados com os associados, destes com a ACP e daqueles com o 

PCV, além de variáveis que buscavam caracterizar os motivos de ingresso ao 

Projeto. 

Assim, realizada a rotina de geração e análise dos grupos mais homogêneos, 

chegamos ao número ideal de 5. Estes grupos permitiram a realização de análises 

que poderiam fornecer subsídios à compreensão dos padrões de comportamento 

das empresas participantes do PCV. Os 5 grupos de empresas foram rotulados de 

acordo com as variáveis que os estruturavam, ficando assim: (1) Favoráveis sem 

participação, (2) Desconfiados, (3) Mal-informados, (4) Engajados/Participantes e (5) 

Alienados/Perdidos. 

A distribuição das empresas em cada um dos cinco grupos ficou assim: (1) 

Favoráveis sem participação, com 31 casos; (2) Desconfiados, com 20 casos; (3) 

Mal-informados, com 33 casos; (4) Engajados/Participantes, com 15 casos e (5) 

Alienados/Perdidos, com 8 casos. O gráfico 52 a seguir apresenta a distribuição de 

freqüência dos grupos de empresas obtidos. 
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Gráfico 52: Distribuição de Freqüência das Empresas Nos Grupos Encontrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Inicialmente, podemos realizar o cruzamento dos grupos de empresas com a 

participação nas reuniões do PCV, plotando as médias obtidas por esses grupos em 

seus respectivos intervalos de confiança. Assim, poderemos identificar eventuais 

diferenças nos relacionamentos estabelecidos pelas empresas com o PCV. O 

gráfico 53 à frente apresenta os dados referentes a este cruzamento. 

Neste gráfico verificamos três tipos básicos de comportamentos com relação 

à participação dos grupos de empresas no PCV. O primeiro tipo pode ser 

classificado como “participativo”, constituído apenas por um grupo de empresas, 

aquele denominado “Engajados/Participantes”. Este grupo de empresas apresentou 

alta média de participação nas reuniões do Projeto, sendo este notadamente aquele 

que mais participa, sendo composto por 15 empresas ou 14% do total. 

O segundo tipo de comportamento pode classificado como de “participação 

mediana”, sendo constituído basicamente pelo grupo de empresas denominado 

“Desconfiados”, composto por 20 empresas ou 19% do total. O terceiro tipo de 

comportamento agrupa três tipos de empresas: os Alienados/Perdidos, os Mal-

informados e os Favoráveis sem participação, totalizando 72 empresas ou 67% do 

total. Este tipo de comportamento pode ser classificado como de baixa participação, 

por apresentar uma média muito abaixo da que apresentou o grupo 1, o participativo. 
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Gráfico 53: Os Clusters de Empresas e a Participação no PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

O gráfico 54 à frente apresenta o cruzamento dos clusters de empresas com 

a percepção acerca da objetividade e clareza das estratégias do PCV. Neste gráfico 

podemos identificar três tipos de percepções com relação a estes critérios. Assim, no 

grupo 1, denominado como Esclarecido, encontramos dois grupos de empresas: os 

Engajados/Participantes e os Favoráveis sem participação, totalizando 46 empresas 

ou 43% do total. Embora os Favoráveis sem participação não participem diretamente 

das reuniões do PCV apresentam boa média para esses critérios, o que pode indicar 

um tipo de comunicação com o PCV diferente daquele obtido nas reuniões. 

O grupo 2, denominado como parcialmente esclarecido é composto por dois 

grupos de empresas: os Mal-informados e os Desconfiados, totalizando 53 

empresas ou 49% do total. O grupo 3, denominado Alienado, apresenta como único 
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grupo constituinte as empresas classificadas como Alienadas/Perdidas, novamente 

com uma média muito abaixo das apresentadas pelas demais empresas. 

Gráfico 54: Os Clusters de Empresas e a Percepção Acerca da Objetividade e 
Clareza das Estratégias do PCV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O gráfico 55 a seguir apresenta o mesmo tipo de cruzamento, mas agora 

para a variável relacionada ao apoio as recomendações do PCV. Neste cruzamento 

identificamos 3 grupos de comportamento, o primeiro é composto pelas empresas 

enquadradas como Engajadas/Participantes e as Favoráveis sem participação, 

somando 46 empresas ou 43% do total, e pode ser chamado de grupo de alta 

aderência. O segundo grupo pode ser classificado como de médio-alta aderência e  

é constituído basicamente pelo grupo de empresas Mal-informadas, que totalizam 33 

empresas ou 31% da amostra.  

Já o terceiro grupo, denominado de baixa aderência, apresenta como 

elemento constituinte apenas as empresas classificadas como Alienadas/Perdidas, 
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totalizando 8 empresas ou 7% da amostra. Curiosamente, as empresas classificadas 

como Desconfiadas, que totalizam 20 ou 19% da amostra, apresentam 

comportamento totalmente hibrido, já que sua média real pode estar dentro de 

qualquer um dos três grupos destacados. 

Gráfico 55: Os Clusters de Empresas e as Recomendações do PCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

O gráfico 56 à frente apresenta os grupos de comportamento referentes ao 

grau de confiança das empresas no PCV. Neste cruzamento podemos destacar 3 

grupos efetivamente distintos. O primeiro grupo, com alta confiança no Projeto, é 

composto pelos clusters de empresas Engajadas/Participantes e pelas Favoráveis 

sem participação, totalizando 46 empresas ou 43% da amostra. 

O segundo grupo de comportamento apresenta o cluster de empresas Mal-

informadas, com 33 empresas ou 31% das empresas da amostra. Este grupo pode 

ser classificado com um nível médio-alto de confiança no PCV. Assim, cerca de 74% 

das empresas confia efetivamente no projeto, confirmando as análises iniciais.  
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O terceiro tipo de comportamento, classificado como de baixo novel de 

confiança, apresentou a concentração de dois clusters de empresas: o de 

Desconfiados e o dos Alienados/Perdidos totalizando 28 empresas ou 26% do total. 

Gráfico 56: Os Clusters de Empresas e a Confiança no PCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com relação à melhora percebida no negócio depois da entrada para o PCV, 

segundo a perspectiva dos clusters de empresas, obtivemos dois grupos de 

percepção, onde o primeiro, composto pelos grupos Engajados/Participantes, Mal-

informados e Favoráveis sem participação, totaliza 79 empresas ou 74% da amostra. 

Embora o escore total nesta percepção positiva tenha sido alto, sua amplitude 

também foi. Dessa forma, podemos dizer que a melhora percebida no negócio foi de 

vai de média a médio-alta. 
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O segundo grupo, composto pelos clusters Alienados/Perdidos e 

Desconfiados, totalizou 28 casos ou 26% da amostra, apresentando uma percepção 

baixa acerca da melhora percebida no negócio depois da entrada no PCV. O gráfico 

57 abaixo apresenta essas médias em seus respectivos intervalos de confiança. 

Gráfico 57: Os Clusters de Empresas e a Percepção de Melhora no Negócio Depois 
do Ingresso no PCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

O conhecimento das estratégias do PCV também foi objeto de cruzamento 

com os clusters de empresas, resultando em 3 grupos de percepção acerca deste 

item. O primeiro grupo, que pode ser classificado como de médio-alto conhecimento 

por sua media real poder estar situada pouco acima de 4, agrupou também os 

clusters das empresas Engajadas/Participantes e Favoráveis sem participação, 

totalizando 46 empresas ou 43% do total. 

O segundo grupo, que pode ser classificado como de médio conhecimento, 

agrupou dois clusters o de empresas Desconfiadas e Mal-informadas, totalizando 53 
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empresas ou 50% do total. O cluster de Alienados/Perdidos, novamente, apresenta 

a menor média possível entre os demais grupos, demonstrando uma percepção de 

não conhecimento das estratégias do PCV. Este grupo é composto por 8 empresas 

e representa cerca de 7% do total. O gráfico 58 apresenta estes indicadores e seus 

respectivos intervalos de confiança. 

Gráfico 58: Os Clusters de Empresas e a Percepção Acerca do Conhecimento das 
Estratégias do PCV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise a seguir foi realizada através do cruzamento entre os níveis de 

comprometimento das empresas com os objetivos do PCV e os cluster de empresas 

identificados. Assim, poderemos verificar os níveis de comprometimento médio para 

agrupamento de empresas. Como resultado deste cruzamento, identificamos três 

níveis de comprometimento, sendo o primeiro nível, classificado como de alto 

comprometimento, composto por três clusters de empresas: Engajados/Participantes, 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Favoráveis sem participação e Desconfiados, totalizando 66 empresas ou 62% da 

amostra. 

O segundo nível de comprometimento, o médio, ficou restrito a um cluster, o 

dos Mal-informados, apresentando 33 empresas ou 31% da amostra. O terceiro 

nível de comprometimento, denominado baixo, apresentou o cluster de 

Alienados/Perdidos como seu único constituinte, totalizando 8 empresas ou 7% da 

amostra. Ao analisarmos essas informações, fica claro que o nível de 

comprometimento dos associados aos objetivos do PCV muito bom, pois, cerca de 

93% do total de empresas apresentou ao menos nível de comprometimento médio. 

Mesmo o grupo de empresas tidos como “Desconfiados” apresentou alto 

nível de comprometimento com a estratégia coletiva mostrando que, embora exista 

uma certa desconfiança em seu relacionamento com o Projeto, os objetivos deste 

satisfazem necessidades importantes desse grupo de associados. O gráfico 59 a 

seguir apresenta estes dados. 

Gráfico 59: Os Clusters de Empresas e o Comprometimento Com os Objetivos 
Estratégicos do PCV. 
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O gráfico 60 abaixo apresenta o cruzamento entre os clusters de empresas e 

a motivação de entrada no PCV pela busca de diminuição de competição no setor. 

Este gráfico foi o único que apresentou apenas um grupo de respostas que, de 

forma uniforme, discordaram acerca da afirmação. Desse modo, podemos afirmar 

que busca de diminuição da competição não foi um fator importante para o ingresso 

no PCV. 

Mesmo assim, o grupo de empresas denominado como Alienado/Perdido 

apresentou grande amplitude de respostas possíveis, indicando que para esta 

categoria de empresas há a possibilidade estatística de que este pode ter sido um 

fator importante para o ingresso no PCV. Vale lembrar que este grupo é composto 

por 8 empresas, ou seja, cerca de 7% da amostra total. 

Gráfico 60: Os Clusters de Empresas e o Ingresso no PCV Para a Diminuição da 
Competição do Setor. 
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O gráfico 61 à frente apresenta o cruzamento entre a motivação de ingresso 

no PCV pela possibilidade de melhora da rentabilidade da organização com os 

clusters de empresas. A possibilidade de melhora de rentabilidade motivou de forma 

diferente os grupos de empresas, que apresentaram duas percepções a respeito 

desta possibilidade. 

Gráfico 61: Os Clusters de Empresas e o Ingresso no PCV Para o Aumento na 
Rentabilidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, encontramos no grupo 1 de motivação o cluster de 

Engajados/Participantes e o cluster Favoráveis sem participação, que juntos 

totalizam 46 casos ou 43% da amostra. Para esse grupo, a possibilidade de 

aumento na rentabilidade mostrou-se um fator motivador para ingresso no PCV. 

Estatisticamente, não é incorreto afirmar que, para os clusters de Mal-informados e 

de Alienados/Perdidos, este tenha sido o fator motivador para o ingresso no PCV, 

mas o centro da média das respostas está mais para o grupo 2 que para o 1. 
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O grupo 2 apresenta como elementos constituintes os clusters de 

Alienados/Perdidos, novamente com alta amplitude de respostas, os Mal-informados 

e os Desconfiados, que juntos totalizam 61 casos ou 57% da amostra. Dentro deste 

grupo de empresas, seguramente, podemos afirmar que somente para o grupo de 

Desconfiados este fator motivacional tenha sido pouco significativo para o ingresso 

no PCV. 

O gráfico 62 apresenta o resultado do cruzamento entre os grupos de 

empresas e a percepção de que o ingresso no PCV tenha sido motivado por 

circunstâncias ambientais que obrigaram a empresa a fazer parte do Projeto. 

Gráfico 62: Os Clusters de Empresas e o Ingresso no PCV Por Pressão Ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O único grupo de empresas que tem a percepção de que pode ter sido 

“obrigado” a ingressar no PCV por fatores ambientais é o de Alienados/Perdidos, 

novamente devido à grande amplitude de suas respostas. Este grupo é composto 

por 8 empresas que juntas representam 7% da amostra. O segundo grupo é 
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constituído pelos Desconfiados e Mal-informados que totalizam 53 casos ou 50% da 

amostra, apresentando juntos uma motivação que varia de média a baixa para a 

pressão ambiental como fator motivacional. Aqui, para este grupo, não podemos 

afirmar estatisticamente que os grupos de Alienados/Perdidos e 

Engajados/Participantes não apresentem suas reais médias dentro deste quadrante. 

O terceiro grupo de empresas, por convenção, ficou constituído pelos 

Engajados/Participantes e Favoráveis sem participação, que juntos totalizam 46 

casos ou 43% da amostra. Assim, este grupo não recebeu pressão ambiental para 

se filiar ao PCV. 

O quadro 16 abaixo apresenta um resumo das médias obtidas pelos clusters 

de empresas do PCV para os elementos do questionário que tratavam dos 

relacionamentos e das motivações de ingresso no Projeto. Vale lembrar que a 

escala para estes itens era de 1 a 5, onde um era “discordo completamente” e cinco 

era “concordo plenamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 63 à frente apresenta estes da dos plotados em linhas para cluster 

de empresas. Neste gráfico podemos notar, por exemplo, que o grupo de empresas 

Item Elemento Correspondente do Questionário Fav. Desc. Mal. Eng. Ali.
1 Participação nas reuniões do Projeto. 1,61 2,45 1,39 4,27 1,38
2 Objetividade e clareza dos objetivos do PCV. 4,23 3,50 3,36 4,60 1,50
3 Sigo todas as recomendações do PCV. 4,35 3,75 3,70 4,60 2,38
4 Confio na ACP. 4,81 3,60 4,15 4,80 3,88
5 A ACP prioriza os interesses de seus assoc. 4,58 3,35 3,73 4,67 2,63
6 Confio no PCV. 4,52 3,05 3,88 4,73 2,50
7 Confio nos associados do PCV. 4,32 3,30 3,85 4,13 3,00
8 Melhora no negócio depois do PCV. 3,10 2,25 3,15 3,80 2,00
9 Conhecimento dos objetivos do PCV. 3,71 2,80 2,55 3,40 1,75

10 Nível de comprometimento com o PCV. 3,71 3,55 2,94 4,00 1,88
11 O PCV prioriza os interesses de seus assoc. 4,32 3,30 3,39 4,53 1,75
12 Canal de comunicação aberto com o PCV. 4,13 3,70 2,97 4,27 1,50
13 Ingresso para diminuir a competição no setor. 2,58 2,75 2,73 2,33 2,75
14 Ingresso para aprender com os companheiros. 4,03 3,60 3,39 4,13 2,63
15 Ingresso pelo compartilhamento de recursos. 4,19 3,45 3,30 3,87 2,63
16 Ingresso pela melhoria na rentabilidade. 4,26 3,40 3,73 4,27 3,25
17 Ingresso motivado por serviços importantes disp. 4,13 3,05 3,48 4,00 3,13
18 Ingresso porque foi obrigado pelas circunstâncias. 1,58 2,85 2,39 1,80 3,00

Médias gerais por cluster 3,79 3,21 3,23 4,01 2,42

CLUSTERS DE EMPRESAS

Fonte: dados da pesquisa.

Quadro 16: Médias dos Clusters de Empresas Para os Relacionamentos e 
Motivações de Ingresso no PCV.
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Engajados/Participantes possui a maior média em quase todos os elementos. Por 

outro lado, podemos constatar o nível baixo de médias apresentado pelo grupo de 

Alienados/Pedidos. 

Gráfico 63: Médias dos Clusters de Empresas Para os Relacionamentos da 
Empresa e Motivações de Ingresso no PCV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo com a análise do coalinhamento estratégico externo das empresas 

à estratégia coletiva do PCV, através da análise das médias das adesões dos 

clusters de empresas aos FEA do Projeto, apresentamos o gráfico 64, que traz a 

análise do primeiro FEA, referente ao Programa de Campanhas de Varejo. O 

referido gráfico apresenta as médias obtidas plotadas com seus respectivos 

intervalos de confiança, permitindo assim, a identificação de diferenças estatísticas 

de médias. 

Vale destacar que, para analisar os gráficos seguintes, uma orientação 

adicional faz-se necessária. A análise do coalinhamento dar-se-á da direita para a 

esquerda no gráfico, assim, as menores médias são as que apresentam maior nível 

de coalinhamento estratégico. Por exemplo, a média 1 seria absolutamente perfeita, 

ou seja, o nível de coalinhamento máximo possível para um FEA. 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 64: Coalinhamento dos Clusters de Empresas Com o FEA – Programa 
Campanhas de Varejo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatisticamente, podemos dizer que existem basicamente dois grupos 

distintos de coalinhamento estratégico para os clusters de empresas encontrados 

neste trabalho. O grupo 1 é constituído pelos Engajados/Participantes, Desconfiados, 

Favoráveis e, de forma híbrida, os Mal-informados que também podem pertencer ao 

grupo 2. 

Para o grupo 1, as iniciativas voltadas para as campanhas de varejo 

promovidas pelo PCV, possuem bom apoio, apresentando assim, bom 

coalinhamento entre as necessidades dos associados e o escopo destas estratégias. 

O grupo 2 apresenta de forma integral o cluster de Alienados/Perdidos, e de forma 

parcial o dos Mal-informados, que com suas médias baixas para este FEA, acabam 

por reprovar as iniciativas voltadas para as campanhas de varejo organizadas pelo 

PCV. 
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Gráfico 65: Coalinhamento dos Clusters de Empresas Com o FEA – Projeto de 
Alteração do Horário de Funcionamento das Empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com relação ao Projeto de alteração do horário de funcionamento das lojas 

do PCV, equiparando-o ao dos shoppings, estatisticamente, possuímos um 

comportamento uniforme entre as empresas que compõem esta pesquisa. Todos os 

grupos de empresas concordam na reprovação a este FEA, apresentando assim, 

médias baixíssimas para este projeto. 

Embora não respaldado estatisticamente, podemos observar um certo 

deslocamento dos Engajados/Participantes no sentido da existência de uma 

possibilidade de que estes, em determinadas condições, apoiassem este projeto. 

Vale destacar que, as empresas classificadas como Engajadas/Participantes, 

possuem como gestores, predominantemente, gerentes, que representam 80% do 

total para este grupo de empresas.  
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O gráfico 66 à frente apresenta a análise estatística das médias dos clusters 

de empresas para o Programa Estacione Fácil do PCV, representando o terceiro 

FEA do Projeto. Neste item encontramos a formação de apenas um grupo de 

adesão que, embora possua grande amplitude para a localização das médias reais, 

estatisticamente podem juntos constituir um todo coeso na aprovação ou reprovação 

deste FEA. 

A média geral deste item, por volta de 4,16, mostra uma tendência de 

adesão mediana, quando utilizado o critério de adesão inicial estabelecido para este 

trabalho, exposto inicialmente na página 39. Abaixo apresentamos o gráfico 66. 

Gráfico 66: Coalinhamento dos Clusters de Empresas Com o FEA – Programa 
Estacione Fácil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo de empresas denominado Alienados/Perdidos apresenta 

novamente a maior amplitude da média de respostas. Assim, para este grupo, não 

podemos afirmar estatisticamente se ele apóia ou reprova este FEA, embora a 
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média aritmética de suas respostas tenha ficado em 4,37. O mesmo raciocínio serve 

para explicar o comportamento da média do grupo de empresas denominado Mal-

informados, embora a média aritmética deste grupo tenha ficado pouco acima de 5, 

mostrando um comportamento um pouco mais significativo no sentido da reprovação. 

O gráfico 67 à frente apresenta o mesmo tipo de análise para o quarto FEA, 

representado pelo projeto do Centro de Treinamento Profissional FIAT/PCV. 

Gráfico 67: Coalinhamento dos Clusters de Empresas Com o FEA – Projeto Centro 
Treinamento Profissional FIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este FEA também apresentou, estatisticamente, apenas um grupo acerca do 

seu nível de adesão. Sua média aritmética geral ficou em 4,20, o que o classifica 

como de média adesão. Novamente o grupo de Alienados/Perdidos apresentou 

maior amplitude para a sua média, embora desta vez tenha se deslocado mais para 

a direita, aparentemente aumentando seu grau de reprovação a este FEA do PCV.  

A média obtida pelo cluster de Alienados/Perdidos ficou em 4,87, realmente um 
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pouco superior a do item anterior e, seguindo nesta perspectiva, o grupo de Mal-

informados também apresentou uma média um pouco deslocada para o sentido da 

baixa adesão, com média aritmética de 4,97, mas amplitude menor que a 

apresentada pelo grupo de Alienados/Perdidos. 

O gráfico 68 apresenta a análise do quinto FEA do PCV, representado pelo 

Programa Hora Feliz. A análise deste gráfico demonstra novamente a grande 

amplitude da média do grupo de Alienados/Perdidos tendendo para a baixa adesão, 

com um média aritmética de 4,50, sendo a maior de todas. Vale lembrar que, quanto 

maior esta for, menor será a adesão ao FEA. 

Gráfico 68: Coalinhamento dos Clusters de Empresas Com o FEA – 
Programa Hora Feliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se também neste gráfico o deslocamento da média dos 

Engajados/Participantes no sentido da alta adesão ao item, com média aritmética de 

2,33, a menor de todos os grupos, representando altíssima adesão. A média geral 
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deste FEA ficou em 3,15, ou seja, este item pode ser classificado como de alta 

adesão por parte das empresas. Não obstante, vale destacar a formação de apenas 

um grupo acerca do nível de adesão a este FEA. 

No gráfico 69 a seguir apresentamos o sexto FEA, referente ao Programa de 

Adoção de Praças e Logradouros. Este item também apresentou a formação de 

apenas um grupo de adesão, com uma tendência de média adesão, exceto pelo 

grupo de empresas classificado como Engajados/Participantes que apresenta um 

deslocamento de sua média para alta adesão, exibindo uma média aritmética de 

2,47. 

Gráfico 69: Coalinhamento dos Clusters de Empresas Com o FEA – Programa de 
Adoção de Praças e Logradouros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente o grupo de Alienados/Perdidos apresenta a maior amplitude 

para sua média, tendendo para a baixa adesão a este FEA, com média aritmética 

em 4,38, a maior dentre os demais grupos. Demonstra, assim, uma adesão mediana 
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para esta iniciativa do PCV. Os demais grupos ficaram com suas médias próximas 

de 4, podendo ser enquadradas também como de média adesão. 

O gráfico 70, por sua vez, apresenta a análise das médias obtidas pelos 

grupos de empresas para FEA referente ao Programa Mais Brilho ao Calçadão. 

Neste encontramos dois padrões de comportamento: o primeiro contando com o 

apoio irrestrito do grupo de empresas denominado Engajados/Participantes, com 

média aritmética de 1,33, ou seja, muito próxima da adesão máxima possível. Os 

Desconfiados, Favoráveis sem participação e os Mal-informados, aparecem de 

forma híbrida nos dois grupos, com média próxima de 2,84, também dentro do nível 

de alta adesão. 

Gráfico 70: Coalinhamento dos Clusters de Empresas Com o FEA – 
Programa Mais Brilho ao Calçadão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo grupo apresenta como principal integrante os Alienados/Perdidos, 

que foi colocado separadamente neste grupo, muito embora sua amplitude da média 
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pudesse colocá-lo como híbrido. Na avaliação estatística do SPSS, este item foi 

classificado como um elemento presente única e exclusivamente no grupo 2. O 

grupo de Alienados/Perdidos podem ser classificados, utilizando sua média 

aritmética de 3,65, como de alta adesão, muito embora a amplitude dessa média 

possa colocá-lo como de baixa adesão. Ao analisarmos a média aritmética geral 

deste FEA, que ficou em 2,69, podemos classificá-lo como fator de alta adesão. 

O gráfico 71 mostra as médias obtidas pelos grupos de empresas para o 

oitavo e último FEA do PCV, que tratava da introdução de um programa de 

segurança constituído pela instalação de câmeras de segurança na região do PCV.  

Gráfico 71: Coalinhamento dos Clusters de Empresas Com o FEA – Programa de 
Instalação de Câmeras de Segurança na Região do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste item voltamos a encontrar apenas um nível de adesão, que pode ser 

caracterizado como de altíssima adesão, já que sua média geral ficou estabelecida 

em 1,89. Esta, como média geral, foi a mais expressiva de todas as encontradas 
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para os FEA, demonstrando que a segurança, seja esta considerada como 

necessidade elementar do ser humano ou como uma sensação de “Bem-estar, 

conforto e segurança”, como obtivemos na análise fatorial inicial, é prioritária para as 

empresas associadas ao PCV.  

Como característica distintiva deste FEA, encontramos alta concentração de 

respostas do grupo de Engajados/Participantes representados na pequenina 

amplitude do intervalo de confiança, que com valor médio de 1,07 foi a maior adesão 

encontrada entre os grupos de empresas para um FEA do PCV. Este grupo de 

empresas apresenta apenas 1 de seus 15 componentes situado no circuito formado 

pelo grande eixo rua Marechal Deodoro e XV de Novembro, mostrando que a 

adesão a este FEA está além dos benefícios imediatos que poderiam ser obtidos 

para quem nestas ruas estivessem sediados, pois é inicialmente nestas ruas que o 

programa de segurança está implantado até o momento. 

No quadro 17 abaixo encontraremos todos os FEA do PCV com as 

respectivas médias obtidas por cada grupo de empresas e, em seguida, 

apresentaremos o gráfico 72 que mostra o comportamento dos clusters de empresas 

ao longo dos 8 FEA do Projeto. As médias foram invertidas para que a maior média 

representasse graficamente a maior adesão. Dessa forma, quanto maior for a média, 

maior será a adesão, onde a máxima adesão seria um valor igual a 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Fator Estratégico de Atuação do PCV Fav. Desc. Mal. Eng. Ali. Média
1 Programa Campanhas de Varejo. 3,84 4,40 3,33 4,07 1,75 3,48
2 Projeto de alteração do horário 2,50 2,60 1,85 3,87 2,63 2,69
3 Programa Estacione Fácil 3,94 4,05 2,97 4,60 3,63 3,84
4 Projeto Centro de Treinamento FIAT 4,07 3,65 3,03 5,13 3,13 3,80
5 Programa Hora Feliz 5,45 5,10 4,53 5,67 3,50 4,85
6 Programa de Adoção de Praças e Logradouros 4,16 3,95 3,73 5,53 3,63 4,20
7 Programa Mai Brilho ao Calçadão 5,03 5,80 4,66 6,67 4,38 5,31
8 Programa de Segurança 6,17 6,25 5,69 6,93 5,50 6,11

Médias gerais por cluster 4,39 4,48 3,72 5,31 3,52 4,28

Quadro 17: Médias dos Clusters  de Empresas Para o Coalinhamento com os FEA 
do PCV

CLUSTERS DE EMPRESAS

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 72: Comportamento dos Clusters de Empresas ao Longo dos FEA do PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 72 mostra claramente um padrão de apoio geral superior 

apresentado pelo grupo de empresas denominado Engajado/Participante. Este 

grupo não mostrou o maior nível de adesão apenas para o FEA de número 1, que 

tratava do Programa de Campanhas de Varejo. Por outro lado, o grupo de empresas 

denominado Alienados/Perdidos apresenta a menor das adesões em cinco dos oito 

FEA, demonstrando assim, o menor comprometimento dentre os grupos de 

empresas estudos. Já os Favoráveis sem participar e os Desconfiados, alternam-se 

ao longo dos FEA no segundo lugar em apoio ao Projeto, mostrando que embora os 

Desconfiados apresentem uma postura mais conservadora, isso não os impede de 

apoiarem a estratégia coletiva desenvolvida pelo PCV.  

Os Mal-informados, por sua vez, apresentam em três situações a menor 

adesão aos FEA, demonstrando baixíssima adesão à alteração do horário de 

funcionamento das lojas do PCV, não fazendo uso dos estacionamentos 

conveniados ao PCV através do Programa Estacione Fácil e não se importando com 

o Centro de Formação Profissional FIAT/PCV, talvez por já possuírem estratégias de 

claras de treinamento de pessoal. 

Em linhas gerais, de acordo com o comportamento dos clusters de 

empresas, podemos afirmar seguramente que o PCV através da avaliação de sua 
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estratégia coletiva, obtida através da mensuração da adesão aos FEA do Projeto, 

possui o apoio necessário para a continuidade de seus trabalhos.  

A ausência maciça de apoio foi encontrada somente no FEA de número 2, 

que tratava da alteração do horário de funcionamento das empresas do PCV, onde 

as empresas foram unânimes, com exceção do grupo de Engajados/Participantes 

com suas 8 empresas, na baixa adesão, o que de certa forma pode representar uma 

rejeição a este projeto. 

Por fim, analisaremos a constituição de cada nível de adesão (Alto, Médio e 

Baixo) sob a perspectiva das contribuições de cada grupo de empresas (Favoráveis 

sem participação, Desconfiados, Mal-informados, Engajados/Participantes e 

Alienados/Perdidos. 

A distribuição das empresas em cada um dos cinco grupos, como já foi 

apresentado na página 51, ficou assim: (1) Favoráveis sem participação, com 31 

casos; (2) Desconfiados, com 20 casos; (3) Mal-informados, com 33 casos; (4) 

Engajados/Participantes, com 15 casos e (5) Alienados/Perdidos, com 8 casos. O 

gráfico 52 a seguir apresenta a distribuição de freqüência dos grupos de empresas 

obtidos. 

Os níveis de adesão, depois da análise de cluster, ficaram assim distribuídos: 

38 empresas para “Alta Adesão”, representando 36% do total; 50 para “Média 

Adesão”, representando 47% do total; e 19 para “Baixa Adesão”, representando 18% 

do total. O gráfico 73 à frente apresenta a construção de cada nível de adesão 

baseado nos posicionamentos adotados pelas empresas de cada cluster. 

Como mencionado anteriormente, a “Alta Adesão” depois da análise de 

cluster totalizou 38 empresas ou 36% do total. A composição desta adesão ou 

coalinhamento ficou distribuída como mostra a primeira coluna do gráfico 73. Assim, 

em ordem crescente de participação, podemos destacar: o grupo de Favoráveis sem 

participação com 34% ou 13 empresas; o grupo de Engajados/Participantes com 

32% ou 12 empresas; o grupo de Desconfiados com 18% ou 7 empresas; o grupo 

de Mal-informados com 13% ou 5 empresas; e o grupo de Alienados/Perdidos com 

3% ou 1 empresa. 
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Gráfico 73: A Constituição de Cada Nível de Adesão Sob as Perspectivas dos 
Clusters de Empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise da representação das proporções baseada na composição de 

cada grupo indica que, embora o maior grupo contribuinte para a constituição de 

toda a “Alta Adesão” tenha sido o grupo de Favoráveis sem participação, a maior 

proporção interna do grupo alocada neste nível de adesão vem do grupo de 

Engajados/Participantes, com cerca de 80% do grupo, contra 42% do primeiro. 

Assim, podemos dizer que o grupo de Engajados/Participantes possui alto grau de 

coalinhamento estratégico com a estratégia coletiva originada pelo PCV. 

A “Média Adesão”, por sua vez, é constituída de 50 empresas ou 47% do 

total. A composição desta adesão ou coalinhamento ficou distribuída como mostra a 

segunda coluna do gráfico 73. Sendo assim, em ordem crescente de participação, 

podemos destacar: o grupo de Mal-informados com 38% ou 19 empresas; o grupo 

de Favoráveis sem participação com 28% ou 14 empresas; o grupo de Desconfiados 

com 24% ou 12 empresas; o grupo de Alienados/Perdidos com 8% ou 4 empresas; e 

o grupo de Engajados/Participantes com 2% ou 1 empresa. 

Da mesma forma que na análise anterior, o grupo de empresas que contribui 

mais fortemente para a formação deste nível médio de adesão não foi aquele que 
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possui a maior margem interna de alocação. Neste sentido, embora o grupo que 

mais participou da formação deste nível de adesão tenha sido o Mal-informado, ele 

perde em margem interna de contribuição para o grupo de Desconfiados, que 

apresentou 60% de alocação, contra 58% do primeiro grupo. Assim, podemos 

afirmar que grande parte do grupo de empresas classificadas como Desconfiados, 

apresenta um coalinhamento estratégico externo mediano com a estratégia coletiva 

do PCV. 

A “Baixa Adesão”, por sua vez, é constituída por 19 empresas ou 18% do 

total. A composição desta adesão ou coalinhamento ficou distribuída como mostra a 

terceira coluna do gráfico 73. Assim, em ordem crescente de participação, podemos 

destacar: o grupo de Mal-informados com 47% ou 9 empresas; o grupo de 

Favoráveis sem participação com 21% ou 4 empresas; o grupo de 

Alienados/Perdidos com 16% ou 3 empresas; o grupo de Engajados/Participantes 

com 11% ou 2 empresas; e o grupo de Desconfiados com 5% ou 1 empresa. 

Neste caso, também podemos proceder como na análise anterior, 

destacando que, o grupo que mais contribuiu para a formação da baixa adesão, ou 

seja, o grupo de Mal-informados (com 47% desta adesão), não foi o que apresentou 

maior margem interna de contribuição, ficando esta a cargo do grupo de 

Alienados/Perdidos, com cerca de 38% contra os 27% do primeiro grupo.  

Mesmo que a maior margem interna de contribuição para este nível de 

adesão tenha partido do grupo de Alienados/Perdidos, não podemos afirmar que 

este grupo esteja mais concentrado neste nível de aderência, pois sua concentração 

maior ficou alocada para o nível de “Média Adesão”, com 50% de suas empresas. A 

seguir, no próximo capítulo, apresentaremos uma síntese das análises realizadas. 
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5.8 SÍNTESE DAS ANÁLISES 

Dada a quantidade de análises realizadas, cabe aqui uma síntese das 

mesmas com a finalidade de ordenar os principais elementos encontrados no 

sentido da construção do entendimento teórico-empírico do que é, para que serve, 

como é constituído, quais as relações que o determinam, quais são os grupos de 

empresas que o compõe, enfim, quais são as características observáveis captadas 

por este trabalho, que definem o PCV da ACP. 

Com a finalidade de oferecer essa visão mais abrangente do PCV, construiu-

se uma análise resumida de tudo que já foi analisado com base na revisão teórico-

empírica e nas análises estatísticas. Assim, uma visão sumarizada de tudo que foi 

observado, descrito e analisado nos capítulos anteriores é apresentada a seguir. 

Como vimos anteriormente na parte descritiva deste trabalho, o PCV é 

composto por 155 empresas, das quais 118 participaram deste trabalho, obtendo 

retorno de 76% das empresas consultadas. Desta amostra, 12 empresas estavam 

há menos de um ano no PCV, 34 entre um e dois anos, e 64 estavam há mais de 2 

anos. Assim, ao menos 68 empresas estariam bem preparadas para responder aos 

questionamentos. 

Para a efetiva classificação do PCV como uma aliança estratégica, 

necessitava-se encontrar determinadas características essenciais desse tipo de 

união inter-organizacional. Para isso, confrontou-se os elementos caracterizadores 

do PCV com a revisão teórico-empírica realizada anteriormente, concluindo que o 

PCV é uma aliança estratégica de vinculo horizontal que possui uma estratégia 

coletiva voltada para o compartilhamento de recursos, compartilhamento de 

experiências e conhecimento, aumento da rentabilidade etc. Satisfazendo as 

características destacadas por Nadvi (1997), Yoshino e Rangan (1996), Pfeffer e 

Salancick (1978), Pfeffer (1982), Lei e Slocum (1992), Astley e Fombrum (1983), 

Bresser e Hall (1986) e Khandawalla (1981). 

Tendo sido caracterizado o PCV, outro objetivo era o de analisar o perfil dos 

relacionamentos entre as empresas, e destas com o PCV e ACP. Dentre os vários 

critérios estabelecidos, observou-se que o nível de confiança das empresas nos 

outros associados, na ACP e no PCV são altíssimos, satisfazendo um dos 
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elementos centrais em relações interorganizacionais destacadas por Kumar e 

Paddison (2000), Shaw (1997), Sydow (1998) e Luhmann (1979). 

Caracterizado o PCV e analisado seu perfil de relacionamento, passou-se 

para identificação da estratégia coletiva, apresentando direcionamento de marketing 

para os FEA do Projeto. Uma análise fatorial determinou que a estratégia coletiva 

estava voltada para a dimensão marketing, e esta apresentava duas orientações 

essências: “Atração de Demanda”, e “Bem-estar, conforto e segurança para cliente”, 

satisfazendo assim, pressupostos de Bresser (1998) e Khandawalla (1981). 

O passo subseqüente seria avaliar os níveis de adesão – coalinhamento 

estratégico externo – para os FEA sob a perspectiva de todas as empresas de forma 

geral. Assim, encontrou-se uma adesão entre média e alta para cerca de 96 

empresas ou 82% da amostra, esta sendo composta por 42 empresas com alta 

adesão e 54 empresas com média adesão, permitindo avaliar a estratégia coletiva 

como efetiva sob a perspectiva dos associados ao PCV. 

O próximo passo foi realizar uma análise de cluster, com o intuito de verificar 

a existência de eventuais diferenças de coalinhamento estratégico externo entre 

empresas do PCV e a estratégia coletiva do Projeto. Após o processo de geração e 

análise dos clusters, definiu-se o número ideal em cinco, denominando-os da 

seguinte forma de acordo com as suas características: (1) Favoráveis sem 

participação, composto por 29% da amostra; (2) Desconfiados, composto por 19% 

da amostra; (3) Mal-informados, composto por 31% da amostra; (4) 

Engajados/Participantes, composto por 14% da amostra; e (5) Alienados/Perdidos, 

composto por 7% da amostra. 

Tendo sido identificados os clusters, realizaram-se vários cruzamentos, que 

em linhas gerais, confirmaram a existência de coalinhamento estratégico externo 

entre as empresas do PCV e a estratégia coletiva do Projeto, comprovado através 

da adesão média geral igual a 4,28. Os destaques ficaram efetivamente para os 

grupos mais extremos da amostra.  

O grupo dos Engajados/Participantes, com alta concentração na “Alta 

Adesão”, apresentando adesão média de 5,31 com 80% de suas empresas nesta 

faixa, e do grupo dos Alienados/Perdidos apresentando uma enorme amplitude no 
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intervalo de confiança de suas médias, para praticamente todos os FEA de Projeto, 

demonstrando seu grau de dispersão com relação à estratégia coletiva do Projeto. 

A análise final dos níveis de adesão, depois da análise de cluster, identificou 

o seguinte: 38 empresas para “Alta Adesão”, representando 36% do total; 50 

empresas para “Média Adesão”, representando 47% do total; e 19 empresas para 

“Baixa Adesão”, representando 18% do total. Assim, cerca de 83% das empresas 

possuem, no mínimo, coalinhamento estratégico externo médio com a estratégia 

coletiva do PCV. A seguir são apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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6 CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste trabalho vinculou-se à verificação do grau de 

coalinhamento estratégico externo existente entre empresas associadas ao Projeto 

Centro Vivo da Associação Comercial do Paraná, e a estratégia coletiva do Projeto. 

Este projeto possui o objetivo central de impulsionar o desenvolvimento do centro da 

cidade de Curitiba por meio da implantação de um grande condomínio comercial, 

turístico e cultural. Para alcançar esse objetivo prioritário, foram desenvolvidos 

alguns passos essenciais que, gradualmente levaram à consecução do mesmo. 

O primeiro passo foi classificar o PCV de acordo com pressupostos teórico-

empíricos. Para tanto, realizou-se extensa revisão teórico-empírica que possibilitou 

determinar com exatidão quais eram os elementos essenciais que deveriam ser 

encontrados no campo, que efetivamente caracterizasse o Projeto Centro Vivo como 

uma aliança estratégica de vinculo horizontal (NADVI, 1997), por satisfazer as 

seguintes condições: (1) vínculo estabelecido por empresas do mesmo nível da 

cadeia produtiva, ou seja, em sua grande maioria, lojistas que atuam vendendo 

produtos diretamente para o usuário final; (2) envolvendo instituições que oferecem 

apoio e fomento a atividade empresarial, tal como o papel assumido pela ACP; (3) 

possuindo como objetivos principais a prática de estratégias de marketing conjunta e 

o compartilhamento de recursos e de informações mercadológicas. 

Tendo sido o PCV um projeto “patrocinado” pela ACP, pode-se classifica-lo 

como uma estratégia coletiva desenvolvida de forma intencional e voluntária, 

resultado da colaboração entre as firmas, com a finalidade de administrar sua 

interdependência, observando as proposições de Astley e Fombrum (1983) e 

Bresser e Hall (1986). Baseando-se no modelo proposto por Bresser (1986) 

(Quadro-08, p.44), que observa o grau de formalização das relações entre empresas, 

assim, o PCV foi classificado como um mecanismo de coordenação de Associações 

Comerciais, mecanismo este, que possui grau intermediário de formalização. 

O segundo passo consistiu em encontrar quais os elementos que 

caracterizassem a estratégia coletiva do PCV, o perfil dos relacionamentos 

estabelecidos entre as empresas e destas com a ACP e com o próprio PCV, como 

também, analisar o nível de confiança destro de todas essas relações.  
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Não obstante, a revisão teórico-empírica inicialmente desenvolvida, permitiu 

a caracterização da estratégia coletiva do PCV, através da identificação de seus 

elementos estratégicos centrais, denominados Fatores Estratégicos de Atuação. 

Estes foram descritos como ações de cunho estratégico, que puderam ser 

classificadas de duas formas diferentes: (1) como programas, por já terem sido 

implementadas ou estarem em fase de implantação, e (2) como projetos, por 

estarem em final de construção, denotando assim, novas ações estratégicas que 

seriam colocadas em prática. 

A classificação da estratégia coletiva do PCV, através da identificação de 

seus FEA, de acordo com Bresser (1998) e Khandawalla (1981), podem se dar por 

meio de três dimensões básicas, que são: o preço, a propaganda/promoção e, a 

inovação de produto. Os FEA do PCV, obtidos através de entrevistas com o 

conselho diretivo do PCV, apontam para a dimensão publicidade/promoção. 

Foram oito os FEA identificados, sendo seis programas e dois projetos, a 

saber: Programa de Campanhas de Varejo, Projeto de alteração de horário de 

funcionamento das lojas do PCV, Programa Estacione Fácil, Projeto Centro de 

Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional da FIAT/PCV, Programa Hora Feliz, 

Programa de adoção de praças e logradouros, Programa Mais Brilho ao Calçadão, 

Programa de Implantação de Sistema de Monitoramento de Câmeras na Região 

Central. 

Uma vez identificada a dimensão principal da estratégia coletiva do PCV, 

pode-se enquadrá-la no modelo (Quadro-10, p. 51) apresentado por Bresser (1998), 

por meio do qual, pode-se entender quais dimensões estratégicas estão sob 

influência da estratégia coletiva. Este enquadramento possibilita avaliar o grau de 

viabilidade de implementação das combinações entre estratégias coletivas e 

estratégias competitivas para a aliança em questão. Não obstante, foi importante 

avaliar o risco de revelação de informações estratégicas das empresas envolvidas 

na aliança, já que a revelação destas pode auxiliar o posicionamento de 

competidores.  

Assim, de acordo com o modelo proposto pelo autor, classificou-se o PCV 

como o tipo de combinação nº. 6.6, onde a dimensão preço fica sob competição, a 

publicidade/promoção fica a cargo da estratégia coletiva e, a inovação de produto 

fica sob competição. Portanto, neste tipo de combinação, a viabilidade da 
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combinação estratégia fica qualificada como intermediária, visto que, há certo risco 

de revelação de informações estratégicas por parte da associação comercial. 

Um aspecto central em se tratando de alianças estratégicas, é a questão da 

confiança, assim, procede-se a análise do nível de confiança das relações 

estabelecidas pelas empresas do PCV. A análise demonstrou que há alto nível de 

confiança nas relações dos associados com outros associados, destes com a ACP e 

com o PCV.  Analisou-se também a questão da crença de que tanto o PCV quanto a 

ACP priorizavam os interesses de seus associados, obtendo também altos índices, 

assim, corroborou-se a concepção de Shaw (1997), para quem, a confiança em 

alguém gera a espera que estes se comportem de acordo com nossos interesses ou 

com as nossas necessidades. 

Outro aspecto relevante relaciona-se à motivação para o ingresso das 

empresas ao PCV. Assim, constatou-se que o compartilhamento de recursos foi um 

dos objetivos iniciais das empresas ao ingressarem no PCV, satisfazendo assim, 

uma das condições convencionadas por Pfeffer e Salancick (1978) e Pfeffer (1982). 

O compartilhamento de conhecimento, através da troca de experiências entre seus 

associados, também se mostrou importante, satisfazendo uma das características 

apontadas por Lei e Slocum (1992) para a formação, do que os autores 

convencionaram chamar de “redes de conhecimento”. 

Definidos os oito FEA do PCV, elaborou-se questionário agrupando esses 

elementos na parte 4 do formulário, denominado “Perfil Estratégico Coletivo da 

Empresa”. Essas questões foram estruturadas com escala de diferencial semântico 

de sete pontos. O próximo passo foi determinar os níveis de adesão baseados nas 

respostas das questões, ficando os níveis de adesão estabelecidos da seguinte 

maneira: Alta (1-2-3), Média (4-5) e Baixa (6-7).  

Como destaques de adesão, pode-se destacar como a maior delas o 

Programa de Instalação de Câmeras de Segurança, ficando assim distribuído: 11 

para “Baixa Adesão”, 7 para “Média Adesão” e 97 para “Alta Adesão”, apresentando 

uma adesão total de 104 empresas ou 90% da amostra. E a menor taxa de adesão 

ficou por conta do Projeto de Alteração do Horário de Funcionamento das Lojas do 

PCV, ficando assim distribuído: 78 para “Baixa Adesão”, 15 para “Média Adesão” e 

24 para “Alta Adesão”, apresentando uma baixa adesão total de mais de 75% das 

empresas. Uma análise geral da adesão - coalinhamento estratégico - aos FEA, 
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revelou que 96 empresas ou 82% da amostra apóiam o PCV. Indicando claramente 

um grande apoio às iniciativas do Projeto.  

Depois de realizadas essas análises estatísticas iniciais, partiu-se para a 

análise fatorial da adesão aos FEA, com o intuito de encontrar inter-relações entre 

as percepções das empresas. Essa análise indicou a presença de dois fatores 

principais. O primeiro, denominado “Bem-estar, conforto e segurança para cliente”, 

agrupou os seguintes FEA, em ordem decrescente de carga fatorial: Programa Hora 

Feliz, Programa Mais Brilho ao Calçadão, Programa de Adoção de Praças e 

Logradouros, Programa de Instalação de Câmeras de Segurança e Projeto Centro 

de Treinamento Profissional FIAT. O segundo fator, denominado “Atração de 

Demanda”, agrupou os seguintes FEA, em ordem decrescente de carga fatorial: 

Campanhas de Varejo, Programa Estacione Fácil e Alteração de Horário Comercial 

de Funcionamento. Esta análise, indicou em linhas gerais, a presença de duas 

preocupações distintas acerca dos objetivos do PCV sob a perspectiva de seus 

associados. 

Encontrado o coalinhamento estratégico externo geral das empresas, 

passou-se para a identificação de padrões de comportamentos e coalinhamento 

dentro deste grande grupo de empresas. Para tanto, foi realizada uma análise de 

Clusters, onde as variáveis selecionadas para a formação dos grupos foram as do 

bloco III do questionário, que tratavam das dimensões dos relacionamentos e da 

confiança dos associados. Assim, realizada a rotina de geração e análise dos grupos 

mais homogêneos, chegou-se ao número ideal de cinco clusters.  

Os grupos de empresas foram nomeados de acordo com as variáveis que os 

estruturavam, ficando estes assim denominados: (1) Favoráveis sem participação, 

com 31 casos; (2) Desconfiados, com 20 casos; (3) Mal-informados, com 33 casos; 

(4) Engajados/Participantes, com 15 casos e (5) Alienados/Perdidos, com 8 casos. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que os objetivos estratégicos do PCV são 

apoiados pelos seus associados, através de uma adesão que pode ser classificada 

como média aos FEA do Projeto. Neste sentido pode-se dizer que há um 

coalinhamento estratégico externo entre empresas do PCV com os FEA do Projeto, 

que podem ser agrupados em dois grupos de preocupações essenciais, (1) o “Bem-

estar, conforto e segurança” dos clientes, como também, (2) uma maior “atração de 

demanda” para a área do PCV. 
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6.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Algumas limitações podem ser destacadas, baseando-se na revisão 

bibliográfica desenvolvida e na experiência obtida através do desenvolvimento deste 

trabalho. A primeira limitação relaciona-se ao instrumento de coleta de dados, pois 

este sempre estará sujeito à interpretação do respondente, podendo acarretar em 

distorções nos dados coletados.   

Pode-se destacar também a ausência de controle real sobre quem realmente 

está respondendo o questionário, muito embora, quando o detectado o 

desconhecimento do PCV ou de seus objetivos, o questionário era invalidado, 

através das anotações da equipe de coleta de dados. 

Também pode-se perceber duas outras limitações importantes no tocante ao 

alcance dos resultados teóricos e empíricos contidos nesta pesquisa: uma limitação 

de ordem espacial e outra de natureza temporal. A restrição espacial deste estudo 

refere-se ao fato do mesmo referir-se única e exclusivamente à realidade 

pesquisada, o PCV, não podendo ter seus resultados extrapolados para outras 

alianças estratégicas.  

A restrição temporal deste estudo refere-se ao fato deste trabalho ser 

baseado em survey interseccional, onde a realidade é capturada apenas em um 

determinado momento, não apresentando assim, perspectiva longitudinal.  
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6.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Como sugestões para novas pesquisas, podem-se destacar, entre tantos 

outros possíveis, o desenvolvimento de trabalhos: (i) com a mesma estrutura de 

análise, mas em outras alianças estratégicas similares; (ii) com perspectiva mais 

qualitativa no PCV, mas orientada para a identificação dos impactos da estratégia 

coletiva nas formulações estratégicas competitivas das empresas; (iii) orientadas 

para os altos níveis de confiança nas relações inter-organizacionais do PCV, com 

foco em determinar as dimensões e implicações dessa confiança. 
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6.3 RECOMENDAÇÕES AO PCV 

Embora tenha-se encontrado um bom coalinhamento estratégico entre os 

FEA do PCV com as empresas do Projeto, algumas sugestões podem aqui ser 

destacadas. 

O PCV pode trabalhar melhor a formulação de sua estratégia coletiva 

observando os dois grupos de estratégias identificados neste trabalho, quais sejam: 

“Atração de Demanda”, com os seguintes fatores: Campanhas de Varejo, Programa 

Estacione Fácil e Alteração de Horário Comercial de Funcionamento, e “Bem-estar, 

conforto e segurança”, com os seguintes fatores: Programa Hora Feliz, Programa 

Mais Brilho ao Calçadão, Programa de Adoção de Praças e Logradouros, Programa 

de Instalação de Câmeras de Segurança e Projeto Centro de Treinamento 

Profissional FIAT. Trabalhando efetivamente com este escopo, as estratégias 

estarão mais delineadas para atender as necessidades dos associados, ganhando 

maior efetividade. 

Dado alto nível de confiança em todos os tipos de relacionamentos 

encontrados por este trabalho, a principal fragilidade da relação PCV/Associado, que 

é a ausência nas reuniões, pode ser facilmente superada através da efetiva 

utilização do canal de comunicação aberto, que é identificado pelos associados, a 

fim de promover uma maior participação destes no Projeto. 

Outro aspecto importante sinalizado, refere-se à transmissão do que for 

acordado entre os sócios/proprietários e o PCV aos gerentes das organizações. Nas 

análises desenvolvidas, identificou-se a existência de uma possível falha de 

comunicação entre os sócios/proprietários e seus gerentes, prejudicando muitas 

vezes o grau de coalinhamento estratégico das empresas com as estratégias do 

Projeto. 

Por fim, um ponto extremamente forte que pode ser utilizado pelo PCV, a fim 

de unir seus associados, refere-se a estratégias de segurança, já que o FEA ligado a 

este aspecto obteve extraordinária adesão, e consequentemente, extraordinário 

coalinhamento estratégico. 
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ANEXO – I 

Carta do PCV aos Associados 



                                                                                                       

 

Curitiba, outubro de 2006. 
 
 
  
 
Prezado(a) Sr(a), 
 
 
A Universidade Federal do Paraná está realizando uma pesquisa com os associados 
ao Centro Vivo com o objetivo geral de identificar e analisar as estratégias do projeto 
e dos seus associados. 
 
Portanto, vimos por meio desta solicitar encarecidamente o apoio e a colaboração 
de Vossa Senhoria com os pesquisadores da Universidade. 
 
Salientamos que os dados serão estatisticamente desindividualizados, não 
comprometendo a identidade dos respondentes.  
 
Outras informações poderão ser obtidas com o CENTRO VIVO através dos 
telefones (41)3320-2395 ou (41) 3320-2378, com Srta. Elizandra Jordan ou Sra. 
Andréia Rodrigues. 
 
Desde já agradecemos pela atenção dispensada e contamos com a sua 
colaboração que é de fundamental importância para o êxito do trabalho e 
planejamentos futuros. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JORGE BIANCAMANO 
Coordenação Centro Vivo 
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Questionário 
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Bom dia / tarde. Meu nome é ... E estamos realizando uma pesquisa para UFPR/Centro Vivo que tem como objetivo geral identificar
oportunidades de melhorias para o relacionamento entre os associados e o Projeto Centro Vivo. A sua colaboração é essencial.
Serei breve, não levará mais que 15 minutos para finalizarmos!    Filtro: Responsável pelo estabelecimento.

Questionário: Pesquisa sobre estratégia empresarial e coalinhamento estratégico

1. Qual é o sexo do respondente? Masculino Feminino

2. Qual é a idade do respondente?

Até 20 anos entre 20 e 30 entre 30 e 40 entre 40 e 50 acima de 50 anos

3. Qual é nível de escolaridade do respondente?

 1º Grau completo  2º Grau completo  3º Grau completo

 Pós-graduação  Mestrado ou Doutorado

4. Qual é o cargo do respondente?

Sócio/Proprietário Gerente Supervisor Operacional

5. Há quanto tempo (em anos) o respondente trabalha nesta empresa?

até 1 ano entre 1 e 2 entre 2 e 4 entre 4 e 5 mais que 5 anos

6. Há quanto tempo (em anos) a empresa é gerida pela administração atual?

até 1 ano entre 1 e 2 entre 2 e 4 acima de 4 anos

7. Qual é o ramo de atuação da empresa? Comércio Prestação de Serviços Indústria

8. O principal produto da sua empresa pode ser classificado como:

Vestuário Sapatos e assessórios Jóias Farmácias Alimentos

Móveis e Eletroeletrônicos. Outros _______________________________.

9. Quantos funcionários a empresa possui atualmente?

até 9 entre 10 e 19 entre 20 e 49 entre 50 e 99 acima de 100

10. Qual é faixa de faturamento anual da sua empresa?

até R$ 435.000 entre R$ 435.000 e R$ 2.134.000 mais de R$ 2.135.000

11. Qual é a relação da empresa com a Associação Comercial do Paraná?

Mantenedor de Projeto Associado

12. A sede da sua empresa fica em Curitiba? Sim Não (Se a resposta for "não" pule para a P.14)

13. A sede da sua empresa fica na área do Projeto Centro Vivo? Sim Não

14. Há quanto tempo sua empresa faz parte do Projeto Centro Vivo?

menos de 1 ano entre 1 e 2 anos mais de 2 anos

15. Existem outras empresas do grupo que não participam do Projeto Centro Vivo? Sim Não

As questões 16 a 27 devem ser respondidas através da escala de concordância demonstrada abaixo, através da marcação de
 "x" na tabela à direita. O respondente deve classificar cada questão de acordo com a sua percepção em relação às afirmações.

As questões de 16 a 27 são referentes ao relacionamento do associado com o Projeto Centro Vivo e ACP.
1 2 3 4 5

16. Participo de todas as reuniões do Projeto Centro Vivo.
17. O Projeto Centro Vivo possui estratégias claras e objetivas.
18. Sigo todas as recomendações do Projeto Centro Vivo.
19. Confio na Associação Comercial do Paraná.
20. A Associação Comercial do Paraná prioriza os interesses de seus associados.
21. Confio no Projeto Centro Vivo.
22. Confio nos associados do Projeto Centro Vivo.
23. Meu negócio melhorou depois que comecei a participar do Projeto Centro Vivo.
24. Conheço todas os objetivos do Projeto Centro Vivo.
25. Tenho alto nível de comprometimento com os objetivos do Projeto Centro Vivo.
26. O Projeto Centro Vivo prioriza os interesses de seus associados.
27. Existe um canal de comunicação sempre aberto com o conselho do projeto.

As questões de 28 a 33 são referentes às motivações para o ingresso no Projeto Centro Vivo. 

Participo do Projeto Centro Vivo porque: 1 2 3 4 5
28. Busco diminuir a competição no meu setor.
29. Posso aprender com a experiência dos outros associados.
30. Posso compartilhar recursos com outros associados.
31. Posso melhorar a rentabilidade da minha empresa.
32. Existem serviços importantes disponibilizados para os associados.
33. Fui obrigado pelas circunstâncias.

I - Perfil do Respondente

II - Perfil da Empresa

III - Relacionamentos da Empresa

D is c o rd o  
P le n a m e n te D is c o rd o N e m  c o n c o rd o  

n e m  d is c o rd o C o n c o rd o C o n c o rd o  
P le n a m e n te

1 2 3 4 5

G R A U  D E  C O N C O R D Â N C IA
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Instruções: As questões a seguir devem ser respondidas de acordo com o seguinte modelo:
1. Se o quadro de funcionários é composto apenas por homens, então deve-se marcar o número 1
2. Se o quadro de funcionários é composto apenas por mulheres, então deve-se marcar o número 7
3. Se o quadro de funcionários é misto com mais ou menos o mesmo número de homens e mulheres

marca-se o 4. Caso haja diferença entre homens e mulheres marca-se então, o número correspondente 
(quanto mais para a esquerda mais homens, quanto mais para a direita, mais mulheres).

Questão: O quadro de funcionários da minha empresa é composto por: 

1 2 3 4 5 6 7

34. Com relação às campanhas publicitárias organizadas pelo Projeto Centro Vivo, tais como: dia dos Pais, dia das Mães,  Natal,
entre outros, a empresa:

1 2 3 4 5 6 7

35. Com relação ao projeto de alteração do horário de funcionamento das empresas da região central equiparando-o ao dos
shoppings, a empresa prefere:

1 2 3 4 5 6 7

36. Com relação ao projeto "Estacione Fácil" do Projeto Centro Vivo, a empresa utiliza:

1 2 3 4 5 6 7

37. Com relação aos cursos de qualificação profissional que serão disponibilizados pelo Centro de Treinamento Fiat/Projeto 
Centro Vivo a empresa tem a intenção de utilizar:

1 2 3 4 5 6 7

38. Com relação ao projeto "Hora Feliz" que busca trazer o consumidor para fazer seu happy hour na rua XV, tal projeto tem:

1 2 3 4 5 6 7

39. Com relação ao programa de adoção de praças e logradouros, a sua empresa:

1 2 3 4 5 6 7

40. Iniciativas como a lavagem do calçadão da rua XV, com o intuito de melhorar a estrutura de compra do centro da cidade pos-
sui:

1 2 3 4 5 6 7

41. Com relação à iniciativa do Projeto Centro Vivo de instalação de sistema de segurança na rua XV e na rua Marechal Deodoro
com o intuito de melhorar a sensação de segurança para o cliente e para o lojista, possui:

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Total apoio da sua empresa Nenhum apoio da sua empresa

IV - Perfil Estratégico Coletivo da Empresa

Identifica retorno publicitário para 
a imagem da empresa Não identifica retorno publicitário

Total apoio da sua empresa Nenhum apoio da sua empresa

Os cursos oferecidos pelo 
Projeto Outros cursos

Total apoio da sua empresa Nenhum apoio da sua empresa

Horário pretendido pelo Projeto 
Centro Vivo

Horário atual seguido pela 
Empresa

O estacionamento parceiro do 
Projeto Centro Vivo Outro estacionamento

A principal ênfase do planejamento estratégico de seu negócio é:
Questão 42

Antes da criação do Centro Vivo

MODELO

Apenas funcionários do sexo 
masculino

Apenas de funcionários do sexo 
feminino

As questões 42 a 45 devem ser respondidas com base na seguinte pergunta

As questões a seguir devem ser respondidas duas vezes a mesma pergunta, referente a dois momentos: o primeiro, antes da 
participação da empresa no Projeto Centro Vivo; e o segundo referente aos dias atuais, depois que a empresa iniciou sua participação 

no Projeto.

Adota totalmente a publicidade 
do Projeto Centro Vivo

Utiliza publicidade da Própria 
Empresa

Antes da criação do Centro Vivo

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Aumento da lucratividade Aumento da fatia de mercado

Busca por satisfação dos funcionários

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Questão 43

Busca por maiores receitas

Apenas homens Apenas mulheres
Proporções  entre 
homens e mulheres

50% de 
cada+ homens + mulheres
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1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Data e hora da coleta: __________________________________________

Tempo gasto para responder o questionário: ________________________ (em minutos)

Nome da Empresa: _____________________________________________

Nome do respondente: _________________________________________

Nome do responsável pela coleta: _________________________________

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Questão 45

Questão 44
Antes da criação do Centro Vivo

Questão 46. A ação mais utilizada é aquela que:

Antes da criação do Centro Vivo

Antes da criação do Centro Vivo

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Questão 47. A escolha das estratégias se dá com ênfase:

Traga lucro mesmo sem ganho de 
mercado

Traga ganho de mercado mesmo sem 
maiores lucros

Antes da criação do Centro Vivo

Hoje (após a criação do Centro Vivo)
Exclusiva no longo prazo (mais de 01 

ano) Exclusiva no curto prazo (até 01 ano)

Formulação e implementação da 
estratégia são processos distintos - 

quem formula não implementa, 
apenas dá as ordens para que outros 

o façam

Formulação e implementação são 
processos contínuos - um não se 

desvincula do outro - as pessoas que 
formulam também implementam

Questão 48. Quando uma estratégia é implementada:

Antes da criação do Centro Vivo

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

É sempre de acordo com o que foi 
planejado sem observar as 

mudanças e manifestações do 
ambiente (mercado)

Podem surgir alterações ou novas 
estratégias de acordo com as 

necessidades/mudanças do ambiente 
(mercado)  

Questão 53 B: A estratégia é sempre definida

Exclusivamente pelo principal gestor, 
sem a influência dos demais gerentes 

ou colaboradores

Pelos gerentes, ou por um grupo de 
pessoas, e não apenas o principal gestor

Antes da criação do Centro Vivo

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Questão 50. A ênfase na escolha da estratégia se dá sempre:

Antes da criação do Centro Vivo
Exclusivamente na busca de uma 

única estratégia (macro), que tente 
prever o mercado e que seja útil para 

toda a organização

Exclusivamente na busca de um grande 
número de pequenas iniciativas que 

atendam as necessidades imediatas da 
organizaçãoHoje (após a criação do Centro Vivo)

Unicamente as possibilidades do 
mercado

Os fatores internos - dentro da 
organização 

Os fatores externos - de fora da 
organização - ambiente, mercado

Antes da criação do Centro Vivo

Questão 53 A: deve ser respondida apenas por empresários, ou gerentes de empresa única (que não pertence a uma cadeia) ou então 
quando a empresa é a matriz da cadeia

Questão 52. O que mais interfere na escolha das estratégias

Antes da criação do Centro Vivo

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Antes da criação do Centro Vivo

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Questão 53 B: deve ser respondida apenas por gerentes (ou principal responsável) de empresas que pertecem a uma cadeia de 
empresas e que não sejam a matriz

Preocupações com responsabilidades 
sócio ambientaisBusca por aumento do lucro

Hoje (após a criação do Centro Vivo)

Unicamente suas convicções de 
acordo com suas vontades

Exclusivamente com base nas 
diretrizes impostas pela matriz - ou 

sobre influência da matriz

Exclusivamente pela unidade, sem a 
preocupação com as diretrizes da matriz

Questão 51. Quando os gerentes ou responsáeis pela organização fazem as escolhas estratégicas, levam em conta:

Questão 49. Com relação a formulação e implementação das estratégias

Antes da criação do Centro Vivo

Preocupação com a satisfação dos 
clientesBusca por diminuição de custos

Questão 53 A:  A estratégia é sempre definida

Hoje (após a criação do Centro Vivo)



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – III 

Principais Produtos das Empresas Associadas ao 
PCV 



TABELA DOS PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS EMPRESAS DO PCV.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

vestuário 19 16,1 16,1 16,1

sapatos e acessórios 23 19,5 19,5 35,6

jóias 13 11 11 46,6

farmácias 18 15,3 15,3 61,9

alimentos 7 5,9 5,9 67,8

móveis e eletro-eletrônicos 7 5,9 5,9 73,7

ótica 9 7,6 7,6 81,4

estacionamento 1 0,8 0,8 82,2

cosméticos 3 2,5 2,5 84,7

celulares 1 0,8 0,8 85,6

papelaria e livros 1 0,8 0,8 86,4

presentes e bijuterias 2 1,7 1,7 88,1

locação de imóveis 2 1,7 1,7 89,8

móveis 1 0,8 0,8 90,7

canetas 1 0,8 0,8 91,5

hotelaria 1 0,8 0,8 92,4

louças e panelas 1 0,8 0,8 93,2

eletreletrônicos 1 0,8 0,8 94,1

cd´s, dvd´s e instrumentos musicais 1 0,8 0,8 94,9

tecidos cama mesa e banho 1 0,8 0,8 95,8

produtos e serviços bancários 1 0,8 0,8 96,6

colchões 1 0,8 0,8 97,5

ensino 1 0,8 0,8 98,3

moda móveis e carrinhos 1 0,8 0,8 99,2

auto-escola 1 0,8 0,8 100

Total 118 100 100

p08 principal produto

Valid
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