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RESUMO 
 

Ao longo das últimas décadas, o declínio organizacional despertou interesse de 
pesquisadores em função da necessidade de se compreender a dinâmica 
organizacional por uma perspectiva oposta ao crescimento. Esse desejo surge 
em função da crescente dificuldade das grandes organizações em conseguir 
manter sua posição competitiva: acredita-se que a perpetuação do bom 
desempenho depende cada vez mais de quão adaptáveis estas organizações 
são às turbulências do ambiente de negócios. Porém, esta flexibilidade não 
depende apenas da capacidade de antecipar as mudanças estratégicas, mas 
também de como a sua estrutura organizacional está estabelecida e da sua 
capacidade empreendedora. Assim, pelo fato da teoria do declínio 
organizacional ser relativamente recente, inúmeras definições taxonômicas 
ainda precisam ser debatidas, além de se ressaltar  a necessidade de explorar 
melhor o próprio conceito do declínio e compreender sua origem. Considerando 
este contexto, o presente trabalho desenvolve um modelo de diagnóstico do 
declínio organizacional, cujo objetivo central é identificar o estágio de declínio 
das organizações. Para cumprir com este propósito, estudos de casos múltiplos 
foram aplicados em empresas do segmento automobilísticos (montadoras), 
tanto pelo fato de estarem presentes no Brasil há vários ciclos econômicos 
quanto por se depararem com uma intensa necessidade de reavaliação do 
modelo de negócio nos últimos anos. Para a definição dos constructos que 
compõem o arcabouço teórico, foi realizada  uma análise bibliométrica e, 
posteriormente, uma análise cienciométrica, de modo a permitir a compreensão 
da estrutura cognitiva da teoria do declínio organizacional, a partir da qual foi 
desenvolvida uma proposta aqui denominada modelo 3E, pois contempla as 
seguintes dimensões: Estratégia, Estrutura e Empreendedorismo. Os 
resultados obtidos validam o modelo proposto e permitem inferir não apenas a 
situação do setor automobilístico, mas também posicionar cada montadora em 
seu estágio de declínio correspondente com base em uma análise temporal da 
organização: passado, presente e futuro. Como efeito colateral, o 
modelo oferece um roteiro para verificar a coerência da estrutura à estratégia, a 
eficiência da estrutura organizacional e também a capacidade 
empreendedora destas organizações em definir o horizonte estratégico 
adequado. 
 
 
Palavras-chave: Declínio Organizacional. Turnaround. Modelo de Diagnóstico. 
Setor Automobilístico. 
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ABSTRACT 
 
 
Along the latest decades, organizational decline raised interest on the part of 
scholars due to the need of understanding the organizational dynamics from a 
perspective opposed to growth. This occurs in function of the increasing 
difficulty of large organizations in managing to keep their competitive position; 
the perpetuation of good performance is believed to depend more and more on 
how adaptable these organizations are to the turbulences of the business 
environment. However, this flexibility does not only depend on the capacity of 
anticipating strategic changes, but also on how their organizational structure is 
established and on their entrepreneurial capacity. Hence, once the 
organizational decline theory is relatively recent, a number of taxonomic 
definitions still have to be discussed before the need to better explore the very 
concept of decline and understanding its source is felt. Considering this context, 
a model for diagnosing organizational decline is developed herein, the central 
goal of which is to identify the organizations decline stage. To meet this goal, 
multiple case studies were conducted in organizations in the automotive sector 
(assemblers), both for the fact of their being present in Brazil along several 
economic cycles and for their facing an intense need to reassess their business 
model in the last years. For defining the constructs composing the theoretical 
framework, a bibliometric analysis was conducted and, later, a scientometric 
analysis, so as to allow understanding the cognitive structure of the 
organizational decline theory, from which a proposal was developed and 
denominated 3E model here, contemplating the following dimensions: Strategy, 
Structure and Entrepreneurship (which start with an E in Portuguese). The 
results validate the model proposed and allow inferring not only the automotive 
sector scenario, but also placing each assembler in its corresponding decline 
stage based on a temporal analysis of the organization: past, present and 
future. As a side effect, the model provides a script for verifying the adherence 
of the structure to the strategy, the efficiency of the organizational structure, as 
well as the entrepreneurial capacity of these organizations in defining an 
adequate strategic horizon. 
 
 
Keywords: Organizational Decline. Turnaround. Model for Diagnosing. 
Automotive Sector 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto 
 
 

O conceito de ciclo de vida, inicialmente desenvolvido no campo das 

ciências biofisiológicas, tem sido largamente aplicado em outras áreas, 

principalmente nas teorias organizacionais e gerenciais, devido ao seu 

isoformismo com às questões referentes ao desenvolvimento e crescimento 

empresarial (KIMBERLEY, 1979; QUINN; CAMERON, 1983; MILLER; 

FRIESEN, 1984; HANKS; CHANDLER 1994). Estes estudos visam identificar 

uma lógica evolutiva e correlacionar mudanças e atributos específicos que 

caracterizam determinada unidade de análise num determinado momento. A 

partir de então, a ênfase dos estudos organizacionais deixa de focar apenas 

nos aspectos internos da organização (BURNS; STALKER, 1961; CHANDLER, 

1962; THOMPSON, 1967; LAWRENCE; LORCH, 1973) para buscar a 

compreensão de como os fatores ambientais interferem na sua rotina, bem 

como na maneira pela qual estas organizações reagem a essas contingências.  

Estas mudanças emergem de forma diferente para cada estágio do 

ciclo de vida, variando com o tipo e o tamanho da organização bem como com 

os parâmetros “configuracionais1” do ambiente (DODGE; FULLERTON; 

ROBBINS, 1994; KAZANJIAN; DRAZIN, 1989). Como consequência, o 

desempenho organizacional é reflexo das características específicas de cada 

estágio do ciclo de vida (SMITH; MITCHELL; SUMMER, 1985). Por não haver 

indícios de que a organização perceba o ambiente ou as tarefas 

administrativas com maior complexidade durante a sua evolução, quando estas 

se tornam incapazes de lidar com seus problemas e com sua complexidade, o 

declínio e o fracasso tornam-se muitas vezes inevitáveis (ROIEK, 2004). 

O estudo científico específico sobre o declínio empresarial das 

organizações  é relativamente recente. As primeiras discussões surgiram 

somente no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 devido a dificuldade em 

                                            
1 O conceito de configuração segundo Mintzberg (2003) parte da premissa básica de que os 
elementos da estrutura, da estratégia e do ambiente formam um rede de relações entre si para 
determinar como esta organização irá se estruturar. 
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compreender a dinâmica e as perspectivas organizacionais durante as fases do 

ciclo de vida (WEITZEL; JOHNSON, 1989; WITTELOOSTUIJN, 1998).  

A partir deste momento, autores como Hambrick e Schecter (1983) 

enfatizam suas pesquisas para compreender o que é desempenho bom ou 

fraco. Para isto, consideram que, diferentemente da expansão, o declínio 

ocorre devido ao movimento de variáveis que estão além do controle 

organizacional. Esta incongruência dificulta o diagnóstico da organização para 

verificar se ela está ou não nos estágios iniciais de declínio (HAMBRICK; 

D'AVENI, 1988). 

No âmbito profissional, as grandes empresas brasileiras, por exemplo, 

encontram dificuldades crescentes em manter vantagens competitivas 

sustentáveis (TORRES et al., 2008). Esse processo tem resultado em uma 

elevação crescente das taxas de aumento e aceleração do declínio destas 

organizações. Isso se agrava pela falta de iniciativa destas organizações em 

não utilizar de forma estruturada os três processos de planejamento 

(planejamento estratégico, orçamento e controle) durante o declínio (FREZATTI 

et al., 2010). Este resultado corrobora com a pesquisa de D’aveni (1989) de 

que em um contexto de ameaça, a equipe gerencial foca em objetivos de curto-

prazo, excluem o planejamento de longo prazo e mudam as necessidades 

estratégicas, perdendo oportunidades de recuperação. 

Embora os ciclos evolucionários e os processos de rupturas sejam 

necessários ao desenvolvimento das organizações, a longevidade do sucesso 

é reflexo da capacidade em crescer em meio a essas revoluções (GREINER, 

1972). Sendo assim, mesmo havendo uma sequência histórica predominante, 

Miller (1987) destaca que em cada estágio do ciclo de vida de uma 

organização existe um elemento que exerce influência preponderante. Tais 

influências podem ser tanto evolutivas, as que ocorrem no sentido do 

aprofundamento das características da configuração adotada, quanto 

revolucionárias que representam uma ruptura com o modelo ideal e a busca de 

um novo padrão, uma nova configuração (GREINER, 1972; MILLER; 

FRIESEN, 1980). 

Este processo pode resultar em oportunidades, mas também ameaças 

ao status quo, conforme os exemplos já apresentados. Neste caso, o 

entendimento de fatores endógenos e exógenos além de viabilizar o 
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delineamento de uma estratégia mais assertiva, pode no longo prazo, ajudar no 

posicionamento em períodos turbulentos. Contudo, esta proposta não deixa 

claro como a organização deve responder de maneira eficiente às mudanças 

do mercado. Para isto, seria necessário que a organização estivesse apta a 

anteceder determinados sinais que variam desde mudanças de paradigma 

tecnológico até desenvolvimento de novos mercados. Esta transição contínua 

de necessidades induz a organização a exercitar seu poder criativo e cognitivo 

para sobreviver e prosperar (DANNEELS, 2002). Tal avanço requer uma maior 

confiabilidade das informações incluídas em suas ações estratégicas para 

evitar a estagnação ou declínio. 

Considerando este contexto, Carvalho et al. (2010) destacam a 

importância dos sistemas de controle gerencial no processamento de 

informações relevantes ao processo de tomada de decisão e sinalizam como 

estes evoluem conforme o estágio do ciclo de vida da organização.  Neste 

sentido, embora a capacidade cognitiva dos gestores seja relevante, a tomada 

de decisão não pode ser fundamentada somente pela intuição (SHOEMAKER, 

2009; ELBANNA, 2008; ANDERSEN, 2000). Esse processo faz parte do 

conjunto de competências que a organização precisa adquirir ou aprimorar 

para cumprir metas de longo prazo (JUDGE; BLOCKER, 2008; SHEER, 2006). 

Dentro desta perspectiva, o sucesso de longo prazo não deve ser 

atribuído apenas ao desenvolvimento de boas estratégias. A partir desta 

constatação, o próximo passo é averiguar brevemente quais os fatores que 

auxiliam o processo da compreensão das causas e efeitos do declínio das 

organizações. 

 

1.2 Justificativa 
 

O estudo do declínio organizacional tem se tornado cada vez mais 

importante em razão do aumento da frequência que está ocorrendo e, 

principalmente, pelos impactos econômicos e sociais que ele desencadeia. Por 

exemplo, dentre as vinte grandes empresas que faliram entre a década de 

1980 e meados dos anos 2000, dez aconteceram posteriormente a década de 

1990 (HAMEL; VALIKANGAS, 2003). 
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No final dos anos 1970 e início da década de 1980, surgiram as 

primeiras discussões sobre o declínio (WHETTEN, 1980; CAMERON; 

ZAMMUTO, 1983; CAMERON; WHETTEN; KIM, 1987b) como parte do que 

pode ser denominado de dinâmica organizacional. Porém, ao contrário da 

teoria que estuda o sucesso e a expansão organizacional, o declínio é carente 

de definições conceituais e evidências empíricas. Além disso, a condução 

empírica deste objeto de estudo é complexa, pois é difícil determinar 

claramente se e quando uma organização está em declínio (HAMBRICK; 

D'AVENI, 1988).  

Nesse sentido, pode-se relacionar sucesso e declínio. Por um lado, 

independente da posição competitiva, a sustentação do sucesso depende cada 

vez mais de estratégias preparadas para posicionar a organização frente as 

surpresas emergentes do ambiente turbulento (HAMEL; VALINKANGAS, 

2003). Por outro lado, há uma escassez de estratégias que ajudam os líderes a 

impedirem ou reverterem o declínio organizacional (WEITZEL; JOHNSON, 

1989). 

Outro ponto de complexidade no estudo acadêmico do declínio é a 

variedade das suas origens. Sabe-se que, em função das diferentes causas de 

declínio, as empresas devem possuir uma postura estratégica para evitá-lo 

(CAMERON; ZAMMNUTO, 1993). Sendo assim, os estudiosos do declínio 

organizacional devem se preocupar em desenvolver indicadores que 

colaborem com o diagnóstico da capacidade da organização para responder 

adequadamente às pressões internas e externas (WEITZEL; JOHNSON, 

1989). Estas percepções podem ajudar as organizações a compreenderem as 

causas e as estratégias necessárias para reverter um possível  mau 

desempenho. 

Diante desta necessidade real, Witteloostuijn (1998) indicou a 

fragilidade dos estudos sobre declínio organizacional. Primeiramente, destaca-

se o fato de ainda ser uma literatura relativamente recente. Neste caso, uma 

grande contribuição apontada é a necessidade de se desenvolverem pesquisas 

utilizando como base a visão holística para compreender os assuntos que 

circundam o declínio, de modo a compreender seus motivos, causas e 

consequências. 
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Em segundo lugar, por ser uma teoria em que várias abordagens 

teóricas são utilizadas para embasar os problemas de pesquisa, o tema tornou-

se multidisciplinar. A consequência disso é a falta de congruência entre as 

linhas de pesquisa para poder elaborar e desenvolver uma teoria consistente 

sobre o declínio organizacional. Portanto, a multidisciplinaridade pode ser 

apontada como  uma lacuna acadêmica a ser explorada, pois uma  amplitude 

conceitual dificulta a conceituação do declínio organizacional.  

Por fim, esta falta de uniformidade dos conceitos pode ser apontado 

como um dos grandes gargalos da teoria. Para isso, deve ser estabelecido um 

debate conceitual para que sejam definidos os principais aspectos da literatura. 

Embora somente a partir dos anos 1970 e 1980 as pesquisas científicas 

começaram a se interessar em explorar as origens e causas das dificuldades 

organizacionais (WITTELOOSTUIJN, 1998), a análise bibliométrica construída 

ao longo deste trabalho indicou que há poucas pesquisas recentes sobre 

declínio organizacional. Fato este comprovado pela evolução das publicações, 

Figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1 - Evolução anual das publicações sobre declínio organizacional 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa bibliométrica 
 

De acordo com os resultados, as publicações dos últimos 5 anos 

(2004–2009) representam somente 14% do total de publicações sobre o tema. 

Se forem considerados os últimos 10 anos (1999-2009), este percentual se 

eleva a aproximadamente 33%, ou seja, mais de 50% das publicações 
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concentram-se no início das décadas de 1980 e 1990 (1982-1993). Essa 

diminuição do número de publicações indica que o declínio organizacional, 

enquanto objeto de pesquisa acadêmica, não tem despertado interesse de 

pesquisadores e periódicos relevantes da área de gestão.  

A maioria das pesquisas sobre desempenho organizacional concentra 

esforços na investigação em casos de sucesso. Esta trajetória fez com que a 

evolução das pesquisas sobre declínio organizacional além de tardia, se 

tornasse multidisciplinar. Isto dificultou, ao longo dos anos, o desenvolvimento 

de conceitos teóricos consistentes. Ao mesmo tempo, esta multidisciplinaridade 

indica que o declínio organizacional é um campo de estudo que envolve o 

conhecimento de diferentes áreas, como demonstrado na Figura 1.2. 

  

 
Figura 1.2 - Distribuição das áreas de pesquisa em declínio organizacional 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa bibliométrica 
 

 
Entretanto, uma premissa identificada é que haja congruência entre os 

conceitos analisados para compreender como a teoria está fragmentada e 

como pode ser consolidada. Além disso, outra dificuldade apontada é a 

escassez de estudos recentes sobre fracasso e declínio (PRETORIUS, 2008). 

Estas afirmações justificam o desenvolvimento desta tese. Por um lado, 

elas evidenciam uma lacuna conceitual na teoria de ciclo de vida, reforçando a 

necessidade de novos estudos sobre o estágio de declínio. Por outro lado, 

enfatizam a aplicabilidade dos conceitos de recuperação organizacional no 

mundo corporativo, pois destacam que qualquer empresa está vulnerável ao 
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declínio devido às falhas no desempenho e nas tomadas de decisão por mais 

excelente que seja seu desempenho hoje (COLLINS, 2010, p.6). 

 

1.3 Objetivo 
 

Grande parte dos gestores não consegue perceber quando a sua 

organização começa a apresentar sinais de declínio. Conforme apresentado, 

diferentes fatores podem impactar positiva ou negativamente as decisões 

estratégicas das organizações em cada fase do ciclo de vida. Neste sentido, o 

gerenciamento de ativos tangíveis e intangíveis, bem como a compreensão dos 

aspectos internos e fatores externos da organização podem comprometer o 

desempenho e a permanência da organização em seu ambiente de atuação. 

Caso estes não sejam bem administrados, a organização pode entrar em 

declínio.  
Desta forma, compreender os motivos que desencadeiam o declínio e, 

principalmente, como se recuperar desta fase são necessidades atuais. Muitas 

vezes, somente após anos em declínio, os indicadores financeiros destas 

grandes organizações começam a dar sinais de alerta. 

Baseado nestes fatos, o objetivo central desta tese é: 

 

“Investigar a origem do declínio organizacional em grandes  organizações, 
antes mesmo que estas apresentem queda nos indicadores financeiros”. 

 

Evidentemente, este tema é bastante abrangente, podendo ser 

analisado sob diversas óticas de pesquisa complementares. Dentre elas, 

atraem grande atenção as pesquisas de turnaround (recuperação), isto é, 

como as empresas desenvolvem estratégias de recuperação viáveis. Por outro 

lado, é razoável se questionar que a situação de declínio de cada organização 

é diferente entre si e, portanto, os estudos devem tentar encontrar pontos de 

partida comuns. 

Em outras palavras, todas estas questões só podem ser respondidas 

assumindo o pressuposto de que o estágio de declínio organizacional sempre 

será conhecido, o que não é uma verdade. A teoria disponível atualmente não 

dispõe de ferramentas de diagnóstico consolidadas para esta identificação. As 
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empresas costumam passar por longos períodos de declínio antes de 

diagnosticá-lo (TORRES, et al., 2012, p.9). 

Desta forma, para direcionar este  trabalho e futuros estudos sobre esta 

teoria,  a seguinte pergunta de  pesquisa  é definida: 

 
Como identificar a fase do declínio organizacional em que a empresa está? 

 

Para atingir tal propósito, os seguintes objetivos teóricos específicos 

foram definidos: 

• Identificar como o conhecimento sobre o declínio organizacional está 

evoluindo a partir da identificação de áreas emergentes de pesquisas e 

colaboradores que estudam o tema;  

• Identificar as singularidades e contradições conceituais que circundam o 

conceito de declínio organizacional, através da identificação das 

interfaces e sub áreas de pesquisa; 

• Identificar lacunas em relação às pesquisas sobre declínio 

organizacional, principalmente em relação as variáveis que o definem; 

• Apresentar um framework (arcabouço) que aborde as dimensões do 

declínio organizacional; 

• Propor um modelo de diagnóstico de declínio organizacional. 

 

Posterior a esta análise, o próximo passo será interrogar: 

 

• Por que identificar a influência de variáveis que vão além dos 

indicadores financeiros é importante para entender a trajetória do 

desempenho organizacional? 

• Existem e quais são as características preponderantes ou específicas 

nestas organizações que justifiquem o declínio? 

 

1.4 Estrutura da pesquisa 
 

O cenário competitivo desde o início da década de 1990 foi marcado 

por inúmeras transformações globais no âmbito organizacional. Para tanto, a 

área de gestão de operações, que se concentrava em desenvolver projetos de 
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cunho instrumental quantitativo, passa a sentir novas necessidades advindas 

dessa emergente realidade competitiva (ARKADER, 2003). 

Este novo cenário também serviu para alertar as empresas quanto a 

sua fragilidade estratégica e operacional. Muitas declinaram nesse período em 

função de práticas gerencias ultrapassadas, priorização de decisões de curto 

prazo, falta de inovações em produtos e sistemas, falta de recrutamento e 

capacitação de pessoas, falhas de comunicação e cooperação em todos os 

níveis (ARKADER, 2003). 

Além disso, esse novo cenário induziu que novas pesquisas 

começassem a ser desenvolvidas com o intuito de melhorar a qualidade da 

abordagem metodológica da pesquisa em gestão de operações (FILIPPINI, 

1997; FILIPPINI; VOSS, 1997; BERTO; NAKANO, 1998; 2000; MIGUEL, 2007). 

Assim, devido à multidisciplinaridade que circunda este campo do 

conhecimento, a lacuna metodológica começa aos poucos a ser suprida e 

desenvolvida (SLACK; LEWIS; BATES, 2004). Para tanto, a abordagem e os 

métodos de pesquisa no decorrer dessa evolução foram delimitando diferentes 

tipologias quanto aos propósitos e perguntas de pesquisa. 

Sendo assim, como um dos grandes gargalos nesta área do 

conhecimento é em relação a falta de uniformidade do conceito,  esta tese foi 

estruturada na triangulação de métodos de pesquisa: revisão de literatura 

(análise bibliométrica e cienciométrica) e estudo de casos múltiplos. A teoria 

fundamentada, juntamente com suas técnicas de análise é utilizada quando a 

pesquisa tem por objetivo gerar uma teoria substantiva ou apenas de proceder 

a uma ordenação conceitual.  

Este trabalho utilizou diversos métodos de  pesquisa pelo fato  da teoria 

do declínio organizacional ser fundamentada em várias abordagens teóricas 

para embasar os problemas de pesquisa, tornando  o tema multidisciplinar. 

Com isto, espera-se que os critérios  de avaliação definidos ao longo do 

trabalho, permitam identificar as inconsistências que circundam as linhas de 

pesquisas para poder elaborar e desenvolver uma teoria consistente sobre 

declínio organizacional. Por este motivo, as seguintes seções foram definidas 

para estruturar este trabalho Figura 1.3:  
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Figura 1.3 – Estrutura da pesquisa 

 

A estrutura da pesquisa tem por objetivo compreender um fenômeno 

complexo e traduzi-lo em um modelo de diagnóstico. As seções definidas 

possuem objetivos específicos, conforme descrito abaixo: 

• Análise Bibliométrica: é a seção que permite identificar as principais 

referências bibliográficas da teoria do declínio organizacional.  

• Análise Cienciométrica: baseado nos resultados da análise bibliométrica 

é a seção que por meio da técnica de análise de co-palavras identifica 

campos e subcampos de pesquisa. Os resultados obtidos darão suporte 

ao framework teórico com as dimensões do declínio. 

• Metodologia: nesta seção é descrito o roteiro de pesquisa, bem como a 

justificativa para a escolha do método utilizado. 

• Pesquisa de campo: é a seção que investiga o contexto do setor 

automobilístico, bem como apresenta a análise individual dos estudos 

de caso realizados.  

• Discussão e Proposição: é a seção que propõe o modelo de diagnóstico 

do declínio organizacional, relacionando e validando todas as 

proposições identificadas ao longo da revisão de literatura. 

• Conclusão: a última etapa da pesquisa sintetiza as principais 

contribuições e limitações da pesquisa. Além disso, destaca 

oportunidade de futuras pesquisas.  
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2 BASE TEÓRICA 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar as teorias e conceitos 

fundamentais para a construção da tese 

2.1 Desenvolvimento organizacional 
 

Após o importante trabalho seminal de Chandler (1962), vários modelos 

de ciclo de vida foram propostos2. Esses modelos caracterizam fases ou 

etapas ao longo do desenvolvimento das organizações em que se verificam 

padrões distintos de características organizacionais, incluindo: estratégia, 

estrutura organizacional, liderança e estilos de tomada de decisão (MILLER; 

FRIESEN, 1983, 1984), além de definirem como “os elementos organizacionais 

estão conectados” (MILLER, 1986, 1987, 1996). O Quadro 2.1 consolida os 

principais tipos de mudança abordados na literatura.  

TIPOS DE MUDANÇA 
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Adizes (1979)  x        
Baird e Meshoulam (1988)         x 
Churchill e Lewis (1983)     x     
Dodge, Fullerton e Robbins (1994)     x     
Drazin e Kazanjian (1990)    x      
Greiner (1972) x         
Hrebiniak e Joyce (1985)        x  
Jawahar e Mclaughing (2001)       x   
Kazanjian (1988)     x      
Kimberly (1979)      x    
Lester, Parnell e Carraher (2003)    x      
Lippitt e Schmidt (1967) x         
Miller e Friesen (1984)    x      
Mintzberg (1984)   x       
Quinn e Cameron (1983)    x      
Scott e Bruce (1987) x    x     
Singh, House e Tucker, (1986)    x      
Smith, Mitchell e Summer, (1985)      x    

Total 3 1 1 6 3 2 1 1 1 
Quadro 2.1 - Principais modelos de ciclo de vida organizacional 

Fonte: elaborado pela autora 

                                            
2 Downs (1967), Lippitt e Schmidt, (1967), Scott (1971), Greiner (1972), Lyden (1975), Adizes 
(1979), Kimberly (1979), Quinn e Cameron (1983), Miller e Friesen (1984), Lester, Parnell e 
Carraher (2003) 
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Pelo fato das organizações não seguirem uma trajetória linear de 

desenvolvimento, problemas de diferentes tipos são vivenciados: configuração 

organizacional, estratégia competitiva e processos internos que emergem 

devido à influência de variáveis políticas, econômicas e sociais (DRAZIN; 

KAZANJIAN, 1990; KIMBERLY, 1979). 

Logo, esta teoria busca entender as etapas do ciclo de vida 

organizacional para identificar a dinâmica organizacional de forma clara e, 

consequentemente, entender as variáveis contingenciais e configuracionais 

que provocam rupturas organizacionais que ocasionam crescimento ou declínio 

(CARVALHO et al., 2010). Segundo Mintzberg (2003), o agrupamento desses 

fatores situacionais (idade, tamanho, sistema técnico, ambiente e poder) e de 

parâmetros de projetos indica se a estrutura organizacional de uma 

organização é eficaz (Tabela 2.1). O autor identificou seis tipos de estruturas 

organizacionais: estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia 

profissional, forma divisionalizada, adhocracia e missionária. 

 
Tabela 2.1 - Parâmetros de projeto 

GRUPO PARÂMETROS DE PROJETO 

Design das posições 
• Especialização da tarefa 
• Formalização do comportamento 
• Treinamento e doutrinação 

Designs da superestrutura • Agrupamento em unidades 
• Tamanho da unidade 

Design dos vínculos laterais • Sistemas de planejamento e controle 
• Instrumentos de vínculo 

Design do sistema de tomada 
de decisões 

• Descentralização vertical 
• Descentralização horizontal 

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003, p.27) 
 

Assim, dentro de cada estágio, variáveis dependentes e independentes 

emergem como potenciais indicadores na tentativa de oferecer aos gestores 

informações que facilitem o direcionamento estratégico e a tomada de decisão. 

Por estas razões, o perfil do gestor destaca-se como uma importante variável 

motivacional: ele indica as prioridades em relação à gestão e incentivos ao 

desenvolvimento de competências internas e externas para atingir metas 

estratégicas e de desempenho (MINTZBERG, 1984; SMITH; MITCHELL; 

MINER, 1985). 
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Entretanto, à medida que ameaças aparecem, Staw, Sandelands e 

Dutton (1981) concluem que as organizações restringem o tratamento das 

informações e modificam o controle de modo a centralizar o poder. 

Normalmente, a resposta às ameaças tende a ser mais rígidas e, como efeito, 

a forma como os indivíduos, o grupo e a própria organização se adaptam em 

relação à adversidade se altera. Desta forma, admite-se que o excesso de 

preocupação em responder de forma eficaz aos sinais de ameaça faz com que 

muitas organizações não sejam tão ágeis em responder as oportunidades 

(MORROW, et al., 2007).  

Dentro desta perspectiva, a informação passou a ser um fator crítico de 

sucesso. A arquitetura metodológica dos sistemas, segundo Reddy e Reddy 

(2002), busca separar funções como: gestão dos dados, regras do negócio, 

aplicação lógica e interface dos usuários para garantir maior flexibilidade. 

Como agravante, o processo de coleta e análise de informações depende dos 

recursos humanos, cuja validação pode sofrer distorções devido à dependência 

do conhecimento, sensibilidade, e comportamento humano3. Um dos motivos 

que justificam esta distorção é justamente a influência do estágio do ciclo de 

vida no desenvolvimento da sua configuração interna e sistêmica.  

Diante deste cenário, as próximas sessões têm por objetivo aprofundar 

o conhecimento em relação a algumas destas variáveis, conforme apresentado 

no Quadro 2.2. 

 

FATORES  
HUMANOS 

FATORES 
GERENCIAIS 

FATORES 
TÉCNICOS 

FATORES   
MERCADO 

FATORES 
AMBIENTAIS 

• Competências 
e Know-how 

• Grau de 
eficiência do 
recursos 
humanos 

• Gestão 
ineficiente 

• Mudança dos 
gestores 

• Centralização 
poder 

• Sistema de 
informação 

• Diversificação 
geográfica ou 
do produto 
 

• Ciclos 
econômicos 

• Concorrência 
• Evolução 

tecnológica 

Quadro 2.2 - Variáveis de monitoramento 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

O Quadro 2.2. sintetiza as variáveis de monitoramento classificando-as 

de acordo com o contexto a ser investigado. 

 
                                            
3 Smith,  Mitchell e Miner (1985); Rutherford, Buller e Mcmullen (2003);  Rutherford e Muse; 
Oswald (2006); Tocher e Rutherford (2009). 
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2.2 Recursos Humanos 
 

Rutherford, Buller e Mcmullen (2003), Rutherford, Muse e Oswald 

(2006), Tocher e Rutherford (2009) foram autores precursores em compreender 

como o processo de gerenciamento dos recursos humanos pode auxiliar as 

empresas pequenas, médias e familiares a diagnosticarem as variáveis que 

interferem no desempenho do negócio. 

Rutherford, Buller e Mcmullen (2003) avaliam a relação entre a escassez 

de recursos e o ciclo de vida da empresa. Sustentam que nos primeiros 

estágios do ciclo de vida os recursos são escassos e, portanto, interferem na 

expansão do negócio. Entretanto, esta variável é crítica em qualquer nível de 

desenvolvimento, pois interfere no desempenho da organização 

(RUTHERFORD; BULLER; MCMULLEN, 2003). Esta diferença na estrutura 

das organizações está vinculada a maneira com a qual os gestores alinham 

esses problemas com a estratégia da organização (TOCHE; RUTHERFORD, 

2009).  

Deve-se destacar a situação particular de crescimento acelerado das 

empresas. Neste caso, os gestores possuem dificuldades em perceber os 

problemas de recursos humanos, já que o sucesso momentâneo obtido acaba 

por ocultar grande parte destas dificuldades. Assim, seja por falta de 

experiência ou qualificação, os gestores fomentam problemas futuros 

(RUTHERFORD; BULLER, MCMULLEN, 2003; TOCHER; RUTHERFORD, 

2009).  

 

2.3 Liderança 
 

Outro aspecto importante discutido por Ensley, Hmieleski e Pearce 

(2006) se dá em relação ao papel da liderança que pode ser compartilhada ou 

vertical. Essas configurações, segundo os autores, buscam melhorar a 

integração entre as áreas e unidades de negócio para que o conhecimento 

coletivo direcione os processos de ruptura da organização em prol dos seus 

objetivos. 
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Embora tanto a liderança compartilhada quanto a vertical possuam 

vantagens e limitações, o perfil e objetivos estratégicos da organização 

dependem do seu estágio evolutivo. No início de um novo empreendimento ou 

no caso de organizações em processo de mudança radical, a liderança vertical 

mostra ser mais eficaz, pois o gestor terá que exercer influência sobre os 

stakeholders. Como contraponto, a liderança compartilhada busca melhorar os 

resultados da empresa quando o gestor percebe a necessidade de 

compartilhar conhecimento e habilidades para garantir que a organização 

cresça (ENSLEY; HMIELESKI; PEARCE, 2006). 

Nesse sentido, Smith, Mitchell e Miner (1985) discutem que as 

características do empreendedor, da empresa e a motivação gerencial sofrem 

impacto direto à medida que a empresa evolui em tamanho, complexidade 

estrutural e tomada de decisão. Esta transição culmina com a necessidade de 

buscar sistemas mais burocráticos e menos empreendedores para ter 

condições de oferecer suporte ao crescimento (SMITH; MITCHELL; MINER, 

1985). 

Além desses aspectos, outra característica abordada por Jawahar e 

McLaughlin (2001) foca como o gestor deve negociar com os interesses 

diversos dos stakeholders. Nesse caso, as direções estratégias também variam 

conforme o estágio de vida da organização, pois há diferentes níveis de 

interesse e relevância do grupo em relação ao desempenho da organização 

(JAWAHAR; MCLAUGHLIN, 2001). Vale destacar que, de acordo com Morrow 

et al. (2007), o desenvolvimento de estratégias difíceis de imitar permite que as 

organizações conquistem posições mais favoráveis e, consequentemente, 

estejam mais preparadas para evitar e se recuperar em situações de crise. 

 

2.4 Sistemas de Informação 
 

Smith e Miner (1983) consideram os sistemas de informação como 

importante condição para a sobrevivência. Nos primeiros estágios do ciclo de 

vida, os sistemas de informação permitem direcionar melhor o crescimento da 

organização. Entretanto, organizações em estágios de maturidade podem 

sofrer com a falta de flexibilidade proporcionada pelo uso da tecnologia da 
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informação e, com isso, perdem eficiência (REDDY; REDDY, 2002). Desta 

forma, elas podem ser conduzidas ao declínio. 

Tal preocupação justifica a necessidade de revisar as estratégias iniciais 

para que os objetivos globais estejam alinhados com a estrutura interna e com 

as capacitações organizacionais (GARENGO; NUDURUPATI; BITICI, 2007). 

Por isso, o gerenciamento dos sistemas de informação influencia nos 

resultados dos indicadores de desempenho (GARENGO; NUDURAPATI; 

BITICI, 2007). Neste sentido, os incentivos aos investimentos em sistemas de 

informação crescem para que a organização obtenha maior agilidade na 

resposta aos seus desafios competitivos (REDDY; REDDY, 2002).  

 

2.5 Mercado 
 

Carroll e Hannan (1989) afirmam que quando há baixa densidade 

populacional de organizações, o processo de legitimação é dominante; sendo 

assim, são esperadas alta taxa de nascimento e baixa taxa de mortalidade de 

empresas. Contudo, quando há altos níveis de densidade, a concorrência é 

dominante, conduzindo a uma baixa taxa de nascimento e elevada taxa de 

mortalidade. Nesse caso, a legitimidade ajudará os gestores a definirem o 

melhor cenário, mas esta condição não é suficiente para garantir o sucesso da 

organização (RUTHERFORD; BULLER, 2007). Para crescer, a legitimidade 

deve operar mais amplamente que a competição (HANNAN et al., 1995). 

Além disso, Haveman (1993) argumenta que o tamanho relativo da 

organização no mercado afeta o grau de diversificação organizacional tanto em 

relação à estratégia quanto a estrutura. Como organizações grandes têm maior 

poder de mercado, a folga de recursos tende a expandir mais rapidamente que 

as pequenas. Por outro lado, como possuem estruturas mais burocráticas, são 

mais suscetíveis a inércia estratégica. Considerando tais restrições, as médias 

organizações teriam maiores chances de sucesso, pois possuem recursos 

suficientes para se arriscar e diversificar e, ao mesmo tempo, são 

suficientemente flexíveis para mudar (HAVEMAN, 1993). 
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2.6 Ambiente 
 

Para alcançar alto desempenho, as organizações precisam decidir sua 

estratégia competitiva. As escolhas estratégicas devem priorizar não apenas as 

competências organizacionais e o contexto de mercado, mas também o seu 

posicionamento no ciclo de vida. Por exemplo, organizações em estágios de 

declínio ou renascimento tornam-se limitadas quanto a estratégias de 

diversificação (MILES; SNOW; SHARFMAN, 1993). Desta forma, a postura 

competitiva de uma organização em relação ao seu ambiente depende não 

apenas da sua estratégia, estrutura e capacidade de processar informações, 

mas também, dos desafios associados a cada estágio do ciclo de vida 

(GUPTA; CHIN, 1993). 

Nesse caso, as organizações que melhor se adaptam a hostilidade, 

dinamismo e heterogeneidade do ambiente tendem a investir em estratégias de 

diversificação de produtos, serviços ou inovação tecnológica (GUPTA; CHIN, 

1993; SINHA; NOBLE, 2008). Contudo, embora haja evidências de que a 

inovação tecnológica contribua com o crescimento da organização, 

dependendo do tipo de mudança que este processo de transformação requer, 

as consequências competitivas podem se tornar imprevisíveis (HENDERSON; 

CLARK, 1990).  

Portanto, quando o ambiente tem alta incerteza, a orientação estratégica 

deve ser focada no mercado ou no cliente. Dentro desta perspectiva, Meirovich 

(2006) discute que quando o ambiente externo é incerto, as organizações 

priorizam projetos que buscam a qualidade dos produtos ou serviços ao invés 

de garantir somente suas especificações mínimas de conformidade.  

O gerenciamento de mudanças e prioridades requer conhecimento do 

impacto do ambiente externo nas operações da organização e coordenação 

das competências internas para que a estrutura organizacional tenha 

correlação com a estratégia vigente (SHIROKOVA, 2006). Essa perspectiva 

fornece uma compreensão dos efeitos das variáveis dependentes e 

independentes no desenvolvimento de estratégias que estejam alinhadas com 

o ciclo de vida organizacional.  
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2.7 Declínio Organizacional 
 

Há três linhas de investigação do declínio organizacional (HOFFMAN, 

1989): 

• Declínio organizacional; 

• Recuperação de empresas (turnaround); e 

• Falência empresarial. 

 

O declínio organizacional é um fenômeno de longo prazo decorrente da 

inabilidade da organização mudar e se adaptar, mas, sobretudo, do 

encolhimento dos recursos internos. Estes recursos incluem indicadores 

financeiros: liquidez, lucratividade, capacidade de endividamento (HAMBRICK; 

D'AVENI 1988)  e gerencial: capital humano – especialmente dos gestores 

(HANNAN; FREEMAN, 1989). Logo, as condições prevendo um declínio 

organizacional pode tomar muitas formas, podendo ser de natureza financeira 

ou não financeiro.  

Estes estudos por abordarem diferentes perspectivas teóricas, possuem 

várias definições com pontos de partida distintos para explicar os fenômenos 

diversos associados ao declínio organizacional: aumento da competição e 

redução do mercado (PORTER, 1980; HARRIGAN, 1980); cortes no orçamento 

(KRANTZ, 1985; LEVINE, 1985); perda de legitimidade (BENSON, 1975); má 

adaptação as mudanças do ambiente (GREENHALGH, 1983; CAMERON, 

SUTTON; WHETTEN , 1988); estagnação (WHETTEN, 1980).  

Para Shepherd (2003) o insucesso empresarial ocorre quando a 

amplitude da queda na receita e/ou o aumento torna a empresa insolvente e 

incapaz de adquirir novas dívidas ou financiamentos de capital, dificultando a 

continuidade de suas operações. Esta mudança involuntária na propriedade e 

gestão é devido ao baixo desempenho. 

Entretanto, independente do argumento teórico utilizado nestas 

pesquisas, a literatura sobre declínio organizacional descreve o conteúdo de 

seus argumentos utilizando quatro elementos para classificá-los: causas, 

condições, curso e consequências. Pretorius (2008) qualificou as variáveis 

críticas dessa literatura em quatro subdomínios centrais, Quadro 2.3. 
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SINAIS E 
PREVISÃO DE 

DECLÍNIO 

CAUSAS E 
CONDIÇÕES 

RECUPERAÇÃO 
(AÇÕES DE 

INTERVENÇÃO) 

COGNIÇÃO E 
APRENDIZAGEM 

• Previsão de 
fracassos 
financeiros; 

• Falta de 
previsão não 
financeira. 

• Falha humana; 
• Falha interna; 
• Falha estrutural; 
• Falha financeira. 
 

• Processos de 
recuperação; 

• Estratégias para 
recuperação; 

• Ação e tomada de 
decisão 

• Cognição 
associada à 
insuficiência; 

• Aprender com o 
fracasso; 

Quadro 2.3 - Subdomínios do declínio 
Fonte: adaptado de Pretorius (2008) 

  

 Este indicativo serviu para o autor como um alicerce ao desenvolvimento 

do estudo no qual avalia o declínio sob aspectos tanto econômicos quanto 

organizacionais. Dentro desta perspectiva, Pretorius (2008) utilizou o método 

de grounded theory para mapear a literatura sobre o fenômeno “fracasso” nas 

organizações. A partir desta revisão, é possível verificar como o fracasso é 

desencadeado e quais as condições e as variáveis responsáveis pelo declínio.  

Porém, antes de investigar como o declínio pode ser superado é fundamental 

compreender as controvérsias teóricas que embasam este campo do 

conhecimento.  

 

2.7.1 Origem do declínio 

 

Para Greiner (1972) algumas causas de falha estão relacionadas ao 

crescimento, tais como: crises de liderança, autonomia, controle e burocracia. 

Na realidade, o conceito de declínio reflete um conjunto de situações que 

podem ser originadas no mercado (encolhimento do mercado, aumento da 

competição, não adaptação a um determinado nicho de mercado e clientes 

descontentes) ou na organização (corte de custos, redução da força de 

trabalho, paralisação do recrutamento e deterioração dos relatórios ganhos e 

perdas).  

Em função disto, o declínio pode ser reflexo da estagnação ou redução.  

Sendo que a estagnação pode ou não ser resultado da perda de receita em 

períodos propícios ao crescimento, e as reduções podem ocorrer em 

consequência da perda de mercado ou redução na habilidade de competir 

(WHETTEN, 1980). O Quadro 2.4 resume os principais estudos sobre declínio 
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organizacional e suas principais contribuições quanto a definição do constructo 

teórico. 

AUTORES FOCO DAS PESQUISAS 
Greenhalgh (1983) Má adaptação ao ambiente 

McKinley (1993) Desaceleração do tamanho e desempenho 
organizacional 

Ford (1980) Redução da força 
Cameron, Kim e Whetten (1987a) Diminuição dos recursos base da organização 
Weitzel e Jonhson (1989) Antecipar o fracasso e neutralizar a ameaça externa 
Whetten (1980, 1987); Cameron, Sutton 
e Whetten (1988); Weitzel e Jonhson 
(1989) 

Revisaram e integram diversas literaturas sobre o 
declínio organizacional 

Harrigan (1980); Zammuto e Cameron 
(1985); Sutton e D`aunno (1989); 
Sutton (1990) 

Desenvolveram modelos teóricos de declínio 
organizacional 

Cameron, Kim e Whetten (1987b); 
Hambrick e D`aveni (1988); D`aveni 
(1989) 

Focaram em estudos empíricos de declínio e suas 
consequências 

Schendel, Patton e Riggs (1976); Hofer  
(1980); Bibeault (1999); Hambrick e 
Schecter (1983); Hoffman (1989); 
Stopford e Baden-Fuller (1990); 
Castrogiovanni, Baliga e Kidwell (1992); 
Robbins e Pearce (1992) 

Algumas pesquisas focaram seu objeto de estudo 
para compreender como evitar o declínio. A partir 
dessa perspectiva, estudos sobre turnaround 
despontaram. 

Quadro 2.4 – Foco das pesquisas sobre declínio organizacional 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Este conjunto de situações que compõem a dinâmica organizacional é 

responsável tanto pela expansão quanto pelo declínio (WEITZEL; JOHNSON, 

1989). Porém, diferentemente da expansão, o declínio ocorre devido ao 

movimento de variáveis que estão além do controle organizacional. Neste 

caso, o crescimento e o declínio possuem relações assimétricas (FREEMAN; 

HANANN, 1975), pois o aumento de tamanho pode fazer com que a 

organização perca eficácia devido à substituição de pessoas chave, agravando 

a disfunção dos processos organizacionais (WHETTEN, 1987).  

Como as forças externas do declínio podem originar-se tanto de 

turbulência na demanda ou competição estratégica, quanto em causas internas 

desencadeados pela inércia estrutural e os efeitos da ameaça rigidez. Pontos 

que segundo Witteloostuijn (1998) são ignorados na literatura. 

Além disso, Smith, Mitchell e Summer (1985) alegam que muitos 

gestores veem o declínio do crescimento como um indicador de fracasso. 

Entretanto, as mudanças para reverter esse quadro podem ser difíceis devido à 

falta de legitimidade e folga de recursos. Neste caso, para reconquistar o 

sucesso e o crescimento, algumas competências e habilidades gerenciais 
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devem ser consideradas no processo de recuperação organizacional. Isto 

implica que o declínio deve ser medido e avaliado sob uma perspectiva 

integrada da organização visando compreender a totalidade de suas causas 

(ROIEK, 2004) e não considerar o crescimento como único indicador de 

sucesso (FLECK, 2004).  

Dado que as causas do declínio advém de fatores tanto qualitativos 

quanto quantitativos, sendo que mudanças de cunho qualitativo - mudanças 

nas expectativas dos clientes, avanços tecnológicos e mudanças nas 

estratégias de concorrentes, são difíceis de serem identificadas e comunicadas 

(WEITZEL; JOHNSON, 1989) - Williamson (2003) selecionou quatro 

indicadores, cuja análise conjunta permite ao pesquisador diagnosticar o 

declínio: 

• Divergência entre crescimento da receita e crescimento dos lucros; 

• Aumento do ROCE (Retorno sobre o capital empregado) com queda do 

índice Preço/Lucro (P/L), ou ambos em queda; 

• Percentual de lucro gerado sobre ativos estratégicos (com mais de cinco 

anos); e 

• Convergência de estratégias na indústria. 

 

Diferentemente de Williamson (2003), Lorange e Nelson (1987) propõem 

nove sinais que podem indicar declínio organizacional, sendo que estes não 

estão relacionados apenas aos fatos financeiros:  

• Excesso de pessoal; 

• Tolerância com a incompetência; 

• Procedimentos administrativos burocráticos; 

• Poder pessoal desproporcional; 

• Perda da essência organizacional; 

• Escassez de metas claras e benchmarking de decisão; 

• Receio de constrangimento e conflito; 

• Perda de comunicação eficaz; 

• Estrutura organizacional ultrapassada. 

 Em contrapartida, Agarwal, Sarkar e Chambadi (2002) integram três 

diferentes linhas de pesquisa: ecologia organizacional, economia evolucionária 
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e gestão tecnológica, para identificar os diversos fatores que contribuem para a 

transformação estrutural. As contribuições do trabalho advêm do fato de que as 

características demográficas da empresa (tamanho e idade), ecologia 

(densidade da indústria) e estratégia (tempo de entrada) acentuam ou mitigam 

o impacto na sobrevivência da organização conforme a fase do ciclo de vida. 

 Tal contexto enfatiza o fato de que o tamanho da organização, idade e 

intensidade da mudança na configuração do trabalho afetam a reorganização 

administrativa (BAKER; CULLEN, 1993). Logo, a estratégia ideal deve evitar ou 

antecipar o declínio (HARRIGAN; PORTER, 1983), tomando algumas 

precauções nos estágios anteriores que melhorarem sua posição em situação 

de declínio.  

Para D’aveni (1989) a paralisia estratégica ocorre devido ao alto nível 

de resistência a mudança e baixo nível de atividades inovadoras. Por isto, para 

o autor, o declínio pode apresentar as seguintes fases: 

• De repente declina: rápido colapso de empresa seguido de falência. 

• Declínio gradual: a falência ocorre depois do declínio 

• Declínio vagaroso: declínio é rápido ou gradual, mas a falência demora 

anos. 

 

2.7.2 Influências organizacionais 

 

Causas internas são associadas, por exemplo, com mau funcionamento 

de gestão (ARGENTI, 1976), a inércia estrutural (HANNAN; FREEMAN, 1984), 

e ameaça a rigidez (STAW; SANDELANDS; DUTTON, 1981). Hambrick e 

D'Aveni (1988, p. 15) argumentam que os mecanismos internos das empresas 

não implica que as suas respostas às mudanças ambientais são ou muito ativa 

ou passiva demais. 

De certa forma, independente de tamanho, idade ou estrutura, para 

Roiek (2004), a maior dificuldade está na aceitação do declínio e compreensão 

do sucesso (FLECK, 2004).  

O Quadro 2.5 sintetiza as principais disfunções organizacionais que 

desencadeiam o declínio organizacional. 
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DISFUNÇÕES 
ORGANIZACIONAIS EXPLICAÇÃO 

Centralização Tomada de decisão é top down, diminui a participação, ênfase no 
controle. 

Falta planejamento de 
longo prazo As necessidades de curto-prazo são priorizadas 

Reduzir a inovação Aversão ao risco, ceticismo sobre as atividades que não são core. 
Bode expiatório Lideres são responsabilizados pelos sofrimentos e incertezas. 

Resistência a mudanças Conservadorismo e rejeição de novas alternativa. 

Alta rotatividade  
(turnover) 

A maior parte dos lideres competentes tentam primeiro deixar, 
causando anemia da liderança. 

Moral baixo Poucas necessidades são satisfeitas e o corpo-a-corpo é 
predominante. 

Perda de folga Recursos não são usados para cobrir as despesas operacionais. 
Pluralismo fragmentado Organizam grupos de interesse especial e tornam-se mais vocal 
Perda de credibilidade Líderes perdem a confiança dos subordinados. 
Não priorizar cortes Tentativas de amenizar os conflitos quando há cortes 
Conflitos Controle dos recursos quando são escassos. 

Quadro 2.5 - Consequências disfuncionais do declínio organizacional 
Fonte: Cameron, Whettten e Kim (1987a) 

 

Cameron Whetten e Kim (1987a) indicam que as causas do declínio 

são provenientes de uma variedade de disfunções organizacionais (Quadro 

2.5) desencadeadas tanto por restrição de recursos quanto pressão para 

cortes. Geralmente, esta condição ocorre em um período de tempo específico 

(CAMERON; WHETTEN; KIM,1987b). Assim, para estes autores, o conceito do 

declínio não tem origem na ineficácia organizacional, mas sim em como estes 

efeitos negativos são gerenciadas.   

Por isso, muitas organizações se acomodam em função de sua 

eficiência e tomam decisões baseadas em conhecimento restrito: sem 

comunicação e interação com o restante da organização. Por consequência, 

quando há ineficiência da atuação dos gestores sobre a empresa, a 

organização tende a fracassar (JAS; SKELCHER, 2005). Este tipo de 

comportamento induz a interpretação errônea dos problemas atuais, cria 

resistência de grupos de interesse, inviabiliza práticas mais agressivas de 

atuação, como a inovação, e interfere na maneira como a organização 

sobrevive e se desenvolve (MINTZBERG, 1984; CAMERON, 1993). 

Neste sentido, o trabalho de Rosenblatt, Rogers, e Nord (1993) buscou 

avaliar a influência da governança corporativa durante o declínio e como a 

organização pode evitar de se tornar rígida em períodos turbulentos. Cinco 

pontos centrais foram levantados pelos autores:  



 

  35 

1. Enquadrar a percepção dos outros: compartilhar informações 

provavelmente evitará reações rígidas e pode manter os líderes e a 

organização aberta às oportunidades; 

2. Estruturar as atividades que os outros venham a exercer: definir 

claramente as tarefas e os problemas a serem discutidos e dividi-los 

conforme os recursos físicos e de pessoas, prazos e planos;  

3. Liderar sem supervisão direta: o estilo da liderança durante o declínio 

pode ser uma excelente oportunidade para envolver os empregados e 

ampliar as discussões sobre questões políticas e objetivos da 

organização; 

4. Lidar com a política: não ignorar forças políticas tais como diferenças 

entre os grupos de interesses, departamentos e coligações; e 

5. Aceitar e promover um modelo de governança compartilhada: 

durante o declínio os membros da organização se sentem vulneráveis e 

com os objetivos ameaçados, ampliando a coalisão dominante. Neste 

caso, abrir a conversa sobre os objetivos e prioridades da organização 

pode ampliar o apoio e compromisso de todos.  

 

Corroborando com estes resultados, Daily e Dalton (1994) concluíram 

em sua pesquisa que além dos indícios financeiros e de tamanho, a estrutura 

de governança é uma das variáveis responsáveis pelo declínio organizacional.  

Além desses indicadores, Thornhill e Amitt (2003) observaram que as principais 

causas do fechamento de empresas estavam associadas à falta de 

conhecimento de gestão e de competências em finanças. Diversas práticas 

gerenciais podem ser elencadas. Assim, um empreendedor pode deixar de 

articular eficazmente seus recursos, inclusive o próprio conhecimento técnico e 

comercial, se não adotar por exemplo, práticas organizacionais que permitam 

uma adequação do empreendimento a seu ambiente.  

Outro ponto levantado que se agrava durante o processo de declínio é 

a ausência de capacidade adaptativa das organizações em relação às 

mudanças organizacionais. Singh, House e Tucker (1986) mostram que as 

organizações mais jovens têm maiores taxas de declínio que as mais velhas. 

Todavia, segundo os autores, essa inversão está relacionada à dependência 

da idade ao ciclo de sucesso evolutivo e, consequentemente, do seu processo 
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adaptativo ao ambiente. Esta forte correlação entre a maturidade das 

organizações com as taxas de insucesso, enfatiza a importância de medir os 

efeitos do processo de mudança (AMBURGEY; KELLY; BARNETT, 1993). 

Além disso, alguns acadêmicos que estudam o declínio organizacional 

têm argumentado que as organizações em declínio reduzir ou eliminar suas 

atividades mais arriscadas, como a inovação (WISEMAN; BROMILEY, 2006), 

outros por sua vez, acreditam  que o declínio é um estímulo para a inovação. 

Dentre as diversas linhas teóricas que buscam explicar o declínio 

organizacional, Mone, Mckinley e Barker (1998) destacam duas para explicar 

os efeitos do declínio e da inovação conjuntamente: 

1. Aprendizado organizacional: discutem que o declínio estimula a 

adaptação, processos de busca e mudança organizacional; 

2. Ameaça-Rigidez: o declínio inibe o processo cognitivo, restringe a 

tomada de decisão e limita o número de opções dos gerentes, reduzindo 

a mudança organizacional e a adaptação. 

 

Segundo estes autores, para o declínio levar à inovação é preciso 

compreender a influência de uma série de fatores ambientais, organizacionais 

e individuais para responder com inovação ao declínio, conforme Figura 2.1. 

 
Figura 2.1 - Moderadores da relação entre o declínio organizacional-inovação 

Fonte: Mone, Mckinley e Barker (1998)  
 

Neste caso, a presença de uma missão altamente institucionalizada, 

estruturas de poder altamente difundidas e alto nível de recursos afetam 

negativamente a inovação em resposta ao declínio. 
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2.7.3 Influências externas 

 
Uma variável que expõe as organização ao declínio é a instabilidade do 

ambiente4. Muitas empresas fracassam por não considerarem o contexto atual 

e, acabam perdendo oportunidades de alavancagem por não aderirem a 

processos estruturados de planejamento (GREINER, 1972; FREZATTI, et al., 

2010). Por isso, antes de qualquer definição estratégica, os gestores precisam 

ter em mente o grau de conhecimento que a inovação requer (HENDERSON; 

CLARK, 1990).  

Para estes casos, o fator crítico de sucesso reside na postura ativa ou 

passiva com que elas atuam para se posicionar frente aos movimentos do 

mercado. A postura mais ativa aumenta as chances da organização capitalizar 

as oportunidades e evitar as ameaças, ou seja, reduz as possibilidades de 

fracasso e auxilia a empresa a se recuperar do declínio (CAMERON, 1983). O 

fator fundamental neste processo não é avaliar o que se deve fazer, mas como 

se deve agir. Neste sentido, Weitzel e Johnson (1989) definiram o declínio 

como a incapacidade da organização antecipar, reconhecer, evitar, neutralizar 

ou se adaptar as pressões tanto internas quanto externas que ameaçam a 

sobrevivência organizacional no longo prazo. 

Dependendo da origem do declínio, a organização deve se preparar 

para redefinir o foco estratégico, seja priorizando aspectos internos e/ou 

externos, mudando sua trajetória estratégica em termos de tamanho 

(investimento ou desinvestimento da capacidade produtiva ou extensão de 

mercado) ou forma (investindo para melhorar as situações de custo ou 

produto). Por isso, segundo D’aveni (1990) a comunicação gerencial durante 

os períodos de crise e/ou declínio pode auxiliar a gestão a identificar os 

aspectos do ambiente que são relevantes durante este momento 

organizacional. 

Anderson e Zeithaml (1984) argumentam que a estratégia do negócio 

deve considerar em suas metas e definições a variabilidade do mercado em 

questão. Organizações aptas a antever, reagir e se posicionar à estas 

                                            
4 Schendel, Patton e Riggs (1976); O’neill (1986); Thiétart (1988); Thain e Goldthorpe, (1989a, 
1989b); Grinyer et al.(1990); Gopal (1991); Pant (1991); Robbins e Pearce, (1992); Barker III e  
Duhaime, (1997); Slatter e Lovett (1999); Bibeault (1999); Lai e Sudarsanam (2001). 
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flutuações, periodicamente revisam suas estratégias para que estas sejam 

aderentes ao contexto vivido. 

Um conceito-chave é a inércia organizacional, que se reflete em 

fenômenos como a necessidade de ser confiável (HANNAN; FREEMAN, 

1984,1989), a percepção cega (ZAJAC; BAZERMAN, 1991), a paralisia 

estratégica (D'AVENI, 1989,1990) e efeitos da ameaça a rigidez e 

compromisso da administração (STAW; SANDELANDS; DUTTON,1981).  

A maioria dos estudos se concentraram em investigar a inércia dentro da 

organização, como por exemplo a inércia nas estruturas (MILLER; FRIESEN, 

1984), mas poucos são os pesquisados que se preocupam em entender a 

inércia em um contexto competitivo. Esta falta de atenção dada ao processo de 

adaptação ao ambiente é uma falha grave, uma vez que o ambiente 

competitivo interfere em muita na maneira pela qual a organização deve definir 

suas decisões. 

Sendo assim, a partir da interação entre os sistemas de competição 

organizacional, Barnett e Hansen (1996) desenvolvem um modelo de 

aprendizado denominado Rainha Vermelha cuja abordagem permite identificar 

sob quais condições estas interrupções no equilíbrio desencadeiam 

consequências boas ou ruins no desenvolvimento de capacitações 

estratégicas.   

Para Barnett e Hansen (1996) quando as organizações são bem 

sucedidas o aprendizado induz o aumento da força competitiva, que por sua 

vez engatilha o aprendizado de seus rivais, tornando-os competidores mais 

fortes (ciclo). Porém, na medida que estas consequências adaptativas se 

distanciam do aprendizado recente, os efeitos se tornam negativos, 

desencadeando uma armadilha para suas competências. 

Além disso, as pesquisas tem uma forte tendência em focar em 

organizações de sucesso. Este viés segundo Denrell (2003) pode influenciar os 

resultados destes estudos em relação aos indicativos de uma gestão eficaz.  

Para o autor, esse tipo de comportamento pode conduzir as organizações a 

adotarem práticas gerenciais falhas e, consequentemente, influenciar os 

resultados do desempenho empresarial. Esta falta de controle dos eventos 

ambientais, especialmente em conjunto com ações gerenciais fracas que não 
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respondem de forma adequada as mudanças do mercado,  conduzem a 

organização ao declínio (BIBEAULT, 1999; SLATTER; LOVETT, 1999). 

Por isso, avaliar as condições do mercado e as características do setor e 

da concorrência são importantes indicadores, segundo O’Neill (1986), no 

processo de definição da escolha estratégica, conforme o contexto 

organizacional vigente. 

Porém, diferentemente das linhas de pesquisa exploram o efeito das 

reduções ocasionada em organizações que vivenciam o declínio como: perda 

de mercado, perda de receita ou recursos humanos, a teoria sobre downsizing 

define este fenômeno a partir das mudança que ocorrem no tamanho e escopo 

organizacional, tais como limitação das vendas, venda de ativos fixos ou 

subsidiárias e corte do domínio de mercado (D’AVENI, 1989). Embora o 

declínio e o downsizing sejam distintos, pois eles não ocorrem 

simultaneamente ou com a mesma taxa, Freeman e Cameron (1993) o 

caracterizou este base em quatro atributos: 

1. O downsizing é um processo de redução intencional; 

2. A estratégia de downsizing estão associadas com transferência de 

pessoal, realocação, atritos, demissões; e 

3. As organização utilizam as estratégias de downsizing para melhorar a 

eficiência e eficácia organizacional seja por meio de estratégias 

defensivas para conter o declínio, ou estratégias proativas para melhorar 

o desempenho da organização. 

4. O downsizing afeta os processos de trabalho intencionalmente ou não. 

 
Esta teoria segundo Freeman e Cameron (1993) mostra que o declínio 

acontece dentro da organização de forma não intencional, com consequência 

negativa ao processo de adaptação ao ambiente e não está diretamente 

relacionado à redução de pessoal. Para tanto, os autores propuseram uma 

estrutura focada na implementação de processos de downsizing para investigar 

o impacto desses processos utilizando-se dos seguintes modelos de mudança: 

Revolucionários, Metamórficos, Descontínuas, Evolucionário, Incremental; 

Convergente (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2 - Modelo downsizing e reformulação do design organizacional 
Convergente Reorientação 

• Downsizing incremental e reformulação 
do design 

• Estratégias de downsizing moderadas 
• Reformulação do design com o objetivo 

de reforçar a missão organizacional e a 
estratégica – fazer as coisas melhor 

• Estabilidade da equipe de gestores, 
tecnologia e sistemas 

• Ênfase nos baixos níveis, abordagens 
menos radicais de downsizing 

• Ênfase na mudança de colarinho branco 
sobre a mudança na estrutura, depois da 
tecnologia, e do trabalho 

• Downsizing direciona e a reformulação do 
design 

• Downsizing descontínuo e reformulação 
do design 

• Estratégias de downsizing mais severas 
• Reformulação do design com o objetivo 

de redefinir a missão organizacional e a  
estratégica – fazer as coisas diferentes 

• Mudanças na equipe de gestores, 
tecnologia e sistemas 

• Ênfase no alto nível, abordagens mais 
radicais de downsizing 

• Ênfase na mudança de colarinho branco 
sobre a mudança na estrutura, depois da 
tecnologia, e do trabalho 

• A reformulação do design direciona o 
downsizing 

Sucesso está associado com: 
• Uso da comunicação é menos requisitado 
• Ações simbólicas são menos necessárias 
• Uso de ligações inter organizacionais não 

são requisitadas 
• Ênfase na habilidade e controle 
• Orientação interna 
• Eficiência 

Sucesso está associado com: 
• Uso da comunicação é mais requisitado 
• Ações simbólicas são necessárias 
• Uso de ligações inter organizacionais são 

requisitadas 
• Ênfase na flexibilidade e adaptabilidade 
• Orientação externa 
• Eficácia 

Fonte: Freeman e Cameron (1993) 
 

Segundo Cameron e Zammuto (1983), identificar o tipo de declínio 

auxilia os gestores no delineamento das diretrizes e ações estratégias 

apropriadas nestas circunstancias. D’aveni (1989) argumenta que as ações 

decorrentes deste processo são consequências dos desequilíbrios gerenciais: 

ações preocupadas com a eficiência, centralização e paralisia estratégica; em 

um contexto de ameaça, tal comportamento induz a equipe gerencial a focar 

em objetivos de curto-prazo e a excluir o planejamento de longo-prazo. 

A partir desta constatação, Cameron e Zammuto (1983) caracterizaram 

o sucesso como a resultante de três fatores predominantes: força 

organizacional, competências gerenciais e sorte. Contudo, o ambiente externo 

pode ser responsável tanto pelo fracasso quanto pelo sucesso durante o 

declínio, pois é uma variável dominante no processo de resposta gerencial. 

Sendo assim, compreender como o tipo de ambiente pode conduzir a 

diferentes tipos de declínio é importante. 

O Quadro 2.6 explica esta relação, considerando duas variáveis sobre 

as mudanças ambientais: elas podem ser contínuas ou descontínuas; elas 
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podem ser provenientes da segmentação do tamanho ou da forma do nicho 

(CAMERON; ZAMMUTO, 1983). 

Ti
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e 
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 Continuidade das mudanças no ambiente 
Mudanças 
Contínuas 

Mudanças 
Descontínuas 

Mudanças  
Tamanho 
do nicho 

Erosão 
Fonte de conflito 

Estagnação 
Tática 

Proativa 
Estratégia 

Domínio ofensivo 

Contração 
Fonte de conflito 

Ameaça 
Tática 
Reativa 

Estratégia 
Domínio defensivo 

Mudanças  
Forma do 

nicho 

Dissolução 
Fonte de conflito 

Contenção 
Tática 
Enativa 

Estratégia 
Criação de domínio 

Colapso 
Fonte de conflito 

Perda 
Tática 

Experimental 
Estratégia 

Substituição do domínio 
Quadro 2.6 -  Modelo de diagnóstico do ambiente organizacional 

Fonte: Cameron e Zammuto (1983) 
 

Este modelo de diagnóstico do ambiente organizacional proposto por 

Cameron e Zammuto (1983) mostra que sucesso gerencial pode ser 

organizado em duas dimensões: táticas comportamentais e domínio de seleção 

de estratégias. As táticas comportamentais são imediatas, orientadas para 

ações de curto-prazo e podem ser: 

a) Enativa: atividades instrumentais que implementam novos tipos de 

comportamento gerencial; 

b) Reativas: são aquelas implementadas em resposta direta ao declínio; 

c) Proativa: tentam antecipar eventos do ambiente e são implementadas 

agressivamente; e 

d) Experimental: são similares as ações de tentativa e erro. 

 

Ou as estratégias variam conforme as condições do declínio: 

a) Ofensiva: expandir o domínio atual e folga de recursos; 

b) Defensiva ou consolidação: reduzir o tamanho do domínio ocupado para 

proteger o domínio core; 

c) Criação: diversificar e suplementar o domínio atual com outro domínio 

protegido; e 

d) Substituição: substituir o domínio atual por outro. 
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Contudo, a eficiência das ações de downsizing dependem das 

condições do ambiente. Caso contrário, as ações serão insuficientes pois não 

mudam a direção estratégica (D’AVENI, 1989). Além disso, as estratégias 

downsizing dependem do nível de declínio organizacional, quando ele ainda é 

baixo as organizações priorizam a redução, caso contrário, a reorientação 

(DEWITT, 1993). 
 

2.7.4 Indicadores de declínio organizacional 

 
Geralmente, os resultados financeiros são os primeiros a demonstrar 

fraquezas, seja por falta de previsão ou por previsões de prejuízos. Na 

sequência, é preciso realizar um diagnóstico organizacional para entender as 

causas dos resultados financeiros insatisfatórios. Como consequência, é 

traçado um plano contingencial de recuperação e, após este planejamento, a 

organização redireciona suas estratégias relacionando-as aos erros passados 

(PRETORIUS, 2008).  

Mckiernan (2003) denominou os sintomas do declínio organizacional em 

quatro categorias: físico, gerencial, comportamental e financeiro, conforme 

Quadro 2.7. 

FÍSICO GERENCIAL COMPORTAMENTAL FINANCEIRO 
Planta e 

equipamentos 
obsoletos 

Acesso difícil à 
matérias-primas 

Repetidas falhas no 
lançamento de 

produtos 
Falta de 

investimentos em 
novas tecnologias 
Agravamento nos 

termos de 
comercialização 

Produtos obsoletos 

Paralisia 
administrativa 

Turnover elevado de 
bons empregados 
Alto absenteísmo 
Colaboradores se 

afastam das 
atividades comuns 

Altos níveis de stress 
Perda do CEO 

Reuniões 
emergenciais entre 

os executivos 
Conflito entres os 

executivos 
Perda de liderança 
Baixa credibilidade 

na  alta 
administração 

Cultura de cinismo e 
fatalismo 

Aumento da 
burocracia 

Distanciamento entre 
as pessoas 

Comunicação 
distorcida e existência 

de tabus 
Problemas são 

ignorados 
Transferência de 

culpa 
Não há sentido de 

urgência 
Falta de estratégia 

Queda dos níveis de 
serviço, 
Medo 

Declínio de lucro, 
vendas, liquidez e 

dividendos 
Dificuldade de 
obtenção de 
informações 

contábeis 
Aumento das dívidas 
Deterioração do valor 

para os acionistas 
Refinanciamento 

público 
Criação de novos 

fundos para repor as 
perdas 

Planos financeiros de 
reestruturação 

Violação de 
contratos bancários 
Agravamento nos 

termos de 
comercialização 

Pendência judicial 
Quadro 2.7 - Sintomas do declínio 

Fonte: Mckiernan (2003) 
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Para Witteloostuijn (1998) o declínio é definido como o processo de 

diminuir o desempenho durante um período prolongado de tempo, sendo este 

medido em termos de rentabilidade. Há quatro resultados possíveis do 

processo: 

a. Saída imediata: se a rentabilidade cai abaixo de zero, a empresa decide 

sair. 

b. Recuperação de sucesso: se a empresa move-se com sucesso a partir 

de uma rentabilidade de negativos para uma positiva.  

c. Voo de perdas: após um período de perdas, a empresa finalmente sai 

do mercado.  

d. Falha crônica: embora o lucro permaneça negativo, a empresa 

permanece no mercado.  

 

Saída imediata e sucesso na recuperação estão associados com o lucro 

zero ou positivos, enquanto voo de prejuízos e insuficiência crônica estão 

associadas com lucros negativos. Este resultado indica que as causas do 

declínio podem ser tanto externas ou quanto internas à empresa. Por isso, 

estas condições fazem uso de indicadores financeiros e não financeiros para 

prever a probabilidade de fracasso (WITTELOOSTUIJN, 1998). 

Hofer (1980) mede o declínio através do volume de queda nas vendas 

ou parcela de mercado até o ponto em que o equilíbrio das vendas e o valor da 

empresas é maior que o da liquidação. Neste caso, segundo o autor, a 

estratégia de turnaround deve focar tanto em um recuperação operacional 

(cortes de custos e redução de ativos), quanto na recuperação estratégica 

(nicho de mercado e aumento da parcela de mercado). 

Para Kierulff (1994) uma organização está em declínio quando o fluxo 

de caixa da organização é negativo e este resultado não está planejado ou o 

lucro projetado não atende as expectativas dos gestores levando em conta 

todos os riscos e inflação associados ao período.  

Diante deste contexto, antes de definir qualquer estratégia de 

recuperação é essencial qualificar as principais as causas do declínio. Ao longo 

do desenvolvimento desta teoria, diversos autores e focaram suas pesquisas 

em variáveis específicas para explicar este fenômeno, conforme o Quadro 2.8. 
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INDICADORES 
DO DECLÍNIO PRINCIPAIS VARIÁVEIS AUTORES 

Falha estrutural 

• Falta de acúmulo de competências e know-
how 

• Dependência alta de um único cliente 
• Falha no planejamento e estratégias de 

longo prazo 
• Aumento da centralização 

• Cameron, Whetten e 
Kim (1987 a,b);  

• Henderson (1999) 
• Bruno, Mcquarrie e 

Torgrimson (1992) 

Falha interna e 
externa 

• Falha administrativa: controle, custos 
operacionais, liquidez. 

• Estratégia inadequada: visão míope, falta de 
conhecimento do produto. 

• Boyle e Desai (1991) 
• Theng e Boon 

(1996) 

Falha humana 

• Liderança/ Gestão gerencial e estratégica 
• Habilidades individuais 
• Comportamento/ Cultura 
• Cognição e aprendizagem 

• Cameron, Whetten e 
Kim (1987) 

• D’aveni (1989) 
• Weitzel e Johsson, 

(1989) 

Falha 
financeira 

• Deficiências no capital de giro 
• Problemas com fluxo de caixa 
• Nível de estoque 

• Hofer (1980) 
• Singh (1986) 
• Haveman (1993) 

Quadro 2.8 - Indicadores do declínio 
Fonte: adaptado de Pretorius (2008) 

 

2.7.5 Estágios do declínio organizacional 

 

Identificar as causas do declínio é uma condição sine qua non, mas não 

suficiente para delinear uma estratégia de recuperação. Collins (2010) propôs 

um modelo do estágio de declínio, identificando cinco fases, não 

necessariamente sequenciais, para descrever esse processo. É decisivo 

entender em qual fase do declínio a organização está para identificar os 

problemas associados a cada estágio e analisar as soluções viáveis 

(WEITZEL; JOHNSON, 1989; COLLINS, 2010).  

É decisivo entender em qual fase do declínio a organização está para 

identificar os problemas associados a cada estágio e analisar as soluções 

viáveis (WEITZEL; JOHNSON, 1989): 

• Estágio 1: excesso de confiança proveniente do sucesso: Apesar de 

Serra, Ferreira e Fiates (2008) indicarem em seu estudo que um dos 

pilares da estratégia de sucesso seja o papel da liderança e equipe, os 

gestores negligenciam o fato do sucesso não ser sustentável.  Orientam 

suas estratégias desprezando competências essenciais (PRAHALAD; 

HAMEL, 1990) responsáveis pelo reconhecimento e resultados atuais, 

aventurando-se em novos e mercados emergentes, assumindo riscos 
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que não são convergentes com o foco da empresa (SERRA; 

FERREIRA; FIATES, 2008), sendo incapazes de reconhecer ameaças 

internas e externas que ameaçam a sobrevivência no longo prazo 

(WEITZEL; JOHNSON, 1989). 

• Estágio 2: a busca indisciplinada por mais: o desejo incessante de 

crescer é chave e crítico ao sucesso. Toda organização busca o 

crescimento, mas direcioná-lo de forma indiscriminada pode fazer com 

que a organização comprometa tantos os resultados quanto à satisfação 

dos clientes. Fato decorrente da contratação de pessoas que não estão 

adequadas aos valores essenciais da empresa e que priorizam 

resultados imediatos. Assim, muitas empresas descuidam-se de 

recursos críticos ao sucesso na execução da estratégia como: 

qualificação dos recursos humanos e financeiros (SERRA; FERREIRA; 

FIATES, 2008). 

• Estágio 3: a negação de riscos e perigos: nem sempre os fatores 

externos são os vilões do mal desempenho e os dados positivos 

representam a posição real. Este paradoxo é reflexo da atitude de 

lideres que negligenciam os sinais de mercado e colocam em risco a 

posição da organização (WEITZEL, JOHNSON, 1989). Por isso, uma 

estratégia de sucesso não pode desprezar variáveis internas como 

excesso de estoque, declínio das vendas (WEITZEL; JOHNSON, 1989). 

Todavia, deve se atentar também ao desenvolvimento de fronteiras 

alternativas ao mercado atual, mas que sejam sempre convergentes 

com sua missão, competências essenciais, recursos humanos e 

financeiros (PRAHALAD; HAMEL, 1990; KIM; MAUBORGNE, 2005; 

SERRA, FERREIRA; FIATES, 2008). 

• Estágio 4: a luta desesperada pela salvação: o primeiro passo de 

organizações neste estágio é contratar um novo líder para reestruturar a 

organização. Entretanto, esta nova direção gera resultados positivos em 

um horizonte de curto prazo, mas eles não se sustentam porque não se 

apoiam nas competências essenciais (PRAHALAD; HAMEL, 1990). Por 

isso, segundo Tichy e Charam (1989) a visão é o elemento balizador 

chave da estratégia, mesmo que haja flexibilidade para aproveitar novas 

oportunidades. 
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• Estágio 5: a entrega a irrelevância ou morte: diante de tantos planos 

frustrados, os próprios líderes se acham incapazes de reorientar a 

organização. Fato agravado pela falta recursos humanos e financeiros 

para se reposicionar ou, somente se manter. 

 

Para tal propósito, diagnosticar características estratégicas, 

organizacionais e de liderança entre os ciclos de declínio se torna o primeiro 

passo relevante na busca pela recuperação, conforme o Quadro 2.9. 

 
DESCRIÇÃO ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL EMPREENDEDORISMO 

Estágio 1 –  
Excesso de 
confiança 

Supervalorização da 
marca 

O monitoramento 
ambiental não é 

utilizado para produzir 
respostas e reações 

competitivas 

Foco no market share 
Falha em definir uma 

estratégia de 
recrutamento e seleção 

Estágio 2 –  
Ganância 

Diversificação 
desorientada do core 

business 

Estrutura burocrática 
 

Falha em estimular o 
desenvolvimento e 

treinamento da equipe 

Definição de meta para 
expandir o market share 

 
Falha no controle custos 

Estágio 3 –  
Negação 

Desalinhamento 
estratégico: visão 

míope, falta de 
conhecimento do 

produto 
 

Falha em motivar e 
comunicar à equipe 
sobre benefícios e 
plano de carreira 

Foco em novos 
negócios 

 
Definição de metas 

audaciosas que tragam 
resultados rápidos 

 
Centralização das 

decisões 

Estágio 4 - 
Denegação 

 
Foco no curto prazo 

 

Promovem programas 
de motivação e 

recompensa 
Estimulam a renovação 

Foco em novas 
aquisições 

Estágio 5 – 
Aceitação 
 

 
Estratégia contingencial 

 
Problemas com fluxo 

de caixa 
 
 

Desmotivação geral das 
pessoas 

Baixa capacidade de 
solvência limita os riscos 

Quadro 2.9 - Características dos diferentes estágios de declínio 
Fonte: adaptado de Collins (2010); Weitzel e Johnson (1989) 
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2.8 Turnaround (Recuperação) 
 

As chances de sobrevivência de uma organização, segundo Suarez e 

Utterback (1995) e Carroll e Hannan (1989), são afetadas pela densidade  

populacional (número de organizações na população) no período em que a 

empresa é fundada. Organizações fundadas em períodos com alta taxa de 

densidade populacional de empresas tem maior taxa de mortalidade que as 

empresas fundadas em períodos com baixa densidade, devido a intensidade e 

chances competitivas nestes períodos.  

Contudo, muitas empresas fracassam por não considerarem o contexto 

atual e, acabam perdendo oportunidades de alavancagem por não aderirem a 

processos estruturados de planejamento (GREINER, 1972; FREZATTI, et al., 

2010). Por isso, antes de qualquer definição estratégica, os gestores precisam 

ter em mente o grau de conhecimento que a inovação requer durante o declínio 

(HENDERSON; CLARK, 1990).  

Anderson e Zeithaml (1984) argumentam que a estratégia do negócio 

deve considerar em suas metas e definições a variabilidade do mercado em 

questão. Organizações aptas a antever, reagir e se posicionar à estas 

flutuações, periodicamente revisam suas estratégias para que estas sejam 

aderentes ao contexto vivido. 

Diante de tal perspectiva, Harrigan e Porter (1983) indicam que a 

estratégia de recuperação ideal é aquela que busca evitar ou antecipar o 

declínio. Dessa forma, a organização é capaz de melhorar sua posição no 

declínio tomando algumas precauções na fase anterior como (HARRIGAN; 

PORTER, 1983): 

• Minimizar investimentos ou ações que aumentem as barreiras de saída, 

a menos que seja claramente benéfico para a estratégia corporativa 

global; 

• Aumentar a flexibilidade dos ativos para que possam aceitar diferentes 

matérias-primas ou produtos substitutos; e 

• Colocar ênfase estratégica em segmentos de mercado que possam 

suportar o impacto de crises quando a indústria está em estado de 

declínio. 
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Entretanto, a grande maioria das pesquisas de turnaround não 

conseguiu definir com precisão o que é desempenho fraco (garantia de 

recuperação) e desempenho bom (recuperação de sucesso), pois o sucesso 

da estratégia de recuperação depende da situação da organização 

(HAMBRICK; SCHECTER, 1983).  

Shendel, Patton e Riggs (1976) definiram a recessão como quatro anos 

consecutivos de declínio da lucratividade e o processo inverso como 

recuperação. Embora a classificação utilizada por estes autores se concentre 

em dois importantes grupos estratégicos: orientadas para eficiência ou 

orientadas para o empreendedorismo, esta medida ainda é muita fraca para 

definir estas estratégias como responsáveis pelo sucesso do turnaround. 

A partir desta premissa, algumas linhas de pesquisa fundamentaram 

seus trabalhos utilizando a mudança estratégia como elemento chave para o 

sucesso do turnaround5. Enquanto outras enfatizam as estratégias de redução 

ou cortes como essenciais no processo de aumento da eficiência e 

produtividade ao invés de somente reorientar a estratégia de organizações em 

declínio (HOFER, 1980; HAMBRICK, SCHECTER, 1983; THIETART, 1988; 

ROBBINS, PEARCE, 1992; FREEMAN; CAMERON, 1993; PEARCE, 

ROBBINS, 1994). 

Todavia, nem todas as situações de crises são recuperáveis. O sucesso 

no processo de reversão do declínio segundo Bibeault (1999) depende dos 

seguintes fatores: 

• Causas/Origem do declínio; 

• Dimensionamento da crise; 

• Influência dos stakeholders; 

• Histórico estratégico da organização e de seu ambiente interno; 

• Variáveis do ambiente externo que influenciam o segmento ao qual 

aquela organização pertence; e 

• Estrutura de preços e custo da organização. 

 

                                            
5 O’neil (1986); Zimmerman (1989); Barr, Stimpert e Huff (1992); Barker e Mone (1994); 
Chowdhury e Lang (1996); Barker III e Duhaime (1997); Barker III e Mone, (1998); Bruton e 
Ahlstrom, Wan (2003); Hamel e Valikangas (2003). 
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Além desses fatores apontados por Bibeault (1999) que em conjunto 

contribuem para a reestruturação da organização, Baker e Cullen (1993) 

acrescentam que tamanho, idade e mudança de tamanho são três 

características importantes neste processo. Para os autores, as empresas mais 

velhas e em declínio tem uma maior dificuldade em se reestruturar. Isto resulta 

do fato de que as características demográficas da empresa (tamanho e idade), 

ecologia (densidade da indústria) e estratégia (tempo de entrada) acentuam ou 

mitigam o impacto na sobrevivência da organização conforme o estágio do 

ciclo de vida (AGARWAL; SARKAR; CHAMBADI, 2002).  

Aliado a isto, a medida que as empresas se tornam mais velhas, sua 

estrutura se torna mais burocrática e, consequentemente, há perda de 

flexibilidade na tomada das decisões, conforme apontado por Downs (1967), 

Kimberly (1979), Quinn e Cameron (1983) e Miller e Friesen (1984),  na 

descrição das características dos estágios do ciclo de vida. 

Em oposição à estes argumentos Kim, Kim e Miner (2009) salientaram o 

nível de experiência da organização é o elemento responsável por garantir que 

a organização tenha êxito na sobrevivência, pois tanto o sucesso quanto a 

recuperação contribuem com o aprendizado organizacional.  

Além disso, embora cerca de 80% a 90% de empresas novas declinem, 

Knott e Posen (2005) investigaram os benefícios econômicos desencadeados 

por estas falhas. A partir desta premissa encontraram  que as externalidades 

geradas pela entrada em excesso de outras empresas reduzem 

significativamente os custos da indústria e que a média dos benefícios gerados 

excede os custos privados, o que do ponto de vista econômico é bom. Este 

estudo corrobora com a pesquisa de Porter (1980) e Miles, Snow e Sharfman 

(1993), pois mostram os efeitos benéficos da concorrência e como este motiva 

as organizações a melhorarem seu desempenho e a capturarem novos 

negócios. 

 

2.8.1 Estratégias de recuperação 

 

Para que a estratégia de recuperação seja eficaz é preciso considerar 

tanto as necessidades da empresa em declínio, quanto a sua capacidade de 
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reorientar a sua estratégia. A partir desta premissa, Barker e Duhaime (1987) 

identificam dois fatores que afetam a mudança estratégica durante a fase de 

recuperação: 

i. Grande parte dos modelos estratégicos se baseia no fato de que o 

declínio do desempenho é reflexo de problemas na decisão estratégica 

e que estes, podem ser resolvidos com estratégias de recuperação 

orientadas para melhorar a eficiência operacional ou estratégica. 

Todavia, para estes casos, a estratégia de recuperação é ineficiente 

quando os gestores fracassam em diagnosticar as causas do declínio, 

pois utilizam estratégias inapropriadas; e 

ii. Outros apontam o declínio como consequência da estagnação. Dessa 

forma, os gestores têm dificuldade em manter o alinhamento da 

estratégia, estrutura e ideologias com as demandas a mudança do 

ambiente. 

 

Ao menos três fatores determinam o nível de necessidade de mudança 

estratégica das empresas em declínio e, consequentemente, influenciam a 

amplitude da mudança estratégica para promulgar uma recuperação de 

sucesso (Figura 2.2).  

 

 
Figura 2.2 – Avaliação do desempenho do turnaround 

Fonte: Barker e Duhaime (1987) 
 

Embora a mudança estratégica seja apontada como elemento crucial 

ao processo de recuperação, as de falhas tanto no  posicionamento estratégico 

quanto na implementação dessas mudanças são apenas algumas das medidas 

utilizadas na contenção do declínio.  
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Independente de quais sejam os fatores, uma mudança estratégica em 

uma empresa em declínio  depende também de mudança dos gestores e a 

quantidade de recursos necessário para a organização implementar a 

mudança. Por isso, alguns fatores como história, cultura, governança, tamanho 

e diversidade podem aumentar ou reduzir a capacidade da organização em 

mudar (BARKER; DUHAIME, 1987). Mais importante que reorientar a 

organização para um novo posicionamento estratégico é fundamental adotar 

medidas para compreender a origem dos problemas.  

Dentro desta perspectiva, Mckinley (1993) investigou como e se as 

organização se adaptam ao declínio organizacional. O resultado desta 

pesquisa enfatiza o fato de que a teoria do declínio ainda tem muitas 

controvérsias e estas se subdividem em:   

i. Downsizing:  

ii. Declínio organizacional estimula ou inibe o processo de adaptação. 

 

As organizações em declínio requerem estratégias do tipo downsizing 

quando o ambiente competitivo exige que a organização mude para melhorar o 

desempenho seja por meio do mercado ou de produtos (DEWITT, 1993). 

Porém, esta estratégia downsizing depende do nível de declínio organizacional; 

quando o declínio ainda é baixo a organização deve priorizar a redução, caso 

contrário, a reorientação. (DEWITT, 1993).  

Independente do contexto, a escolha estratégica por si só não garante o 

sucesso na implementação de uma estratégia downsizing.  Definir a estratégia 

apropriada melhora as chances de a organização sobreviver ao declínio, mas 

aliado a isso, é fundamental que haja alinhamento dos processos internos com 

a esta escolha estratégica.  

Robbins e Pearce (1992) investigaram as tentativas de recuperação em 

32 empresas têxtil e concluíram que a redução é um componente integral da 

recuperação do sucesso (Quadro 2.10). A redução para estes autores é 

definida como a redução de ativos e/ou custos e está fortemente relacionada 

com o aumento do Retorno sobre o Investimento (ROI) e aumento do 

desempenho dessas empresas. 
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Estágio de redução 
Resposta inicial ao processo inicial de 

recuperação de muitas empresas é reduzir os 
custos e ativos. O objetivo principal desta 
redução é estabilizar o desempenho do 

declínio. 
Objetivos 

Sobrevivência 
Fluxo de caixa positivo 

Estratégia 
Liquidação 

Desinvestimento 
Melhorar a eficiência operacional 

Eliminar produtos 

Estágio de recuperação 
Alcançar a estabilidade a empresa começa a 
enfatizar em um conjunto de atividades que 
representam a implementação da estratégia 

de longo prazo. 
Objetivos 

Lucratividade no longo prazo 
Crescimento do mercado 

Estratégia 
Penetração no mercado 

Reconcentração/ segmentação 
Novos mercados 

Aquisição 
Novos produtos 

Quadro 2.10 - Estágios do processo de turnaround 
Fonte: Robbins e Pearce II (1992) 

 

Barker III e Mone (1994) criticaram estes resultados após replicarem o 

estudo e fornecerem explicações alternativas para a mesma amostra e 

tentativas de recuperação. Concluem que há pouca evidencia que suportam a 

afirmação de que a redução de despesas é essencial para a recuperação. 

Para Barnett e Hansen (1996) quando as organizações são bem 

sucedidas o aprendizado induz o aumento da força competitiva, que por sua 

vez engatilha o aprendizado de seus rivais, tornando-os competidores mais 

fortes (ciclo). Porém, na medida que estas consequências adaptativas se 

distanciam do aprendizado recente, os efeitos se tornam negativos, 

desencadeando uma armadilha para suas competências. Esta abordagem 

segundo os autores permite identificar sob quais condições estas interrupções 

no equilíbrio desencadeiam consequências boas ou ruins no desenvolvimento 

de capacitações estratégicas.   

Por outro lado, Daily e Dalton (1994) concluíram em sua pesquisa que 

além dos indícios financeiros e de tamanho, a estrutura de governança é uma 

das variáveis responsáveis pelo declínio organizacional. Embora a literatura de 

turnaround investigue a habilidade da empresa a se adaptar aos períodos de 

crise, a  renovação da liderança estratégica, segundo este autores, é 

responsável pelo aumento das incidência dos pedidos de falência, pois estes 

são os responsáveis diretos pelos mecanismos de controle interno dos 

processos. 

A maioria das empresas prestes a pedir falência sofrem com as 

pressões internas e externas que buscam testar a eficácia da sua estrutura de 

governança. Por isso, grande parte das estratégias de recuperação optam por 
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redefinir o corpo gerencial em função dos períodos longos de declínio, pois a 

gestão tende a optar por ações mais conservadoras, resistentes a mudanças, 

centralizadoras e formais, dificultando  o reposicionamento da organização 

(DAILY; DALTON, 1994). 

Corroborando com esta premissa, Desai (2008) analisou o perfil dos 

gestores em relação a tomada de risco quando o desempenho é ruim. Para o 

autor, a aversão ou não ao risco depende de como estes interpretam os 

resultados. A constante ameaça do ambiente externo induz a organização a 

focar na tomada de decisão com o intuito de minimizar as perdas no curto 

prazo (FLYNN; FARID, 1991).  

Sendo assim, em situações cujo desempenho pode ser recuperado, os 

gestores tomam risco em suas decisões para que suas organizações se 

mantenham competitivas e retomem os resultados. Em contrapartida, quando 

as chances de recuperação são baixas, os gestores tomam medidas mais 

cautelosas e evitam mudanças radicais (DESAI, 2008). 

A própria literatura sugere que a estratégia de adaptação deve 

dispensar esforços em compreender o ambiente externo para que ajustes 

internos na estrutura  sejam realizados em sintonia (ANDREWS, 1980; 

TUSHMAN; ROMANELLI, 1985). Como as empresas com queda no 

desempenho dedicam esforços em medidas de curto prazo (FREZATTI et al., 

2010), sem considerar o ambiente externo (AGUILAR, 1967), elas se tornam 

incapazes de implementar medidas eficazes no processo de recuperação, 

inibindo a capacidade da empresa em se antecipar as ameaças externas  

(HARRIGAN, 1980; ZAMMUTO; CAMERON, 1985).  

Como as pesquisas tem uma forte tendência em focar em organizações 

de sucesso, este viés segundo Denrell (2003) pode influenciar os resultados 

destes estudos em relação aos indicativos de uma gestão eficaz.  Para o autor, 

esse tipo de comportamento pode conduzir as organizações a adotarem nas 

práticas gerenciais falhas que influenciam os resultados do desempenho 

empresarial. Serra, Ferreira e Fiates (2008) propuseram um framework, 

denominado pilares da estratégia, para avaliar e caracterizar uma estratégia de 

sucesso. O modelo é composto por quatro dimensões: liderança e equipe 

executiva; foco estratégico; aposta no futuro e sustentação pelos recursos. 
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O capítulo 11 da lei de falências em situações específicas é utilizado 

como alternativa estratégica para realinhar a organização com suas 

competências estratégias e aumentar a probabilidade de recuperar de uma 

falência (FLYNN; FARID, 1991). Esta proteção é requerida tanto por empresas 

em dificuldades financeiras quanto por credores, pois permite que esta 

continue operando até a sua reestruturação. O que determinará se esta é ou 

não a estratégia apropriada é a urgência de proteção temporária de forças 

externas por meio de uma falência intencional ou temporária. 

Como o planejamento estratégico é afetado por variáveis ambientais ou 

internas a organização, alguns destes fatores afetam diretamente a viabilidade 

estratégica de escolher o capítulo 11. Sendo assim, para validar a esta escolha 

estratégica algumas variáveis são avaliadas (FLYNN; FAIRD, 1991): 

• O nível de incerteza medido pela adversidade do ambiente; 

• Tamanho e complexidade organizacional; 

• Folga organizacional; 

• Reação dos constituintes. 

 

A Figura 2.3 mostra que a decisão por adiar ou acelerar a estratégia do 

capítulo 11 é função da adversidade do ambiente enfrentado pela organização 

e o nível de viabilidade dos atributos funcionais especialmente falta de 

recursos. 

 
Figura 2.3 - Capítulo 11 como alternativa estratégica 

Fonte: Flynn e Farid (1991) 
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Entretanto, segundo Sutton e Callahan (1987) a escolha do Capítulo 11 

como alternativa estratégica ao processo de recuperação desencadeia reações 

negativas, aumenta a probabilidade de morte da organização e acelera o 

processo de sucessão dos líderes.  

Consequentemente, independente de qual seja a estratégia utilizada 

pela organização, os resultados do processo de reorganização, segundo 

Moulton e Thomas (1993), podem ser classificados em quatro categorias:  

1) Reorganização bem sucedida: as organizações conseguem manter sua 

identidade corporativa; 

2) Reorganização parcialmente bem sucedida: as organizações 

conseguem manter sua identidade corporativa, mas fracassam em 

encontrar uma ou mais qualificações que as classificam como bem 

sucedidas; 

3) Fusões ou aquisições: as organizações são incorporadas por outras; e 

4) Liquidação. 

 

Porém, segundo os autores a diversidade dos interesses de 

stakeholders limita o valor dos julgamentos sobre sucesso e fracasso das 

estratégias de falência aplicadas. Por isso, a taxa de sucesso de recuperação o 

é baixo. 

Slatter e Lovett (1999) classificam as empresas em recuperação em 

quatro conceitos: 

1) Sem esperança: estas empresas não estão aptas a enfrentar  o 

processo de recuperação e estão fadadas aos fracasso;  

2) Sobreviventes de curto prazo: algumas empresas apresentam 

performance positiva no curto e média prazo, mas estas não são 

vantagens competitivas sustentáveis no longo prazo;  

3) Meros sobreviventes: embora algumas empresas estejam aptas a se 

recuperarem, estas dependem de uma mudança estrutural. Caso 

contrário, a estratégia de recuperação será fracassada; e  

4) Recuperação sustentável: após a recuperação, as empresas 

conseguem garantir a sustentabilidade do lucro no longo prazo acima da 

média.  
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O Quadro 2.11 resume as ações associadas as estratégias de 

recuperação e quais os principais indicadores de desempenho utilizados para 

balizar a métrica de sucesso. 

 

PESQUISA INDICADOR DE 
AÇÕES GERENCIAIS 

AÇÕES ASSOCIADAS COM A RECUPERAÇÃO 
OU MELHORA DO DESEMPENHO FINANCEIRO 

Schendel e 
Patton e 
Riggs (1976) 

Índice financeiro 
• Reduzir custos/vendas 
• Aumentar as vendas 
• Aumentar os investimentos 

Hambrick e 
Schecter 
(1983) 

Índice financeiro e 
alguns índices 
percentuais 

• Diminuir as despesas com P&D/vendas 
• Diminuir as despesas com marketing/vendas 
• Diminuir recebíveis/vendas 
• Diminuir inventário/vendas 
• Aumentar a produtividade dos empregados 
• Aumentar a planta e inovar equipamentos 
• Aumentar o mercado 

Ramanujam 
(1984) Índice financeiro 

• Diminuir custos de vendas das 
mercadorias/vendas 

• Diminuir recebíveis/vendas 
• Diminuir inventário/vendas 
• Aumentar as vendas 

Thietart 
(1988) 

Índice financeiro alguns 
índices percentuais 

• Combinar ações de corte de custos 
• Aumentar a produtividade 

Robbins e 
Pearce (1992) 

Mudanças nas 
demonstrações 
financeiras, alguns 
índices percentuais 

• Reduzir ativos 
• Reduzir custos 

Quadro 2.11 - Tipos de estratégia de recuperação 
Fonte: Adaptado de Barker e Duhaime (1997) 

 

Contudo, para Hamel e  Valinkangas (2003) a  recuperação é reflexo da 

falta de resiliência estratégica, decorrente de uma transformação tragicamente 

atrasada (recuperar antes do turnaround). Porém, para que uma organização 

se tornar resiliente os quatro desafios apontados pelos autores deveriam servir 

de direcionamento: 

1) Desafio cognitivo: ter conhecimento de quais mudanças considerar e 

como estas podem afetar o sucesso. 

2) Desafio estratégico: a estratégia dever prover alternativas tão bem 

quanto respostas; 

3) Desafios políticos: desviar recursos dos produtos de ontem para 

programas do amanhã, habilidade de suportar o amplo portfólio com 

capital e talentos necessários. 

4) Desafios ideológicos: a renovação requer continuidade e direcionamento 

das oportunidades. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar as técnicas e procedimentos 

metodológicos utilizados para desenvolvimento do arcabouço teórico com as 

dimensões do declínio organizacional bem como descrever a estratégia de 

investigação e validação da pesquisa. 
 

3.1 Desenvolvimento teórico-conceitual 
 

Os artigos científicos, juntamente com suas referências, são fontes de 

informação para compreender o desenvolvimento científico. Contudo, dada a 

enorme quantidade de pesquisas e publicações, tornou-se complexo avaliar o 

conteúdo destes trabalhos para evitar duplicidades em relação aos objetos de 

estudo (VINKLER, 2001). Neste sentido, a pesquisa cienciométrica consagrou-

se como estudo quantitativo da ciência e tecnologia, pois oferece ferramentas 

úteis que facilitam a avaliação da produção acadêmica (RIP; COURTIAL, 1984; 

VAN RAAN, 1997).  

A pesquisa bibliográfica tem um importante papel no desenvolvimento e 

estruturação do conhecimento científico, pois permite aos pesquisadores 

identificar e acompanhar a evolução de um determinado campo de pesquisa 

além de proporcionar a transferência de conhecimento (NORONHA; 

FERREIRA, 2000). Consequentemente, esta troca de informação possibilita 

que o conhecimento científico teórico-conceitual avance para que novas teorias 

e contribuições surjam (BERTO; NAKANO, 2000). 

Entretanto, pelo fato dos procedimentos utilizados para avaliarem 

contribuições teóricas serem motivo de discórdia em relação às métricas 

utilizadas (WACKER, 2004), a metodologia científica vem ganhando respaldo 

de técnicas quantitativas. Com esse apoio, torna-se possível mensurar a 

evolução, identificar as tendências e organizar o conhecimento científico 

(FONSECA, 1986; SPINALK, 1996; BUFREM; PRATES, 2005).  

As técnicas quantitativas de avaliação são subdividas em: bibliometria, 

cienciometria, informetria e webometria. Embora a base conceitual seja 

semelhante (VANTI, 2002), a forma como o conhecimento é medido e 
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difundido se diferencia quanto “ao objeto de estudo, as variáveis, os métodos 

específicos e os objetivos” (ARAÚJO, 2006, p.19).  

No entanto, alguns termos genéricos podem ser considerados tanto na 

aplicação de técnicas bibliométricas quanto na cienciométricas (VANTI, 2002). 

Por exemplo: identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em 

uma área; estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica; 

analisar os processos de citação e co-citação; medir o crescimento de 

determinadas áreas e o surgimento de novos temas, dentre outros. Por isso, é 

essencial definir adequadamente o método a ser aplicado para não 

comprometer a validade da pesquisa. 

No caso desta pesquisa, a primeira parte constitui uma análise 

bibliométrica da literatura sobre declínio organizacional para identificar lacunas 

teóricas. Inicialmente, este trabalho utilizou o levantamento bibliométrico dos 

trabalhos científicos da área de gestão, construídas sob a ótica do declínio 

organizacional de Serra, Almeida e Ferreira (2012). Como o objetivo principal 

desta etapa era compreender a evolução das pesquisas em um segmento 

específico, denominado “Declínio Organizacional”, a busca foi restrita quanto 

às palavras-chave, áreas de estudo, periódicos e tipos de documento que 

seriam objeto de análise, conforme Quadro 3.1. Cabe destacar que para os 

critérios de instituição de pesquisa e língua, não foi instituído nenhuma 

restrição. 

 

CRITÉRIOS DEFINIÇÃO 
Tipo de documento Artigos 

Palavras-chave Decline; Decay; Bankruptcy; Failure; Turnaround; Retrenchment; 
Longevity; Life Cycle 

Áreas de estudo Management & Business 

Periódicos 

• Academy of Management Journal; 
• Administrative Science Quarterly 
• Academy of Management Research 
• Organization Science 
• Management Science 
• Strategic Management Journal 

Instituições de pesquisa Sem restrições 
Língua Sem restrições 

Quadro 3.1 - Critérios de construção da base de artigos 
Fonte: Adaptado de Serra, Almeida e Ferreira (2012) 
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A partir deste refinamento, foram identificados 80 artigos. Destes, após 

análise dos resumos e objetos de estudo, foram selecionados 58 trabalhos que 

compõem esta análise, os quais são apresentados no Quadro 3.2.   
 

Periódico 
Horizonte de pesquisa analisado 

Primeira edição Última edição 

Academy of Management Journal 1982, v.25, n.1 2002, v.45, n.5 

Academy of Management Review 1995, v.20, n.3 2008, v.33, n.1 

Administrative Science Quarterly 1987, v.32, n.2 1993, v.38, n.1 

Management Science 1984, v.30, n.10 2008, v.54, n.7 

Organization Science 1993, v.4, n.1 2009, v.20, n.6 

Strategic Management Journal 1991, v.12, n.1 2008, v.29, n.13 

Quadro 3.2 - Periódicos e horizonte de pesquisa analisados 
Fonte: Adaptado de Serra, Almeida e Ferreira (2012) 

 
 

Vale ressaltar que o horizonte de pesquisa analisado foi limitado às 

publicações acadêmicas nos periódicos descritos em Serra, Almeida e Ferreira 

(2012). Embora haja importantes trabalhos de destaque, como tese, livros, etc., 

optou-se por ratificar a análise somente para artigos científicos devido a 

relevância destes na medição do conhecimento científico (VANTI, 2002). 

 

3.1.1 Análise cienciométrica 

 

Considerando tal contexto e a base de artigos selecionados, o objetivo 

desta etapa inicial se concentrou em aprofundar o conhecimento em relação a 

estrutura cognitiva dos campos científicos relaionados declínio organizacional 

por meio da análise cienciométrica. Dentre as técnicas disponíveis, a análise 

de co-palavras se destaca por possibilitar que se identifique importantes áreas 

de pesquisa (BHATTACHARYA; BASU, 1998): através da associação entre as 

palavras-chave revela padrões e tendências enfatizando pontos fortes e fracos 

da literatura (COULTER; MONARCH; KONDA, 1998; VINKLER, 2006). O valor 

desta análise reside essencialmente na identificação de áreas emergentes da 

pesquisa, além de facilitar a compreensão da dinâmica e estrutura interna de 

importantes campos de pesquisa (BHATTACHARYA; BASU, 1998), pois: 
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• Algumas vezes os blocos nos mostram grupos de estruturas 

equivalentes que são matematicamente/estatisticamente equivalentes, 

mas que não necessitam ser fisicamente significativas; 

• Pares de co-palavras as vezes falham para criar pesquisas porque as 

palavras não pertencem de alguma forma as quatro categorias de uma 

investigação específica; 

• Pares de co-palavras podem alertar algumas vezes para uma nova área 

de pesquisa em que a geração de blocos pode mostrar links diretos; e 

• Pares de co-palavras algumas vezes alertam para uma situação onde 

grandes blocos contém estruturas equivalentes que podem ser divididas 

dentro de duas ou mais partes. 

 
Diferentemente da bibliometria, que organiza a evolução da pesquisa 

por meio de fontes bibliográficas para identificar principais autores e 

referências, a cienciometria aplica estas técnicas quantitativas para avaliar a 

evolução da ciência. A diferença entre os métodos, segundo Spinalk (1996) 

reside no fato de que a cienciometria avalia não apenas o crescimento 

quantitativo da ciência, mas também o desenvolvimento de campos e 

subcampos de pesquisa, através da aplicação de indicadores numéricos.  

Dessa forma, um conjunto de artigos pode ser transformado em uma 

base de dados que consiste em uma sequência de palavras-chave, cuja 

contagem se baseará tanto no número de ocorrências de uma determinada 

palavra Ci, quanto de co-ocorrências dessa com outra Cj. Desta forma, pode-se 

construir uma matriz de co-ocorrência com Cij indicando o número de 

ocorrências entre os i e j (RIP; COURTIAL, 1984), conforme Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 – Análise da intensidade de relacionamento entre palavras-chave 

JACCARD ESTATÍSTICO INCLUSÃO PROXIMIDADE 

    
Fonte: Rip e Courtial (1984) 

 

Rip e Courtial (1984) definiram algumas técnicas para identificar o grau 

de relacionamento entre as palavras-chave: 
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• Jaccard: mede as similaridades entre as palavras-chave da amostra; 

• Estatístico: utilizado quando os documentos e palavras-chave da 

amostra são conhecidos a priori 

• Inclusão: mede o grau de intensidade do relacionamento entre as 

palavras-chave através da frequência com que são utilizadas. 

• Proximidade: mede a relação entre as palavras-chave menos frequentes 

com as palavras-chave principais. 

 

Para distinguir as ocorrências que são interessantes das que não são 

relevantes, um index é introduzido para medir a força da ligação entre as co-

ocorrências de acordo com a fórmula, e uma entrada é determinada abaixo 

com a ligação entre as co-ocorrências que não são consideradas mais 

interessantes. 

 

3.1.1.1 Definição dos critérios de pesquisa 
 

O objetivo desta seção é apresentar os critérios utilizados para a 

análise de co-palavras. A partir destes resultados os campos de pesquisa são 

identificados e um framework com as principais dimensões do declínio será 

apresentado. 

Neste sentido, para que esta análise corrobore com os objetivos da 

pesquisa, primeiramente foram estabelecidos critérios de identificação dos 

artigos que discutem o declínio organizacional sob diversos aspectos. 

Posteriormente, buscou-se verificar o grau de relacionamento das palavras-

chave visando identificar as co-ocorrências relevantes na base de artigos sobre 

declínio organizacional. Para tal objetivo foi construída uma matriz de co-

palavras cuja perspectiva é estabelecer a co-ocorrência das palavras-chave α 

e β,conforme Tabela 3.2. 
Tabela 3.2  - Matriz de co-palavras 

PALAVRA-CHAVE α  β  χ  δ  ε  
α Aα Aαβ Aαχ Aαδ Aαε 
β  Aβ Aβχ Aβδ Aβε 
χ   Aχ Aχδ Aχε 
δ    Aδ Aδε 
ε     Aε 

Fonte: Adaptado de Cabral Netto (2011) 
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Além disso, achou-se conveniente identificar a intensidade de co-

ocorrências dessas palavras mais relevantes conforme Tabela 3.3. Neste caso, 

foi utilizado a classificação proposta por Cabral Netto (2011) para identificar os 

clusters relevantes para a análise. 

 
Tabela 3.3 - Critério de intensidade dos relacionamento das palavras-chave 

FAIXA DE INTENSIDADE CLASSIFICAÇÃO 
Igual a 0% Nula 
Maior que 0% e menor ou igual a 33% Fraca 
Maior que 33% e menor ou igual a 66% Média 
Maior que 66% e menor ou igual a 99% Forte 
Igual a 100% Absoluta 

Fonte: Adaptado de Cabral Netto (2011) 
 

Para a construção do mapa de co-palavras, Figura 3.1, não houve 

restrição quanto a intensidade do relacionamento das palavras-chave. O 

indicador de intensidade foi calculado de acordo com as métricas definidas 

pelo método de inclusão (RIP; COURTIAL, 1984). 

 

 

 
Figura 3.1 - Mapa de co-palavras 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Vale destacar que a construção do mapa de co-palavras considerou a 

padronização das palavras-chave, para que fosse possível eliminar diferenças 

ortográficas e taxonômicas. Com isso, pode-se inferir que os resultados se 
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preservam independentemente de variações das palavras no singular ou plural 

ou mesmo em função de ausência de significado específico associado à 

pesquisa, isto é, a palavra-chave ser abrangente demais ou estar associada a 

métodos de pesquisa. Algumas destas padronizações podem ser conhecidas 

na Tabela 3.4. 
Tabela 3.4 - Lista de palavras-chave padronizadas 

PALAVRA-CHAVE ORIGINAL PALAVRA-CHAVE 
NORMALIZADA 

Age-dependence; age Age 
Audit risk Audit risk 
Bankruptcy Bankruptcy 
Board composition; board leadership structure Board composition 
Business communication Business communication 
Centralization Centralization 
Change; organizational change; strategy change; resistance to 
change Organizational change 

Cognition Cognition 
Competition Competition 
Complexity Complexity 
Corporate governance Corporate governance 
Corporate image Corporate image 
Corporate management Corporate management 
Corporate strategy Corporate strategy 
Corporate turnaround Corporate turnaround 
Crisis management Crisis management 
Decline; declining enrollment; organizational decline; 
perceived decline Decline 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A representação e construção gráfica deste mapa se baseou na 

abordagem definida por Cabral Netto (2011) para identificar por meio da 

intensidade do relacionamento a proximidade conceitual de diferentes 

palavras-chave, campos, subcampos e interfaces de relacionamento como 

premissas para construção de um modelo conceitual: 

• Identificação de palavras-chave com relacionamentos considerados de 

intensidade forte ou absoluta, ou seja, com classificação superior a 67%; 

• Identificação de palavras-chave com relacionamento considerado fraco, 

mas não nulo. O critério utilizado nesta caso foi o de selecionar as palavras 

cuja intensidade de relacionamento fosse inferior a 33%.  

 

O objetivo desta análise é verificar a proximidade e diferenças 

conceituais dentro do tema declínio organizacional e, com isso, identificar as 

variáveis que as futuras pesquisas deveriam considerar em suas análises. Para 
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integrar estes relacionamentos,  utilizou-se o software UCINET (BORGATTI et 

al., 1999) para criar os mapas de co-palavras. A análise da rede incide sobre 

os grupos de conhecimento aos quais as obras pertencem e contribui para a 

identificação das linhas de pesquisa em que estão concentrados, lacunas e 

áreas emergentes.  

 

3.1.1.2 Resultados da análise de co-palavras 
 

O resultado da análise de co-palavras indicou as palavras-chaves mais 

citadas pelas publicações consideradas no horizonte dessa análise. A Figura 

3.2 apresenta a evolução dessas citações com foco em declínio organizacional 

e mostra que das 58 palavras-chave consideradas na análise, 28 foram citadas 

uma vez e 14 foram citadas duas vezes, representando estas 72% da amostra. 

Conforme Lei de Zipf, a frequência com que determinada expressão é utilizada 

é um dos elementos que pondera o quão determinada palavra-chave está 

relacionada ao termo. 

 
Figura 3.2 - Evolução das citações 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Além disso, os resultados indicam que mais da metade dos 

relacionamentos existentes, 67,76%, não tem relevância para a análise (Figura 

3.3). Este resultado pode ser interpretado de duas formas segundo Cabral 

Netto (2011): termos, expressões ou palavras-chaves cujo relacionamento é 

absoluto em decorrência do fato de ser publicado/utilizado uma única vez os 
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invalidam para identificar campos de pesquisa para construção de um modelo 

conceitual; ou estes se referem única e exclusivamente ao termo. Em ambos 

os casos, a exclusão dos termos não compromete a análise e são suportadas 

pela própria Lei de Zipf. Sendo assim, apenas as palavras-chaves que 

aparecem com frequência serão consideradas na análise, ou seja, os 515 

relacionamentos válidos, que representam 32,24% da amostra. 

 
 

Figura 3.3 - Distribuição dos relacionamentos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sendo assim, para determinarmos quais palavras-chaves seriam 

possíveis candidatas a comporem as dimensões do declínio, consideramos a 

média simples dessas citações. A Tabela 3.5 mostra quais foram estas 

palavras. 

 
Tabela 3.5 - Distribuição das palavras-chave mais citadas 

PALAVRA-CHAVE FREQUÊNCIA 
DE CITAÇÕES 

Decline 12 
Organizational Learning, Organizational Change, Failure 9 
Strategy 7 
Bankruptcy, Innovation, Turnaround 6 
Competition 5 
Design, Organizational Behavior, Entrepreneurs, Downsizing 4 
Evolution, Risk Taking e Retrenchment 3 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Além disso, como medida complementar a análise, consideramos na 

investigação os  relacionamentos para a palavra DECLINE. Dentre as 

publicações consideradas na amostra, aproximadamente 21% da amostra 

Nulo 
67,76% 

Fraco 
1,45% 

Médio 
29,28% 

Forte 
0,42% 

Absoluto 
1,09% 

Válidos 
32,24% 
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continham este termo, com 57 dos relacionamentos válidos para esta análise. 

A Figura 3.4 mostra a distribuição destes relacionamentos. 

 

 
Figura 3.4 - Distribuição dos relacionamentos sobre declínio organizacional 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa cienciométrica 
 

A análise  indica que apenas 1,75% das palavras-chave estão 

totalmente relacionadas ao termo DECLINE. Embora este resultado 

aparentemente seja pouco representativo em termos de percentuais, o 

relacionamento absoluto é decorrente da intensidade com que os termos são 

utilizados em conjunto, conforme definição da Lei de Zipf.  

Grande parte da amostra, 35,09% das palavras-chaves, possui 

relacionamentos não absolutos e não nulos distribuídos, classificados como de 

média intensidade. Outro fato importante é que somente 10,00% dos 

relacionamentos são considerados fortes. Este resultado explica que embora 

as pesquisas sobre o tema tenham iniciado nos anos 1970, não houve uma 

evolução consistente das investigações.  

 

3.1.1.3 Modelagem do declínio organizacional 
 

Para tornar possível não apenas a identificação desta rede de palavras-

chave, mas sobretudo a associação destas com as principais linhas de 

pesquisas dentro do tema declínio organizacional, uma nova rede de co-

palavras (Figura 3.5) foi construída seguindo os critérios de intensidade de 

relacionamento propostos anteriormente (Tabela 3.3). 
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Figura 3.5 – Mapa de co-palavras do declínio organizacional 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa cienciométrica 
 

Para identificar expressões que tenham alguma proximidade conceitual 

com o termo declínio, consideramos na análise somente as palavras-chave 

cuja intensidade de relacionamento foi classificada como fraca. A abordagem 

considerará somente as palavras-chave com relacionamento não nulo e que 

sejam inferior a 33%, pois  são elas que nos ajudam a determinar os termos 

que fazem interface com os campos de pesquisa (Tabela 3.6). 

 
Tabela 3.6 - Palavras-chave relacionadas ao termo decline 

PALAVRA-CHAVE PUBLICAÇÕES CO-
OCORRÊNCIA INTENSIDADE STATUS 

Downsizing 4 3 75% Subcampo 
Retrenchment 3 2 67% Subcampo 
Turnaround 6 3 50% Subcampo 
Structure 2 1 50% Subcampo 
Organizational size 2 1 50% Subcampo 
Recovery 2 1 50% Subcampo 
Slack 2 1 50% Subcampo 
Participative management 2 1 50% Subcampo 
Shared governance 2 1 50% Subcampo 
Organizational politics 2 1 50% Subcampo 
Audit risk 2 1 50% Subcampo 
Uncertainty 2 1 50% Subcampo 
Cognition 2 1 50% Subcampo 
Centralization 2 1 50% Subcampo 
Organizational change 9 3 33% Interface 
Risk taking 3 1 33% Interface 
Strategy 7 2 29% Interface 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa cienciométrica 
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Tabela 3.6 - Palavras-chave relacionadas ao termo decline (continuação) 

PALAVRA-CHAVE PUBLICAÇÕES CO-
OCORRÊNCIA INTENSIDADE STATUS 

Design 4 1 25% Interface 
Bankruptcy 6 1 17% Interface 
Organizational learning 9 1 11% Interface 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa cienciométrica 
 

Este resultado do mapa permite identificar tanto as palavras 

relacionadas diretamente ao declínio quanto as relacionadas entre si, criando 

uma estrutura de interfaces e subcampos de pesquisa. Dado que o centro da 

análise é o termo DECLINE, foi possível identificar  outras palavras que 

permeiam a teoria para construção de um novo conceito: RISK TAKING, 

STRATEGY, ORGANIZATIONAL CHANGE, ORGANIZATIONAL LEARNING, 

DESIGN, e BANKRUPTY. Por estas razão, estas palavras serão a base  da 

composição do framework. Entretanto, pelo fato de muitos elementos estarem 

relacionados à elas, outras variáveis serão incorporadas seguindo os mesmos 

critérios descritos anteriormente (Tabela 3.7). 
 

Tabela 3.7 - Dimensões do declínio 

DIMENSÕES ELEMENTOS 
CORRELACIONADOS INTENSIDADE 

Organizational learning 
 

Organizational change 22% 
Failure 33% 
Strategy 14% 
Competition 40% 
Entrepreneurs 25% 
Evolution 33% 
Risk taking 33% 
Age 50% 
Inertia 50% 
Survival 50% 
Legitimacy 50% 
Imitation 50% 
Cognition 50% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa cienciométrica 
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 Tabela 3.7 - Dimensões do declínio (continuação) 

DIMENSÕES ELEMENTOS 
CORRELACIONADOS INTENSIDADE 

Organizational change 
 

Failure 22% 
Strategy 14% 
Innovation 17% 
Competition 20% 
Downsizing 25% 
Growth 50% 
Organizational development 50% 
Inertia 50% 
Technological change 50% 
Complexity 50% 
Technological competition 50% 
Cognition 50% 
Leadership 50% 
Centralization 50% 

Strategy 
 

Turnaround 17% 
Competition 20% 
Design 25% 
Environment 50% 
Structure 50% 
Recovery 50% 
Product life cycle 50% 
Market share 50% 
Cognition 50% 
Value creation 50% 

Bankruptcy 
 

Design 25% 
Financial problem 50% 
Corporate image 50% 
Uncertainty 50% 
Turnover 50% 

Design 
 

Evolution 33% 
Density 50% 
Age 50% 
Entry 50% 
Survival 50% 
Technological discontinuities 50% 
Technology 50% 
Uncertainty 50% 

Risk taking 

Age 50% 
Inertia 50% 
Legitimacy 50% 
Slack 50% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa cienciométrica 
 

Baseado nestes resultados, podem ser construídas diversas questões 

de pesquisa visando compreender o fenômeno do declínio organizacional. 

Entretanto, para que se possa realizar estudos acadêmicos válidos, antes da 

estruturação do framework conceitual, uma discussão teórica será realizada 

para que se possa validar a proposta inicial com a literatura analisada até 

então. 
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3.1.1.4 Discussão teórica 
 

De acordo com o que foi apresentado, pode-se perceber que a 

premissa básica da teoria do ciclo de vida das organizações é que em cada 

estágio existe alguns elementos que comprometem o desempenho 

organizacional de forma mais intensa que outros. Por um lado, surgem fatores 

internos do negócio, como por exemplo idade, tamanho, taxa de crescimento, 

perfil dos  gestores, arquitetura de sistemas e organizacional. Por outro lado, 

sabe-se que estas variáveis são diretamente influenciadas pelas características 

ambientais vivenciadas no contexto competitivo. Por isso, estes elementos 

podem ser tanto evolutivas, as que ocorrem no sentido do aprofundamento das 

características da configuração adotada, quanto revolucionárias que 

representam uma ruptura com o modelo ideal (GREINER, 1972; MILLER; 

FRIESEN, 1980) e a busca de um novo padrão, uma nova configuração e 

estratégia. 

Esta etapa é fundamental para entender a dinâmica e as necessidades 

competitivas conforme as organizações evoluem. Esta evolução pode ser 

avaliada em termos de complexidade estrutural, tipo de estratégia, estilo de 

tomada de decisão, tipo de mercado e os principais influenciadores na tomada 

de decisão. Consequentemente, esta distinção entre os mecanismos de 

coordenação, design, fatores situacionais e organizacionais são as variáveis 

responsáveis por explicar o progresso, as mutações das organizações e os 

diferentes tipos de gestão estratégica (MINTZBERG, 2003). Por isso, após 

sobreviver a uma crise, a organização goza de um período de crescimento 

contínuo até que algum novo evento externo ou interno provoque outra ruptura. 

Como os padrões de comportamento mudam entre as organizações e 

entre os estágios do ciclo de vida é preciso estar preparado para se adaptar as 

adversidades do ambiente. Dessa forma, além de garantir eficiência e eficácia 

no curto prazo, esse processo de diagnóstico do ambiente auxilia no processo 

de compreensão dos motivos pelos quais algumas organização não evoluem 

em seu ciclo de vida, ou simplesmente declinam. Por isso, as oportunidades 

advindas do meio externo à organização são responsáveis pelo delineamento 

da estratégia organizacional. A partir desse momento, os gestores detém 

subsídios suficientes para garantir bons resultados. Porém o fator determinante 
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desse sucesso ou fracasso dependerá de características particulares da 

organização e da liderança.  

As organizações deixam de apresentar bons resultados a partir do 

momento que se tornam incapazes de abandonar práticas passadas, tornando-

se resistente a mudanças organizacionais.  Por isso, o sucesso organizacional 

depende não apenas da capacidade da organização avaliar o seu ambiente, 

mas também na sua capacidade em diagnosticar os problemas internos para 

adequar a sua estrutura a nova realidade. Neste caso, a análise do ambiente e 

do processo de adaptação organizacional definem como o processo das 

escolhas estratégicas deve ocorrer.  

Esta proposta mostra que para a organização responder de maneira 

eficiente ao ambiente, a organização precisa anteceder determinados sinais 

que variam desde mudanças de paradigma tecnológico até desenvolvimento 

de novos mercados.  

Na fase de maturidade, as organizações têm uma dificuldade maior em 

situações de recuperação em função de possuírem uma demanda 

relativamente estável, uma maior lealdade dos clientes e, geralmente, uma 

competição menos agressiva (HAMBRICK; SCHECTER, 1983). Em função 

disso, a renovação ou a queda de qualquer organização depende em grande 

parte de quão bem os gestores podem modificar seus modelos mentais para se 

ajustar ao ambiente (BARR; STIMPERT; HUFF, 1992). 

Em função deste contexto, a sustentação do sucesso depende cada 

vez mais de estratégias preparadas para posicionar a organização frente as 

surpresas emergentes do ambiente turbulento (HAMEL; VALINKANGAS, 

2003). alguns teóricos assumiram que as organizações são relativamente 

maleáveis, capazes de se adaptar quando as circunstâncias mudam (por 

exemplo, Thompson, 1967). Esta transição contínua de necessidades induz a 

organização a exercitar seu poder criativo e cognitivo para sobreviver e 

prosperar (DANNEELS, 2002). 

Entretanto, para garantir o sucesso de longo prazo a organização 

precisa de apoio interno para garantir que a implementação de suas 

estratégias sejam bem sucedidas. Como as organizações são caracterizadas 

como sistemas estruturados de rotinas embutidas em uma rede de interações 
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(HANNAN; FREEMAN, 1984), o mau desempenho indica que suas rotinas não 

são adequadas ao seu ambiente (DESAI, 2008).  

A rotina é reflexo da história da organização e ao longo desta trajetória 

estas se transformam em conhecimento e competências que devem ser 

acumulados e disseminados à organização. Quando o processo se torna 

ineficiente, comprometendo o atendimento dessas necessidades 

organizacionais, mudanças internas são desencadeadas como alternativa de 

recuperação do desempenho. Por isso, as contribuições de Freeman e 

Cameron (1993) em relação aos tipos de mudança organizacional (Tabela 3.8) 

nos ajuda a entender a importância desta quebra de paradigma interno e suas 

consequências em relação  ao processo de transferência de conhecimento 

interno e externo.   
Tabela 3.8 - Tipos de mudança 

Mudanças no trabalho • Eliminação de tarefas 
• Redução de pessoas que fazem a mesma coisa 

Mudanças tecnológicas 

• Aumentar o controle 
• Automação do trabalho 
• MRP, gestão de materiais 
• Mudanças para reduzir o número de empregados 

Mudanças na estrutura 

• Reorganização da equipe de gestores 
• Eliminação de níveis hierárquicos 
• Reorganização dos departamentos 
• Mudança na área gerencial ou estrutura 

Fonte: adaptado de Freeman e Cameron (1993) 
 

Entretanto, para mudar as organizações precisam muitas vezes alterar 

a maneira de produzir (BARNETT; FREEMAN, 2001). Isso implica em novas 

habilidades e requer muitas lições de aprendizagem que nem sempre resultam 

em sucesso (HENDERSON; CLARK, 1990; BARNETT; PONTIKES, 2008). 

Esta readequação Haveman (1993) exige estruturas e comportamentos 

distintos que, por sua vez, dependem do tamanho da organização. Além disso, 

as características organizacionais, particularmente a influência da estratégia 

sobre a capacidade de uma empresa absorver inovações externas, depende 

da idade da organização (HENDERSON, 1999). 

Isto explica o motivo pelo qual a teoria do declínio organizacional tem 

forte influência da economia evolucionária, por exemplo Teece e Pisano (1994) 

cuja premissa enfatiza a importância do aprendizado organizacional e como 

esta dinâmica ajuda as  organizações a reconhecerem suas rotinas 

disfuncionais. Embora os problemas core tenham influência continua no 
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desenvolvimento da competição (DODGE; FULLERTON; ROBBINS, 1994). 

Nestes períodos em que há uma clara evidência de ruptura, alterações nas 

práticas gerencias são fundamentais no processo de readequação das novas 

características organizacionais. 

Pelo fato das incertezas não serem facilmente identificadas, Dodge, 

Fullerton e Robbins (1994) atribuem ao aprendizado decorrente dos sucessos e 

fracassos, a facilidade de alguns  gestores tomarem decisão através da 

percepção de problemas similares ou rotineiros. Considerando que o 

comportamento da organização está relacionado à suas experiências passadas 

e presentes, sua evolução pode ser medida por processos de aprendizado Por 

isso, tanto o sucesso quanto a recuperação dependem do aprendizado 

organizacional. O nível de experiência da organização é o elemento 

responsável por garantir que a organização tenha êxito na sobrevivência (KIM; 

KIM; MINER, 2009). 

Toda esta discussão salienta o fato de que o aprendizado 

organizacional além de ser um importante elemento estratégico ajuda a 

organização a orientar os processos de mudança. Segundo Barnett e Pontikes 

(2008) o desenvolvimento de capacidades explorativas ocorrem durante o 

processo de competição pela sobrevivência. Entretanto, a maior dificuldade 

está em medir como estas transferências ocorrem. Por isso, alguns 

pesquisadores passaram a investigar os motivos de fracasso e estratégias de 

recuperação utilizando como base a teoria do aprendizado organizacional. 

Como o aprendizado se constrói em etapas, aos poucos o conhecimento é 

externalizado e, consequentemente, incorporado (internalizado).  

Como discutido ao longo da disussão teórica, o declínio decorre 

principalmente devido à ineficiência da atuação dos gestores, sobretudo, com 

relação às estratégias de negócio. A própria teoria da configuração sugere que 

a organização não pode ser entendida isoladamente, sem considerar o todo. É 

fundamental entender o funcionamento da organização analisando suas partes, 

conforme Quadro 3.3. 

Estes argumentos ressaltam que não é eficaz avaliar somente a origem 

do declínio, mas também compreender como o contexto organizacional e a 

avaliação desses elementos podem viabilizar a definição de uma estratégia de 

recuperação mais eficaz. Daí a importância de se investigar as causas do 
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declínio, pois esta determinará a estratégia de recuperação adequada 

(PEARCE; ROBBINS, 1992; SLATTER; LOVETT; 1999) 

 

FOCO ATRIBUTOS DESCRIÇÃO LITERATURA 

Reputação 
Gerencial 

• Papel da liderança 
• Cultura 

organizacional 
• Centralização 
• Estrutura de 

governança 
• Comunicação 

gerencial 
• Papel stakeholders 

Grau com que os 
gestores alinham suas 
decisões estratégicas 
utilizando tanto dados 
quanto opiniões internas. 
 

Caldwell e Oreilly 
(1982); D’Aveni 
(1989); D´Aveni e 
Macmillan (1990); 
Barr, Stimpert e Huff 
(1992); Bruton, 
Ahlstrom e Wan 
(2003); Daily e Dalton 
(1994) 

Mudança 
Organizacional 

• Inércia organizacional 
• Características 

organizacionais 
• Mudança estrutural 
• Alinhamento interno e 

governança 
• Efeito da competição 

Grau com que a 
organização é capaz de 
reestruturar seus 
processos internos, 
criando incentivos e 
motivando a renovação 
de competências. 

Amburgey, Kelly e 
Barnett (1993); 
Agarwal, Sarkar e 
Echambadi (2002); 
Baker e Cullen 
(1993); Argyres e 
Bigelow (2007); 
Barnett e Pontikes 
(2008) 

Concorrência 

• Nível de competição 
• Barreiras a entrada 
• Crises e ciclos 

econômicos 
• Crescimento do 

mercado 

Grau com que a 
organização busca 
identificar tendências de 
consumo, mercado para 
tomar decisões que não 
sejam puramente 
emergenciais, mas 
estratégicas. 

Schendel, Patton e 
Riggs (1976); O’Neil 
(1986); Sutton, R.I. 
(1987); Thiétart 
(1988); Gopal (1991); 
Pant (1991); Robbins 
e Pearce II (1992); 
Dodge; Fullerton e 
Robbins (1994); 
Bibeault (1999); 
Slatter e Lovett 
(1999); Morrow et al. 
(2007); Barker e 
Duhaime (1997) 

Estratégia 

• Reorientação 
estratégica 

• Falta de 
planejamento de 
longo prazo 

• Nível de tomada de 
risco 

• Downsizing 
• Tomada de decisão 

focada em minimizar 
perdas no curto prazo 

Capacidade de 
determinar ações para 
mitigar riscos e 
capitalizar oportunidades 
políticas e econômicas 

Hofer (1980); O’Neil 
(1986); Hambrick e 
Schecter (1983); 
Thiétart (1988); 
Zimmerman (1989); 
D’Aveni (1989); Flynn 
e Farid (2001); Dewitt 
(1993); Freeman e 
Cameron (1993); 
Barker e Duhaime 
(1997); Barker III e 
Mone (1998); Barker 
e Mone (2004); Desai 
(2008) 

Quadro 3.3 - Validação das dimensões do declínio com a literatura 
Fonte: Elaborado pela autora 
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FOCO ATRIBUTOS DESCRIÇÃO LITERATURA 

Aprendizado 
Organizacional 

• Interação para 
desenvolvimento de 
competências  

• Intensidade 
competitiva 

• Concentração de 
empresas 

• Falha no 
desempenho 
empresarial 

Grau com que a 
organização incentiva 
internamente a 
renovação das 
competências. 

Baum e Mezias 
(1992); Barnett e 
Hansen (1996); 
Barnett (1997); 
Barnett; Baum e 
Ingram (1998); 
Denrell (2003) 

Inovação 

• Empreendedorismo 
institucional 

• Efeito lançamento de 
novos produtos 

• Mudanças 
tecnológicas 

• Mudanças no padrão 
de concorrência 

Grau com que a 
organização busca 
tendências de evolução 
tecnológica para 
produtos e serviços 

Anderson e Zeithaml 
(1984); Sinha e Noble 
(2008); Barnett e 
Freeman (2001); 
Mone; Mckinley e 
Barker (1998); Cahill 
(1998); Mone; 
Mckinley e Barker, 
V.L. (1998) 

Quadro 3.3 - Validação das dimensões do declínio com a literatura (continuação) 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Além disso, o fato de teoria do declínio possuir diferentes abordagens 

teóricas dificulta a identificação e uniformização de um conceito central. Em 

geral, as obras utilizadas são consideradas clássicas e a carência de conceitos 

que incorporam fatores contextuais e teóricos mais recentemente se faz 

presente.  

A análise desses achados permite concluir que há uma clara  

necessidade de se desenvolver um conceito de declínio organizacional e 

turnaround (recuperação) que seja multidimensional, pois esta literatura requer 

para sua evolução, uma análise combinada de diferentes indicadores. 

Todas as ações estratégicas têm como foco a integração das ações e 

decisões da organização, considerando sua capacidade interna como suporte 

a sua estratégia. Quando se trata, portanto, da concepção de um modelo de 

declínio organizacional, este modelo deve ser utilizado para encontrar as 

diferenças entre características ambientais e organizacionais (Figura 3.6). Para 

isso, utiliza-se o conhecimento adquirido na análise cienciométrica e considera-

se que o modelo deva englobar os seguintes termos: mercado, competências, 

governança e ações estratégicas. 
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Figura 3.6 – Dimensões do declínio organizacional 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Sendo assim, um framework denominado Dimensões do Declínio é 

proposto, com base nos resultados cienciométricos, para avaliar e caracterizar 

não apenas as variáveis que desencadeiam o declínio, mas como a partir 

destas, a organização em declínio pode tomar decisões que a conduzam a um 

resultado estratégico. 

 

3.1.2 Proposições Iniciais 

 

A análise desenvolvida até este momento permite concluir que algumas 

pesquisas atribuem o declínio a sua ineficácia em relação a tomada de 

decisão. Quando a organização não possui políticas organizacionais claras, 

sua estrutura de poder é unificada e raramente compartilhada. O que nos 

permite construir as seguintes proposições:  

 

Organizações em declínio não possuem plano de desenvolvimento 
organizacional claro e programas de desenvolvimento interno para garantir que 

o comportamento organizacional seja desempenhado de maneira eficiente e 
eficaz para gerar valor. 

 

Fatores 
externos 

• Concorrência 
• Mercado 
• Inovação 

Fatores 
internos 

• Aprendizado 
Organizacional 

• Design 
• Inércia 

Fatores de 
decisão 

• Liderança 
• Governança 
• Risco 
• Legitimidade 
• Turnaround 

Resultado 
estratégico 

• Sucesso 
• Fracasso 
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Ao mesmo tempo, quando as organizações começam a apresentar 

sinais de declínio, as decisões estratégicas passam a considerar a folga de 

recursos nas suas decisões. Este elemento, por sua vez, esta diretamente 

relacionado ao grau de risco que esta organização esta disposta a tomar para 

se alavancar. Dessa forma, percebe-se que há uma correlação entre a 

estrutura de poder e a tomada de risco. O fato do ambiente ou as tarefas 

administrativas se tornarem mais complexos a medida que a organização 

aumenta de tamanho, nos permite construir a seguinte proposição:  

 

Falta de sensibilidade gerencial induz os gestores a não perceberem suas 
fraquezas internas. 

 

Falta de sensibilidade gerencial inibe a percepção de obsolescência dos 
produtos 

 

Falta de sensibilidade gerencial interfere na capacidade de diagnosticar os 
problemas financeiros 

 

Entretanto, por mais elevado que seja o nível de competências dos 

dirigentes, devido a dependência de fatores internos e externos à organização, 

as decisões nem sempre são tomadas em função de ações planejadas. Neste 

caso, a capacidade da organização em tomar decisões assertivas, está 

relacionada ao quanto os seus recursos humanos estão preparados tanto para 

as mudanças internas quanto para a volatilidade do ambiente. Por isso, 

podemos assumir que esta relação entre aversão ou não ao risco está 

diretamente relacionada ao comportamento humano e o fato das decisões 

estratégica serem dependes dos recursos humanos nos permite definir a 

seguinte proposição:   

 

Organizações em declínio não possuem uma política de comunicação 
institucional ativa para garantir que as transformações de natureza cultural, 

estratégica, estrutural ou de outro elemento sejam executadas de forma clara e 
objetiva. 

 

Esta perspectiva, busca avaliar se as organizações em declínio estão 

preparadas para se adaptar as demandas do próprio ambiente. Logo, a 

necessidade que a organização tem de se adaptar implica na adoção de um 



 

  78 

modelo gerencial que estimule o aprendizado organizacional. Essa capacidade 

em lidar com eventos inesperados depende da maneira como a organização se 

estrutura internamente para estimular o comportamento proativo das pessoas. 

Por consequência, esse suporte oferece a organização a oportunidade de 

explorar simultaneamente o mercado que ela atua e os mercados emergentes. 

Com isso, a próximo proposição a ser explorada é: 

 

Organizações em declínio não possuem mecanismos eficazes de 
monitoramento ambiental 

 

Organizações em declínio não possuem clareza na sua direção estratégica. 
 
 

Nas organizações em declínio, a equipe operacional não compreende a 
estratégia da empresa 

 
Esta expansão do conjunto de competências é crucial não apenas para 

apoiar os objetivos organizacionais, mas também como direcionador 

estratégico. A partir do momento que a organização deixa de priorizar estes 

pontos, sua orientação estratégica se torna vulnerável.  

Por consequência, a estratégia juntamente com a racionalidade limitada 

dos gestores, conduz as decisões dessas organizações por caminhos cada vez 

mais limitados. Sejam estas decorrentes da escassez de recursos ou de 

características pessoais da própria liderança, que difunde cada vez menos as 

decisões aos demais níveis organizacionais.   

Entretanto, por mais elevado que seja o nível de competência interno 

ou da liderança, o fracasso ou falência de uma organização está diretamente 

relacionado aos princípios estratégicos adotados por esta. Isto implica em 

verificar se estas organizações possuem estratégicas empreendedoras, 

buscando seja por meio de inovação ou desenvolvimento tecnológico, explorar 

novos mercados, ou se suas estratégias são conservadoras, influenciada seja 

pelo tempo em que estas atuam no mercado ou pelo tipo de competição e 

mercado.  

A análise de co-palavras corroborou com esta afirmação, pois ajudou a 

identificar alguns elementos essenciais que podem conduzir as organizações 
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ao declínio, fracasso ou falência. Dentre estes motivos sinalizados destacam-

se: 

• Falta de ações para mitigar riscos e capitalizar oportunidades 

políticas, econômicas  e mercadológicas desencadeadas tanto por 

falha de liderança, quanto de projetos empreendedores; 

• Falta de clareza na direção estratégica para definir o segmento de 

mercado alvo da organização. A organização deve cobrar de sua 

estrutura interna ações que visam identificar tendências de 

consumo, evolução tecnológica para produtos e serviços, mercados 

potenciais;  

• Falta de uma plano de governança claro e objetivo, que valorize 

como seu ideal os valores e aspirações das pessoas. 

 

A partir dessa análise a seguinte proposição foi construída: 

 

Organizações em declínio não possuem clareza na sua direção estratégica. 
 

3.2 Pesquisa de Campo 
 

Conforme discutido até este momento, as seções anteriores deste 

trabalho permitiram identificar os campos de pesquisa relevantes ao declínio 

organizacional bem como a proposição de um framework conceitual sobre 

como as dimensões que se relacionam. A partir desta análise preliminar, 

proposições foram estruturadas com base tanto na revisão teórica quanto no 

modelo decorrente da análise cienciométrica. Entretanto, para atender ao 

objetivo central desta tese e construir um modelo de diagnóstico do declínio 

organizacional, é essencial questionar a validade destas proposições 

conceituais por meio de uma pesquisa empírica. 

Após a definição do problema de pesquisa é possível identificar o tipo 

de pesquisa e, posteriormente, o método e a abordagem metodológica que 

melhor se enquadram. Sampieri, Colado e Lucio (2005) definem quatro classes 

de tipologias: exploratória; descritiva; correlacional e explicativa. Eles 

ponderam que o projeto de pesquisa, a natureza dos dados coletados e o 
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próprio método de obtenção das informações guardam relação com o tipo de 

investigação a ser realizada.  

São vários os métodos de pesquisa6 utilizados para delimitar as 

tipologias quanto aos propósitos e perguntas de pesquisa. As principais 

abordagens metodológicas da pesquisa em gestão de operações estão 

descritas na Tabela 3.9. 

 
Tabela 3.9 - Tipos de pesquisa em gestão de operações 

Natureza Abordagem 
da pesquisa Tipo de pesquisa Questões de 

pesquisa 
Normativa ou descritivo Quantitativa Modelagem Como, por que 
Normativa ou descritivo Quantitativa Simulação Como, por que 
Exploratória Qualitativa Estudo de caso Como, por que 
Explanatória, exploratória ou 
descritiva Quantitativa Survey O quê, por que, 

como quanto 

Exploratória Quantitativa Teórica/conceitual Quem, o quê, 
Onde, quanto 

Fonte: Filippini (1987); Berto e Nakano (2000) 
 

A partir destas constatações, fica evidente que a escolha de um método 

de pesquisa é essencial ao desenvolvimento e validação de qualquer pesquisa 

científica. Segundo Torres et al. (2012), o estudo do declínio organizacional é 

tendencialmente longitudinal, pois envolve a análise da evolução da 

organização ao longo de um período de tempo em que o declínio se manifesta. 

Neste sentido, com o intuito aprofundar o conhecimento adquirido até o 

momento, a estratégia metodológica utilizada para cumprir com este objetivo 

foi o de estudos de casos múltiplos.  

Para compreender o contexto da organização a ser investigada, uma 

análise setorial é conduzida. Esta primeira etapa do estudo visa identificar  

fatos macroeconômicos importantes ocorridos entre o período da investigação, 

1993 (pós abertura econômica) a 2012 (data de corte do trabalho), para 

identificar tendências do ambiente externo. 

  Posteriormente, estudos de casos foram conduzidos para investigar com  

maior acurácia as proposições da pesquisa. Yin (1994) definiu alguns critérios 

para de coleta, análise e validação destes dados. Seguindo esta metodologia, 

os seguintes critérios foram utilizados:   

• Validade de construto: extensão do estabelecimento de medidas 

                                            
6 Filippini, (1987); Filippini e Voss (1997); Berto e Nakano (2000); Miguel (2007) 
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operacionais corretas para os conceitos que serão estudados; 

• Validade interna: extensão do estabelecimento de relações de causa e 

efeito; 

• Validade externa: verifica se os achados de um estudo se aplicam a 

casos similares; 

• Repetitividade:  mede em que extensão um estudo pode ser reaplicado, 

com os mesmos resultados. 

 

Assim, o propósito destas próxima seções é descrever os critérios 

utilizados para selecionar as empresas a serem analisadas bem como o roteiro 

e protocolo de pesquisa. 

 

3.2.1 Definição do problema de pesquisa 

 

O problema central da tese é compreender o declínio organizacional per 

se, sua origem e seus impactos na instituição. Em outras palavras, é 

necessário investigar como essas organizações são gerenciadas e qual o tipo 

de posicionamento estratégico que utilizam para continuar mantendo o ritmo de 

crescimento ou evitar perder mercado. 
Para tanto, pretende-se utilizar as empresas montadoras de veículos 

automotivos instaladas no Brasil como objeto do estudo. Estas são 

segmentadas em dois grupos de controle: as que estão em declínio e as que 

não estão em declínio.  
 

3.2.2 Formulação do problema de pesquisa e roteiro de investigação 

 
De forma geral, os fatores externos e internos determinam se o 

resultado estratégico da organização será fracassado ou não. O ambiente, a 

estrutura organizacional, o comportamento inovador e o tipo de estratégia 

condicionam a organização a um determinado estágio do ciclo de vida. Por 

isso, investigar estes fatores é essencial para compreender os motivos, as 

causas, a aceitação do declínio pelos gestores e compreensão do sucesso 

(ROIEK, 2004; FLECK, 2004). Mais especificamente, investigar os motivos de 
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declínio significa compreender como as características ambientais, 

organizacionais e  estratégicas se combinam para provocar o declínio. Esta 

questão é importante para mensurar se o sucesso da organização está 

relacionado a estratégias que a preparem para se posicionar diante das 

surpresas estratégicas, emergentes do ambiente turbulento (HAMEL; 

VALINKANGASA, 2003), além de permitir confirmar se as empresas estão ou 

não em declínio. 

Em função desses argumentos, o roteiro de pesquisa será divido em 

três etapas, conforme Figura 3.7: 

 

 
 

Figura 3.7 – Roteiro de pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
O primeiro bloco, relativo à análise ambiental, objetiva investigar os 

fatores exógenos que influenciam o posicionamento estratégico da 

organização. Nesta etapa da pesquisa, pretende-se averiguar nos estudos de 

campo como os pressupostos teóricos mapeados interferem na definição 

estratégica das empresas. Embora haja inúmeros elementos que exercem 

poder no delineamento das decisões, três grupos serão verificados: mercado, 

direcionamento estratégico e políticas públicas (Tabela 3.10). 

O segundo bloco, relativo à análise organizacional, busca investigar 

quais fatores internos podem comprometer o desempenho organizacional e por 
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ORGANIZACIONAL 
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Estrutura 
organizacional 

Estratégia 
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Mudança 
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consequência, o posicionamento desta organização perante o mercado e 

concorrentes. Os principais elementos que comporão a análise foram 

segregados em: estrutura organizacional, estratégia empresarial e 

desempenho financeiro (Tabela 3.11). 

Por fim, o último bloco relativo ao posicionamento estratégico, visa 

compreender o contexto e os motivos que estão levando estas empresas ao 

declínio e que tipo de adequação concorrencial, institucional ou gerencial estão 

adotando para sobreviver (Tabela 3.12). 

 
Tabela 3.10 – Roteiro proposto Etapa I – Análise ambiental 
ETAPA I – ANÁLISE AMBIENTAL (FATORES EXÓGENOS) 

PASSO 1  Análise  da competitividade do mercado 

Objetivo 
Identificar o grau com que a organização busca identificar 
tendências de consumo, mercado para tomar decisões que não 
sejam puramente emergenciais, mas estratégicas. 

Pressupostos Organizações em declínio não possuem mecanismos eficazes de 
monitoramento ambiental. 

Variáveis de controle 

• Nível de competição 
• Barreiras a entrada 
• Crises e ciclos econômicos 
• Crescimento do mercado 

Autores 

Schendel et al. (1976); O’Neil (1986); Sutton, R.I. (1987); Thiétart 
(1988); Gopal (1991); Pant (1991); Robbins e Pearce II (1992); 
Dodge; Fullerton e Robbins (1994); Bibeault (1999); Slatter e 
Lovett (1999); Morrow et al. (2007); Barker e Duhaime (1997) 

PASSO 2  Análise da direção estratégica 

Objetivo Capacidade de determinar ações para mitigar riscos e capitalizar 
oportunidades políticas e econômicas 

Pressupostos Organizações em declínio não possuem clareza na sua direção 
estratégica. 

Variáveis de controle 

• Reorientação estratégica 
• Falta de planejamento de longo prazo 
• Nível de tomada de risco 
• Tomada de decisão focada em minimizar perdas no curto 

prazo 

Autores 

Hofer (1980); O’Neil (1986); Hambrick e Schecter (1983); Thiétart 
(1988); Zimmerman (1989); D’Aveni (1989); Flynn e Farid (2001); 
Dewitt (1993); Freeman e Cameron (1993); Barker e Duhaime 
(1997); Barker III e Mone (1998); Barker e Mone (2004); Desai 
(2008) 

PASSO 3 Análise das Políticas Públicas 

Objetivo Identificar os aspectos regulatórios que delineiam as decisões 
estratégicas do setor  

Pressupostos • O papel e ações do governo são fatores determinantes nas 
decisões estratégicas das empresas 

Variáveis de controle 

• Câmaras Setoriais do Regime Automotivo foram 
implementadas para regulamentar as tarifas de importação e 
os Impostos sob a Produção Industrial  

• Programa do Carro Popular,  
Autores Almeida et al., (2006); Prates, Castro, Ferreira, (2010) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 3.11 - Roteiro proposto Etapa II – Análise Organizacional 
ETAPA II– ANÁLISE ORGANIZACIONAL (FATORES INTERNOS) 

PASSO 4 Fatores da estrutura organizacional que sinalizam declínio 
Objetivo Avaliar  a estrutura organizacional 

Pressupostos Falta de sensibilidade gerencial induz os gestores a não 
perceberem suas fraquezas internas 

Variáveis de controle 

• Excesso de pessoal; 
• Tolerância com a incompetência; 
• Procedimentos administrativos burocráticos; 
• Poder pessoal desproporcional; 
• Perda da essência organizacional; 
• Escassez de metas claras e benchmarking de decisão; 
• Receio de constrangimento e conflito; 
• Perda de comunicação eficaz; 
• Estrutura organizacional ultrapassada 
• Problemas ignorados 
• Turnover elevado de bons empregados 

Autores Lorange e Nelson (1987), Weitzel e Johsson (1989), Mckiernan 
(2003) 

PASSO 5  Fatores estratégicos que sinalizam o declínio 
Objetivo Avaliar a sensibilidade estratégica 

Pressupostos Falta de sensibilidade gerencial inibe a percepção de 
obsolescência dos produtos  

Variáveis de controle 

• Mudanças nas expectativas dos clientes 
• Avanços tecnológicos e estratégicos dos concorrentes 
• Miopia gerencial 
• Planta e equipamentos obsoletos 
• Acesso difícil à matérias-primas 
• Repetidas falhas no lançamento de produtos 
• Falta de investimentos em novas tecnologias 
• Agravamento nos termos de comercialização 

Autores Levitt (1960), (Weitzel; Johsson, 1989), Mckiernan (2003) 
PASSO 6 Fatores financeiros que sinalizam o declínio 

Objetivo Avaliar o desempenho financeiro  

Pressupostos Falta de sensibilidade gerencial interfere na capacidade de 
diagnosticar os problemas financeiros 

Variáveis de controle 

• Declínio de lucro, vendas, liquidez e dividendos 
• Dificuldade de obtenção de informações contábeis 
• Aumento das dívidas 
• Criação de novos fundos para repor as perdas 

Autores Mckiernan (2003) 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 3.12 - Roteiro proposto Etapa III – Posicionamento Estratégico 
ETAPA III– POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO (FATORES INTERNOS) 

PASSO 7  Tipificação da empresa frente à concorrência 

Objetivo Identificar o grau com que a organização busca tendências de 
evolução tecnológica para produtos e serviços 

Pressupostos Nas organizações em declínio, a equipe operacional não 
compreende a estratégia da empresa 

Variáveis de controle 

• Empreendedorismo institucional 
• Efeito lançamento de novos produtos 
• Mudanças tecnológicas 
• Mudanças no padrão de concorrência 

Autores 
Anderson e Zeithaml (1984); Sinha e Noble (2008); Barnett e 
Freeman (2001); Mone; Mckinley e Barker (1998); Cahill (1998); 
Mone; Mckinley e Barker, V.L. (1998) 

PASSO 8 Tipificação dos movimentos de mudança interna 

Objetivo 
Grau com que a organização é capaz de reestruturar seus 
processos internos, criando incentivos e motivando a renovação 
de competências. 

Pressupostos 

Organizações em declínio não possuem plano de 
desenvolvimento organizacional claro e programas de 
desenvolvimento interno para garantir que o comportamento 
organizacional seja desempenhado de maneira eficiente e eficaz 
para gerar valor. 

Variáveis de controle 

• Inércia organizacional 
• Características organizacionais 
• Mudança estrutural 
• Alinhamento interno e governança 
• Efeito da competição 

Autores 

Hofer (1980); O’Neil (1986); Hambrick e Schecter (1983); Thiétart 
(1988); Zimmerman (1989); D’Aveni (1989); Flynn e Farid (2001); 
Dewitt (1993); Freeman e Cameron (1993); Barker e Duhaime 
(1997); Barker III e Mone (1998); Barker e Mone (2004); Desai 
(2008) 

PASSO 9 Tipificação dos movimentos gerenciais 

Objetivo Grau com que os gestores alinham suas decisões estratégicas 
utilizando tanto dados quanto opiniões internas 

Pressupostos 

Organizações em declínio não possuem uma política de 
comunicação institucional ativa para garantir que as 
transformações de natureza cultural, estratégica, estrutural ou de 
outro elemento sejam executadas de forma clara e objetiva. 

Variáveis de controle 

• Papel da liderança 
• Cultura organizacional 
• Centralização 
• Estrutura de governança 
• Comunicação gerencial 
• Papel stakeholders 

Autores 
Caldwell e Oreilly (1982); D’Aveni (1989); D´Aveni e Macmillan 
(1990); Barr, Stimpert e Huff (1992); Bruton, Ahlstrom e Wan 
(2003); Daily e Dalton (1994, 1995) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2.3 Protocolo de Pesquisa 

 
O protocolo de pesquisa é o instrumento utilizado para segregar as 

etapas de investigação da pesquisa, dando maior confiabilidade ao 

levantamento realizado. As seguintes instruções foram conduzidas para 

realização deste trabalho: 

• Definição da indústria a ser analisada: estudo longitudinal do mercado 

automobilístico; 

• Seleção das empresas para o estudo de caso, ou seja, a unidade de 

análise; 

• Análise de dados secundários para entendimento das empresas 

selecionadas; 

• Definição do roteiro de entrevistas7. 

 

3.2.4 Definição da Indústria 

 

A escolha da indústria adequada para o desenvolvimento do estudo é 

fundamental para que se possa compreender os conceitos do declínio. Nesse 

sentido, algumas características chaves devem ser consideradas para esta 

decisão. 

Em primeiro lugar, considerando que o declínio é a fase do ciclo de vida 

que sucede a maturidade, devemos escolher uma indústria que tenha atingido 

este período de estabilidade e, caso seja possível, ainda o esteja vivenciando. 

Neste sentido, definiu-se por preterir indústrias que surgiram recentemente 

pós-internet, por exemplo empresas virtuais e empresas de serviços. Por outro 

lado, deve-se privilegiar as indústrias mais tradicionais, ligadas aos setores 

agrícolas e industriais. 

Em segundo lugar, sobretudo para avaliar os impactos das influências 

externas a empresa, é importante que a indústria escolhida demonstre 

relevância econômica para o pais. Nesta perspectiva, é importante que existam 

associações de classe fortes bem como demonstrações de intervenções 

governamentais na lógica de competição do setor em análise. 
                                            
7 Anexo I –Questionário  
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Por fim, considerando o caráter inovador deste trabalho, é preferível 

que se escolha um mercado cuja lógica de organização se aproxime de um 

oligopólio. Desta forma, torna-se factível avaliar as interações dentro da 

indústria de modo mais abrangente e preciso. 

Desta forma, a opção pelo setor automobilístico torna-se justificável e 

evidente, sobretudo pelos recentes acontecimentos e mudanças vivenciadas 

pelas empresas nos últimos anos. Podem ser citados, a este momento, o 

ingresso de novos concorrentes, as alterações frequentes de regras tarifárias e 

os subsequentes recordes de vendas atingidos. 

 

3.2.5 Seleção dos Casos 

 

Os conceitos de Williamson (2003) foram utilizados para selecionar as 

empresas que os estudos de casos serão conduzidos. Embora os fatores  

financeiros sejam fortes indicativos do declínio, este autor destacou em sua 

obra que a cada ano um número reduzido de empresas consegue manter a 

taxa de lucratividade de forma consistente. Por isso, os indicadores tradicionais 

de desempenho para este autor não são considerados fortes indicativos do 

declínio. Além disso, a aplicação do conceito de Williamson (2003) foi 

reforçado pelos dados da última pesquisa realizado pelo IBGE (2012) sobre a 

indústria automotiva brasileira. A pesquisa ressalta a queda interanual da 

produção pela quinta vez consecutiva e aponta que os problemas estão além 

da escala conjuntural.  

Em contrapartida, para investigar as características da estrutura 

organizacional destas empresas, utilizou-se a obra de McKiernan (2003)  e de 

Lorange e Nelson (1987) como base do protocolo de pesquisa. Estes autores 

indicam sinais de declínio, sendo que todos se referem a deterioração de 

elementos internos que acabam por  influenciar as decisões estratégicas 

destas empresas. 
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3.2.6 Critérios de coleta e análise dos dados 

 
Os critérios de coleta e análise dos dados da pesquisa são estruturados 

de acordo com a Figura 3.7, cujo objetivo é estabelecer constructos de 

conhecimento sobre o processo de declínio organizacional. Desta forma, as 

questões aqui descritas são logicamente estruturadas de acordo com os 

roteiros propostos na seção 3.2.2. 

 

3.2.6.1 Análise ambiental (fatores exógenos) 
 

Conforme discutido na literatura, o primeiro bloco é relacionado à análise 

ambiental. O objetivo destas perguntas, portanto, é investigar os fatores 

exógenos que influenciam o posicionamento estratégico da organização. É 

importante reforçar que, embora haja inúmeros elementos que exercem poder 

no delineamento das decisões, três grupos serão verificados: análise da 

competitividade do mercado, direcionamento estratégico e políticas públicas, 

todos descritos na Tabela 3.10. 

 

 

Quando se explora o conceito de análise da competitividade do 

mercado, este trabalho faz referencia ao processo de monitoramento 

ambiental, isto é, o processo que prioriza a captura de dados sobre o ambiente 

externo para identificar ameaças e oportunidades. Desta forma, o objetivo das 

questões deste bloco é identificar o grau com que a organização busca 

identificar tendências de consumo no mercado, para tomar decisões que não 

sejam puramente emergenciais, mas sim estratégicas. 

Entretanto, é de se esperar que cada empresa possua características 

próprias em relação a este processo, que determinam a postura da empresa 

em relação aos mecanismos de monitoramento ambiental. Assim, visando 

avaliar sua existência e eficácia e admitindo o pressuposto de que as 

organizações em declínio não possuem mecanismos eficazes de 

monitoramento ambiental, as questões foram estruturadas para compreender o 

processo de mapeamento de tendências mercadológicas. 

3.2.6.1.1 Análise da Competitividade do Mercado 
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Para esta etapa, três questões foram formuladas.  A análise da questão 

1 será realizada por meio de respostas do tipo múltipla escolha, a questão 2 

utilizará critérios de escala Likert (1: Nunca, 2: Raramente, 3: Ocasionalmente, 

4: Frequentemente e 5: Sempre). Vale destacar que o termo “tendência de 

mercado” foi adaptado a partir do caso piloto, para que pudesse traduzir ao 

jargão dos profissionais deste segmento todo e qualquer sinal de mudança no 

ambiente competitivo. Além disso, é importante mencionar que a questão 3 foi 

inserida como um mecanismo de controle sobre o conhecimento da empresa 

sobre seu nicho de mercado. 

 

 

O segundo tópico da pesquisa se concentra na análise do 

direcionamento estratégico de cada empresa, com o objetivo de compreender 

a capacidade que cada uma das empresas possui para determinar ações que 

mitiguem os riscos e capitalizem as oportunidades políticas e econômicas que 

são identificadas. Em outras palavras, após entender como a empresa avalia 

os efeitos mercadológicos, o passo seguinte da pesquisa é identificar como 

estes resultados são conduzidos internamente e para que finalidade.  

Este tópico de pesquisa se torna relevante pois a literatura aponta que  as 

organizações em declínio não possuem clareza em sua direção estratégica, ou 

seja, não tomam ações para mitigar riscos e capitalizar oportunidades políticas, 

econômicas  e mercadológicas nem possuem um plano de governança claro e 

objetivo. 

As respostas para as questões deste tópico devem ser múltipla escolha, 

sendo que apenas para a questão 5 é possível optar por mais de uma 

alternativa. 

 

 

O último tópico do bloco de fatores exógenos diz respeito a análise das 

políticas públicas relacionadas ao setor. Conforme explorado ao longo do 

trabalho, sabe-se que o setor automobilístico recebe vários incentivos políticos 

e regulatórios como estímulo ao crescimento. Assim, o objetivo das questões 

3.2.6.1.2 Análise da Direção Estratégica 

3.2.6.1.3 Análise das Políticas Públicas 
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deste tópico é identificar como os aspectos regulatórios delineiam as decisões 

estratégicas, admitindo que o papel e as ações do governo são fatores 

determinantes nas decisões estratégicas da empresa, em virtude da alta 

relevância deste segmento para a economia brasileira. 

A resposta para a questão 7 será baseada no padrão de resposta da 

escala Likert (1: Nunca e 5: Sempre) para cada um dos itens definidos 

anteriormente. 

 

3.2.6.2 Análise organizacional (fatores internos) 
 

Dando continuidade à pesquisa baseada no modelo da Figura 3.7, o 

segundo bloco de perguntas é relacionado à análise organizacional. O objetivo 

destas perguntas, portanto, é investigar quais fatores internos podem 

comprometer o desempenho organizacional e, por consequência, o 

posicionamento estratégico da organização perante no mercado. É importante 

reforçar que, assim como na análise ambiental, embora haja diversos 

elementos que exercem influência sobre esse tópico, as questões serão 

focadas em apenas três grupos: estrutura organizacional, estratégia 

empresarial e desempenho financeiro, todos descritos na Tabela 3.11. 

Em outras palavras, esta etapa da pesquisa tem por objetivo avaliar a 

percepção dos gestores quanto as fraquezas da estrutura organizacional, da 

estratégia empresarial e do desempenho financeiro. 

 

 

O primeiro tópico de avaliação dos fatores internos estão relacionados 

aos fatores da estrutura organizacional que sinalizam o declínio. As questões 

são logicamente encadeadas para avaliar se a estrutura organizacional, sob o 

pressuposto de que a falta de sensibilidade gerencial, induz os gestores a não 

perceberem suas fraquezas internas. Destaca-se que a falta de sinergia interna 

pode comprometer o processo de tomada de decisão tornando-o altamente 

centralizado e reduzindo a velocidade do desenvolvimento das competências 

internas necessárias para superar um possível estágio de declínio. 

3.2.6.2.1 Fatores da estrutura organizacional 
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As questões serão respondidas por meio de respostas do tipo Likert (1: 

Nunca; 5: Sempre) e analisadas em conjunto para inferir qual é o grau de 

empowerment dos colaboradores. 

 

 

O tópico seguinte dos fatores internos dá ênfase a avaliação da 

sensibilidade estratégica, assumindo que a falta de percepção sobre a 

obsolescência de produtos e serviços ofertados pela empresa pode 

comprometer seu desempenho. Por esse motivo, considerando o fato de que a 

estratégia não é estática e o ambiente é dinâmico, a literatura sugere que a 

empresa deve estruturar um modelo gerencial adaptável. Para isso, a 

organização deve estar atenta às expectativas dos clientes, aos avanços 

tecnológicos dos concorrentes, à produtividade da planta e dos processos 

produtivos e à capacidade de atender as novas demandas. 

As questões serão respondidas por meio de respostas do tipo Likert (1: 

Nunca; 5: Sempre) e analisadas em conjunto para inferir qual é o grau de 

competitividade da empresa diante da indústria. 

 

 

Por fim, o terceiro tópico relativo aos fatores internos está concentrado 

na avaliação do desempenho financeiro da empresa. Admite-se que exista uma 

falta de sensibilidade gerencial para diagnosticar claramente as dificuldades 

financeiras que podem sinalizar o declínio organizacional. Assim, as questões 

de pesquisa estão organizadas para verificar se os sistemas de controle 

gerencial estão preparados para atender a demanda de indicadores que 

possam não somente demonstrar essas dificuldades financeiras como também 

antecipá-las com indicadores não financeiros. 

As questões serão respondidas por meio de respostas do tipo Likert (1: 

Nunca; 5: Sempre) e analisadas em conjunto para avaliar a eficácia dos 

indicadores gerenciais. 

 

3.2.6.2.2 Fatores estratégicos 

3.2.6.2.3 Fatores financeiros 
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3.2.6.3 Posicionamento estratégico 
 

Para concluir o protocolo de pesquisa, e em conformidade com a Figura 

3.7 o último grupo de perguntas se concentra em entender o processo de 

implantação do posicionamento estratégico da empresa. O objetivo deste bloco 

é compreender o contexto que podem levar a empresa ao declínio, 

principalmente sobre a dificuldade de execução da estratégia. Para isso, a 

estrutura da pesquisa está subdividida em: mudança concorrencial, mudança 

institucional e mudança gerencial, conceitos descritos na Tabela 3.12. 

 

 

Inicialmente, para tipificar a empresa frente à concorrência, admite-se o 

pressuposto de que a equipe operacional não compreende a estratégia 

competitiva nas organizações em declínio. O objetivo da pesquisa, portanto, é 

identificar como a organização consegue implantar as ações para capitalizar as 

tendências de mercado. Para o setor em análise, as questões tecnológicas têm 

se destacado como principal fonte de inovação para produtos e serviços. 

Assim, as questões priorizam avaliar o grau de entendimento da equipe 

operacional sobre a estratégia da empresa. 

  As questões serão respondidas por meio de respostas do tipo Likert (1: 

Descordo totalmente; 5: Concordo totalmente) e analisadas em conjunto para 

inferir o grau de compreensão da estratégia da empresa pelos colaboradores. 

 

 

Em seguida, a pesquisa busca entender a tipificação dos movimentos 

de mudança interna, com o objetivo de avaliar o grau com que a organização é 

capaz de reestruturar seus processos internos, criando incentivos e motivando 

a renovação de competências. Nesse sentido, admite-se que as organizações 

em declínio não possuem projetos e programas de desenvolvimento interno 

das competências necessárias às mudanças de modo a garantir que o 

comportamento organizacional seja desempenhado de maneira eficiente e 

eficaz para gerar valor. 

3.2.6.3.1 Tipificação da empresa frente à concorrência 

3.2.6.3.2 Tipificação dos movimentos de mudança interna 
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Finalizando o protocolo de pesquisa, o último tópico diz respeito à 

tipificação dos movimentos gerenciais e tem por objetivo identificar o grau com 

que os gestores alinham suas decisões estratégicas, a partir de dados 

quantitativos (indicadores) e qualitativos (opiniões internas).  

Para finalizar a análise do posicionamento estratégico, as próximas 

questões dão ênfase a análise da mudança gerencial. Em outras palavras, 

busca-se entender como os gestores alinham suas decisões estratégicas, 

admitindo que as estruturas de poder em empresas em declínio são unificadas 

e centralizadas. 

Desta forma, o intuito desta análise é verificar se a estrutura vigente tem 

condições de suportar a direção estratégica.  

 

  

3.2.6.3.3 Tipificação dos movimentos gerenciais 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

4.1 Análise setorial 
 

A seguir, apresenta-se primeiramente um breve  panorama setorial da 

indústria automobilística mundial. Posteriormente, conduziu-se um estudo 

específico do mercado brasileiro de veículos automotores, destacando a 

produção de automóveis leves. 

A análise salienta a evolução e as característica desta indústria e tem 

por objetivo identificar os elementos de investigação do declínio organizacional, 

apresentados na seção anterior. Em seguida, estes resultados embasarão 

tanto a delimitação e contextualização do problema de pesquisa quanto a 

identificação dos elementos de análise da indústria automobilística a serem 

explorados na pesquisa. 

 

4.1.1 Perspectivas globais 

 
As alterações substanciais no equilíbrio econômico mundial ocorrido a 

partir da crise de 2008 desencadearam grandes rupturas no contexto 

macroeconômico. Com a tendência de quebra da soberania de grandes 

empresas americanas, é possível se questionar se qualquer organização pode 

declinar independente do seu tamanho ou representatividade de mercado. 

No caso das grandes montadoras americanas e europeias, embora 

desde os primeiros anos desta década enfrentem dificuldades financeiras 

decorrentes da perda de participação de mercado e redução da margem de 

lucro global (CASOTTI; GOLDENSTEIN, 2008), o declínio agravou em 2008 

com a crise financeira que afetou o crédito, o consumo e as vendas de 

automóveis.  

Observa-se que mesmo com uma taxa de 75% crescimento acumulado 

da produção mundial de veículos entre 2001 e 2007 (BNDES, 2009), o ano de 

2008 já apontava redução nas vendas e, consequentemente na produção, de 

veículos automotores nos Estados Unidos e Europa (Figura 4.1). Apesar da 

crise financeira de 2008 ser a principal responsável pelo desaquecimento do 

setor automotivo, a necessidade de se adequar as mudanças no paradigma 

competitivo dessa indústria ocorreu anterior a este período, com a revolução 
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automobilística desencadeada pelos veículos asiáticos, mais baratos e menos 

poluentes.  

 
Figura 4.1- Produção Mundial de veículos (em milhares de unidades) 

Fonte: OICA (2012) 
 

Porém, desde a década de 1990, a indústria automobilística investe em 

mercados emergentes, aproveitando a política de abertura econômica e 

atração de investimentos diretos externos para estes países (ALMEIDA et al., 

2006). Em função destes movimentos econômicos e o fato da indústria                               

automotiva ter uma grande importância para a economia mundial, 

movimentando cerca de US$ 2,5 trilhões por ano, China, Índia, Brasil e Rússia, 

dado o histórico de crise e estagnação econômica, mantêm um número 

significativo de demanda reprimida por automóveis (GABRIEL et al., 2011).  

Para Prates, Castro e Ferreira (2010, p.270) o futuro da indústria 

automotiva está associado ao aumento da renda e do consumo das 

populações dos países emergentes. Por isso, os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China) são considerados atualmente mercados com um alto potencial de 

demanda, especialmente China e Índia com 21% e 17% da população mundial 

e taxa média de crescimento econômico anual de 9,1% e 6,9% 

respectivamente (BANCO MUNDIAL, 2012).  

Dada a dinâmica de crescimento desses países, no que concerne ao 

segmento automobilístico, percebe-se uma mudança no eixo em relação à 

hegemonia da produção mundial, conforme Figura 4.2 que destaca os quinze 

maiores produtores mundiais de veículos automotores. Se por um lado, a taxa 
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de participação na produção mundial de veículos dos principais países 

emergentes (BRIC) cresceu 55% nos últimos 5 anos, por outro os principais 

países desenvolvidos (Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Japão) 

reduziram sua participação em  22%.  Em 2006 os BRIC possuíam 19% de 

participação na produção total e hoje detém 35%. Em contrapartida, os países 

desenvolvidos tinham 54% da produção mundial e hoje 44% (OICA, 2012). 

 

 
Figura 4.2 - Principais países produtores de automóveis 

Fonte: OICA (2012) 
 

Neste contexto, as marcas asiáticas (Chinesas e Coreanas) 

despontaram como as responsáveis pela mudança na dinâmica estratégica do 

setor automotivo, resultante tanto da saturação dos mercados desenvolvidos 

quanto dos problemas estruturais (CASOTTI; GOLDENSTEIN, 2008). Tanto é 

que dentre todas as grandes montadoras mundiais, a Hyundai foi a única que 

garantiu crescimento em meio à crise de 2008 graças à competitividade de 

seus produtos (PAULA, 2010).  

Por isso, a conjuntura da indústria automotiva neste início de século é 

desafiadora (ALÉM; GIAMBIAGI, 2010). Além de depender do potencial dos 

mercados internos dos BRIC (ALMEIDA et al., 2006), o movimento estratégico 

vivido pelo setor automotivo indica que cada vez mais as subsidiárias locais 

terão papel de destaque frente a matriz. Consequentemente, a sobrevivência 

das empresas do setor automotivo depende tanto da sua adequação às 

transformações estruturais quanto das tecnológicas enfrentadas pelo setor 

(BNDES, 2009). 
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A respeito dessa questão, o relatório de Cenário da Indústria 

Automotiva, projeto desenvolvido pelo Observatório de Desenvolvimento 

Industrial do Paraná (ODI/PR), divulgou que os mercados maduros se 

especializarão no segmento de veículos de luxo e alto desempenho, enquanto 

os BRIC focarão sua participação e produção de veículos compactos e de 

baixa cilindrada (GOBARA; SOUZA; SCHNEIDER, 2009). 

No que tange ao papel dos BRIC, a cada ano estes países estão 

assumindo a produção mundial de veículos (Figura 4.3). Embora o crescimento 

acumulado da produção nos últimos 5 anos na Ásia teve uma breve redução, 

em consonância com todo o mercado, sua participação de mercado cresceu 

25,6% alavancada principalmente pelas montadoras Chinesas, representam 

72% da produção (OICA, 2012). Por outro lado, tanto a América do Norte 

quanto os países da União Europeia estão reduzindo sua participação na 

produção mundial para 26,2% e 20,7% respectivamente. Corroborando com os 

dados da pesquisa de Gobara, Souza e Schneider (2009) em relação à 

tendência dos blocos emergentes se especializarem em produtos que atendam 

ao perfil da renda e demanda local. O bloco da América do Sul (em vermelho), 

com destaque para o Brasil, cresceu 21,18%. Já Oceania (em amarelo) reduziu 

seu mercado em 27,8%. 

 
Figura 4.3 – Participação dos blocos econômicos na produção mundial de veículos  

Fonte: OICA (2012) 
 

                                            
8 Dados referentes a produção mundial para o período entre 2006 (quadrado) e 2011(círculo) 
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Mesmo após a confirmação da transição de poder entre os blocos 

(América do Norte: verde; Ásia: roxo, Leste Europeu: laranja, União Europeia: 

azul, Outros: rosa), percebe-se que o crescimento da produção, sem exceção, 

está desacelerando. Isto indica a necessidade das montadoras em investirem 

cada vez mais em inovação tanto em processos gerenciais e estratégicos 

quanto organizacionais para enfrentar a saturação do mercado global. Caso 

contrário, a perspectiva futura para este segmento será semelhante ao 

Americano, que se consolidou com o pedido de concordada da Chrysler e da 

GM em 2009, para evitar falência  (SALATIEL, 2009). Sob outra perspectiva, 

isso pode se agravar em função do encadeamento produtivo sobre outros 

setores: perda de empregos, queda na arrecadação de impostos, colapso nas 

fabricantes de autopeças e revendedoras. Casotti e Goldenstein (2008) 

salientam que 50% do total de borracha, 25% do total de vidro e 15% do total 

de aço produzidos no mundo se destinam a essa indústria.  

 

4.1.2 Contexto competitivo brasileiro 

 

Em relação ao Brasil, a abertura da economia no início da década de 90 

pode ser considerada como o principal fator impulsionador do crescimento 

econômico, simbolizado pelo desenvolvimento da própria indústria 

automobilística local. De acordo com os dados da Fenabrave (2012), 

apresentados na Figura 4.4, a produção de veículos obteve um crescimento 

anual médio de 7,6% entre 1993 e 2011, acumulando cerca de 280% no 

período. No mesmo período, as vendas no mercado interno avançaram mais 

de 390%, com incrementos anuais médios de 9,2%. Portanto, estes dados 

demonstram não só o fortalecimento do parque industrial brasileiro como 

também a consolidação do mercado interno. 
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Figura 4.4 - Evolução da indústria automobilística brasileira  

Fonte: Fenabrave (2012) 
 

Entre 1981 e 1984 a produção nacional de veículos automotores retraiu, 

chegando ao índice de 27% de capacidade ociosa. Para contornar este cenário 

durante a década de 1980, houve uma intensificação dos investimentos tanto 

em produtos e processos produtivos, quanto em linhas de montagem (ALÉM; 

GIAMBIAGI, 2010; GABRIEL et al., 2011). Sendo que entre 2000 e 2008 a 

indústria automotiva brasileira aumentou sua produção em 88,35% (GABRIEL 

et al., 2011). Antes desse período, estas indústrias operavam em grande parte 

do tempo com capacidade ociosa.  

Ao se analisar essa evolução, sob a ótica dos investimentos diretos na 

indústria, podemos identificar padrões e consistências demonstrados na Figura 

4.5, destacando os quatro principais cenários pelos quais as montadoras 

vivenciaram no Brasil: 

• Pré-abertura do Mercado (em vermelho): investimentos em patamares 

inferiores a US$ 1,0 bilhão; 

• Estabilização Econômica (em amarelo): verifica-se tímido aumento dos 

investimentos em decorrência das incertezas político-econômicas que 

circundaram a economia brasileira, além da fraqueza competitiva das 

montadoras nacionais frente ao mercado externo; 

• Expansão do Mercado Externo (em verde): Este período é comprovado 

por registros da produção interna destinada à exportação, a volatilidade 

do câmbio e a depreciação do real frente ao dólar foram os 
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responsáveis por este aumento (PRATES; CASTRO; FERREIRA, 2010). 

Pode ser constatado patamares de investimento superiores a US$ 2,0 

bilhões; e 

• Expansão do Mercado Interno (em azul): somente em 2004 o setor 

automotivo brasileiro retomou o foco no mercado interno, registrando 

crescimento vertiginoso dos investimentos diretos que alcançaram cerca 

de US$ 5,0 bilhões no ano de 2011, focados no atendimento da 

demanda reprimida. 

 

 
Figura 4.5 - Evolução dos Investimentos no Setor Automotivo Brasileiro 

Fonte: Anfavea (2012) 
 

Neste sentido, justifica-se a aceleração do consumo interno está 

concentrada no período compreendido entre 2004 e 2008, conforme demonstra 

a Figura 4.5. Este período coincide também com o aumento da renda das 

famílias e da oferta disponível de crédito, conforme demonstra a Figura 4.6. O 

principal impulsionador desse mercado foi o crescimento econômico que, 

aliado a queda de juros e mudanças institucionais, tornaram o segmento 

automotivo brasileiro estratégico para as grandes montadoras, frente aos 

mercados maduros dos Estados Unidos, Europa e Japão (BNDES, 2009). 

Considerando este contexto de aumento da produção e do mercado 

interno, percebe-se que esta tendência de crescimento foi alavancada também 

pela concessão de crédito. Segundo dados da Associação Nacional das 
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Empresas Financeiras das Montadoras (ANEF, 2011), apenas 38% das vendas 

de veículos no Brasil são efetivados com pagamento à vista. Portanto, as 

vendas são fortemente dependentes da concessão de crédito – 

fundamentalmente 5% Leasing, 7% Consórcio e 50% Financiamento (ANEF, 

2011) 

 

 
Figura 4.6 – Correlação entre vendas, renda per capital e crédito 

Fonte: Elaborado pela autora (baseado em Fenabrave, IBGE e Bacen, 2012) 
 

Neste sentido, o país tem se mostrado uma excelente alternativa de 

investimento para a reorganização da indústria automotiva, frente à saturação 

dos mercados tradicionais. Contudo, ela não evoluiu conforme o esperado em 

função não apenas das limitações produtivas, mas principalmente das barreiras 

comerciais (ALÉM; GIAMBIAGI, 2010). Para estes autores, a rigidez da 

legislação ambiental e de segurança aliado ao fato dos produtos derivados do 

petróleo sofrerem com as constantes flutuações e alta de preços, 

desencadeiam demandas rápidas e impactantes em toda a cadeia produtiva. 

Mesmo com a evolução abaixo da expectativa, o setor automotivo no 

Brasil é considerado um dos principais impulsionadores do bom desempenho 

econômico. Esta indústria representa 5% do PIB do Brasil e 22% do PIB 

Industrial (BRASIL, 2012). 

Atualmente, o parque industrial está espalhado por sete estados, 

conforme a Tabela 4.1 totalizando 51 fábricas com capacidade instalada 

superior a 3 milhões de automóveis por ano, atingindo seu máximo de 
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produção no ano de 2010 (ANFAVEA, 2012). 
 

Tabela 4.1 - Capacidade instalada do parque automobilístico brasileiro 

UF Fábricas Produção 2011 Produção por 
Estado 

São Paulo 20 1.616.664 42,4% 
Minas Gerais 5 730.543 23,0% 

Paraná 8 392.329 13,3% 
Rio de Janeiro 3 202.929 6,7% 

Bahia 1 192.782 5,6% 
Rio Grande do Sul 11 189.400 6,8% 

Goiás 3 57.496 2,3% 
Total 51 3.382.143 100% 

Fonte: Anfavea (2012) 
 

Em São Paulo, há a maior concentração de fábricas, com 20 plantas 

situadas em 11 cidades: Campinas (Mercedes-Benz), Indaiatuba (Toyota), 

Mogi das Cruzes (Valtra e General Motors), Piracicaba (Caterpillar e CNH), São 

Bernardo do Campo (Ford, Karmann-Ghia, Mercedes-Benz, Scania, Toyota e 

Volkswagen), São Caetano do Sul (General Motors), São Carlos (Volkswagen), 

São José dos Campos (General Motors), Suzano (Komatsu), Sumaré (Honda), 

Taubaté (Ford e Volkswagen). Destas, quatro das principais montadoras de 

veículos (Fiat, Ford, GM e Volkswagen) respondem por aproximadamente 

82,53% da produção nacional (GABRIEL et al., 2011). 

Porém, somente o segmento de motocicletas é responsável por 60% do 

crescimento deste mercado. Expandindo quase 190% a mais que o de 

automóveis (4,5%) e caminhões (5,7%) juntos Figura 4.7.   

 
Figura 4.7 - Evolução da produção brasileira de veículos automotores em milhares/mês  

Fonte: Fenabrave (2012) 
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Resumindo o contexto estratégico nacional, o aumento do mercado 

interno, motivado pelo aumento do poder aquisitivo da população aliada a 

demanda reprimida, permitiu a expansão da produção e colocou o país no foco 

das principais montadoras multinacionais. Nesse período, o Brasil tornou-se um 

dos mercados que mais vende carro no mundo, consagrando-se como o 

sétimo maior produtor e o quarto maior mercado consumidor, abaixo apenas da 

China, Estados Unidos e Japão (ANFAVEA, 2012). 

Assim, de maneira geral, a evolução do setor automotivo desde a 

abertura do mercado é positiva. Frente à importância do setor para a economia 

nacional o Estado sempre assumiu papel de destaque, regulamentando tanto 

políticas macroeconômicas quanto setoriais e estratégias. Câmaras Setoriais 

do Regime Automotivo foram implementadas para regulamentar as tarifas de 

importação e os Impostos sob a Produção Industrial - IPI (Almeida et al., 2006), 

estruturando diversas medidas de incentivo anunciadas como: redução do IPI e 

do IOF sobre as operações de financiamento (BNDES, 2009). Outro exemplo 

interessante foi o lançamento do Programa do Carro Popular, que reduziu o IPI 

sobre veículos de baixa cilindrada, para acelerar o mercado interno (PRATES, 

CASTRO, FERREIRA, 2010). 

Entretanto, ao se analisar a Figura 4.6, nota-se que o mercado vem 

demonstrando forte desaceleração desde 2007, resultado de uma turbulência 

que vem motivando a reorganização da indústria. Apesar da evolução da 

produção interna (Figura 4.7), os dados consolidados confirmam que 2008 foi o 

melhor ano da história do setor no Brasil (BNDES, 2009), as medidas de 

incentivo anunciadas pelo governo foram os grandes responsáveis por este 

crescimento. O impacto econômico e social do enfraquecimento desta indústria 

vem provocando uma série de incentivos governamentais, como a já conhecida 

redução temporária da carga tributária e o aumento das barreiras de 

importação. 

O crescimento das vendas poderia ser maior, mas a alta carga 

tributária, o preço da matéria-prima e os problemas no processo produtivo hoje 

são os maiores empecilhos desta indústria (ALÉM; GIAMBIAGI, 2010). 

Considerando a alíquota normal do IPI, os impostos representam 30% do preço 

de produção brasileiro em comparação aos demais países (ANFAVEA, 2010). 
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A Figura 4.8 destaca como o custo de produção brasileiro é composto e 

salienta o fato de que a margem de lucro das montadoras brasileiras fica em 

torno de 10% do preço do veículo, enquanto para o resto do mundo e para os 

Estados Unidos, este índice se reduz a 5% e 3% respectivamente. 

 

 
Figura 4.8 – Custo de produção no Brasil x resto do mundo 

Fonte: SINDIPEÇAS (2012) 
 

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 

Veículos (SINDIPEÇAS, 2012) o custo de produção de veículos automotores 

no Brasil é um dos menores do mundo. Enquanto aqui o custo de produção  

representa 58% do valor do carro, a média mundial chega ao patamar de 79%, 

sendo que nos Estados Unidos essa margem fica entre 88% e 91%. 

Este paradoxo entre alto custo de produção e alta margem de 

lucratividade revela o impacto das políticas protecionistas instituídas pelo 

governo brasileiro. Por consequência, ao induzir o mercado a concentração, 

cerca de 80% do mercado é representado por: Volkswagen, General Motors, 

Fiat e Ford (ANFAVEA, 2012), o governo acaba por desestimular a indústria 

brasileira a se tornar mais competitiva frente aos importados.  

Mesmo diante destas dificuldades estruturais (escala de produção e 

imobilização de recursos financeiros) enfrentadas pelo setor nos últimos anos, 

o bom desempenho do mercado brasileiro durante a crise de 2008 reafirmou a 

posição estratégica assumida perante as demais economias (PRATES; 

CASTRO; FERREIRA, 2010). Apesar disso, o grau de impacto das exportações 

brasileiras frente aos demais mercados ainda é limitado. 

04/11/12 22:35Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba

Página 2 de 2http://www.simec.com.br/print_noticia.php?id=2227

Fonte: O Globo - 29/08/2012
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A indústria nacional além de não possuir competitividade frente aos 

fabricantes asiáticos, os veículos nacionais não atendem as especificações 

exigidas pelo mercado externo. Devido a esta tendência, algumas montadoras 

frente à concorrência dos importados deixaram de direcionar seus 

investimentos somente em expansão da produção, para investir em 

modernização e inovação de modelos e produtos (BARROS; PEDRO, 2011). 

Porém, mesmo após o direcionamento de investimentos na expansão do 

segmento no Brasil, a participação de importados nas vendas totais de veículos 

saltou de 18,8% em 2010 para 23,6% em 2011(ANFAVEA, 2012). 

Desde então, para se adaptar a nova dinâmica competitiva do setor 

automotivo, as montadoras são constantemente desafiadas a inovarem tanto 

em processos gerenciais e estratégicos quanto organizacionais. Em função 

desta necessidade, a taxa de investimento designado ao setor desde a década 

de 1990, superou a marca de 600% (Figura 4.5). Somente no último período 

esta taxa variou 136%, ressaltando o grau de incentivo público e privado que o 

setor vem recebendo nos últimos anos. De acordo com dados da Anfavea 

(2012), entre 2011 e 2015, as montadoras têm planos de investir US$ 22 

bilhões no Brasil. Entre 2007 a 2010, foram US$ 11,8 bilhões. 

Apesar da tendência e dos incentivos em aumentar os gastos com 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) fora das matrizes, inclusive nas 

subsidiárias dos países em desenvolvimento, para Almeida et al. (2006, p.148) 

uma parcela significativa dessas atividades e dos registros de patentes 

mantém-se fortemente concentrada nas matrizes e subsidiárias dos países 

desenvolvidos, conforme Quadro 4.1. 

 

 ATIVIDADES DE P&D 
MONTADORAS PRODUTO DESIGN 
Fiat Descentralizada, conforme modelo Centralizadas na matriz 
General Motors Descentralizada, conforme modelo Centralizadas na matriz 
Volkswagen Descentralizada, conforme modelo Centralizadas na matriz 
Renault  Centralizadas na matriz Centralizadas na matriz 
Peugeot Centralizadas na matriz Centralizadas na matriz 
Citroen Centralizadas na matriz Centralizadas na matriz 
Toyota Centralizadas na matriz Centralizadas na matriz 
Honda Centralizadas na matriz Centralizadas na matriz 
Daimler Chrysler Centralizadas na matriz Centralizadas na matriz 

Quadro 4.1 - Grau de internacionalização das plataformas globais 
Fonte: Adaptado de Almeida et al. (2006) 
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Conforme dados do Banco Central (2012), somente em 2011 as 

montadoras instaladas no Brasil enviaram US$ 5,58 bilhões em dividendos 

para as matrizes, apresentando um crescimento de 36% em relação ao mesmo 

período em 2010.  

Por isso, a orientação estratégica das montadoras é de estimular o 

consumo por modelos nacionais e reduzir o interesse do consumidor pelos 

importados. Esse indicador além de medir o grau de importância das 

subsidiárias locais, possibilita avaliar o quanto estas subsidiárias atraem de 

investimentos para compensar a manutenção de suas operações (ALMEIDA et 

al.,2006). 

Além disso, como alternativa às soluções organizacionais para o projeto 

de produto e sua produção, a modularidade na produção é cada vez utilizada 

por áreas funcionais de engenharia de produto e produção com o propósito de 

reduzir a dependência entre os subsistemas fabris (MIGUEL; CABRAL NETTO; 

MAIOKA, 2009). 

 

4.2 Estudos de Caso 
 

A partir desta seção, serão apresentados a descrição e a análise 

individual dos casos que foram conduzidos para testar a teoria sobre o declínio 

organizacional. Para o presente estudo foram selecionadas três montadoras. 

4.2.1 Montadora A 

 
A montadora A atua no Brasil há mais de 40 anos e possui faturamento 

anual acima de R$ 6,0 bilhões, representando 2,2% do mercado de veículos 

leves. Ela é responsável pela geração de aproximadamente 15.000 empregos 

diretos e indiretos em sua unidade industrial. Além disso, possui uma rede de 

distribuição composta por mais de 100 concessionárias. 

Assim, para iniciar a análise deste caso, a Figura 4.9 apresenta o 

desempenho de produção e vendas da Montadora A durante os últimos 12 

anos. 
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Figura 4.9- Dados de mercado montadora A 

Fonte: Anfavea (2012) 
 

A Figura 4.9 mostra o crescimento constante da Montadora A desde 

1999, tanto em volume de unidades produzidas quanto em unidades vendidas, 

com destaque para o período compreendido entre 2002 e 2008 que apresentou 

crescimento anual médio de 36% para a produção e 32% para as vendas. 

Estes dados corroboram com a análise setorial, reforçando as conclusões 

apresentadas. 

Entretanto, existe um nítido descolamento entre os resultados da Montadora A 

e os dados do mercado a partir de 2009. Enquanto o mercado mantém seus 

indicadores de crescimento em termos de unidades produzidas e vendidas, a 

Montadora A apresenta uma nítida estagnação nos anos subsequentes, 

culminando com uma queda acentuada das unidades produzidas e vendidas 

em 35% e 29%, respectivamente. Esta análise pode ser verificada na Figura 

4.10 que compara as taxas de crescimento do mercado e da Montadora A no 

período considerado. 
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Figura 4.10 – Taxa de Crescimento da Montadora A 

Fonte: Anfavea (2012) 

 
Assim, de acordo com Hoffman (1989) e Bibeault (1999) há indícios de 

que a Montadora A represente um caso de declínio. Para estes autores, a 

retração de mercado  é um tipo de declínio, pois reflete falhas gerenciais e 

estruturais que ao longo do tempo reduzem a capacidade competitiva da 

organização. Assim, cada vez menos a organização consegue responder com 

eficiências as mudanças necessárias para se recuperar. 

 

4.2.1.1 Análise ambiental – fatores exógenos 
 

Dando continuidade na análise da Montadora A, são apresentados a 

seguir as respostas obtidas com a aplicação do questionário desenvolvido 

durante a Seção 3 com relação aos fatores exógenos, isto é, aqueles que são 

externos à empresa: competitividade do mercado, direção estratégica e 

políticas públicas. 

 

 

O primeiro fator analisado é a competitividade da empresa no mercado. 

A Tabela 4.2 apresenta as respostas para as questões sobre análise da 

competitividade do mercado do caso A. 
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Tabela 4.2  - Dados caso A: competitividade do mercado 
Questão Resposta 
1. A organização possui uma área específica para monitorar tendências de 
mercado? D 

2. Com qual frequência a empresa monitora:  
a. Crescimento do mercado 5 
b. Tendência de consumo 3 
c. Tendência de tecnologia 3 
d. Aumento do número de competidores 5 
e. Patentes detidas pelos concorrentes 5 
f. Diversificação da linha de produtos 3 
g. Políticas de subsídio oficiais 5 
h. Riscos políticos 2 

3. Quando ocorre uma modificação no nicho de mercado, qual destas alternativas 
tem maior probabilidade de ocorrer? C 

 
A resposta da questão 1 mostra que a Montadora A possui uma área 

para monitorar tendências de mercado que está hierarquicamente relacionada 

à área de vendas. Na avaliação do entrevistado, a montadora faz uso do 

monitoramento de tendências como parte de processo de análise SWOT, isto 

é, avalição de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso indica uma 

postura ativa e capaz de oferecer agilidade aos desafios competitivos. 

Cabe destacar, entretanto, que mesmo havendo uma área comercial 

(vendas) responsável por este monitoramento, uma consultoria especializada 

nesta atividade é contratada durante a fase de planejamento estratégico com o 

objetivo de subsidiar as previsões da demanda e identificar tendências. Em 

princípio, uma postura mais passiva em relação ao monitoramento pode 

parecer contraditória, mas justificada pelas fortes barreiras de entrada do 

segmento. 

Estas constatações demonstram a preocupação da empresa em 

monitorar o mercado, o que também pode ser verificado pela resposta da 

questão 2, cuja média obtida foi 3,9.  É interessante notar, entretanto, que 

existe uma grande variação na intensidade em que cada item é monitorado. 

Enquanto questões como crescimento do seu mercado e dos concorrentes, 

novos entrantes, patentes detidas pelos concorrentes e políticas de subsídios 

oficiais  são monitoradas com uma postura bastante ativa e demonstram o forte 

direcionamento da empresa aos fatores de curto prazo. Em contrapartida, 

questões como tendências de consumo e tecnologia bem como  riscos 
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políticos, que tradicionalmente representam fatores competitivos de longo 

prazo, são deixados em segundo plano. 

Com relação à questão 3, que explora o modo como os nichos de 

mercado evoluem, a resposta indica que grande parte das mudanças 

estruturais que ocorrem no setor são decorrentes do próprio mercado local, 

como por exemplo automóveis com motor flex. Embora a matriz a priori tenha 

definido um direcionamento estratégico para sua subsidiária, as características 

do mercado brasileiro sobrepuseram as características da demanda mundial. 

Neste caso, as montadoras locais, de uma forma geral, tiveram que se 

adaptar as tendências tecnológicas do mercado local para não perderem 

mercado. Nesse sentido, a Montadora A entende que três variáveis são 

importantes para acompanhar a evolução do mercado: consumo, tecnologia e 

diversificação da linha de produtos. Por este motivo, esses fatores são 

considerados durante a fase de planejamento estratégico e ajudam a 

compreender e definir as necessidades internas da empresa.   

Esses resultados corroboram com a questão que avalia a grau de 

mudança do nicho de mercado. Para esta montadora, a mudança no tamanho 

do nicho é evolutiva e se transforma ao longo dos anos. Devido ao tamanho do 

nicho e ao fato de sua estrutura ser mais burocrática, o índice de diversificação 

estratégica e estrutural tende a ser mais rígida. Sendo assim, pode-se concluir 

que a Montadora possui forte tendência a inércia estratégica, conforme 

investigação de Haveman (1983). Porém esta análise será confirmada no bloco 

que avalia a tipificação dos movimentos gerencias. 

 

 
 

O segundo fator analisado é a direção estratégica da empresa. A 

Tabela 4.3. destaca as respostas da Montadora A para as variáveis 

consideradas neste bloco de questões. 
Tabela 4.3 - Dados caso A: direcionamento estratégico 

Questão Resposta 
4. Como você define a estratégia atual da organização? A 
5. Quais planos estratégicos são desenvolvidos e divulgados para orientar o 
aproveitamento das oportunidades de mercado. E 

6. Qual destas alternativas é considerada a maior barreira a eficácia do 
planejamento estratégico na sua empresa? A 

4.2.1.1.2 Direção estratégica 
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Em primeiro lugar, a resposta à questão 4 indica que a estratégia atual 

da Montadora A é ofensiva, isto é, prioriza a expansão para novos mercados. 

Pode-se considerar que este direcionamento está alinhado com os fatores de 

competitividade identificados no bloco anterior. 

Esta orientação pode ser verificada pela questão 5, que explora os 

planos estratégicos desenvolvidos e divulgados pela empresa: plano de 

marketing e desenvolvimento de produtos. Do ponto de vista de alinhamento 

estratégico, estes planos estão alinhados às diretrizes da empresa; por outro 

lado, eles reforçam e acentuam a preocupação da empresa com o curto prazo. 

Esta dificuldade pode ser percebida pela inconsistência deste direcionamento 

com os resultados obtidos pela empresa nos últimos anos, no qual se constata 

uma redução na participação de mercado, conforme mostra a Figura 4.11. 

 

 
Figura 4.11 - Evolução da Participação de Mercado da Montadora A 

Fonte: Anfavea (2012) 
 

A justificativa para esta situação está implícita na questão 6, na qual se 

destaca que a principal barreira a eficácia do planejamento estratégico da 

montadora A é a falta de direcionamento estratégico. Logo, este resultados 

demonstram que a maior dificuldade da organização é em executar a 

estratégia. Em outras palavras, mesmo quando há alinhamento entre as ações 

estratégicas é preciso avaliar se a estrutura interna está prepara para atender 

estas demandas, pois corre-se o risco de priorizar planos que são não estão 

condizentes com a realidade momentânea da organização. 
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Por fim, o último fator analisado são as políticas públicas relacionadas 

ao setor, sintetizadas na Tabela 4.4. que indica o papel dos agentes 

regulatórios frente a importância estratégica para a montadora A. A média 

destas questões 4,0 e salienta o grau de importância e influência estratégica do 

governo brasileiro e das políticas locais perante as diretrizes internas da 

empresa. 

 
Tabela 4.4 - Dados caso A: políticas públicas 

Questão Resposta 
7. As ações do órgão regulador influencia a diretriz estratégica definida pelo 
comitê executivo da empresa: 

 

a. As variáveis político-legais são consideradas na formulação das 
estratégias da empresa. 4 

b. Após a definição estratégica, todas as variáveis político-legais são 
consideradas para ajustar o planejamento. 4 

c. Seguimos uma diretriz global que adaptamos às realidades do país 
apenas quando necessário. 4 

 
Para a montadora A, todas as políticas públicas e ações do órgão 

regulador do setor automobilístico são avaliadas e consideradas no plano 

estratégico da empresas, ressaltando que independente de qual seja a política 

global da montadora, a política local é determinante. É interessante perceber 

que, para a Montadora A, muitas políticas regulatórias ainda estão defasadas 

em relação ao mercado mundial, como por exemplo a obrigatoriedade do 

airbag e freios ABS como itens de segurança obrigatórios de série.  

O entendimento desta situação é importante para entender a postura 

empresa com relação ao seu mercado. No exemplo dos itens de segurança, 

airbag e freios ABS, as decisões internas sugerem que enquanto o governo 

local não emitir uma resolução exigindo o cumprimento desta norma, a 

Montadora A se preocupará em atender somente as especificações mínimas 

exigidas. Logo, pode-se concluir que as políticas de regulamentações 

governamentais tem forte influência nas diretrizes estratégicas desta 

montadora. Além disso, são reforçadas as percepções de que a empresa tem 

foco no curto prazo, uma vez que está ignorando as tendências de consumo 

globais que, mais cedo ou mais tarde, serão adotadas no Brasil. 

 

4.2.1.1.3 Políticas públicas 
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A avaliação sobre os fatores exógenos indica que há um nítido declínio 

na participação de mercado da Montadora A. Embora definam sua postura 

competitiva como ofensiva, com  planos de marketing e desenvolvimento de 

novos produtos, a diretriz estratégica está bastante focada no curto prazo. 

Além disso, a terceirização de alguns serviços de monitoramento de tendências 

indica que esta mantém uma postura passiva em relação ao mercado. Fato 

confirmado tanto com os resultados estratégicos obtidos. quanto pela alta 

dependência de políticas e incentivos governamentais.  

Isso pode ser comprovado pela análise dos itens que já foi desenvolvida 

individualmente e é sintetizada abaixo: 

• A postura competitiva é passiva. 

• A direção estratégica é focada no curto prazo. 

• A dependência de políticas públicas é alta. 

 

4.2.1.2 Análise organizacional – fatores endógenos 
 

Conhecidos os fatores exógenos, são apresentados a seguir as 

respostas obtidas com a aplicação do questionário desenvolvido durante a 

Seção 3 com relação aos fatores endógenos, isto é, aqueles que são internos à 

empresa: estrutura organizacional, estratégia empresarial e desempenho 

financeiro. 

 

 

O primeiro fator analisado é a estrutura organizacional da empresa. A 

Tabela 4.5 consolida os resultados da avaliação sobre as características 

organizacionais da Montadora A, resultando o valor 2,0 como avaliação média 

da empresa, o que ressalta o baixo alinhamento interno com as diretrizes 

estratégicas. 

 

 

 

4.2.1.1.4 Conclusões sobre os fatores exógenos para a Montadora A 

4.2.1.2.1 Estrutura organizacional 
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Tabela 4.5 - Dados caso A: estrutura organizacional 
Questão Resposta 
8. O organograma demonstra a realidade das linhas de responsabilidade e poder 
entre os diferentes cargos na organização. 2 

9. Os funcionários são recrutados de acordo com um nível concordado de 
habilidades e experiências. 4 

10. Os funcionários possuem um plano de carreira, com metas pessoais de 
crescimento que estejam aderentes aos interesses da empresa. 1 

11. Os funcionários participam de cursos, treinamentos e outros eventos de 
capacitação e atualização. 4 

12. Os funcionários aceitam mudanças e desafios que afetam as suas atividades 2 
13. A sua empresa tem problemas com a rotatividade de empregados em 
atividades estratégicas. 2 

 

Os resultados mostram que a Montadora A se preocupa em dispor de 

uma equipe de funcionários apta ao desenvolvimento de suas atividades, o que 

se percebe pelas elevadas notas obtidas nas questões 9 e 11 que tratam da 

seleção e capacitação das equipes, respectivamente. Por outro lado, os 

resultados também indicam que há dificuldades na manutenção de um clima 

organizacional positivo e desafiador, o que se pode comprovar pelas notas 

baixas às questões 10 sobre plano de carreira e 12 sobre mudanças. Esta 

situação acaba por ser agravada ao se analisar a resposta da questão 13, que 

indica um baixo turnover da equipe: o que em princípio poderia ser avaliado 

com um bom indicador de recursos humanos, na verdade pode estar 

escondendo uma acomodação e um conformismo das equipes, sobretudo 

como reflexo da autoconfiança da empresa na manutenção da sua posição 

competitiva. Todas essas questões culminam em um organograma que pouco 

reflete as linhas de responsabilidade e as estruturas de poder da empresa, o 

que acaba por desestimular o processo de desenvolvimento de competências 

internas e, por consequência, o aprendizado organizacional. 

Nesse sentido, pode-se inferir que as perspectivas de desenvolvimento 

interno não estão claramente definidas: embora exista um organograma 

corporativo, o papel institucional dos gestores e empregados devem estar 

limitados pela alta burocracia no processo de tomada de decisão, uma 

proposição não testada neste trabalho. Logo, a forma em que as rotinas e as 

atividades estão estruturadas levam ao enrijecimento do modelo 

organizacional. 

Em função do próprio histórico organizacional, as organizações em 

estágio de maturidade tendem a ser mais resistentes ao processo de mudança. 
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Este argumento apontado por Amburgey, Kelly e Barnett (1993) reforçam os 

resultados encontrados e confirma a dificuldade da Montadora A em redefinir 

sua estrutura ou o modelo de negócio para se tornar mais competitivas, pois 

este histórico influencia a forma de operacionalizar seus processos internos e 

estratégicos.  

 

 

O segundo fator analisado neste bloco é a estratégia empresarial, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 4.6. 

 
Tabela 4.6 - Dados caso A: estratégia empresarial 

Questão Resposta 
14. O processo de tomada de decisão caracteriza-se por seu um processo 
exclusivamente top down A 

15.A sua empresa depende quase que exclusivamente de um único cliente 1 
16.A sua empresa depende quase que exclusivamente de um único fornecedor 2 
17.A sua empresa faz pesquisa de satisfação dos clientes para avaliar seus 
produtos atuais 3 

18.A sua empresa faz pesquisa de satisfação dos clientes para entender as 
expectativas destes em relação aos lançamentos futuros 4 

19.A sua empresa costuma reestruturar suas operações 2 
 

O resultado obtido na questão 14, referente ao processo de tomada de 

decisão, mostra uma estrutura de poder top down característica de empresas 

burocratizadas, o que reforça as análises realizadas no bloco anterior. Nesse 

sentido, pode-se comprovar a dificultar de aceitação de um processo de 

mudança e reestruturação ao se considerar a falta de dinamismo e a ausência 

da renovação de competências internas. Essa reflexão é importante para o 

tratamento das questões relacionadas ao direcionamento estratégico: o pouco 

envolvimento e a desmotivação das equipes nos processos estratégicos 

resultam em uma dificuldade inerente de executar as decisões e, por 

consequência, reorientar suas diretrizes de modo eficaz, aumentando sua 

inércia estratégica. 

Nesse sentido, as questões 15 a 19 explicitam as consequências: a 

empresa tem uma posição estratégica favorável, com uma carteira de clientes 

pulverizada (questão 15) e pouca dependência de fornecedores (questão 16), 

bem como monitora regularmente a satisfação dos clientes (questão 17) e suas 

4.2.1.2.2 Estratégia Empresarial 
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expectativas futuras com relação aos produtos (questão 18), mas raramente há 

uma mudança significativa nas suas operações (questão 19). 

Essa inércia estratégica pode ser entendida pelas elevadas barreiras de 

saída que a própria empresa possui: uma estrutura altamente verticalizada. 

Cabe mencionar a situação particular de alguns componentes terceirizados que 

acabam por representar um risco operacional significativo para a continuidade 

da linha de montagem por se caracterizarem por uma dependência exagerada 

de poucos fornecedores. Esta situação é contornada com um alto nível de 

proximidade entre a montadora e seus fornecedores. 

Quanto a satisfação dos clientes, as pesquisas são realizadas quando o 

produto é lançado. É nítida a preocupação em entender as expectativas dos 

clientes em função da necessidade de adequação das próprias diretrizes e o 

mercado automotivo como um todo tem procurado diversificar sua estratégia 

como forma de fidelizar o cliente, agregando ao produto um número cada vez 

maior de serviços. Entretanto, a Montadora A acredita que a estratégia de 

sucesso é aquela em que procura fidelizar seus clientes pela qualidade de 

seus produtos e é essa diretriz que a empresa procura atuar. 

 

 

O terceiro fator de análise se refere ao desempenho financeiro da 

empresa. Conforme discussão conceitual apresentada na sessão sobre teoria 

organizacional, a Tabela 4.7 visa investigar como a organização administra 

suas tarefas e controla seu desempenho financeiro de forma a apoiar o 

processo de tomada de decisão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.2.3 Desempenho financeiro 
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Tabela 4.7 - Dados caso A: desempenho financeiro 
Questão Resposta 
20. Os relatórios gerenciais atendem adequadamente a demanda por 
informações para melhorar a tomada de decisão 3 

21. Os relatórios gerencias agrupam e sintetizam os dados das operações da 
organização para facilitar a tomada de decisão 3 

22. Os sistemas gerenciais utilizados são eficazes quanto a agilidade e controle 
sobre as atividades e custos operacionais 2 

23. Com qual frequência sua empresa monitora os seguinte indicadores:  
a. Fluxo de Caixa 5 
b. Liquidez 1 
c. Lucratividade 5 
d. Faturamento 5 
e. Margem Bruta de Contribuição 1 
f. Grau de endividamento 5 

24.A sua empresa faz planejamento financeiro para sustentar as ações 
estratégicas 5 

 
Os resultados indicam que a Montadora A possui ferramentas 

gerenciais que permitem o controle financeiro adequado, isto é, seus relatórios 

atendem a demanda por informações suficientemente bem (questão 20) e dão 

subsídios adequados ao processo decisório (questão 21). Entretanto, embora a 

teoria do ciclo de vida organizacional aborde a necessidade de se aprimorar os 

sistemas de controle gerencial conforme a organização evolui em tamanho e 

complexidade administrativa, pode-se perceber que a Montadora A possui 

ainda espaços para melhoria em seus relatórios e sistemas de controle 

gerenciais. Decorre desta questão que o controle financeiro existe, mas a 

aplicabilidade destas informações no processo de tomada de decisão ainda é 

precário.  

Nesse sentido, a questão 22 expõe algumas lacunas informacionais 

que podem servir de exemplo a esta constatação. É interessante notar que o 

resultado dessa questão mostra a eficácia dos relatórios para todos os 

indicadores, exceto liquidez e margem bruta de contribuição. Em princípio, não 

é possível afirmar que a empresa não disponha de ferramentas capazes de 

controlar estes indicadores, uma vez que diversos outros indicadores estão 

disponíveis. Desta forma, é plausível admitir que a Montadora A simplesmente 

ignora as questões relacionadas a liquidez e margem bruta de contribuição. 

Este resultado ressalta o excesso de confiança proveniente do sucesso, 

abordado por Collins (2010), e salienta que o processo de tomada de decisão é 

fortemente direcionado ao cumprimento dos objetivos de curto-prazo. Além 
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disso, mesmo que a Montadora A utilize as informações disponíveis no seu 

planejamento financeiro (questão 24), não é razoável admitir que os 

indicadores de liquidez e margem bruta de contribuição são considerados. 

Assim, ao desconsiderar do planejamento financeiro estas duas 

variáveis,  a empresa se torna vulnerável ao ambiente, o que resultado reforça 

e importância e a necessidade do protecionismo político direcionado ao setor, 

justificando sua influencia no direcionamento estratégico e na própria estrutura 

interna. 

 

 

A avaliação sobre os fatores endógenos bloco destacam tanto a 

burocracia na execução dos processos internos quanto a carência de estímulos 

ao desenvolvimentos de competência internas. No entanto, a expansão do 

conjunto de competências é crucial não apenas para apoiar os objetivos 

organizacionais, mas serve também como direcionador analítico para que a 

empresa compreenda sua situação atual e tenha condições de elaborar 

estratégias e planos futuros. A partir desta constatação, os resultados 

confirmam os reflexos dessa orientação em relação a definição estratégica e 

reintegra o fato da Montadora A direcionar seus objetivos visando o curto 

prazo, definindo sua estratégia como de manutenção de posição competitiva.  

Além disso, a racionalidade limitada quanto a importância do monitoramento de 

alguns indicadores financeiros salientam o fato da Montadora A tomar decisões 

estratégicas que pode não resultar em bom desempenho, podendo 

comprometer ações futuras em decorrência da falta de folga de recursos. 

A partir da análise individual de cada item pode-se concluir que:  

• A estrutura organizacional é burocrática; 

• A estratégia empresarial é de manutenção da posição competitiva; e 

• O controle financeiro é limitado. 

 

4.2.1.3 Posicionamento estratégico 
 

Para finalizar a apresentação dos resultados referentes a Montadora A, 

4.2.1.2.4 Conclusões sobre os fatores endógenos para a Montadora A 
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esta fase da pesquisa busca compreender a postura estratégico da empresa 

no que se refere as ações que visam compreender as tendências relativas ao 

produtos e serviços.  

 
 

 

Inicialmente, são abordados os itens relacionados a mudança no perfil 

da concorrência. A  Tabela 4.8. mostra o resultado da análise  e ressalta um 

alto grau de alinhamento interno em relação a compreensão dos objetivos 

estratégicos, comprovada pela média ponderada – 4,00.   

 
Tabela 4.8 - Dados caso A: mudança concorrencial 

Questão Resposta 
25. A empresa possui uma declaração de missão e valores institucionais 5 
26. A missão e os valores da empresa estão consistentes com as políticas e 
estratégias 5 

27. A posição da empresa perante o mercado está consistente com os valores da 
empresa 3 

28. Qual é a prioridade estratégica atual? A 
29. Como você avalia a posição competitiva da sua empresa? B 
30. A estratégia competitiva está consistente com os planos organizacionais 4 
31. Os funcionários compreendem a missão e os valores da organização 3 
32. Os valores da organização dão suporte para que a missão da empresa seja 
atingida 4 

33. As estratégias e os planos da organização incluem o número necessário de 
funcionários, as habilidades e experiências necessárias 4 

34. O planejamento estratégico está consistente com todas as áreas da 
organização  3 

35. A liderança da organização comunica aos funcionários quais são os objetivos 
organizacionais de forma clara 4 

36. Os funcionários compreendem a estratégia da empresa e como seu trabalho 
contribui para que esta seja cumprida 2 

 
Os resultado indicam que a Montadora A possui uma declaração de 

missão e valores institucionais (questão 25) que estão consistentes com suas 

políticas e estratégias (questão 26), mas que não é percebido desta maneira 

pelo mercado (questão 27). Esses resultados reforçam as análises anteriores 

na medida que enfatizam um processo de decisão top down e as dificuldades 

identificadas para a execução da estratégia. 

Nesse sentido, a questão 28 mostra que a estratégia atual da 

montadora está focada em seu core business e a questão 29 indica que suas 

decisões estratégicas consideram este posicionamento desde que não se 

assuma grandes riscos. É interessante perceber que esta postura é consistente 

4.2.1.3.1 Mudança concorrencial 
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e alinhada a estratégia competitiva da empresa, que busca fidelizar seus 

clientes pela qualidade do seu produto. Por outro lado, reforça o miopia da 

empresa perante aos movimentos concorrenciais, pois todo o mercado tende a 

diversificação dos seus produtos, diferentemente da Montadora A. Por se tratar 

de uma questão estratégica, não é possível afirmar quem está se posicionando 

melhor, mas a decisão possui inegavelmente um risco estratégico bastante 

significativo. 

Feitas estas considerações, pode-se assim afirmar que a orientação 

estratégica da Montadora A e suas escolhas são determinadas pela forma 

como o conselho visualiza a concorrência e o setor em que atuam. Neste caso, 

o volume de vendas e a própria análise da concorrência são as principais 

variáveis que a auxiliam no ajuste do plano estratégico conforme as 

necessidades e tendências (questão 30). Contudo, é de se esperar que este 

tipo de postura reativa requer um bom nível de compreensão da equipe 

operacional em relação a estratégica. 

Embora a Montadora A possua um plano estratégico, com valores 

institucionais, missão e políticas estratégicas consistentes, os resultados das 

questões 31, 34 e 36 indicam deficiências em relação ao nível de compreensão 

do plano estratégico pelos funcionários e ao entendimento de papéis e 

responsabilidades individuais na execução do plano e consistência deste com 

os demais planos organizacionais que revelam não estar em conformidade. 

Este resultados indicam falha na comunicação interna em relação aos objetivos 

estratégicos da organização e baixa aderência do plano estratégico com o 

institucional, consequência direta da tomada de decisão centralizada. Por 

exemplo, a distribuição dos funcionários quanto às suas funções e 

responsabilidades não é clara: há excesso de pessoas em algumas áreas, 

sendo que muitas atividades são realizadas com duplicidades. Além disso, a 

estrutura de certos departamentos, especialmente os administrativos, são 

descentralizadas e dificultam o controle e comunicação das informações, pois 

os processos acabam não sendo padronizados. 

Desta forma, a empresa tem uma perda significativa na eficiência da 

comunicação interna, o que justifica sua dificuldade na execução da estratégia 

e, consequentemente, o descolamento do seu posicionamento no mercado. 
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O penúltimo fator analisado se refere a capacidade de sobrevivência de 

uma organização em situações de mudança organizacional. A Tabela 4.9 

destaca as principais barreiras institucionais no que tange a capacidade da 

montadora em reestruturar seus processos internos.  

 
Tabela 4.9 - Dados caso A: mudança institucional 

Questão Resposta 
37. Qual é o principal desafio para que a empresa se adapte às mudanças do 
ambiente? D 

 
O resultado da questão 37 indica que o principal desafio da empresa 

para se adaptar às mudanças ambientais é a habilidade de gerenciar o portfólio 

de produtos atual e futuro. Ora, em uma empresa que está completamente 

envolvida com a qualidade dos seus produtos e cujo direcionamento 

estratégico parece ser tão alinhado, não é de se esperar que esta seja a 

principal dificuldade da gestão em um momento de turbulência. Isso porque, 

pela importância estratégica do tema, toda a estrutura de gestão deveria ser 

preparada para lidar com essa questão. 

Na realidade, pode-se interpretar esta questão como mais um indicador 

de miopia da empresa, ao passo que pouco se considera os desafios em 

avaliar as eventuais mudanças ou mesmo construir os possíveis cenários 

estratégicos. Em outros palavras, o modelo de negócio se mostra tão 

enraizado na estrutura que estas questões não são, aparentemente, 

consideradas. 

Conforme os resultados indicaram, a entrevista revelou que o maior 

desafio da Montadora A em relação as mudanças do ambiente é ideológico. Há 

uma certa dificuldade em reavaliar o modelo de negócio e definir metas que 

sejam condizentes com as necessidades do mercado. Por exemplo, poderiam 

se preocupar em formar alianças estratégicas para ampliar oportunidades com 

os fornecedores e conseguir reduzir custos a partir de ganhos com escala. 

Contudo, a cultura e a história da organização tem forte influência sobre a 

tomada de decisões e, por isso, há grandes dificuldades em aceitar a revisão 

do modelo de negócio, da própria estrutura e do nicho de mercado.  

4.2.1.3.2 Mudança institucional 
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Este resultado ressalta a falta de habilidade em reavaliar o modelo de 

negócio. Cabe destacar, contudo, que em função do próprio histórico de 

sucesso, as organizações em estágio de maturidade tendem a ser mais 

resistentes ao processo de mudança, principalmente em relação ao modelo de 

gestão. 

 

 

Por fim, o último fator de análise é a mudança gerencial, que verifica o 

grau de alinhamento da tomada de decisão pelos gestores. A Tabela 4.10 

apresenta os resultados para as questões.  

 
Tabela 4.10 - Dados caso A: mudança gerencial 

Questão Resposta 
38. Qual é a principal barreira à implementação da estratégia? B 
39. O papel e a responsabilidade do comitê diretivo estão documentados no 
estatuto da organização.  4 

40. Os membros do comitê diretivo auxiliam a liderança na definição da missão, 
dos valores, das políticas e das estratégias da organização, e na avaliação do 
seu desempenho e finanças. 

4 

 

Os resultados mostram que a falta de vínculo entre o orçamento e a 

estratégia é a principal barreira à implementação das decisões (questão 38). A 

revisão orçamentária é conduzida internamente a cada quadrimestre e reforça 

a falta de sinergia gerencial e institucional. As divergências começam entre as 

unidades de negócio, departamentos e área que tem interesses próprios e 

divergentes da estratégia de negócio global, desencadeando dificuldades em 

reavaliar e direcionar problemas inerente à própria evolução da montadora.  

Este resultado corrobora com a pesquisa de Roiek (2004), pois embora 

a Montadora A seja reconhecida por seu tamanho, representatividade do 

mercado e excesso de controle administrativo, ela se mostra frágil em lidar com 

seus problemas internos, demonstrando não possuir um plano de 

desenvolvimento organizacional claro. Essa análise reforça as constatações 

referentes a estrutura organizacional, na qual a existência de cursos de 

formação para os recursos humanos não se refletem nem estimulam o 

desenvolvimentos de competências internas da organizacional. 

4.2.1.3.3 Mudança gerencial 
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Já a questão 39 revela que a montadora possui um comitê diretivo, 

cujos papéis e responsabilidades estão definidos em estatuto. Além disso, 

estes membros participam ativamente das diretrizes estratégicas da 

corporação. Porém, ao desdobrarem esta estratégia da corporação para as 

unidades de negócio, nem sempre há consenso quanto aos objetivos e papéis 

de cada um, fato este confirmado pela avaliação dos itens anteriores. Mesmo 

assim, o entrevistado considera que a montadora possui um plano de 

governança claro e objetivo. 

Contudo, a característica centralizadora dificulta o direcionamento 

estratégico e, consequentemente, o processo de comunicação institucional se 

torna ineficaz. Dessa forma, pode-se considerar que mesmo o apoio dos 

membros do comitê no desdobramento da estratégia (questão 40) não é 

suficiente, pois os departamentos têm dificuldades em absorver as demandas 

da estratégia, sendo agravada pelo fato da própria estrutura organizacional não 

estar adequada e alinhada à diretriz. Muitas decisões são tomadas sem 

considerar os impactos destas e se a estrutura interna está preparada para 

atendê-la.  

 

 

Esta análise busca compreender o quão preparada a Montadora A está 

para atender as demandas de cunho concorrencial, institucional e gerencial. 

Para Hamel e Valikangas (2003) as organizações declinam em função de 

estratégias que não revisam a estrutura do modelo de negócios. A avaliação 

sobre os fatores que mensuram o posicionamento estratégico indicam que as 

ações estratégicas não são dominantes e muito focadas no core business; este 

resultado remete a Montadora A ao estágio de inércia estratégica (D’aveni, 

1989, 1990). Sendo assim, a forma como ela integra estes elementos indica 

que o desdobramento da estratégia não é executado com total eficácia em 

função das limitações de papéis e responsabilidade de sua equipe, 

desencadeadas por falhas de comunicação. Para D’aveni (1989, 1990), a 

comunicação é uma das variáveis que podem ajudar a equipe de gestores a 

identificar aspectos do ambiente que são relevantes para a organização 

durante os momentos de crise e/ou declínio. Além disso, a centralização de 

4.2.1.3.4 Conclusões sobre o posicionamento estratégico da Montadora A 
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poder tornou-a mais rígida em relação a compreensão das mudanças 

necessárias, desencadeando falhas nos desdobramentos estratégicos para as 

diversas unidades necessidades. Em contrapartida, os resultados decorrentes 

do processo de aprendizado organizacional tornaram-na obsoleta em relação a 

capacidade de se adaptar as constantes e imprevisíveis mudanças ambientais. 

A seguir a análise sintetizada de cada um dos elementos analisados 

individualmente é apresentada:  

• O grau de compreensão das estratégias é baixo; 

• A pré-disposição à mudanças institucionais é muito baixa; e 

• O alinhamento estratégico é baixo. 

 

4.2.1.4 Conclusão do Caso A 
 

Para sintetizar o caso e facilitar a visualização da análise completa, a 

Figura 4.12 consolida as conclusões de cada bloco da pesquisa 

 

 
 

Figura 4.12 - Conclusões Montadora A 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2.2 Montadora B 

 
A montadora B atua no Brasil há mais de 100 anos, com faturamento 

anual acima de R$ 6,0 bilhões, representando 6,7% do mercado de veículos 

leves. Ela é responsável pela geração de mais de 10.000 empregos diretos em 

sua unidade industrial e, além disso, possui uma rede de distribuição composta 

por mais de 400 concessionárias. 

Assim, para iniciar a análise deste caso, a Figura 4.13 apresenta o 

desempenho de produção e vendas da Montadora B durante os últimos 12 

anos. 

 

 
Figura 4.13 - Dados de mercado montadora B 

Fonte: Anfavea (2012) 
 

A Figura 4.13 mostra que a alavancagem no crescimento da produção e 

vendas da Montadora iniciou em 2001 e foi crescente até 2005. Os dados 

indicam que o período entre 2001 e 2005 apresentou um crescimento anual 

médio acentuado de 30% para produção e 24% para as vendas.  

Porém, a partir de 2005, as velocidades de crescimento das vendas e, 

principalmente, da produção reduziram de forma abrupta, indicando um 

possível estágio de maturidade organizacional, já que no mesmo período o 

mercado manteve suas taxas de crescimento. Portanto, nota-se a existência de 

um nítido descolamento entre os resultados da Montadora B e os dados do 

mercado a partir de 2006: enquanto o mercado mantém sua taxa de 
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crescimento, a Montadora B apresenta uma nítida estagnação, culminando 

com a queda das unidades produzidas e vendidas. Esta análise pode ser 

verificada na Figura 4.14 que compara as taxas de crescimento do mercado e 

da Montadora B no período considerado. 

 

  
 

Figura 4.14 - Taxa de crescimento do mercado Brasil x Montadora B 
Fonte: Anfavea (2012) 

 

Assim, de acordo com estes dados preliminares, há indícios de que a 

Montadora B também represente um caso de declínio, conforme Hoffman 

(1989) e Bibeault (1999).  
 

 

4.2.2.1 Análise ambiental – fatores exógenos 
 

Dando continuidade na análise da Montadora B, são apresentados a 

seguir as respostas obtidas com a aplicação do questionário. Esta primeira 

etapa visa analisar os fatores exógenos, isto é, aqueles que são externos à 

empresa: competitividade do mercado, direção estratégica e políticas públicas. 

 

 

O primeiro fator analisado é a competitividade da empresa no mercado. 

A Tabela 4.11 apresenta as respostas para as questões sobre análise da 

competitividade do mercado do caso B. 
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Tabela 4.11 - Dado caso B: competitividade do mercado 
Questão Resposta 
1. A organização possui uma área específica para monitorar tendências de 
mercado? C 

2. Com qual frequência a empresa monitora:  
a. Crescimento do mercado 4 
b. Tendência de consumo 4 
c. Tendência de tecnologia 4 
d. Aumento do número de competidores 3 
e. Patentes detidas pelos concorrentes 2 
f. Diversificação da linha de produtos 3 
g. Políticas de subsídio oficiais 4 
h. Riscos políticos 4 

3. Quando ocorre uma modificação no nicho de mercado, qual destas alternativas 
tem maior probabilidade de ocorrer? C 

 
A resposta da questão 1 indica que a Montadora B possui uma área de 

inteligência de mercado para monitorar tendências que está hierarquicamente 

relacionada à área de marketing. Na avaliação do entrevistado, a Montadora B 

também faz uso do monitoramento de tendências como parte de processo de 

análise SWOT. Este resultado indica uma postura ativa e capaz de oferecer 

agilidade aos desafios competitivos. 

Entretanto, mesmo havendo uma nítida preocupação da empresa em 

monitorar o mercado, a média obtida na questão 2 foi de 3,5. Em princípio, este 

resultado indica uma postura ativa em relação ao monitoramento. Porém, para 

que esta afirmação seja confirmada, uma análise detalhada de cada indicador 

deverá ser conduzida para destacar a intensidade com que cada item é 

analisado.  

É interessante destacar que a variação das respostas do entrevistado 

para a questão 2 tem pouca amplitude: 5 dos 8 itens foram respondidos com a 

nota 4,  2 itens com nota 3 e apenas 1 item com nota 2. Nota-se que enquanto 

questões como crescimento do seu mercado, tendências de consumo e de 

tecnologia, políticas de subsídios oficiais bem como riscos políticos são 

monitoradas com uma postura bastante ativa e demonstram o forte 

direcionamento da empresa aos fatores competitivos de longo prazo. Em 

contrapartida, questões como aumento do número de concorrentes, patentes 

detidas pelos concorrentes e diversificação da linha de produtos, que 

tradicionalmente representam fatores competitivos de curto prazo, são 

deixados em segundo plano. Esta análise permite concluir que a Montadora B 
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possui uma postura ativa e aparentemente bem estabelecida em relação ao 

monitoramento de tendências, com uma alta capacidade de reorientação 

estratégica, demonstrando estar preparada para surpresas do ambiente, 

confirmando os argumentos de Hamel e Valinkangasa (2003). 

Com relação à questão 3, que explora o modo como os nichos de 

mercado evoluem, a resposta indica que grande parte das mudanças 

estruturais que ocorrem no setor são decorrentes do próprio mercado local. 

Nesse sentido, a Montadora B entende que quatro variáveis são importantes 

para acompanhar a evolução do mercado: consumo, tecnologia, políticas de 

subsídios, riscos políticos, e ocasionalmente, diversificação de linhas de 

produto. Por este motivo, esses fatores são considerados durante a fase de 

planejamento estratégico e ajudam a compreender e definir as necessidades 

internas da empresa e, consequentemente, o melhor tipo de abordagem 

estratégica (PERCE; ROBBINS, 1994) para que a Montadora B considere tanto 

o mercado atual quanto as novas oportunidades de mercado. 

Esses resultados corroboram com a questão que avalia a grau de 

mudança do nicho de mercado. Para esta montadora, a mudança no tamanho 

do nicho é evolutiva e se transforma ao longo dos anos. Pelo fato do tamanho 

do nicho e da estrutura da indústria automotiva ser mais burocrática, o índice 

de diversificação estratégica e estrutural tende a ser mais rígida. Porém, os 

resultados deste bloco de análise apresentaram fortes indícios de que a 

Montadora B possui uma estrutura interna capaz de dar suporte estratégico, 

contrapondo os diagnósticos levantados até o momento. Sendo assim, pode-se 

concluir que a Montadora B aparentemente não possui tendência a inércia 

estratégica, conforme investigação de Haveman (1983). Porém esta análise 

será confirmada no bloco que avalia a tipificação dos movimentos gerencias. 

 
 

 

O segundo fator analisado é a direção estratégica da empresa. A 

Tabela 4.12. destaca as respostas da Montadora B para as variáveis 

consideradas neste bloco de questões. 

 
 

4.2.2.1.2 Direção estratégica 
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Tabela 4.12 - Dados caso B: direcionamento estratégico 
Questão Resposta 
4. Como você define a estratégia atual da organização? A 
5. Quais planos estratégicos são desenvolvidos e divulgados para orientar o 
aproveitamento das oportunidades de mercado. B 

6. Qual destas alternativas é considerada a maior barreira a eficácia do 
planejamento estratégico na sua empresa? C 

 
 

Em primeiro lugar, a resposta à questão 4 indica que a estratégia atual 

da Montadora B é ofensiva, isto é, prioriza a expansão para novos mercados. 

Pode-se considerar que este direcionamento está alinhado com os fatores de 

competitividade identificados no bloco anterior. 

Esta orientação pode ser verificada pela questão 5, que explora os 

planos estratégicos desenvolvidos e divulgados pela empresa, cujo foco central 

é investimentos em novos produtos. Do ponto de vista estratégico, estes 

planos estão alinhados às diretrizes internas e reforça que a empresa define 

seus objetivos visando não apenas o cumprimento de metas de curto prazo, 

mas também as de longo prazo. Contudo, mesmo havendo um alinhamento 

interno, percebe-se uma inconsistência deste direcionamento com os 

resultados obtidos pela empresa nos últimos anos, no qual se constata uma 

redução constante na participação de mercado desde 2005, conforme mostra a 

Figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15- Evolução da Participação de Mercado da Montadora B 

Fonte: Anfavea (2012) 
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A justificativa para esta situação está implícita na questão 6, na qual se 

destaca que a principal barreira a eficácia do planejamento estratégico da 

Montadora B é desencadeada por forças políticas que se sobressaem as 

relações gerenciais. Neste sentido, a falta de autonomia dos gestores em 

relação ao processo de tomada de decisão, pode dificultar a adaptação desta 

em relação as novas necessidades. Logo, este resultado demonstra que a 

estrutura política da organização, juntamente com a racionalidade limitada dos 

gestores, compõem importantes variáveis cujas relações causais podem 

desencadear em declínio devido à instabilidade do poder. Em outras palavras, 

mesmo quando há alinhamento entre as ações estratégicas é preciso avaliar 

se a estrutura interna está prepara para atender estas demandas, pois a 

organização corre o risco de priorizar planos que são não estão condizentes 

com a realidade momentânea da organização, desencadeando o declínio. 

 

 

Por fim, o último fator analisado são as políticas públicas relacionadas 

ao setor, sintetizadas na Tabela 4.13. que indica o papel dos agentes 

regulatórios frente a importância estratégica para a montadora B. A média 

destas questões 4,0 e salienta o grau de importância e influência estratégica do 

governo brasileiro e das políticas locais perante as diretrizes internas da 

empresa. 

 
Tabela 4.13 - Dados caso B: políticas públicas 

Questão Resposta 
7. As ações do órgão regulador influencia a diretriz estratégica definida pelo 
comitê executivo da empresa: 

 

a. As variáveis político-legais são consideradas na formulação das 
estratégias da empresa. 5 

b. Após a definição estratégica, todas as variáveis político-legais são 
consideradas para ajustar o planejamento. 5 

c. Seguimos uma diretriz global que adaptamos às realidades do país 
apenas quando necessário. 2 

 
Para a Montadora B, todas as políticas públicas e ações do órgão 

regulador do setor automobilístico são avaliadas e consideradas no plano 

estratégico da empresa. Logo, pode-se concluir que as políticas de 

regulamentações governamentais tem forte influência nas diretrizes 

estratégicas desta montadora. É intrigante perceber que o grau de influencia 

4.2.2.1.3 Políticas públicas 
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das decisões globais é relativamente baixo nesta organização (resposta 2 à 

questão 7c). 

 

 

A avaliação sobre os fatores exógenos indica que embora haja um 

constante declínio na participação de mercado da Montadora B, sua postura 

competitiva atual é ofensiva e bastante focada em definir uma diretriz que não 

esteja focada em superar apenas as dificuldades momentâneas, mas já 

observando as tendências de longo prazo. São grandes os incentivos e 

investimentos em novos produtos e, por consequência, há uma preocupação 

em monitorar indicadores de tendências para direcionar a assertividade destes. 

Além disso, a empresa, assim como o setor, enfrenta algumas 

dificuldade quanto ao próprio modelo de negócio, sua estratégia é altamente 

dependente de políticas e incentivos governamentais. Dessa forma, a análise 

individual dos itens pode ser sintetizada da seguinte forma: 

• A postura competitiva é ativa. 

• A direção estratégica é equilibrada entre curto e longo prazo. 

• A dependência de políticas públicas é alta. 

 

4.2.2.2 Análise organizacional – fatores endógenos 
 

Conhecidos os fatores exógenos, a próxima etapa apresentará as 

respostas obtidas com relação aos fatores endógenos. 

 

 

O primeiro fator analisado é a estrutura organizacional da empresa. A 

Tabela 4.14 consolida os resultados da avaliação sobre as características 

organizacionais da Montadora B, resultando o valor 3,8 como avaliação média 

da empresa, o que ressalta um alto índice de alinhamento interno com as 

diretrizes estratégicas, confirmando os resultados do bloco anterior. 

 

 

4.2.2.1.4 Conclusões sobre os fatores exógenos para a Montadora B 

4.2.2.2.1 Estrutura organizacional 
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Tabela 4.14 - Dados caso B: estrutura organizacional 

Questão Resposta 
8. O organograma demonstra a realidade das linhas de responsabilidade e poder 
entre os diferentes cargos na organização. 4 

9. Os funcionários são recrutados de acordo com um nível concordado de 
habilidades e experiências. 4 

10. Os funcionários possuem um plano de carreira, com metas pessoais de 
crescimento que estejam aderentes aos interesses da empresa. 4 

11. Os funcionários participam de cursos, treinamentos e outros eventos de 
capacitação e atualização. 4 

12. Os funcionários aceitam mudanças e desafios que afetam as suas atividades 4 
13. A sua empresa tem problemas com a rotatividade de empregados em 
atividades estratégicas. 3 

 

Os resultados mostram que a Montadora B se preocupa em dispor de 

uma equipe de funcionários apta ao desenvolvimento de suas atividades, o que 

se percebe pelas elevadas notas obtidas nas questões 9 e 11 que tratam da 

seleção e capacitação das equipes, respectivamente. Além disso, não tem 

dificuldade de manter um clima positivo e motivador, o que poder ser 

comprovado pelas notas altas às questões 10 sobre plano de carreira e 12 

sobre mudanças. Esta situação acaba por ser confirmada ao se analisar a 

resposta da questão 13, que indica um índice relativamente baixo de turnover 

da equipe: o que em princípio poderia ser avaliado com um bom indicador de 

recursos humanos. Todas essas questões culminam em um organograma que 

reflete as linhas de responsabilidade e as estruturas de poder da empresa, o 

que acaba por estimular o processo de desenvolvimento de competências 

internas e, por consequência, o aprendizado organizacional. Nesse sentido, 

pode-se inferir que as perspectivas de desenvolvimento interno estão 

claramente definidas. Há um organograma corporativo que reflete o papel 

institucional dos empregados que não é limitado pela alta burocracia no 

processo de tomada de decisão. Embora a forma em que as rotinas e as 

atividades estão estruturadas levam ao enrijecimento do modelo 

organizacional, estas não comprometem a capacidade da Montadora B em 

investir em práticas que a tornem mais competitiva. Neste caso, pode-se 

confirmar que a Montadora B sabe quais conjuntos de competências deverão 

ser desenvolvidos para que esta seja capaz de explorar novas oportunidades 

de mercado. 

Diferentemente dos argumentos apontados por Amburgey, Kelly e 
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Barnett (1993) em relação a dificuldade das empresas em estágio de 

maturidade aceitar mudanças, os resultados encontrados confirmam que a 

Montadora B não tem encontrado dificuldades em redefinir sua estrutura ou 

modelo de negócio para se tornar mais competitiva. Além disso, os resultados 

indicam que seus processos internos estão alinhados com seus objetivos 

estratégicos. Expandindo a análise, pode-se inferir que este alinhamento é 

resultado de uma renovação da estrutura organizacional, ou do clima 

organizacional de modo mais amplo, promovida pela mudança do comando 

executivo da instituição e que, aparentemente, vem surtindo resultados 

positivos.  

 

 

O segundo fator analisado neste bloco é a estratégia empresarial, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 4.15.  

 
Tabela 4.15 - Dados caso B: estratégia empresarial 

Questão Resposta 
14. O processo de tomada de decisão caracteriza-se por seu um processo 
delegado aos diretores com parecer dos gerentes D 

15.A sua empresa depende quase que exclusivamente de um único cliente 1 
16.A sua empresa depende quase que exclusivamente de um único fornecedor 1 
17.A sua empresa faz pesquisa de satisfação dos clientes para avaliar seus 
produtos atuais 4 

18.A sua empresa faz pesquisa de satisfação dos clientes para entender as 
expectativas destes em relação aos lançamentos futuros 4 

19.A sua empresa costuma reestruturar suas operações 3 
 

O resultado obtido na questão 14, referente ao processo de tomada de 

decisão, mostra uma estrutura de poder delegado aos diretores com parecer 

dos gerentes. A princípio, este resultado indica que a Montadora B não tem 

uma estrutura totalmente centralizadora e demonstra ter facilidade em aceitar 

mudanças ao se considerar o dinamismo e o estímulo à renovação. Isso se 

reflete, por exemplo, na pouca dependência das diretrizes globais e no alto 

grau de customização da estratégia para o contexto nacional, conforme 

identificado no bloco de análise anterior. 

Porém, os conflitos internos destacados anteriormente não confirmam 

esse resultado. Essa reflexão é importante para o tratamento das questões 

4.2.2.2.2 Estratégia Empresarial 
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relacionadas ao direcionamento estratégico, pois o alto envolvimento e a 

motivação das equipes nos processos estratégicos resultam em uma facilidade 

inerente de executar as decisões e, por consequência, reorientar suas 

diretrizes de modo eficaz, reduzindo a probabilidade de inércia estratégica. 

Neste sentido, as questões 15 a 19 explicitam as consequências: a 

empresa tem uma posição estratégica favorável, com uma carteira de clientes 

pulverizada (questão 15) e pouca dependência de fornecedores (questão 16), 

bem como monitora regularmente a satisfação dos clientes (questão 17) e suas 

expectativas futuras com relação aos produtos (questão 18), mas apenas 

ocasionalmente há uma mudança significativa nas suas operações a partir 

destas percepções de mercado (questão 19). 

 

 

O terceiro fator de análise se refere ao desempenho financeiro da 

empresa. Conforme discussão conceitual apresentada na sessão sobre teoria 

organizacional, a Tabela 4.16 visa investigar como a organização administra 

suas tarefas e controla seu desempenho financeiro de forma a apoiar o 

processo de tomada de decisão.  

 
Tabela 4.16 - Dados caso B: desempenho financeiro 

Questão Resposta 
20. Os relatórios gerenciais atendem adequadamente a demanda por 
informações para melhorar a tomada de decisão 4 

21. Os relatórios gerencias agrupam e sintetizam os dados das operações da 
organização para facilitar a tomada de decisão 4 

22. Os sistemas gerenciais utilizados são eficazes quanto a agilidade e controle 
sobre as atividades e custos operacionais 3 

23. Com qual frequência sua empresa monitora os seguinte indicadores:  
a. Fluxo de Caixa 5 
b. Liquidez 5 
c. Lucratividade 5 
d. Faturamento 5 
e. Margem Bruta de Contribuição 5 
f. Grau de endividamento 5 

24.A sua empresa faz planejamento financeiro para sustentar as ações 
estratégicas 4 

 

Os resultados indicam que a Montadora B possui ferramentas 

gerenciais que permitem o controle financeiro adequado, isto é, seus relatórios 

atendem a demanda por informações (questão 20) e dão subsídios adequados 

4.2.2.2.3 Desempenho financeiro 
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ao processo decisório (questão 21). Porém, percebe-se que a Montadora B 

possui ainda espaços para melhoria em seus relatórios e sistemas de controle 

gerenciais, naturais de qualquer processo evolutivo das organizações e dos 

próprios sistemas de informação.  

Embora a questão 22 não destaque nenhuma lacuna informacional que 

sirva de exemplo a esta constatação, pelo contrário, mostra a eficácia do 

monitoramento para todos os indicadores, é possível afirmar que a forma com 

que estas informações são trabalhadas internamente não atende a demanda 

gerencial de forma plena para se definir os planos tanto de curto quanto de 

longo prazo.  Logo, é possível afirmar que a empresa dispõe de ferramentas 

capazes de controlar estes indicadores, uma vez que a Montadora B utilize 

todas as informações disponíveis no seu planejamento financeiro (questão 24), 

minimizando sua vulnerabilidade em relação ao ambiente.  

Este resultado não corrobora com o excesso de confiança proveniente 

do sucesso, abordado por Collins (2010), e reforça que o processo de tomada 

de decisão é fortemente direcionado ao cumprimento dos objetivos de longo 

prazo.  

 

 

A avaliação sobre os fatores endógenos bloco destacam uma estrutura 

flexível em relação  ao processo de tomada de decisão, porém os conflitos 

políticos acabam por comprometer a orientação estratégica: um exemplo disso  

é a redução do market share durante os últimos 7 anos. Embora este indicador 

possa estar comprometendo todo processo de execução da estratégia, o fato 

desta se preocupar em estimular o desenvolvimento de competência internas 

para apoiar os objetivos organizacionais, a apoia para que esta compreenda 

sua situação atual e tenha condições de elaborar estratégias e planos futuros 

mais assertivos.  

A partir desta constatação, os resultados confirmam os reflexos dessa 

orientação em relação a definição estratégica e reintegra o fato da Montadora 

B direcionar seus objetivos visando o longo prazo, definindo sua estratégia 

como ofensiva. Porém, a perda de posição competitiva desencadeou um 

direcionamento estratégico focado em manter a posição competitiva para 

4.2.2.2.4 Conclusões sobre os fatores endógenos para a Montadora B 
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superar dificuldades presentes. Por isso a preocupação em relação ao controle 

dos indicadores financeiros  para monitorar o desempenho de maneira a não 

comprometer ações futuras em decorrência da falta de folga de recursos. 

A partir da análise individual de cada item pode-se concluir que:  

• A estrutura organizacional é burocrática; 

• A estratégia empresarial é de manutenção da posição competitiva; e 

• O controle financeiro é eficaz. 

 

4.2.2.3 Posicionamento estratégico 
 

Para finalizar a apresentação dos resultados referentes a Montadora B, 

esta fase da pesquisa busca compreender a postura estratégico da empresa 

no que se refere as ações que visam compreender as tendências relativas ao 

produtos e serviços.  

 
 

 

Inicialmente, são abordados os itens relacionados a mudança no perfil 

da concorrência. A  Tabela 4.17. mostra o resultado da análise  e ressalta um 

alto grau de alinhamento interno em relação a compreensão dos objetivos 

estratégicos, comprovada pela média ponderada – 4,30.   

 
Tabela 4.17 - Dados caso B: mudança concorrencial 

Questão Resposta 
25. A empresa possui uma declaração de missão e valores institucionais 5 
26. A missão e os valores da empresa estão consistentes com as políticas e 
estratégias 4 

27. A posição da empresa perante o mercado está consistente com os valores da 
empresa 4 

28. Qual é a prioridade estratégica atual? C 
29. Como você avalia a posição competitiva da sua empresa? B 
30. A estratégia competitiva está consistente com os planos organizacionais 4 
31. Os funcionários compreendem a missão e os valores da organização 4 
32. Os valores da organização dão suporte para que a missão da empresa seja 
atingida 5 

33. As estratégias e os planos da organização incluem o número necessário de 
funcionários, as habilidades e experiências necessárias 4 

 
 
 

4.2.2.3.1 Mudança concorrencial 
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Tabela 4.17 - Dados caso B: mudança concorrencial (continuação) 
Questão Resposta 
34. O planejamento estratégico está consistente com todas as áreas da 
organização  4 

35. A liderança da organização comunica aos funcionários quais são os objetivos 
organizacionais de forma clara 5 

36. Os funcionários compreendem a estratégia da empresa e como seu trabalho 
contribui para que esta seja cumprida 4 

 
Os resultados indicam que a Montadora B possui uma declaração de 

missão e valores institucionais (questão 25) que estão consistentes com suas 

políticas e estratégias (questão 26) e percepção do mercado (questão 27). 

Esses resultados reforçam as análises anteriores na medida que enfatizam um 

processo de decisão compartilhado entre os líderes da organização e reforça o 

apoio interno em executar a estratégia. 

Neste sentido, a questão 28 mostra que a estratégia atual da 

montadora está focada em estipular metas mais audaciosas para superar 

dificuldades presentes e a questão 29 indica que suas decisões estratégicas 

consideram este posicionamento desde que não se assuma grandes riscos. É 

interessante perceber que esta postura é consistente e alinhada a estratégia 

competitiva da empresa, que busca investir em novos produtos. Este resultado 

reforça que a Montadora B não possui uma postura míope em relação aos 

movimentos concorrenciais, pois todo o mercado tende a diversificação dos 

seus produtos. Por se tratar de uma questão estratégica, não é possível afirmar 

se este posicionando é o melhor, mas a decisão minimiza o risco estratégico e 

esta aderente com a prioridade atual. 

Feitas estas considerações, pode-se assim afirmar que a orientação 

estratégica da Montadora B e suas escolhas são determinadas pela forma 

como o conselho visualiza a concorrência e o setor em que atuam. Neste caso, 

o volume de vendas e a própria análise da concorrência são as principais 

variáveis que a auxiliam no ajuste do plano estratégico conforme as 

necessidades e tendências (questão 30). Contudo, é de se esperar que este 

tipo de postura reativa requer um bom nível de compreensão da equipe 

operacional em relação a estratégica, fato confirmado no bloco anterior. 

Sendo assim, pode-se dizer que além da Montadora B possuir um plano 

estratégico, com valores institucionais, missão e políticas estratégicas 

consistentes, o que se percebe pelos resultados das questões 31, 34 e 36 que 
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confirmam o nível de compreensão do plano estratégico pelos funcionários, o 

entendimento de papéis e responsabilidades individuais na execução do plano 

e a consistência deste com os demais planos organizacionais revelam estar em 

conformidade. Este resultados indicam eficiência na comunicação interna em 

relação aos objetivos estratégicos da organização e aderência do plano 

estratégico com o institucional.  

 

 

O penúltimo fator analisado se refere a capacidade de sobrevivência de 

uma organização em situações de mudança organizacional. A Tabela 4.18 

destaca as principais barreiras institucionais no que tange a capacidade da 

montadora em reestruturar seus processos internos.  

 
Tabela 4.18  - Dados caso B: mudança institucional 

Questão Resposta 
37. Qual é o principal desafio para que a empresa se adapte às mudanças do 
ambiente? B 

 
O resultado da questão 37 indica que o principal desafio da empresa 

para se adaptar às mudanças ambientais é a habilidade em considerar 

cenários alternativos na formulação da estratégia. Esta consideração é, pelas 

análises realizadas até este momento, natural do processo de mudança da 

estrutura organizacional: um mudança do comando executivo da empresa 

aliado ao grande esforço na compreensão do ambiente e na identificação de 

alternativas é responsável pela criação de muitos cenários que, por vezes, são 

incertos e contraditórios. Assim, se a organização não deseja assumir grandes 

riscos, o esforço na escolha do melhor cenário deve ser, em princípio, o 

principal ponto de inflexão da estratégia.  

 

 

Por fim, o último fator de análise é a mudança gerencial, que verifica o 

grau de alinhamento da tomada de decisão pelos gestores. A Tabela 4.19. 

apresenta os resultados para as questões.  

 
 

4.2.2.3.2 Mudança institucional 

4.2.2.3.3 Mudança gerencial 



 

  139 

Tabela 4.19 - Dados caso B: mudança gerencial 
Questão Resposta 
38. Qual é a principal barreira à implementação da estratégia? B 
38. Qual é a principal barreira à implementação da estratégia? B 
40. Os membros do comitê diretivo auxiliam a liderança na definição da missão, 
dos valores, das políticas e das estratégias da organização, e na avaliação do 
seu desempenho e finanças. 

4 

 

Os resultados mostram que a falta de vínculo entre o orçamento e a 

estratégia é a principal barreira à implementação das decisões (questão 38). 

Ora, não é de se esperar que em uma organização cujo alinhamento se mostra 

tão evidente e cujos indicadores financeiros são tão eficazes haja qualquer 

dificuldade de vínculo entre a estratégia e o orçamento. As divergências podem 

ser percebidas entre as unidades de negócio, departamentos e área que tem 

interesses próprios e divergentes da estratégia de negócio global, 

desencadeando dificuldades em reavaliar e direcionar problemas inerente à 

própria evolução da montadora, reforçando que uma das principais barreiras à 

implementação do planejamento estratégico é decorrente de conflitos políticos, 

confirmando os resultados do bloco anterior. 

Embora os resultados indiquem que a Montadora B possua uma plano 

de desenvolvimento organizacional claro, com uma nítida preocupação em 

controlar os resultados financeiros e de mercado, ela se mostra frágil em lidar 

com seus problemas internos, sobretudo na execução estratégica. Essa 

análise é reforçada pelas constatações referentes ao direcionamento 

estratégico, na qual a existência de conflitos e forças políticas se sobressam às 

relações gerenciais e pelo fluxo de informações crescentes decorrentes no 

excesso de controle financeiro. Como mencionado por Borges e Villavicencio 

(2004) a falta de dados é um obstáculo permanente e ameaça todo o esforço 

estratégico. 

Assim, a racionalidade limitada dos gestores faz com que suas 

decisões sejam delineadas por limites, cujos parâmetros de influência variam 

conforme suas características pessoais e, portanto, podem afetar tanto a 

escolha da estratégia quanto os resultados organizacionais, conforme 

apontado por Andersen, (2000) e Park e Krishnan (2001).  

A questão 39 revela que a Montadora B possui um comitê diretivo, 

cujos papéis e responsabilidades estão plenamente definidos em estatuto e, 
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além disso, estes membros participam ativamente das diretrizes estratégicas 

da corporação (questão 40). Porém, pode-se considerar que mesmo o apoio 

dos membros do comitê no desdobramento da estratégia não é suficiente, pois 

os departamentos têm dificuldades em absorver as demandas da estratégia, 

sendo agravada pelo fato da própria estrutura organizacional não estar 

adequada e alinhada à diretriz. Isso se reflete nas dificuldades do vínculo entre 

a estratégia e o orçamento. Assim, ao desdobrarem esta estratégia da 

corporação para as unidades de negócio, nem sempre há consenso quanto 

aos objetivos e papéis de cada um, fato este confirmado pela avaliação dos 

itens anteriores. Mesmo assim, o entrevistado considera que a montadora 

possui um plano de governança claro e objetivo. 

 

 

Esta análise busca compreender o quão preparada a Montadora B está 

para atender as demandas de cunho concorrencial, institucional e gerencial. 

Para Hamel e Valikangas (2003) as organizações declinam em função de 

estratégias que não revisam a estrutura do modelo de negócios. Porém, a 

avaliação sobre os fatores que mensuram o posicionamento estratégico 

indicam que as ações estratégicas são dominantes e muito focadas em definir 

metas audaciosas para superar dificuldades presentes; este resultado não 

remete a Montadora B ao estágio de inércia estratégica (D’aveni, 1989, 1990). 

Sendo assim, a forma como ela integra estes elementos indica que o 

desdobramento da estratégia é executado com total eficácia em função da 

clara definição de papéis e responsabilidade de sua equipe, desencadeadas 

por falhas de comunicação e, especificamente, nos conflitos políticos. Para 

D’aveni (1989), a comunicação é uma das variáveis que podem ajudar a 

equipe de gestores a identificar aspectos do ambiente que são relevantes para 

a organização durante os momentos de crise e/ou declínio. Além disso, a 

centralização de poder tornou-a mais rígida em relação a compreensão das 

mudanças necessárias, desencadeando falhas nos desdobramentos 

estratégicos para as diversas unidades necessidades. Em contrapartida, os 

resultados decorrentes do processo de aprendizado organizacional tornaram-

4.2.2.3.4 Conclusões sobre o posicionamento estratégico da Montadora B 
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na obsoleta em relação a capacidade de se adaptar as constantes e 

imprevisíveis mudanças ambientais. 

A seguir a análise sintetizada de cada um dos elementos analisados 

individualmente é apresentada:  

• O grau de compreensão das estratégias é alto; 

• A pré-disposição à mudanças institucionais é média; e 

• O alinhamento estratégico é médio. 

 

4.2.2.4 Conclusão do Caso B 
 

Para sintetizar o caso e facilitar a visualização da análise completa, a 

Figura 4.16 consolida as conclusões de cada bloco da pesquisa. 

 
Figura 4.16 – Conclusões Montadora B 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2.3 Montadora C 

 
A montadora C atua no Brasil há mais de 100 anos, com faturamento 

anual acima de R$ 6,0 bilhões, representando 15,8% do mercado de veículos 

leves. Ela é responsável pela geração de mais de 20.000 empregos diretos em 

sua unidade industrial. Além disso, possui uma rede de distribuição composta 

por mais de 300 concessionárias. 

Assim, para iniciar a análise deste caso, a Figura 4.17 apresenta o 

desempenho de produção e vendas da Montadora C durante os últimos 12 

anos. 

 
Figura 4.17- Dados de mercado montadora C 

Fonte: Anfavea (2012) 
 

A Figura 4.17 mostra o crescimento da produção e de vendas da 

Montadora C desde 1999. Os dados indicam que o período entre 1999 e 2001 

apresentou um crescimento anual médio acentuado de 24% para produção e 

15% para as vendas.  

Porém, a partir de 2002, a velocidade com que a produção e as vendas 

evoluíram nos anos anteriores foi baixo e em alguns períodos quase nulo. 

Existe um nítido descolamento entre os resultados da Montadora C e os dados 

do mercado a partir de 2002. Enquanto o mercado mantém seus indicadores 

de crescimento em termos de unidades produzidas e vendidas, a Montadora C 

apresenta uma nítida estagnação nos anos subsequentes. Esta análise pode 
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ser verificada na Figura 4.18 que compara as taxas de crescimento do 

mercado e da Montadora C no período considerado. 

 

  
Figura 4.18 - Taxa de crescimento do mercado Brasil x Montadora C 

Fonte: Anfavea (2012) 
 

Assim, de acordo com a análise dos dados preliminares da Montadora 

C, há indícios de que esta represente um caso de declínio, conforme Hoffman 

(1989) e Bibeault (1999).  
 

 

4.2.3.1 Análise ambiental – fatores exógenos 
 

Dando continuidade na análise da Montadora C, são apresentados a 

seguir as respostas obtidas com a aplicação do questionário. Esta primeira 

etapa visa analisar os fatores exógenos, isto é, aqueles que são externos à 

empresa: competitividade do mercado, direção estratégica e políticas públicas. 

 

 

O primeiro fator analisado é a competitividade da empresa no mercado. 

A Tabela 4.20 apresenta as respostas para as questões sobre análise da 

competitividade do mercado do caso C. 
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Tabela 4.20 – Dados caso C: competitividade do mercado 
Questão Resposta 
1. A organização possui uma área específica para monitorar tendências de 
mercado? Todas 

2. Com qual frequência a empresa monitora:  
a. Crescimento do mercado 5 
b. Tendência de consumo 5 
c. Tendência de tecnologia 5 
d. Aumento do número de competidores 5 
e. Patentes detidas pelos concorrentes 5 
f. Diversificação da linha de produtos 5 
g. Políticas de subsídio oficiais 5 
h. Riscos políticos 5 

3. Quando ocorre uma modificação no nicho de mercado, qual destas alternativas 
tem maior probabilidade de ocorrer? C 

 
A resposta da questão 1 indica que a Montadora C possui várias áreas 

responsáveis pelo monitoramento de tendências. Porém, a partir do momento 

que a cada área prioriza um dado indicador, a compreensão das partes pode 

dificultar a compreensão do todo, pois a forma com que estas informações são 

coletadas e trabalhada é desagregada, dificultando a padronização dos 

conceitos de informação e o entendimento da relação destas variáveis 

ambientais e seus efeitos sobre o processo de tomada de decisão.  

Já a análise da questão 2 permite concluir que a Montadora C possui 

uma postura ativa em relação ao que acontece no mercado, pois a média foi 

5,0, o que indica, em princípio, uma postura ativa em relação ao 

monitoramento e uma forte preocupação em direcionar seus fatores 

competitivos visando o longo prazo. Porém, a forma com que este é conduzido 

internamente minimiza sua eficácia e dificulta a agilidade em se posicionar 

quanto aos desafios competitivos, sobretudo pela dificuldade de alinhamento e 

centralização das informações, como visto na questão 1. Sendo assim, esta 

última análise permite concluir que mesmo que o processo de monitoramento 

seja ativo, a utilização destas informações pela Montadora C ocorre como uma 

postura passiva em relação ao monitoramento de tendências e, por 

consequência, seu direcionamento estratégico acaba focando em medidas 

contingências de curto prazo.  

Estes resultados corroboram com a questão que avalia a grau de 

mudança do nicho de mercado. Para esta montadora, a mudança no tamanho 

do nicho é evolutiva e se transforma ao longo dos anos e, pelo fato do tamanho 



 

  145 

do nicho e de sua estrutura ser mais burocrática, o índice de diversificação 

estratégica e estrutural tende a ser mais rígida. Sendo assim, pode-se concluir 

que a Montadora C possui forte tendência a inércia estratégica, conforme 

investigação de Haveman (1983). Porém esta análise será confirmada no bloco 

que avalia a tipificação dos movimentos gerencias. 

 

 

O segundo fator analisado é a direção estratégica da empresa. A 

Tabela 4.21 destaca as respostas da Montadora C para as variáveis 

consideradas neste bloco de questões. 

 
Tabela 4.21 – Dados caso C: direcionamento estratégico 

Questão Resposta 
4. Como você define a estratégia atual da organização? A 
5. Quais planos estratégicos são desenvolvidos e divulgados para orientar o 
aproveitamento das oportunidades de mercado. Todas 

6. Qual destas alternativas é considerada a maior barreira a eficácia do 
planejamento estratégico na sua empresa? A 

 
 

Em primeiro lugar, a resposta à questão 4 indica que a estratégia atual 

da Montadora C é ofensiva, isto é, prioriza a expansão para novos mercados. 

Pode-se considerar que este direcionamento está alinhado com os fatores de 

competitividade identificados no bloco anterior. Porém, assim como no bloco 

anterior em que se diagnosticou uma falta de direcionamento no 

monitoramento de tendências, as questões 5 e 6 confirmam esta falta de 

orientação em relação a priorização do plano estratégico: aparentemente, não 

há foco. 

Do ponto de vista de estratégico, este resultado indica que um possível 

alinhamento dos planos organizacionais são ocasionais e podem não estar 

integrados às diretrizes da empresa, o que reforça a constatação de que a 

empresa acaba definindo seus objetivos visando o curto prazo. Esta falta de 

alinhamento interno reflete nos resultados obtidos pela Montadora C nos 

últimos anos, no qual se constata uma redução na participação de mercado, 

conforme mostra a Figura 4.19. Desde 2003, a Montadora C vem perdendo 

mercado e mesmo admitindo ter uma estratégia ofensiva, os dados indicam 
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que não houve recuperação, o que pode ser reflexo do desalinhamento interno 

quanto ao direcionamento e a priorização de objetivos estratégicos. 

 

 
Figura 4.19- Evolução da Participação de Mercado da Montadora C 

Fonte: Anfavea (2012)  
 

A justificativa para esta situação está explícita na questão 6, na qual se 

destaca que a principal barreira a eficácia do planejamento estratégico da 

montadora C é a falta de direcionamento estratégico, reforçando que a maior 

dificuldade da organização é executar a estratégia. Em outras palavras, mesmo 

quando há o entendimento do que é importante focar e monitorar, sua estrutura 

tem que estar preparada para avaliar quais planos estratégicos são adequados 

para a organização em cada momento, caso contrário a empresa corre o risco 

de priorizar planos que são não estão condizentes com a realidade 

momentânea da organização, induzindo a organização a um plano estratégico 

com falta de foco. 

 

 

Por fim, o último fator analisado são as políticas públicas relacionadas 

ao setor, sintetizadas na Tabela 4.22. que indica o papel dos agentes 

regulatórios frente a importância estratégica para a montadora C. A média 

destas questões 4,0 e salienta o grau de importância e influência estratégica do 

governo brasileiro e das políticas locais perante as diretrizes internas da 

empresa. 
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Tabela 4.22 - Dados caso C: políticas públicas 
Questão Resposta 
7. As ações do órgão regulador influencia a diretriz estratégica definida pelo 
comitê executivo da empresa: 

 

d. As variáveis político-legais são consideradas na formulação das 
estratégias da empresa. 4 

e. Após a definição estratégica, todas as variáveis político-legais são 
consideradas para ajustar o planejamento. 4 

f. Seguimos uma diretriz global que adaptamos às realidades do país 
apenas quando necessário. 4 

 
Para a Montadora C, todas as políticas públicas e ações do órgão 

regulador do setor automobilístico são avaliadas e consideradas no plano 

estratégico da empresa. Portanto, pode-se concluir que as políticas de 

regulamentações governamentais tem forte influência nas diretrizes 

estratégicas desta montadora. 

Além disso, está evidente a dependência estratégia das diretrizes 

globais que, por vezes, podem ser conflitantes com as restrições e as 

oportunidades locais. Pode-se inferir que essa questão, que em princípio 

deveria permitir um alinhamento estratégico globalizado, acaba por reforçar a 

falta de foco e priorização estratégica. 

 

 

A avaliação sobre os fatores exógenos indica que mais importante que 

executar determinadas rotinas internas é preciso ter orientação interna no seu 

direcionamento. Caso contrário, todo o esforço dispendido pode conduzir a 

organização a um resultado estratégico que não seja satisfatório. Além disso, 

os resultados destes blocos reforçam o quão crítico é o monitoramento 

ambiental para as empresas, pois eles são a base do direcionamento 

estratégico.  

Portanto, a análise de cada item pode ser sintetizada da seguinte forma:  

• A postura competitiva é passiva. 

• A direção estratégica é focada no curto prazo. 

• A dependência de políticas públicas é alta. 

 

 

4.2.3.1.4 Conclusões sobre os fatores exógenos para a Montadora C 
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4.2.3.2 Análise organizacional – fatores endógenos 
 

Esta etapa da pesquisa se propõem a avaliar os fatores endógenos, isto 

é, aqueles que são internos à empresa: estrutura organizacional, estratégia 

empresarial e desempenho financeiro. 

 

 

O primeiro fator analisado é a estrutura organizacional da empresa. A 

Tabela 4.23 consolida os resultados da avaliação sobre as características 

organizacionais da Montadora C. A avaliação média da empresas para este 

bloco é 4,0 e ressalta um alto índice de alinhamento da estrutura 

organizacional com as diretrizes estratégicas. 

 
Tabela 4.23 - Dados caso C: estrutura organizacional 

Questão Resposta 
8. O organograma demonstra a realidade das linhas de responsabilidade e poder 
entre os diferentes cargos na organização. 5 

9. Os funcionários são recrutados de acordo com um nível concordado de 
habilidades e experiências. 5 

10. Os funcionários possuem um plano de carreira, com metas pessoais de 
crescimento que estejam aderentes aos interesses da empresa. 4 

11. Os funcionários participam de cursos, treinamentos e outros eventos de 
capacitação e atualização. 4 

12. Os funcionários aceitam mudanças e desafios que afetam as suas atividades 4 
13. A sua empresa tem problemas com a rotatividade de empregados em 
atividades estratégicas. 2 

 
Os resultados indicam que a Montadora C se preocupa em estimular o 

desenvolvimento de competências de sua equipe de funcionários, assim como 

recrutar pessoas  com habilidade e conhecimento adequado ao cargo 

delegado. Reforçando que a cultura organizacional da Montadora C se 

preocupa em garantir um comportamento organizacional motivador, com a 

preocupação de que seja desempenhado de forma a gerar valor. Esta situação, 

também é confirmada ao analisar a questão 13, que mostra um baixo índice de 

turnover da equipe e indica um alto índice de motivação da equipe, 

estimulando o aprendizado organizacional. 

Embora a análise individual destas questões indique um alto índice de 

estruturação das rotinas e atividades interna, ao cruzarmos os resultados dos 

demais blocos percebe-se algumas inconsistências. Este resultado salienta a 
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importância da organização executar as atividades com propósitos delimitados, 

caso contrário, corre-se o risco de obter informações que não dão suporte 

estratégico. Esta reflexão é importante, pois ao compararmos o resultado deste 

bloco com os demais analisados até o momento, foi possível concluir que o 

estímulo a renovação de competências, bem como motivação e envolvimento 

da equipe só reduzem a probabilidade de inércia estratégica quanto este 

alinhamento é comprovado. Caso contrário, a Montadora C não teria salientado 

que uma das maiores barreiras do processo de planejamento é a falta de 

direcionamento estratégico.  

Portanto, pode-se concluir que sus processos internos não estão 

alinhados com a estratégia. 

 

 

O segundo fator analisado neste bloco é a estratégia empresarial, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 4.24. 

 
Tabela 4.24 – Dados caso C: estratégia empresarial 

Questão Resposta 
14. O processo de tomada de decisão caracteriza-se por ser... - 
15.A sua empresa depende quase que exclusivamente de um único cliente 1 
16.A sua empresa depende quase que exclusivamente de um único fornecedor 1 
17.A sua empresa faz pesquisa de satisfação dos clientes para avaliar seus 
produtos atuais 5 

18.A sua empresa faz pesquisa de satisfação dos clientes para entender as 
expectativas destes em relação aos lançamentos futuros 5 

19.A sua empresa costuma reestruturar suas operações 3 
 

Em relação a questão 14, o entrevistado optou por deixá-la em branco, 

pois nenhuma das alternativas elencadas refletia a realidade da Montadora C. 

Além disso, o mesmo optou por não mencioná-la durante a aplicação do caso.  

Porém, os resultados das demais questões mostram que a Montadora C não 

possui dependência de um único cliente (questão 15), fato reforçado pela 

ampla rede de concessionários. Também não tem dependência de um único 

fornecedor (questão 16), evitando riscos tanto produtivos quanto financeiros. 

Além disso, considera do delineamento da estratégia empresarial a 

perspectiva de seus clientes tanto em relação a satisfação dos produtos atuais 

quanto em relação as expectativas futuras. Porém, a capacidade com que suas 

4.2.3.2.2 Estratégia Empresarial 
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operações são estruturadas para atender as novas demandas não é tão 

dinâmica, ocorrem ocasionalmente (questão 19). Logo, esta falta de 

flexibilidade operacional pode comprometer não apenas o resultado 

estratégico, mas também a capacidade da Montadora C em superar uma 

dificuldade presente.  

 

 

O terceiro fator de análise se refere ao desempenho financeiro da 

empresa. A Tabela 4.25 apresenta os resultados da Montadora C em relação a 

este tópico e tem por objetivo investigar como a organização administra suas 

tarefas e controla seu desempenho financeiro de forma a apoiar o processo de 

tomada de decisão.  

 
Tabela 4.25 – Dados caso C: desempenho financeiro 

Questão Resposta 
20. Os relatórios gerenciais atendem adequadamente a demanda por 
informações para melhorar a tomada de decisão 5 

21. Os relatórios gerencias agrupam e sintetizam os dados das operações da 
organização para facilitar a tomada de decisão 5 

22. Os sistemas gerenciais utilizados são eficazes quanto a agilidade e controle 
sobre as atividades e custos operacionais 5 

23. Com qual frequência sua empresa monitora os seguinte indicadores:  
a. Fluxo de Caixa 5 
b. Liquidez 5 
c. Lucratividade 5 
d. Faturamento 5 
e. Margem Bruta de Contribuição 5 
f. Grau de endividamento 5 

24.A sua empresa faz planejamento financeiro para sustentar as ações 
estratégicas 5 

 
A partir destes resultados, pode-se concluir que a Montadora C possui 

ferramentas gerenciais que permitem um completo controle financeiro, tanto é 

que a média para este bloco foi 5,00. Neste sentido, este resultado corrobora 

com os argumentos de Reddy e Reddy (2002), e reforçam que o controle 

adequado proporcionado por sistemas gerenciais oferece maior confiabilidade 

e agilidade a empresa em relação a definição de respostas estratégicas. 

Embora aparentemente este resultado indique uma total eficácia da  

aderência dos sistemas e dos mecanismos de controle financeiro, é 

interessante notar, que mesmo não havendo variação em relação ao grau de 
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intensidade com que cada elemento é monitorado, ao compararmos estas 

respostas com as das etapas anteriores constatamos algumas inconsistências. 

Principalmente em relação ao fato da barreiras à eficácia do planejamento 

estratégico estar relacionada a falta de direcionamento estratégico.  Logo, este 

resultados reforçam que a Montadora C possui excesso de confiança em 

relação a execução de suas operações, conforme apontado por Collins (2010).  

 

 

A avaliação sobre os fatores endógenos destacam que a cultura da 

organizacional da Montadora C é totalmente voltada à motivação e 

desenvolvimento de competências internas, com uma clara definição de cargos 

e funções. Em função do entrevistado optar por não responder como é 

caracterizado o processo de tomada de decisão, considerando toda a base 

teórica discutida ao longo deste trabalho, será utilizado neste caso as 

definições que caracterizam as indústrias maduras: burocráticas e 

centralizadoras. Além disso, os resultados confirmam a preocupação em 

controlar os índices financeiros. 

Porém, mesmo com este diagnóstico os resultados indicam que a 

Montadora C até pode assumir riscos, mas a prioridade estratégica é focada na 

manutenção da posição competitiva. A partir da análise individual de cada item 

pode-se concluir que:  

• A estrutura organizacional é burocrática; 

• A estratégia empresarial é de manutenção da posição competitiva; e 

• O controle financeiro é eficaz. 

 

4.2.3.3 Posicionamento estratégico 
 

Para finalizar a apresentação dos resultados referentes a Montadora C, 

este bloco de questões busca compreender a postura estratégico da empresa 

no que se refere as ações que visam compreender as tendências relativas ao 

produtos e serviços.  
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Inicialmente, são abordados os itens relacionados a mudança no perfil 

da concorrência. A  Tabela 4.26 mostra o resultado da análise  e ressalta um 

alto grau de alinhamento interno em relação a compreensão dos objetivos 

estratégicos, comprovada pela média ponderada – 4,50.   

 
Tabela 4.26 – Dados caso C: mudança concorrencial 

Questão Resposta 
25. A empresa possui uma declaração de missão e valores institucionais 5 
26. A missão e os valores da empresa estão consistentes com as políticas e 
estratégias 5 

27. A posição da empresa perante o mercado está consistente com os valores da 
empresa 5 

28. Qual é a prioridade estratégica atual? C 
29. Como você avalia a posição competitiva da sua empresa? A 
30. A estratégia competitiva está consistente com os planos organizacionais 5 
31. Os funcionários compreendem a missão e os valores da organização 4 
32. Os valores da organização dão suporte para que a missão da empresa seja 
atingida 5 

33. As estratégias e os planos da organização incluem o número necessário de 
funcionários, as habilidades e experiências necessárias 4 

34. O planejamento estratégico está consistente com todas as áreas da 
organização  4 

35. A liderança da organização comunica aos funcionários quais são os objetivos 
organizacionais de forma clara 4 

36. Os funcionários compreendem a estratégia da empresa e como seu trabalho 
contribui para que esta seja cumprida 4 

 
Os resultados indicam que a Montadora B possui uma declaração de 

missão e valores institucionais (questão 25) que estão consistentes com suas 

políticas e estratégias (questão 26) e percepção do mercado (questão 27). 

Esses resultados reforçam as análises anteriores na medida que enfatizam um 

processo de decisão compartilhado entre os líderes da organização e reforça o 

apoio interno em executar a estratégia.  

Além disso, o resultado das questões, 31, 32, 33, 34, e 36 revelam que 

a   Montadora C possui um plano estratégico, com valores institucionais, 

missão e políticas estratégicas consistentes, demonstrando que a organização 

tem um alto nível de percepção quanto a compreensão do plano estratégico 

pelos funcionários e ao entendimento de papéis e responsabilidades individuais 

na execução do plano. O resultado da questão 35 corrobora com estes 

resultados e mostra que a índice de sucesso na comunicação interna é 
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relativamente eficaz.  

Entretanto, embora os resultados indiquem a total compreensão destes 

indicadores e eficiência na comunicação interna, percebe-se pela análise que a 

Montadora C  possui uma certa dificuldade em executar sua estratégia. Fato 

confirmando pela estagnação na sua posição competitiva.  

Nesse sentido, a questão 28 reforça este resultado e mostra que a 

estratégia atual da montadora está focada em estipular metas mais audaciosas 

para superar dificuldades presentes e a questão 29 indica que suas decisões 

estratégicas são  definidas com base no posicionamento estratégico atual, 

podendo assumir grandes riscos.  

Este resultado reforça que a Montadora C possui uma postura míope 

em relação aos movimentos concorrenciais, pois falta clareza quanto ao 

direcionamento. 

Feitas estas considerações, pode-se assim afirmar que a orientação 

estratégica da Montadora C e suas escolhas são determinadas pela forma 

como o conselho visualiza a concorrência e o setor em que atuam. Neste caso, 

o volume de vendas e a própria análise da concorrência são as principais 

variáveis que a auxiliam no ajuste do plano estratégico conforme as 

necessidades e tendências (questão 30). Contudo, este tipo de postura reativa 

requer um bom nível de compreensão da equipe operacional em relação a 

estratégica. Baseado nos resultados pode-se afirmar que a equipe está 

preparada para atender esta demanda. Porém, ao se analisar minuciosamente 

cada uma das variáveis exploradas no caso, percebe-se uma falta de preparo e 

clareza nos planos de desenvolvimento e estrutura organizacional. 

 

 

O penúltimo fator analisado se refere a capacidade de sobrevivência de 

uma organização em situações de mudança organizacional. A Tabela 4.27 

destaca as principais barreiras institucionais no que tange a capacidade da 

montadora em reestruturar seus processos internos. 
Tabela 4.27 – Dados caso C: mudança institucional 

Questão Resposta 
37. Qual é o principal desafio para que a empresa se adapte às mudanças do 
ambiente? A 
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O resultado da questão 37 indica que o principal desafio da empresa 

para se adaptar às mudanças ambientais é reconhecer quais mudanças 

considerar e como estas podem afetar o sucesso. Esta dificuldade pode ser 

considerada reflexo do modelo de gestão estratégica que é adotado pela 

organização, pois a realização do processo de monitoramento por toda a 

estrutura dificulta a padronização dos conceitos bem como a seleção das 

informações relevantes ao processo de formulação estratégica. Por 

consequência, o desafio cognitivo tende a ser o mais complexo. 

Neste caso, pode-se interpretar esta questão como um catalisador da 

miopia da empresa ao passo que pouco se considera os desafios em avaliar as 

eventuais mudanças ou mesmo construir os possíveis cenários estratégicos. 

Conforme os resultados indicaram, a entrevista revelou que o maior desafio da 

Montadora C em relação as mudanças do ambiente é cognitivo. 

 

 

Por fim, o último fator de análise é a mudança gerencial, que verifica o 

grau de alinhamento da tomada de decisão pelos gestores. A Tabela 4.28. 

apresenta os resultados para as questões.  

 
Tabela 4.28 – Dados caso C: mudança gerencial 

Questão Resposta 
38. Qual é a principal barreira à implementação da estratégia? A 
39. O papel e a responsabilidade do comitê diretivo estão documentados no 
estatuto da organização.  5 

40. Os membros do comitê diretivo auxiliam a liderança na definição da missão, 
dos valores, das políticas e das estratégias da organização, e na avaliação do 
seu desempenho e finanças. 

5 

 

Os resultados mostram que a eficácia dos mecanismos de controle é a 

principal barreira à implementação das decisões (questão 38). Ora, não é de se 

esperar que uma empresa com relatórios que suprem de modo tão preciso as 

necessidades de informação da empresa apresente este tipo de dificuldade. 

Decorre desta consideração que pode estar ocorrendo dificuldades de 

comunicação dos indicadores de performance da empresa, sobretudo com 

relação ao desempenho estratégico da organização. Em outras palavras, 

embora a Montadora C tenha reforçado ao longo da pesquisa uma grande 
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preocupação em executar o controle administrativo com eficácia, ela se mostra 

frágil em utilizar estas informações para tomar decisões estratégicas. 

Borges e Villavicencio (2004) salientam que a falta de dados é um 

obstáculo permanente e ameaça todo o esforço estratégico. Por isso, mais 

importante que coletar informações é preciso ter uma estrutura organizacional  

que seja capaz de interpretar estas informações e que de suporte gerencial aos 

gestores. Além disso, este resultado reforça que o plano de desenvolvimento 

organizacional não está claro, pois estes problemas são desencadeados por 

inconsistências internas que acabam refletindo fraquezas organizacionais no 

momento de implementar uma estratégia. Essa análise é reforçada ainda pelas 

constatações referentes a falta de direcionamento estratégico.  

Já a questão 39 revela que a montadora possui um comitê diretivo, 

cujos papéis e responsabilidades estão definidos em estatuto, demonstrando 

ter uma plano de governança claro e objetivo. Porém, ao destacar que a 

principal barreira a implementação estratégica é a falta de direcionamento, a 

Montadora C revela uma grande dificuldade em ao desdobrar esta estratégia 

da corporação para as unidades de negócio, pois nem sempre há consenso 

quanto aos objetivos e papéis de cada um, fato este confirmado pela avaliação 

dos itens anteriores. 

Quanto a questão 40, mesmo havendo um total apoio dos membros do 

comitê no desdobramento da estratégia  e a  comunicação institucional sendo 

caracterizada como eficaz, percebe-se uma dificuldade dos departamentos em 

absorver as necessidade estratégicas, reforçando que a estrutura 

organizacional não está alinhada as demais diretrizes internas.  

 

 

Esta análise busca compreender o quão preparada a Montadora C está 

para atender as demandas de cunho concorrencial, institucional e gerencial.  A 

avaliação sobre os fatores que mensuram o posicionamento estratégico 

indicam que as ações estratégicas são passivas e muito focada em manter a 

posição competitiva. Este resultado, segundo D’aveni (1989)  caracteriza a 

Montadora C como em estágio de inércia estratégico.  Embora os resultados 

indiquem uma alta eficiência na comunicação institucional, a fragilidade na 

4.2.3.3.4 Conclusões sobre o posicionamento estratégico da Montadora C 
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aderência da  estrutura organizacional com a estratégia, acaba por defina-la 

como ineficaz. Além disso, a centralização de poder tornou-a mais rígida em 

relação a compreensão das mudanças necessárias, desencadeando falhas nos 

desdobramentos estratégicos para as diversas unidades necessidades. Em 

contrapartida, os resultados decorrentes do processo de aprendizado 

organizacional tornaram-na obsoleta em relação a capacidade de se adaptar 

as constantes e imprevisíveis mudanças ambientais. 

A seguir a análise sintetizada de cada um dos elementos analisados 

individualmente é apresentada:  

• O grau de compreensão das estratégias é baixo; 

• A pré-disposição à mudanças institucionais é muito baixa; e 

• O alinhamento estratégico é baixo. 

4.2.3.4 Conclusão do Caso C 
 

Para sintetizar o caso e facilitar a visualização da análise completa, a 

Figura 4.20 consolida as conclusões de cada bloco da pesquisa. 

 
Figura 4.20 - Conclusões Montadora C 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

Conforme discutido ao longo do texto, alguns fatores podem afetar as 

decisões da organização, dependendo da fase do ciclo de vida em que ela 

está. Considerando o contexto deste trabalho, que busca uma melhor 

compreensão sobre o processo de declínio organizacional, o objetivo central 

deste capítulo é discutir os resultados apresentados para propor um modelo de 

diagnóstico e posicionamento da empresa nessas fases. Para isso, o Quadro 

5.1 foi estruturado para sintetizar todos os resultados da pesquisa de campo. 
 

  Caso A Caso B Caso C 

Es
tr

at
ég

ia
 

Postura Competitiva Passiva Ativa Passiva 

Direção Estratégica Foco no curto 
prazo 

Equilibrada entre 
curto e longo 

prazo 

Foco no curto 
prazo 

Políticas Públicas Alta 
dependência 

Alta  
Dependência 

Alta  
dependência 

Es
tr

ut
ur

a 

Estrutura Organizacional Burocrática Burocrática Burocrática 

Estratégia Empresarial Manutenção Manutenção Manutenção 

Controle Financeiro Limitado Eficaz Eficaz 

Em
pr

ee
nd

ed
or

is
m

o Mudança Concorrencial Baixo Alto Alto 

Mudança Institucional Muito baixo Médio Muito baixo 

Mudança Gerencial Baixo Médio Baixo 

Quadro 5.1  - Análise comparativa dos resultados 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.1 Análise cruzada dos casos 
 

Justifica-se esta seção de análise cruzada dos casos pela necessidade 

de validação das proposições que deram origem a pesquisa de campo. Assim, 

com o objetivo de facilitar a compreensão da discussão, a mesma estrutura de 
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análise é utilizada para o cruzamento dos casos, isto é, três dimensões de 

diagnóstico: estratégia, estrutura e empreendedorismo. 

 

5.1.1 Estratégia 

 
No que se refere a dimensão Estratégia, os casos mostram que sua 

análise é fundamental para que se possa diagnosticar o estágio de declínio de 

qualquer organização. Essa dimensão reflete as decisões passadas da 

empresa que influenciaram diretamente nos porquês da situação atual da 

empresa. A Tabela 5.1 resume as conclusões obtidas sobre as proposições. 

 
Tabela 5.1 - Conclusões sobre a dimensão Estratégia 

FATOR DE 
DIAGNÓSTICO PROPOSIÇÃO CONCLUSÃO 

Competitividade 
do mercado 

Organizações em declínio não possuem 
mecanismos eficazes de monitoramento ambiental Inconclusivo 

Direcionamento 
estratégico 

Organizações em declínio não possuem clareza na 
sua direção estratégica Verdadeiro 

Políticas públicas 
O papel e ações do governo são fatores 

determinantes nas decisões estratégicas das 
empresas em declínio 

Verdadeiro 

 

Com relação ao fator de competitividade do mercado, não há consenso 

sobre o impacto direto da postura de monitoramento ambiental e o estágio de 

declínio. Todos os casos analisados demonstram indícios de declínio 

organizacional, mas as estratégias e os mecanismos de monitoramento variam. 

Logo, pode-se concluir que este fator isoladamente não deve 

determinar se uma empresa está ou não em declínio e, mais especificamente, 

em qual fase do declínio ela se posiciona. Por outro lado, os resultados indicam 

que esta atividade também é relevante para o modelo de diagnóstico, pois 

permite avaliar tanto a postura competitiva, ativa ou passiva, conforme o 

conceito dicotômico de Cameron (1983) quanto a capacidade de antecipação, 

adaptação e recuperação da organização frente as mudanças no ambiente, 

conforme Hamel e Valikangas (2003). 

Já no que se refere ao direcionamento estratégico, cabe destacar 

também que as montadoras com postura passiva apresentaram foco restrito ao 

curto prazo enquanto aquela com postura ativa já demonstra um equilíbrio 
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entre o curto e o longo prazo. Tal comportamento, isto é, foco no curto prazo, 

reflete o senso de ameaça iminente que a equipe gerencial é induzida, 

desestabilizando o clima organizacional e, por conseguinte, provocando o 

sentimento de ausência do direcionamento estratégico. Estas considerações 

são apontadas na literatura (D’ÁVENI, 1989) e permitem avaliar a proposição 

como verdadeira. 

Por fim, os resultados indicam que todos os casos possuem uma alta 

dependência das políticas públicas, confirmado a proposição. Tanto as 

respostas obtidas quanto os dados secundários comprovam que o apoio 

governamental tem sido fundamental para a sustentação deste segmento. 

Entretanto, ainda não é possível extrair conclusões sobre a questão das 

políticas públicas e sua influencia direta na determinação do estágio de declínio 

organizacional, uma vez que todas as empresas estudadas demonstram alta 

dependência e, aparentemente, refletem isso em suas atividades. 

 

5.1.2 Estrutura 

 

Assim como a dimensão anterior, a dimensão Estrutura deve ser 

entendida como um componente fundamental do diagnóstico, mas que reflete o 

presente da organização. Em outras palavras, enquanto a Estratégia busca 

avaliar as decisões passadas da empresa, a dimensão de Estrutura visa 

compreender os reflexos destas decisões no presente. A Tabela 5.2 resume as 

conclusões obtidas sobre as proposições. 

 
Tabela 5.2 - Conclusões sobre a dimensão Estrutura 

FATOR DE 
DIAGNÓSTICO PROPOSIÇÃO CONCLUSÃO 

Estrutura 
organizacional 

Falta de sensibilidade gerencial induz os gestores a 
não perceberem suas fraquezas internas Verdadeiro 

Estratégia 
empresarial 

Falta de sensibilidade gerencial inibe a percepção da 
obsolescência dos produtos Verdadeiro 

Controle 
financeiro 

Falta de sensibilidade gerencial interfere na 
capacidade de diagnosticar os problemas financeiros Verdadeiro 

 
 

Com relação a estrutura organizacional, os resultados indicam que 

todos os casos possuem uma estrutura burocrática. Por um lado, esta 
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constatação é condizente com o porte das empresa, segundo a Teoria 

Organizacional, mas também indica empresas que já atingiram pelo menos o 

estágio de maturidade, sob a perspectiva do Teoria do Ciclo de Vida. Por outro 

lado, as características desta estrutura, destacadamente a padronização dos 

processos e a maior inércia organizacional, muitas vezes escondem as 

dificuldades a qual a organização está envolvida, permitindo considerar a 

proposição como verdadeira. 

No que se refere ao fator de diagnóstico estratégia empresarial, a 

proposição poderia ser considerada falsa. Isso porque todos os casos 

demonstram a preocupação em manter seu portfólio de produtos adequado, 

atendendo a evolução do mercado. Entretanto, a questão fundamental não é a 

atualização do portfólio, mas sim a capacidade de adequação do modelo de 

negócio ou, em outras palavras, dos atributos entregues pela empresa. Nesse 

sentido, a proposição pode ser considerada como verdadeira. 

Por fim, com relação ao controle financeiro, os casos fornecem 

subsídios para considerar esta proposição verdadeira. A análise indica que, 

exceto para a Montadora A, os indicadores financeiros podem ser obtidos com 

facilidade e são acompanhados com frequência, mas o modo como eles são 

gerenciados permite inferir que não existe um controle eficaz. Cabe destacar 

que estes indicadores são muitas vezes confundidos com os próprios 

indicadores de declínio, mas eles podem ser entendidos melhor como 

consequências dos impactos negativos sofridos pela empresa em muitas 

outras áreas, sobretudo estratégicas. Nesse sentido, pode-se concluir que há 

uma forte relação entre desempenho financeiro e estrutura organizacional. 

 

5.1.3 Empreendedorismo 

 

A dimensão Empreendedorismo, diferentemente das demais dimensões 

do modelo de diagnóstico proposta, reflete a capacidade atual da organização 

em se reorganizar para promover as mudanças do futuro da empresa. Assim, 

ela se preocupa em avaliar as condições presentes da empresa, em termos de 

estrutura, para alterar os rumos do eventual declínio organizacional. A Tabela 

5.3 resume as conclusões obtidas sobre as proposições. 
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Tabela 5.3 - Conclusões sobre a dimensão Empreendedorismo 
FATOR DE 

DIAGNÓSTICO PROPOSIÇÃO CONCLUSÃO 

Mudança 
concorrencial 

Nas organizações em declínio, a equipe operacional 
não compreende a estratégia da empresa Verdadeiro 

Mudança 
institucional 

Organizações em declínio não possuem plano de 
desenvolvimento organizacional claro e programas 

de desenvolvimento interno para garantir que o 
comportamento organizacional seja desempenhado 

de maneira eficiente e eficaz para gerar valor. 

Inconclusivo 

Mudança 
gerencial 

Organizações em declínio não possuem uma política 
de comunicação institucional ativa para garantir que 
as transformações de natureza cultural, estratégica, 

estrutural ou de outro elemento sejam executadas de 
forma clara e objetiva. 

Verdadeiro 

 
 

No que se refere à mudança concorrencial, os resultados indicam que o 

nível de compreensão da estratégia da empresa é alto, o que indica que a 

proposição é falsa. Contudo, em virtude do desalinhamento que pode ser 

constatado durante os casos, é possível considerar que na realidade a 

estratégia não consegue ser implementada de modo eficaz. Sendo assim, há 

indícios de que, mesmo que a compreensão da estratégia seja boa, a 

dificuldade de implementação desta estratégia é que deve ser determinante 

para o declínio organizacional, o que torna a proposição verdadeira. 

Em relação à mudança institucional, é possível perceber uma 

contradição entre os resultados. Enquanto os resultados dos casos A e C 

indicam que a pré-disposição as mudanças é muito baixo, o caso B mostra 

uma maior inclinação para a mudança. Assim, este fator de análise se mostra, 

em um primeiro momento, inconclusivo sobre seu impacto direto no declínio 

organizacional, mas também um fator relevante para diferenciar a capacidade 

empreendedora da organização. 

Finalmente, referente a mudança gerencial, os resultados indicam que a 

comunicação dessas organização não é realizada de modo eficaz. Esse 

poderia ser, em princípio, a origem das dificuldades de implementação das 

estratégias e, no limite, da capacidade de mudar da empresa. Com os casos, 

pode-se perceber que embora as políticas de comunicação interna enfatizem a 

transmissão dos valores estratégicos, o grau de compreensão e implantação é 

limitado. 
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5.1.4 Discussão 

 
A relevância destes resultados reforça a premissa abordada por Slatter e 

Lovett (1999) em se identificar as causas do declínio: cada cenário requer um 

tipo diferente de posicionamento estratégico. Por isso, entender o declínio por 

meio da investigação de características do contexto mercadológico, 

organizacional e gerencial pode ajudar estas organizações a definirem uma 

estratégia de recuperação mais assertiva. Através da interação destes 

elementos organizacionais é possível identificar limitações, que por sua vez, 

podem contribuir com a qualidade das decisões tomadas. 

Evidentemente, as três dimensões de análise são relevantes para o 

entendimento do declínio e, naturalmente, alguns fatores são mais relevantes 

que outros. Entretanto, seria simplificação admitir que um fator isoladamente 

fosse capaz de determinar o declínio de uma organização e, por isso, este 

modelo de diagnóstico deve ser utilizado para criar um contexto amplo sobre a 

realidade da empresa. Pode-se, portanto, resolver esta situação posicionando 

a organização no modelo de estágios de declínio e, para isso, será 

apresentado uma proposta com base neste modelo de diagnóstico, o qual 

denominaremos modelo 3E. 

 

5.2 Modelo 3E: o diagnóstico do declínio 
 

 
Como se pode perceber, mesmo que todos os casos analisados sejam 

referentes a empresas em fase de declínio, as características não são iguais. A 

literatura, especificamente Collins (2010), já aponta esta possibilidade e 

apresenta um modelo de estágios de declínio, o qual pode ser aplicado sobre 

estes casos com o objetivo de melhor compreender e classificar as 

características de cada um. Sendo assim, é fundamental identificar o estágio 

de declínio da organização, pois dependendo do resultado, a aplicação do 

modelo de recuperação pode ser nulo.  

Em função dos inúmeros indicadores de declínio encontrados na 

literatura, procurou-se fazer uma classificação do tipo de declínio 

organizacional baseado nos resultados da pesquisa. Para identificar o estágio 
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de declínio o modelo dos cinco estágios do declínio proposto por Collins (2010)  

foi utilizado como base para o diagnóstico. Entretanto, como cada estágio 

possui características próprias, foi fundamental delimitar as dimensões do 

declínio organizacional que comporiam a análise. 

 

5.2.1 Dimensões do modelo 3E 

 
A análise cruzada dos casos permite que estas características possam 

ser consolidadas em um modelo de diagnóstico do declínio, principal objetivo 

desta tese. Por conveniência e simplificação, dá-se o nome de modelo 3E uma 

vez que se avaliam as seguintes dimensões: estrutura, estratégia e 

empreendedorismo. Em suma, o modelo 3E de avaliação do declínio 

organizacional resultado deste trabalho é apresentado no Quadro 5.2. 

 

Características Estágios de declínio 
1. Estratégia (1) (2) (3) (4) (5) 
1.1 Supervalorização da marca Sim Sim Sim Sim Sim 
1.2 Diversificação “desorientada” Não Sim Sim Sim Sim 
1.3 Desalinhamento interno Não Não Sim Sim Sim 
1.4 Ênfase na gestão de curto prazo Não Não Não Sim Sim 
1.5 Dificuldades financeiras Não Não Não Não Sim 
2. Estrutura  
2.1 Desalinhamento da estrutura organizacional Sim Sim Sim Sim Sim 
2.2 Falha no aprendizado organizacional Não Sim Sim Sim Sim 
2.3 Falha na estrutura de controle Não Não Sim Sim Sim 
2.4 Falha na comunicação institucional Não Não Não Sim Sim 
2.5 Ausência de lideranças Não Não Não Não Sim 
3. Empreendedorismo  
3.1 Incapacidade de capitalizar oportunidades Sim Sim Sim Sim Sim 
3.2 Foco no aumento de receita bruta Não Sim Sim Sim Sim 
3.3 Busca desenfreada por novos negócios Não Não Sim Sim Sim 
3.4 Ênfase em Fusões & Aquisições Não Não Não Sim Sim 
3.5 Redução significativa da receita bruta Não Não Não Não Sim 

Quadro 5.2 - Modelo 3E de avaliação do declínio organizacional 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Cada estágio possui um conjunto de características próprias, sendo que 

estas foram elencadas conforme as dimensões do declínio. O modelo se 

propõe a avaliar o  grau de relevância destes elementos em cada estágio:  
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- Estágio (1) Excesso de confiança: a estratégia se restringe ao modelo de 

negócio, o grau de sinergia entre as competências internas e gerenciais para 

que esta possa ser implementada com sucesso é limitado e o monitoramento 

ambiental não é utilizado para produzir respostas e reações competitivas;   

- Estágio (2) Ganância: a estratégia se amplia em relação ao modelo de 

negócio, porém a estrutura interna não muda para atender as novas demandas 

e o foco dos líderes se concentram na expansão do mercado.  

- Estágio (3) Negação: as mudanças decorrentes do estágio anterior fazem 

com que a definição estratégica não seja clara, consequentemente a 

organização começa a perder o foco. Além disso,  a alteração na forma de 

produzir  desencadeia falhas em indicadores de controle em função da falta de 

habilidade da equipe para atender as novas demandas. Com isso, os gestores 

acabam por centralizar as decisões e definir metas audaciosas. 

- Estágio (4) Denegação: a estratégia visa resultados de curto prazo, há 

incentivos o conhecimento sobre a resposta estratégica é ampliado, mas não 

são conhecidos os investimentos e os resultados desta resposta; 

- Estágio (5) Aceitação: a estratégia está totalmente sem foco e a empresa 

começa a dar sinais de declínio financeiro e a baixa capacidade de solvência 

limita as ações estratégicas desencadeando um clima de desmotivação geral. 

 
Este modelo de diagnóstico do declínio organizacional destaca os 

pontos fracos das empresas em relação as dimensões analisadas. A partir 

deste diagnóstico inicial espera-se que elas tenham condições de avaliar sua 

estrutura e definir medidas que ajudem-na a superar as dificuldades presentes.  

Logo, pode-se resumir que os principal objetivo do modelo é posicionar estas 

empresas em um determinado estágio de declínio. Consequentemente, o 

modelo possibilita: 

1. Validar se a estratégia está aderente a estrutura interna; 

2. Validar se a estrutura interna possui competências suficientes para dar 

suporte a esta estratégia; e 

3. Validar a capacidade interna em direcionar o futuro da organização. 
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5.2.2 Critérios de avaliação no modelo 3E 

 

Após a definição do modelo de avaliação do declínio organizacional, o 

passo seguinte é posicionar as montadoras para verificar em qual estágio de 

declínio organizacional elas estão. 

Primeiramente, para identificar e avaliar o grau de declínio 

organizacional, foram atribuídos peso único com o mesmo grau de importância 

relativa para cada um dos critérios (Quadro 5.3). Embora a métrica utilizada 

não faça distinção quanto ao grau de criticidade de cada item, o objetivo desta 

análise foi somente identificar características identificadas nos casos 

analisados e posicioná-los no modelo. 

 

ESTÁGIO 
DECLÍNIO 

PONTUAÇÃO 
MÍNIMA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Estágio 1 1 3 
Estágio 2 4 6 
Estágio 3 7 9 
Estágio 4 10 12 
Estágio 5 13 15 

Quadro 5.3 – Critério de classificação do declínio organizacional 
Fonte: Elaborado pela autora 

  

Portanto, a escala de correlação utilizada para este trabalho esta 

representada no Quadro 5.3. 

 

5.2.3 Diagnóstico no modelo 3E 

 

Assim, aplicando este critérios nos casos já apresentados, pode-se obter 

os resultados descritos a seguir (Quadro 5.4). 
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ESTUDOS DE CASO A B C 
TOTAL 10 5 9 

 
1. Estratégia    
1.1 Supervalorização da marca 1 1 1 
1.2 Diversificação “desorientada” 0 1 0 
1.3 Desalinhamento interno 1 0 1 
1.4 Ênfase na gestão de curto prazo 1 0 1 
1.5 Dificuldades financeiras 0 0 0 
SUBTOTAL 3 2 3 

 
2. Estrutura    
2.1 Desalinhamento da estrutura organizacional 1 0 1 
2.2 Falha no aprendizado organizacional 1 0 0 
2.3 Falha na estrutura de controle 1 0 1 
2.4 Falha na comunicação institucional 1 0 1 
2.5 Ausência de lideranças 0 0 0 
SUBTOTAL 4 0 3 

 
3. Empreendedorismo    
3.1 Incapacidade de capitalizar oportunidades 1 0 1 
3.2 Foco no aumento de Market share 1 1 1 
3.3 Busca desenfreada por novos negócios 0 1 0 
3.4 Ênfase em Fusões & Aquisições 0 0 0 
3.5 Redução da Market share 1 1 1 
SUBTOTAL 3 3 3 

Quadro 5.4 - Enquadramento das montadoras no Modelo 3E 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Portanto, ao posicionar as montadoras no Modelo 3E obtivemos o 

seguinte resultado: 

• Caso A: A pontuação obtida (10) permite posicionar no estágio 4, 

refletindo uma transição do estágio 3; 

• Caso  B: A pontuação obtida (5) permite posicionar no estágio 2; 

• Caso C: A pontuação obtida (9) permite posicionar no estágio 3. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo em vista que o foco deste capítulo é sintetizar os resultados 

obtidos com o desenvolvimento deste trabalho, procurando responder as 

questões que deram suporte ao desenvolvimento deste trabalho, pode-se 

considerar que a tese cumpriu com os objetivo definidos: apresenta também as 

contribuições e limitações do estudo, bem como sugestões para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas. 

Apesar de grande parte das pesquisas focar no sucesso organizacional, 

nos últimos anos, os estudos sobre o declínio organizacional ganharam 

destaque, mas sem que as publicações fossem intensificadas. Contudo, dado o 

caráter multidisciplinar, ainda não há consenso sobre os rumos do 

desenvolvimento desta teoria, fato confirmado pelo resultado da análise 

cienciométrica. Este resultado destaca a importância das pesquisas 

continuarem a aprofundar o conhecimento teórico para que se possa 

efetivamente estruturar conceitos sólidos envolvendo o declínio organizacional 

para fazer com que a organização enxergue todos os aspectos internos críticos 

ao seu desenvolvimento e crescimento.   

Por isso, para que haja uma recuperação bem sucedida é crucial 

integrar os conceitos. Essa perspectiva integradora dos conceitos permite 

concluir que o declínio organizacional e as ações de recuperação não são 

mutuamente exclusivos, podendo ser considerados como elementos 

complementares ao processo de formação da estratégia destas organizações.  

O que se percebe é que o declínio é ditado por um conjunto de 

variáveis relacionadas tanto ao posicionamento estratégico da organização, ao 

estilo de liderança, bem como aos fatores estruturais como recursos humanos 

e sistemas de informação. Consequentemente, o declínio não deve ser 

avaliado considerando apenas aspectos financeiros, mas sim como uma rede 

de elementos organizacionais que conectados entre si conduziram 

determinada organização à apresentação de indicadores financeiros não 

satisfatórios. Por isso o declínio é um fenômeno complexo. 

Conforme apresentado, diferentes fatores podem impactar positiva ou 

negativamente as decisões estratégicas das organizações em cada fase do 

ciclo de vida. Neste sentido, a tese propõe um modelo de diagnóstico do 
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declínio organizacional. 

Este modelo, o qual foi denominado modelo 3E, propõe o diagnóstico 

do declínio organizacional sob a ótica de três dimensões: Estratégia, Estrutura 

e Empreendedorismo. A Estratégia avalia o direcionamento da empresa 

perante o mercado e se suas ações estão voltadas a aquisição ou manutenção 

de posição competitiva. A Estrutura analisa o conjunto de competências destas 

empresas e se estas oferecem suportem ao direcionamento estratégico. Por 

fim, o Empreendedorismo avalia a capacidade destas empresas em instituir 

mudanças para se reestruturar. Através deste diagnóstico, é possível avaliar as 

competências por uma perspectiva do passado, do presente e do futuro. 

Após a aplicação do modelo, pode-se concluir que nenhuma das três 

montadoras analisadas encontra-se em crise financeira, isto é, com forte risco 

de falência e apresentando prejuízos consecutivos. Em contrapartida, a falta de 

competitividade frente ao mercado externo tornaram essas empresas 

vulneráveis ao ambiente, desencadeando perdas de participação de mercado. 

Além disso, após o diagnóstico do casos, pode-se concluir que há uma 

inabilidade das montadoras em gerenciar suas fraquezas em função não 

apenas do modelo de negócio ser obsoleto e dependente de políticas públicas, 

dada a importância histórica da cadeia automobilística para o país, mas 

principalmente da proteção decorrente das barreiras de entrada que são 

características do setor.  

Sendo assim, o declínio pode ser definido como um fenômeno 

organizacional de ruptura da dinâmica interna da organização. Tais elementos 

afetam a capacidade da organização em alocar seus recursos produtivos de 

forma eficiente, interrompendo o fluxo da dinâmica organizacional. 

Considerando este conceito, a recuperação pode ser definida como o processo 

que analisa a consistência das múltiplas variáveis organizacionais e ambientais 

visando o realinhamento da dinâmica organizacional e, sem dúvida, passa a 

figurar como uma promissora oportunidade de pesquisa futura. 
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6.1 Limitações da pesquisa e extensão dos resultados obtidos 
 

 

Embora grande parte dos estudos sobre declínio organizacional se 

utilizem de pesquisa empírica quantitativa para validar seus resultados, este 

método não permite a generalização dos resultados. Consequentemente,  esta 

análise pode ser apontada como um dos fatores que explicam os motivos pelos 

quais a teoria do declínio organizacional é pouco consistente e complexa. Na 

tentativa de suprir esta lacuna teórica em que se destaca a falta de consenso 

conceitual e de modelos conceituais que dê suporte aos trabalhos já 

desenvolvidos, optou-se pelo estudo de caso pois permite a aplicação de 

múltiplos casos e numerosos níveis de análise, mesmo sendo considerado 

uma representação simples das situações reais.  

O enfoque do declínio organizacional nas empresas é decorrente de 

falhas nos processos de mudança estrutural, renovação estratégica, excesso 

ou falta de inovação, aprendizado organizacional, governança, dentre outros. 

Assim, o estudo de caso permite investigar com maior profundidade quais são 

os elementos com maior ou menor impacto durante as fases do declínio. A 

generalização se torna uma hipótese a ser testada, porque o setor automotivo 

têm uma relevância tanto conjuntural quanto estrutural, permitindo o 

aprofundamento das variáveis que compõem o modelo. 

Contudo, mesmo após a realização de múltiplos estudos de casos, 

alguns dois aspectos referentes às limitações da pesquisa valem ser 

ressaltados: 

1. A principal limitação deste tese decorreu do próprio tema. Para 

compreender os motivos pelos quais algumas organizações declinam é 

imprescindível o apoio da equipe gerencial no entendimento das falhas 

organizacionais, estratégicas e institucionais. Porém, por questões de 

confidencialidade e risco de exposição interna, são raros os gestores 

que aceitam falar abertamente sobre esse tema e, quando aceitam, 

preferem não expor detalhes que permitam sua identificação, como o 

nível hierárquico ao qual pertencem, por exemplo. Por este motivo, no 

detalhamento do roteiro de pesquisa não foi especificado o cargo e a 

área do entrevistados. Vale a pena mencionar que para compreensão 
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do objeto proposto, foi requerido o envolvimento de executivos das 

áreas de planejamento estratégico, vendas, financeiro, marketing e 

desenvolvimento de produtos.  

2. Questionário com perguntas fechadas. Pelo fato da abordagem do 

trabalho ter como premissa elementos estratégicos, as perguntas 

formuladas seguiram um padrão objetivo, com algumas questões de 

múltipla escolha e outras no padrão de escala Likert. Este instrumento 

foi adotado para deixar o entrevistado mais confortável em responder a 

pesquisa, pois corroborando com o item anterior, a grande dificuldade 

das pesquisas sobre declínio é em relação a dificuldade em acessar 

dados empíricos para testar as proposições teóricas. Porém, como todas 

as entrevistas foram presenciais, foi possível coletar informações 

complementares as mencionadas no questionário para validar as 

proposições levantadas. 

 

Por meio dessas definições, novas pesquisas devem ser desenvolvidas 

para identificar as características das empresas em declínio. A partir delas, 

espera-se investigar as relações significativas entre o declínio organizacional e, 

por exemplo, os atributos que a estratégia de recuperação deve priorizar.  

De modo geral, seria interessante compreender as condições em que 

uma organização em declínio teria maiores chances de recuperação. A partir 

deste entendimento, pode-se avançar no sentido das melhores estratégias de 

turnaround e, com isso, investigar se os efeitos dessa integração facilitam o 

delineamento do melhor caminho estratégico.  

Outra questão ressaltada pelos resultados da pesquisa como um dos 

grandes gargalos nesta área do conhecimento é em relação a falta de 

uniformidade do conceito. Neste caso, uma grande contribuição apontada é a 

necessidade de desenvolver pesquisas utilizando como base a visão holística 

para compreender os assuntos que circundam o declínio, para entender seus 

motivos, causas e consequências. Entretanto, por ser uma teoria em que várias 

abordagens teóricas são utilizadas para embasar os problemas de pesquisa, o 

tema se tornou multidisciplinar. A consequência disso, é a falta de congruência 

entre as linhas de pesquisa para poder elaborar e desenvolver uma teoria 

consistente sobre declínio organizacional. 
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Em suma, todas essas oportunidades de pesquisa remetem ao modo 

como a declínio organizacional pode ser melhor compreendido e desenvolvido, 

para que as organização possam definir suas estratégias de recuperação. Com 

isso, espera-se não apenas preencher uma lacuna teórica, mas contribuir para 

que as organizações possam compreender a influência de variáveis que vão 

além dos indicadores tangíveis. Para futuras pesquisas, sugere-se a realização 

de uma análise das principais obras e artigos encontrados pela base de dados 

e, assim, ratificar ou complementar os resultados apresentados por esta 

pesquisa. Considerando os propósitos dessa pesquisa, espera-se que através 

da identificação das principais obras, autores, e limitações das pesquisas 

empíricas realizadas até o momento, sirvam e inspiração para futuras 

pesquisas.  
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8 ANEXO I – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 
 
Prezado Sr. (a) 
Este estudo avalia aspectos relevantes para o sucesso no processo de tomada de decisão. Requer no 
máximo 30 minutos de seu tempo, e nenhuma informação sigilosa é solicitada, nem tampouco o 
nome da sua organização será mencionado em análises e conclusões deste estudo. 
É muito importante que todas as questões sejam respondidas.  
Se for do seu interesse, poderemos lhe enviar os resultados da pesquisa e, para tal, indique a sua opção 
ao final do questionário. Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail: karine.carvalho@usp.br ou pelos 
telefones (11) 99188-8865 ou (11) 3091-5363 ramal 423. 
Desde já, agradecemos sua preciosa colaboração. 

 
PERFIL DAMONTADORA E DO RESPONDENTE 
 
Empresa:_______________________________________________________________ 
 
Setor de atuação: Assinale o setor no qual se enquadra a principal atividade da empresa: 
 
! Alimentos 
! Financeiro 
! Automação 
! Automotiva 
! Bens de Capital 
! Bens de Consumo 

! Construção Civil 
! Cosméticos 
! Eletrônica 
! Embalagem 
! Farmacêutica 
! Informática, Internet 

! Plásticos e derivados 
! Telecomunicação 
! Serviços 
! Comércio 
! Outro: Qual? 

 
Quantos anos tem a empresa desde a sua fundação? 
 
! 0 a 5 

anos 
! 5 a 10 

anos 
 

! 10 a 40 
anos 

 

! 40 a 70 anos 
 

! 70 a 100 
anos 

 

! mais de 
100 anos 

 
Quantos funcionários trabalham em sua empresa? 
 
! de 1 a 19 
 

! de 20 a 49 
 

! de 50 a 499 
 

! 500 ou mais 
 

Porte da empresa: Qual o faturamento líquido da empresa no exercício anterior? 
 

! Até R$50 
milhões 

 
 

 
! R$50 milhões 

a R$100 
milhões 

 
! R$100 milhões 

a R$500 
milhões 

 
! R$500 

milhões a 
R$1bilhão 

 

! R$1 bilhão a 
R$6 bilhões 

 

! Acima de 
R$6 bilhões 

 

 
Nome entrevistado: 

Cargo: 

Email (opcional, para receber relatório final): 

 
 
1. ANÁLISE AMBIENTAL 
 
As três questões abaixo tem por objetivo investigar como é o processo de mapeamento de tendências e 
competividade do mercado 
 
 
1. A organização possui uma área específica para monitorar tendências de mercado? (escolha uma 

única alternativa) 
a. Sim, a área de planejamento (planejamento estratégico) 
b. Sim, a área de engenharia (pesquisa e desenvolvimento) 
c. Sim, a área de marketing (inteligência de mercado) 
d. Sim, a área de vendas (inteligência de negócios) 
e. Não



 

  193 

 
Para as próximas questões, utilize a escala abaixo para avaliar as afirmações que seguem. 

NUNCA 
(1) 

RARAMENTE 
(2) 

OCASIONAMENTE 
(3) 

FREQUENTEMENTE 
(4) 

SEMPRE 
(5) 

 
 

COMPETITIVIDADE DO MERCADO 
 

(1) 
 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

2. Com qual frequência a empresa monitora:      
a. Crescimento do mercado      
b. Tendência de consumo      
c. Tendência de tecnologia      
d. Aumento do número de competidores      
e. Patentes detidas pelos concorrentes      
f. Diversificação da linha de produtos      
g. Políticas de subsídio oficiais      
h. Riscos políticos      

 
3. Quando ocorre uma modificação no nicho de mercado, qual destas alternativas tem maior 

probabilidade de ocorrer? 
 
a. A mudança no tamanho do nicho diminui gradualmente em função da sua estabilidade e  

previsibilidade.  
b. A mudança no tamanho do nicho é repentina, podendo colocar em risco a sobrevivência da 

organização.   
c. A mudança no tamanho do nicho é evolutiva, até que se transforma em outro nicho.  
d. A mudança no nicho é radical fazendo com que o nicho existente seja substituído rapidamente 

por outro. 
e. Não sei. 

 
As próximas três questões buscam compreender o direcionamento estratégico 
 
4. Como você define a estratégia atual da organização? 

a. Ofensiva, busca expandir a participação de mercado atual. 
b. Defensiva ou consolidação, busca proteger a participação de mercado atual. 
c. Criação, busca diversificar o mercado de atuação. 
d. Substituição, busca mudar o mercado de atuação. 

 
5. Quais planos estratégicos são desenvolvidos e divulgados para orientar o aproveitamento das 

oportunidades de mercado.  
a. Expansão para novos mercados 
b. Investimentos em novos produtos 
c. Investimentos em novos serviços 
d. Investimento em novas tecnologias  
e. Plano de marketing e desenvolvimento de produtos 
f. Não tem 

 
6. Na sua opinião, qual destas alternativas é considerada a maior barreira a eficácia do planejamento 

estratégico na sua empresa? 
a. Falta de direcionamento às ações estratégicas. – barreiras de idioma 
b. Há pouco tempo para decisões participativas ou de busca de informação, assim a gestão se 

torna altamente centralizada.   
c. Os conflitos e as forças políticas se sobressaem às relações gerenciais, pois o fluxo de 

informações disponíveis é crescente. 
d. Dificuldade em determinar se a informação é válida e confiável, pois as organizações operam 

com metas de curto prazo. 
 
O último tópico do bloco de fatores exógenos diz respeito a análise das políticas públicas relacionadas ao 
setor 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

(1) 
 

(2) (3) (4) 
 

(5) 
 

7. As ações do órgão regulador influencia a diretriz estratégica definida 
pelo comitê executivo da empresa: 

     

a. As variáveis político-legais são consideradas na formulação das 
estratégias da empresa. 

     

b. Após a definição estratégica, todas as variáveis político-legais 
são consideradas para ajustar o planejamento. 

     

c. Seguimos uma diretriz global que adaptamos às realidades do 
país apenas quando necessário. 

     

 
 
2. ANÁLISE ORGANIZACIONAL 
 
As próximas questões são direcionadas à compreensão das características organizacionais, estratégicas 
e de desempenho. Avalie as afirmações abaixo conforme os critérios Likert definidos acima. 
 

CARACTERÍTICAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

(1) 
 

(2) (3) (4) 
 

(5) 
 

8. O organograma demonstra a realidade das linhas de responsabilidade 
e poder entre os diferentes cargos na organização. 

     

9. Os funcionários são recrutados de acordo com um nível concordado 
de habilidades e experiências. 

     

10. Os funcionários possuem um plano de carreira, com metas pessoais 
de crescimento que estejam aderentes aos interesses da empresa. 

     

11. Os funcionários participam de cursos, treinamentos e outros eventos 
de capacitação e atualização. 

     

12. Os funcionários aceitam mudanças e desafios que afetam as suas 
atividades 

     

13. A sua empresa tem problemas com a rotatividade de empregados em 
atividades estratégicas. 

     

 
14. O processo de tomada de decisão caracteriza-se por ser um processo: 

a. Exclusivamente top down 
b. Exclusivo do líder e diretores top down 
c. Essencialmente delegado aos diretores 
d. Delegado aos diretores com parecer dos gerentes 
e. Compartilhado com toda a organização 

 
 

CARACTERÍTICAS DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
 

(1) 
 

(2) (3) (4) 
 

(5) 
 

15. A sua empresa depende quase que exclusivamente de um único 
cliente 

     

16. A sua empresa depende quase que exclusivamente de um único 
fornecedor 

     

17. A sua empresa faz pesquisa de satisfação dos clientes para avaliar 
seus produtos atuais 

     

18. A sua empresa faz pesquisa de satisfação dos clientes para entender 
as expectativas destes em relação aos lançamentos futuros 

     

19. A sua empresa costuma reestruturar suas operações      
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO 
 

(1) 
 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
20. Os relatórios gerenciais atendem adequadamente a demanda por 

informações para melhorar a tomada de decisão 
     

21. Os relatórios gerencias agrupam e sintetizam os dados das operações 
da organização para facilitar a tomada de decisão 

     

22. Os sistemas gerenciais utilizados são eficazes quanto a agilidade e 
controle sobre as atividades e custos operacionais 

     

23. Com qual frequência sua empresa monitora os seguinte indicadores:      
a. Fluxo de Caixa      
b. Liquidez      
c. Lucratividade      
d. Faturamento      
e. Margem de venda      
f. Grau de endividamento      

24. A sua empresa faz planejamento financeiro para sustentar as ações 
estratégicas 

     

 
 
3. POSTURA ESTRATÉGICA 
 
As próximas questões são direcionadas à compreensão da postura estratégica.  
 
25. Qual é a prioridade estratégica atual? 

a. A estratégia atual foca somente no modelo de negócio (core business) 
b. A estratégia atual busca diversificar o core business para conquistar novos mercados. 
c. A estratégia atual estipula metas mais audaciosas para superar dificuldades presentes. 
d. A estratégia atual prioriza somente os resultados de curto prazo. 
e. A estratégia atual é definida em contexto exclusivamente emergencial. 

 
 
26. Como você avalia a posição competitiva da sua empresa? 

a. A organização sabe claramente qual é o seu posicionamento estratégico e suas decisões 
estratégicas são definidas com base nesse posicionamento, podendo assumir grandes riscos. 

b. A organização sabe claramente qual é o seu posicionamento estratégico e suas decisões 
estratégicas são definidas com base nesse posicionamento, mas sem assumir grandes riscos. 

c. A organização sabe claramente qual é o seu posicionamento estratégico, mas suas decisões 
estratégicas não são definidas com base nesse posicionamento.  

d. A organização não sabe claramente qual é o seu posicionamento estratégico 
 
 

MUDANÇA CONCORRENCIAL 
 
(1) 
 

(2) (3) (4) 
 
(5) 
 

27. A empresa possui uma declaração de missão e valores institucionais      
28. A missão e os valores da empresa estão consistentes com as 

políticas e estratégias 
     

29. A posição da empresa perante o mercado está consistente com os 
valores da empresa 

     

30. A estratégia competitiva está consistente com os planos 
organizacionais 

     

31. Os funcionários compreendem a missão e os valores da organização      
32. Os valores da organização dão suporte para que a missão da 

empresa seja atingida 
     

33. As estratégias e os planos da organização incluem o número 
necessário de funcionários, as habilidades e experiências necessárias 

     

34. O planejamento estratégico está consistente com todas as áreas da 
organização  

     

35. A liderança da organização comunica aos funcionários quais são os 
objetivos organizacionais de forma clara 

     

36. Os funcionários compreendem a estratégia da empresa e como seu 
trabalho contribui para que esta seja cumprida 
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As próximas questões tem por objetivo avaliar o grau com que a organização é capaz de reestruturar 
seus processos internos, criando incentivos e motivando a renovação de competências 
 
MUDANÇA INSTITUCIONAL 
 
37. Na sua opinião, qual é o principal desafio para que a empresa se adapte às mudanças do ambiente?  

a. Desafio cognitivo, ou seja, reconhecer quais mudanças considerar e como estas podem afetar o 
sucesso. 

b. Desafio estratégico, ou seja, considerar cenários alternativos na formulação da estratégia.  
c. Desafios políticos, ou seja, desenvolver a habilidade de gerenciar o portfólio de produtos atual e 

futuro. 
d. Desafios ideológicos, ou seja, a habilidade de reavaliar o modelo de negócio. 

 
As próximas questões buscam entender como os gestores alinham suas decisões estratégicas para  
conseguir definir mudanças gerenciais 
 
38. Na sua opinião, qual é a principal barreira à implementação da estratégia? 

a. Eficácia dos mecanismos de controle 
b. Falta de vínculo entre o orçamento e a estratégia 
c. Ausência de políticas de bônus vinculados à estratégia 
d. Falta de compreensão da visão da empresa 

 
 

MUDANÇA GERENCIAL 
 
(1) 
 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 
 

39. O papel e a responsabilidade do comitê diretivo estão documentados 
no estatuto da organização.  

     

40. Os membros do comitê diretivo auxiliam a liderança na definição da 
missão, dos valores, das políticas e das estratégias da organização, e 
na avaliação do seu desempenho e finanças. 

     

 
 
 
 
 


