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RESUMO 
 
Duas hipóteses, abordando as principais variáveis da administração estratégica e o impacto na 
performance das empresas, são testadas neste trabalho. A amostra considera 123 entre as 500 
maiores empresas privadas brasileiras, definidas pelo valor das vendas de acordo com a 
Revista EXAME – Maiores e Melhores. Os dados sobre administração estratégica foram 
coletados por meio de questionário enviado pelo correio. 
 
O trabalho apresenta uma breve revisão bibliográfica do tema, e, sobretudo, operacionaliza as 
características dos macroambiente, ambiente industrial, recursos competitivos baseados na 
cadeia de valores, objetivos organizacionais e estratégias empresariais. Estatística descritiva, 
análise fatorial e correlação de Pearson são utilizados visando testar as hipóteses propostas.  
 
Evidencia-se que as grandes empresas privadas que operam no Brasil, apresentam um modelo 
de administração estratégica, no qual emergem correlações significativas entre algumas de 
suas principais variáveis, e que a rentabilidade da empresa, mas não o crescimento das 
vendas, está associada significativamente com a estratégia competitiva de recuperação. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A identificação de procedimentos administrativos que resultem em performance superior tem 
sido um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas modernas. Desde  os trabalhos 
seminais de ANDREWS (1960) e CHANDLER (1960), o assunto tem sido ensinado e 
pesquisado por notáveis acadêmicos. Abordagem sistemática tem sido proposta por diversos 
autores, incluindo o clássico livro de ANSOFF (1965). Desde a década de 80 o tema tem sido 
normalmente intitulado de Administração Estratégica. Apesar das críticas apresentadas por 
MINTZBERG (1990), a abordagem sistemática para conduzir as empresas parece ser 
predominante entre os teóricos. Ela objetiva basicamente identificar e implementar estratégias 
competitivas abrangentes e integradas, levando em consideração vantagens e desvantagens 
competitivas possuídas pela empresa, comparadas com as  ameaças e oportunidades do 
ambiente, em ordem de assegurar que seus objetivos básicos almejados sejam alcançados. 
Espera-se que a associação consistente desses estágios deva resultar em performance superior. 
Apesar de sua importância, existe poucas evidências empíricas de como esses estágios estão 
relacionadas entre si, em especial em países emergentes como o Brasil. 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Administração estratégica é trabalho típico da alta administração sendo muito influenciada 
por fatores múltiplos e dinâmicos. O paradigma teórico tem sido desenvolvido desde os livros 
clássicos de SCHENDEL e HOFER (1979), e GLUECK e JAUCH (1984), até os recentes 
trabalhos de HILL e JONES (1998), e GRANT (1997). 
 
                                                           
* Pesquisa apoiada pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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A complexidade envolvendo a administração estratégica pode ser melhor entendida 
analisando, entre outros, a estrutura industrial, grupos estratégicos e estratégias genéricas – 
PORTER (1986), o processo estratégico – QUINN, MINTZBERG e JAMES (1988), a 
competência central – PRAHALAD e HAMEL (1990), a teoria baseada nos recursos – 
MONTEVERDE (1997), o papel da estrutura e do processo na implementação – 
GALBRAITH e NATHANSON (1978), a hipercompetição – D’AVENI (1995), a competição 
globalizada – YIP (1995), e a estratégia corporativa baseada na abordagem dos recursos – 
COLLIS E MONTGOMERY (1998). Extensiva análise histórica  sobre o tema foi 
recentemente apresentada por BOWMAN (1995) e por SCHENDEL (1995). 
 
De forma quase unívoca, os acadêmicos reconhecem os estágios que devem ser considerados 
nos modelos de administração estratégica. Além de selecionar missão, valores e metas 
principais, esses modelos tipicamente envolvem a análise do ambiente externo, a avaliação 
dos recursos competitivos, o estabelecimento de objetivos e a seleção de estratégias 
competitivas. Isso é geralmente seguido pelos estágios de implementação das estratégias e 
avaliação dos resultados empresariais. Esta abordagem é basicamente a utilizada pelos 
defensores da escola prescritiva ou design school – MONTANARI, MORGAN e BRACKER 
(1990), RUE e HOLLAND (1986), CERTO e PETER (1988), WHEELEN e HUNGER 
(1992), PEARCE e ROBINSON (1994), e SHRIVASTAVA (1994).  
 
Nuances e peculiaridades organizacionais têm sido incorporadas ao assunto em ordem de 
orientar as empresas para melhorar a performance, incluindo: os efeitos diretos da 
desregulamentação na escolha estratégica, no risco e no retorno financeiro das empresas – 
REGER, DUHAIME e STIMPERT (1992); o impacto do alinhamento entre o ambiente e a 
estratégia – VENKATRAMAN e PRESCOTT (1990); a influencia da economia planejada 
centralizada – TAN e LITSCHERT (1994); o papel da propriedade, governance, competição e 
trabalho – NICKELL (1995); as capacidades distintas, especificamente arquitetura 
organizacional, reputação, inovação e ativos estratégicos – KAY (1995); e mesmo a formação 
do presidente – JARYMISZYN, CLARK e SUMMERS (1985). 
 
A teoria de administração estratégica apregoa a existência de inter-relacionamentos entre  
seus  principais  estágios, o que supostamente implicaria em performance superior. Há, 
todavia, poucas evidencias empíricas apoiando essas hipóteses. Isto é  provavelmente 
conseqüência da  multiplicidade dos construtos do ambiente que circunscrevem a empresa e 
da dinâmica de seus próprios recursos competitivos. Levando em consideração estes 
argumentos, as seguintes hipóteses podem ser elaboradas: 
 

H1: As empresas apresentam um modelo de administração 
estratégica, no qual existem inter-relacionamentos significativos 
entre suas principais variáveis, nominalmente: ambiente, 
objetivos, recursos competitivos e estratégias. 

 
H2: A performance das empresas está significativamente 
associada com as principais variáveis da administração 
estratégica. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
Coleta de Dados 
 
Os dados sobre administração estratégica (i.e. ambiente, objetivos, recursos competitivos, e 
estratégias) foram obtidos por meio de questionários enviados pelo correio no primeiro 
semestre de 1994. Este procedimento é eficiente em termos de custos, em particular quando 
há uma ampla distribuição geográfica nas empresas. Procedimentos especiais em termos de 
forma, design e conteúdo são, todavia, necessários – DILLMAN (1978), SUDMAN e 
BRADBURN (1982), BAUMGARTNER e HEBERLEIN (1984), e BERDIE e ANDERSON 
(1974). Esta metodologia é nacional – OLIVEIRA e MORAES (1994) e internacionalmente – 
POWELL (1992), e PARTHASARTHY e SETHI (1993) reconhecida por acadêmicos que 
lidam com a administração das empresas. 
 
As 500 maiores empresas privadas, classificadas por vendas, operando no Brasil foram 
consideradas como a população inicial da pesquisa – EXAME (1991). O questionário foi 
enviado para o presidente da empresa e foi exitosamente entregue em 472 empresas. Dez 
empresas foram excluídas devido à impossibilidade de obter-se precisamente seus endereços, 
e dezoito questionários retornaram em conseqüência de mudanças da empresa, sem que fosse 
possível obter os novos endereços. Duas cartas lembranças foram também enviadas 
objetivando aumentar a taxa de retorno. Ao final, 123 empresas responderam à pesquisa, 
resultando numa taxa líquida de resposta de 26%. Em conjunto, as empresas respondentes 
totalizaram US$ 28,7 bilhões, sendo responsáveis por cerca de 340 mil empregos. Em média 
cada empresa tinha a receita de US$ 235 milhões e ofereciam 2.700 empregos. A distribuição 
das empresas respondentes é razoável pelo critério de vendas. Os 123 questionários foram 
respondidos por presidentes e diretores (41,6%), gerentes e superintendentes (39,8%), e 
assessores, controllers, etc. (18,6%). Em média, estes representantes trabalhavam a 15,4 anos 
nas empresas respondentes. 
 
A performance das empresas é mensurada por dois critérios: crescimento de vendas e 
rentabilidade do patrimônio. Os dados foram coletados  nas edições da Revista EXAME – 
Melhores e Maiores, no período de 1990 a 1994. Visando aumentar o número de casos para a 
análise estatística, as medidas de performance, além das médias dos cinco anos do período 
90/94, consideraram também as médias de quaisquer quatro anos do período, ou as médias 
dos três últimos anos do período considerado. 
 
Variáveis Consideradas 
 
A bibliografia utilizada para definição das variáveis associadas com o macroambiente, os 
objetivos e as estratégias competitivas inclui os trabalhos de WHEELEN e HUNGER (1992), 
RUE e HOLLAND (1986), CERTO e PETER (1988), MONTANARI, MORGAN e 
BRACKER (1990), e THOMPSON e STRICKLAND (1992). Por sua vez, as idéias de 
PORTER (1986 e 1989) foram as referencias básicas utilizadas para o ambiente industrial 
(modelo das cinco forças) e os recursos competitivos baseados na cadeia de valores. Escalas 
ordinais de quatro pontes foram utilizadas para mensurar as variáveis da administração 
estratégica, e são apresentadas a seguir: 
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Macroambiente 
Escala:   1 - muito favorável; 2 - razoavelmente favorável;  

3 - razoavelmente desfavorável; e  4 - muito desfavorável 
 
 Economia (FAECONO): taxa de crescimento, inflação, política monetária, política  

fiscal, balanço de pagamentos, etc. 
 Tecnologia (FATECNO): desenvolvimento, acesso, transferência, etc. 
 Sociedade (FASOCIE): valores e atitudes da população, estilo e qualidade de vida,  

nível educacional, etc. 
 Demografia (FADEMOG): crescimento da população, distribuição de renda, faixas  

etárias, etc. 
 Internacional (FAINTER): acordos, tarifas, globalização, transporte, etc. 
 Meio Ambiente (FAMEAMB): legislação, regulamentação, grupos de pressão, etc. 
 Governo (FAGOVER): ideologia predominante, atitudes, predisposição, programas, etc. 
 Sindicatos (FASINDC): organização, movimentos, atuação, etc. 

 
 
Ambiente Industrial 

Escala:  1 - muito favorável; 2 - razoavelmente favorável;  
3 - razoavelmente desfavorável; e 4 - muito desfavorável 

 
 Fornecedores (FAFORNC): preços solicitados, qualidade oferecida, serviços  

complementares disponíveis, nível de concentração, poder de barganha, etc. 
 Compradores (FACOMPR): pressão sobre preços, qualidade exigida, serviços  

complementares demandados, nível de concentração, poder de barganha, etc. 
 Produtos/Serviços Substitutos (FAPSSUB): pressão tecnológica, impacto no  

preço e na rentabilidade, desempenho comparativo, etc. 
 Concorrentes Potenciais (FACONPO): novas empresas, diversificação de empresas,  

importações, etc. 
 Rivalidade entre Concorrentes (FARIVAL): guerra de preços, batalha de publicidade, 

introdução de novos produtos, aumento de serviços oferecidos e de garantias, etc. 
 
 
Objetivos Empresariais 

Escala:  1 - muito importante; 2 - de razoável importância;  
3 - razoavelmente sem importância; e 4 - de nenhuma importância 

 
 Crescimento (OBCREC): taxa de crescimento e tamanho da Empresa,  das unidades  

de negócios e em relação aos concorrentes, etc.                 
 Organização (OBORGAN): estrutura, sistemas de informações gerenciais, sistemas  

de controle, auditorias, etc.        
 Financeira (OBFINAN): lucro, fluxo de caixa, lucratividade, retorno sobre  

investimentos, dividendos, etc.    
 Marketing (OBMARKE): clientela, propaganda, vendas, parcela de mercado,  

penetração e expansão de mercados e serviços aos clientes, etc.            
 Produtos/Serviços Substitutos (OBPROSE): - desenvolvimento de novos produto/ 

serviços, inovação, padrão, conformidade, etc.     
 Produção (OBPRODU): processos de produção, estoques, produtividade, operação da  

fábrica, técnicas japonesas de gestão, etc.                 
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 Qualidade (OBQUALI): controle estatístico de processo, diagramas, inspeção por  
amostragem, círculos de controle da qualidade, ISO 9000, etc.                

 Recursos Humanos (OBRCHUM): planejamento, gerência do desenvolvimento,  
relações trabalhistas, turnover, etc. 

 Responsabilidade Social (OBRESOC): envolvimento com a comunidade,  
procedimentos éticos, respeito à legislação, etc. 

 
 
Recursos Competitivos 

Escala:  1 - grande vantagem; 2 - pequena vantagem;  
3 - pequena desvantagem; e 4 - grande desvantagem 

 
 Logística Interna (RCLOGIN): atividades associadas ao recebimento, armazenamento e 

distribuição de insumos dos produtos/serviços, como manuseio de material, armazenagem, 
controle de estoques, programação de frotas, devolução, etc. 

 Logística Externa (RCLOGEX): atividades associadas à coleta, armazenamento e 
distribuição física de produtos/serviços, como armazenagem de produtos acabados, 
manuseio de materiais, operação de veículos de entrega, processamento de pedidos e 
programação, etc. 

 Operações (RCOPERA): atividades associadas à transformação dos insumos nos 
produtos/serviços finais, como  trabalho com máquinas, embalagens, montagem, 
manutenção de máquinas e equipamentos, etc. 

 Marketing e Vendas (RCMARKT): atividades associadas a oferecer um meio pelo qual 
os compradores possam adquirir os produtos/serviços e a induzi-los a fazer isto, como 
propaganda, promoção, força de vendas, cotação, seleção de canais de distribuição, 
fixação de preços, etc. 

 Serviço (RCSERVC): atividades associadas ao fornecimento de serviços para intensificar 
ou manter o valor dos produtos/serviços, como instalação,  consertos, treinamento, 
fornecimentos especiais, etc. 

 Gerência de Recursos Humanos (RCGERRH): atividades associadas ao recrutamento, 
contratação, treinamento, desenvolvimento, compensação, etc. 

 Infra-estrutura (RCINFRA): atividades associadas à gerência geral, planejamento, 
contabilidade, problemas jurídicos, relações governamentais, etc. 

 Aquisição de Insumos (RCAQINS): atividades associadas à função de compras de 
matérias primas, partes, componentes, peças de reposição, serviços, etc. 

 Aquisição de Permanentes (RCAQPER): atividades associadas à função de compra de 
máquinas, equipamentos de laboratórios, equipamentos de escritório, prédios, etc. 

 Tecnologia Gerencial (RCTECGE): atividades associadas ao desenvolvimento ou à 
obtenção de know-how e procedimentos de automação de escritórios, telecomunicações, 
sistemas de planejamento e controle, pesquisa de mídia, etc. 

 Tecnologia de Produto e Processo (RCTECPR): atividades associadas ao 
desenvolvimento ou à obtenção de processos de fabricação, inovação e invenção de 
produtos, etc. 
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Estratégia Competitiva 
Escala:  1 - muito importante; 2 - de razoável importância;  

3- razoavelmente sem importância; e 4 - de nenhuma importância 
 
 Concentração (ECCONCT): estratégia de crescimento baseada em um pequeno grupo 

de produtos/serviços (ou mesmo único produto/serviço), com acentuada sinergia 
mercadológica, tecnológica, etc. 

 Integração Vertical (ECINTEV): estratégia de crescimento baseada em atividades 
relacionadas com o suprimento de insumos ou a comercialização dos produtos/serviços. 

 Diversificação (ECDIVER): estratégia de crescimento baseada em atividades que são 
visivelmente diferenciadas dos produtos/serviços então existentes. 

 Estabilidade (ECESTAB): estratégia baseada na manutenção ou em pequenas 
modificações nos produtos/serviços. 

 Joint Venture (ECJOIVE): estratégia baseada na junção de duas ou mais empresas 
visando obter recurso estratégico (tecnologia,  marketing, produção, etc.) vital para o 
sucesso em ambiente competitivo. 

 Turnaround (ECTURNA): estratégia defensiva visando a recuperação de empresas, 
baseada na eliminação de produtos/serviços, na redução de custos, na desmobilização de 
alguns ativos, etc.,  

 Desinvestimento (ECDESIN): estratégia defensiva baseada na venda deativos 
importantes de empresas, visando o saneamento  financeiro  e sua sobrevivência. 

 Liquidação (ECLIQUI): estratégia defensiva que implica na venda integral ou 
dissolução da empresa. 

 
 
Performance 

Valores obtidos nas edições da Revista Exame – Melhores e Maiores 
 
 Crescimento das vendas (CRESCVEN): valor médio, no período 1990 a 1994, do 

crescimento da receita operacional bruta, descontada a inflação média do exercício social 
da empresa. 

 Rentabilidade do Patrimônio (RENTSPAT): valor médio, no período 1990 a 1994, do 
retorno do investimento aos acionistas, medido pelo lucro líquido dividido pelo 
patrimônio líquido, em porcentagem. 

 
ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 
Análise Descritiva  
 
O Realibility Test  resultou em coeficiente alfa igual a .8365, significando que, em conjunto, 
os indicadores dos construtos  podem ser aceitos como consistentes com suas medidas – 
HAIR et all (1992). Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis da , 
administração estratégica utilizada pelas maiores empresas privadas brasileiras., no período 
1990-1994.  
 

Em termos gerais, revela-se que os fatores exógenos, associados tanto ao macroambiente 
quanto ao ambiente industrial, foram percebidos de forma mista. Assim,  a maioria daquelas 
empresas avaliaram como favorável em algum grau (muito favorável e razoavelmente 
favorável) os fatores do macro ambiente associados com tecnologia  - FATECNO e 
internacional - FAINTER, e os fatores do ambiente industrial relacionados com 
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fornecedores - FAFORNC. De forma contrária, as mesmas empresas avaliaram, numa 
proporção de cerca de 3 em cada 4, como sendo de alguma forma desfavorável os fatores do 
macroambiente associados com economia - FAECONO, sociedade - FASOCIE, 
demografia - FADEMOG, e governo - FAGOVERN. Com uma porcentagem menor, 
rivalidade entre competidores - FARIVAL, como um componente do ambiente industrial, 
foi também considerada como sendo algo desfavorável (muito ou razoavelmente favorável). 
Além disso, um certo grau de equilíbrio pareceu existir entre as categorias de favorável e 
desfavorável nos fatores do meio ambiente - FAMEAMB e sindicatos - FASINDC, ambos 
componentes do macroambiente. Comportamento similar é observado em relação aos fatores 
compradores - FACOMPR, produtos/serviços substitutos - FAPSSUB, e competidores 
potenciais - FACONPO, todos componentes do ambiente industrial 
 

Os valores apresentados na Tabela 1 também revelam o grau de importância atribuído aos 
objetivos organizacionais. De uma forma geral, evidencia-se que a quase totalidade (mais do 
que 90%) das grandes empresas brasileiras consideraram algo importante (muito importante 
ou de razoável importância) todas as áreas de objetivos, exceto crescimento - OBCRESC 
(com 77.3%, entretanto). Assim, evidencia-se que provavelmente cerca de 9 em cada 10 das 
grandes empresas brasileiras atribuíram importância a um conjunto complexo de objetivos 
associados com organização - OBORGAN, finanças - OBFINAN, marketing - 
OBMARKE, produtos/serviços - OBPROSE, produção - OBPRODU, e qualidade - 
OBQUALI . 
  
Os fatores endógenos associados com as vantagens e desvantagens dos recursos competitivos 
das grandes empresas brasileiras estão igualmente apresentados na Tabela 1. A maioria 
absoluta das grandes empresas perceberam possuir alguma vantagem (muita ou pouca 
vantagem) em seus recursos competitivos quando comparados com seus principais 
competidores. As principais vantagens mencionadas por mais de 90% das grandes empresas 
estão associadas com logística interna - RCLOGIN e tecnologia de produto e processo - 
RCTECPR.  
 
Finalmente, a Tabela 1 também apresenta o grau de importância atribuído pelas grandes 
empresas brasileiras em relação às estratégias competitivas. Evidencia-se que as estratégias 
competitivas mais prováveis de serem implementadas, por cerca de 3 em cada 5 dessas 
empresas, foram turnaround -ECTURNA e concentração - ECCONCT, seguida por joint 
venture - ECJOIVE, integração vertical - ECINTVE e estabilidade - ECESTAB. Em 
contraste, liquidação - ECLIQUID tende a ser a menos importante das estratégias 
competitivas das grandes empresas brasileiras. Por outro lado, desinvestimento - ECDSIN e 
diversificação - ECDIVER parecem ser igualmente consideradas, em termos de grau de 
importância, por aquelas empresas. 
 

Análise Fatorial 
 

Análise fatorial foi conduzida com as variáveis da administração estratégica. Tabela 2 
sumariza os principais resultados. Utilizou-se a análise de componentes principais, com a 
opção listwise deletion dos missing values, seguida de rotação varimax. Os loadings de 12 
fatores emergiram com 23 interações, considerando o Eigenvalue menor ou igual a 1.0.  A 
tabela apresenta os quatro principais fatores que explanam cumulativamente 42.8% da 
variância dos dados. Todos principais loadings são positivos e formam fatores relativamente 
claros por sua natureza, quando o ponto de corte .50 é considerado - RUMMEL (1979) . 
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Tabela 1 – Estatística Descritiva da Administração Estratégica 
 

Variáveis Nº de 
Casos 

Média Desvio 
Padrão 

Grau Atribuído (%) 

Macro 
Ambiente 

   Muito 
Favorável 

Razoavelm
Favorável 

Razoavelm 
Desfavorá 

Muito 
Desfavorá 

FAECONO  123 3.016 .810 2.4 24.4 42.3 30.9 
FATECNO 119 2.126 .604 10.9 67.2 20.2 1.7 
FASOCIE 121 3.215 .733 0.8 15.7 44.6 38.8 
FADEMOG 122 3.197 .688 0.8 13.1 51.6 34.4 
FAINTER 119 2.403 .629 2.5 59.7 32.8 5.0 
FAMEAMB 120 2.600 .679 1.7 45.8 43.3 9.2 
FAGOVER 121 2.959 .779 1.7 27.3 44.6 26.4 
FASINDC 122 2.623 .647 0.8 44.3 46.7 8.2 
Ambiente 
Industrial 

   Muito 
Favorável 

Razoavelm
Favorável 

Razoavelm 
Desfavorá 

Muito 
Desfavorá 

FAFORNC 121 2.306 .545 1.7 68.6 27.3 2.5 
FACOMPR 122 2.475 .633 3.3 50.0 42.6 4.1 
FAPSSUB  118 2.475 .688 3.4 53.4 35.6 7.6 
FACONPO 120 2.617 .700 2.5 43.3 44.2 10.0 
FARIVAL 122 2.697 .791 6.6 31.1 48.4 13.9 
Objetivo 
Empresarial 

   Muito 
Important 

De Razoáv 
Importânc 

Razoavelm 
S/ Import 

De Nenhu 
Importânc 

OBCRESC 123 1.886 .770 35.0 42.3 22.0 0.8 
OBORGAN 122 1.352 .559 68.0 29.5 1.6 0.8 
OBFINAN 122 1.344 .725 76.2 17.2 2.5 4.1 
OBMARKE 123 1.488 .717 61.8 30.1 5.7 2.4 
OBPROSE 123 1.488 .694 60.2 33.3 4.1 2.4 
OBPRODU 121 1.413 .679 67.8 24.8 5.8 1.7 
OBQUALI 122 1.385 .686 71.3 20.5 6.6 1.6 
OBRCHUM 123 1.504 .645 56.9 36.6 5.7 0.8 
OBRESOC 123 1.472 .644 59.3 35.8 3.3 1.6 
Recurso 
Competitivo 

   Grande 
Vantagem 

Pequena 
Vantagem 

Pequena 
Desvantag 

Grande 
Desvantag 

RCLOGIN 122 1.811 .608 28.7 62.3 8.2 0.8 
RCLOGEX 118 1.881 .706 30.5 51.7 16.9 0.8 
RCOPERA 113 1.788 .647 32.7 56.6 9.7 0.9 
RCMARKT  121 1.967 .806 29.8 47.9 18.2 4.1 
RCSERVC 115 1.826 .679 31.3 56.5 10.4 1.7 
RCGERRH 122 1.902 .685 27.0 57.4 13.9 1.6 
RCINFRA 121 1.917 .640 23.1 63.6 11.6 1.7 
RCAQINS 116 1.862 .588 25.0 63.8 11.2 0.0 
RCAQPER 114 1.956 .615 20.2 64.9 14.0 0.9 
RCTECGE 119 1.840 .748 33.6 52.1 10.9 3.4 
RCTECPR 115 1.783 .632 32.2 58.3 8.7 0.9 
Estratégia 
Competitiva 

   Muito 
Important 

De Razoáv 
Importânc 

Razoavelm 
S/ Import 

De Nenhu 
Importânc 

ECCONCT 120 2.033 .898 31.7 40.0 21.7 6.7 
ECINTVE 118 2.263 .956 23.7 38.1 26.3 11.9 
ECDIVER 121 2.579 .938 13.2 33.9 34.7 18.2 
ECESTAB 113 2.319 .858 16.8 43.4 31.0 8.8 
ECJOIVE 115 2.278 1.048 25.2 40.9 14.8 19.1 
ECTURNA 117 1.915 .988 42.7 33.3 13.7 10.3 
ECDESIN 115 2.548 1.141 23.5 27.0 20.9 28.7 
ECLIQUI 108 3.639 .703 0.9 10.2 13.0 75.9 
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Fator 1, por exemplo, claramente indica os recursos competitivos da empresa baseado em 
todos os componentes da cadeia de valores, exceto gerência de recursos humanos -
RCGERRH e aquisição de insumos - RCAQINS. Apesar disso, o FATOR 1, que 
isoladamente explica 17.3 % da variância dos dados, pode ser intitulado RECURSOS 
COMPETITIVOS BASEADOS NA CADEIA DE VALORES.  
 
Muito embora o recurso competitivo relacionado com a gerência de recursos humanos -
RCGERHH esteja presente no FATOR 2, ele tende principalmente a ressaltar um conjunto 
complexo de OBJETIVOS EMPRESARIAIS, porque inclui todos os objetivos 
organizacionais, com exceção de crescimento - OBCRESC e financeira - OBFINAN.  
 
Adicionalmente, quatro das cinco variáveis que compõem o ambiente industrial apresentam 
elevados loadings no FATOR 3. De fato, compradores - FACOMPR, produtos/serviços 
substitutos - FAPSSUB, concorrentes potenciais - FACONPO, e rivalidade entre 
competidores - FARIVAL têm loadings maiores do que .50. Como conseqüência, FATOR 3 
pode ser denominado AMBIENTE INDUSTRIAL.  
 
O último fator apresenta um conjunto de variáveis relacionadas com as estratégias 
competitivas joint venture - ECJOIVE, turnaround - ECTURNA e desinvestimento - 
ECDESIN. Parece adequado denominar de FATOR 4 como ESTRATÉGIA DE 
RECUPERAÇÃO.  
 
Usando os coeficientes escores dos fatores (igualmente disponíveis no output do SPSS) e 
normalizando as variáveis, pode-se elaborar expressões gerais que permitam identificar 
fatores escores - NORUSIS (1986), que são variáveis agregadas. As expressões que definem 
RECCOMP - recursos competitivos, OBJETIVO - objetivos empresariais, AMBINDUS 
- ambiente industrial,  e ESTRECUP - estratégia de recuperação, são apresentadas a 
seguir. 
 
RECCOMP = .13518 * N[RCLOGIN] + .19442 * N[RCLOGEX] 
 + .15460 * N[RCOPERA] + .16587 * N[RCMARKT] 
 + .14239 * N[RCSERVC] + .15206 * N[RCINFRA] 
 + .10341 * N(RCAQPER) + .15410 * N[RCTECGE] 
 + .13682 * N[RCTECPR]   
 
 
OBJETIVO = .13026 * N[OBORGAN] + .01931 * N[OBMARKE] 
 + .14275 * N[OBPROSE] + .26325 * N[OBPRODU] 
 + .25782 * N[OBQUALI] + .15986 * N[OBRCHUM] 
 + .16401 * N[OBRESOC] + .14975 * N[RCGERRH] 
AMBINDUS = .28563 * N[FACOMPR] + .33269 * N[FAPSSUB] 
 + .27214 * N[FACONPO] + .20470 * N[FARIVAL] 
 
 
ESTRECUP = .24513 * N[ECJOIVE] + .31465 * N[ECTURNA] 
 + .43544 * N[ECDESIN]   
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Tabela 2 – Análise Fatorial da Administração Estratégica (Varimax Method) 
 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Communality 
FAECONO .01109 -.08078 .15417 .04636 .71053 
FATECNO .01749 .01052 .17893 .11699 .63526 
FASOCIE .11811 .16303 .40200 -.00338 .79555 
FADEMOG -.03601 .07357 .15426 -.21389 .73574 
FAINTER -.04351 -.09054 .12136 .13674 .70456 
FAMEAMB -.06307 -.03744 .06569 -.06108 .73920 
FAGOVER .10379 .12109 .31360 .06247 .70539 
FASINDC .00783 -.02904 -.00191 .00175 .67860 
FAFORNC .19008 -.22658 .28912 .03888 .68206 
FACOMPR .06604 .01973 .71180 -.10943 .69700 
FAPSSUB .13384 .08313 .72534 .01070 .62051 
FACONPO .09470 .00404 .69952 -.17836 .67500 
FARIVAL -.02299 .16018 .54615 -.07340 .75555 
OBCRESC .03824 .24382 -.02662 -.13651 .70247 
OBORGAN .12440 .63388 .02182 .00373 .66200 
OBFINAN -.00833 .48346 .12686 -.15429 .61657 
OBMARKE .03887 .53812 .09290 .02887 .72158 
OBPROSE .08166 .69679 -.13472 .03568 .78087 
OBPRODU .06651 .86857 -.07853 -.00799 .81664 
OBQUALI .05820 .80681 .15323 .16311 .79859 
OBRCHUM .20604 .76200 .16830 .16121 .74583 
OBRESOC -.05680 .66727 -.05864 -.31514 .83809 
RCLOGIN .73733 -.07111 .12158 .08207 .67011 
RCLOGEX .75620 -.09682 .06295 .03441 .67567 
RCOPERA .73233 .06567 .09049 -.13300 .70264 
RCMARKT .81226 .12348 .14276 .07292 .73477 
RCSERVC .71757 .16513 .00526 .16086 .60286 
RCGERRH .43841 .59143 .06918 .19651 .70798 
RCINFRA .68707 .10526 .09797 .06965 .58773 
RCAQINS .43205 -.01812 .10405 .11056 .65787 
RCAQPER .65068 -.03206 -.03201 -.07682 .76770 
RCTECGE .75929 .30397 -.06090 .02108 .72132 
RCTECPR .64246 .08771 -.21738 .04499 .71527 
ECCONCT .10171 .20107 .09461 .13724 .74892 
ECINTVE .04308 .05107 -.12619 .18979 .73564 
ECDIVER .04601 .13030 -.27565 .22609 .73219 
ECESTAB .10830 .15275 .08105 .05417 .64745 
ECJOIVE .21765 .08471 -.28824 .57990 .63639 
ECTURNA .21950 .26901 -.05802 .68455 .77733 
ECDESIN .00083 .00495 -.04972 .87350 .81667 
ECLIQUI .11379 -.04304 -.09777 .42404 .70827 
Var. Acum. (%) 17.3 27.6 36.6 42.8  
Eigenvalue 7.09350 4.23770 3.68833 2.53059  
Interações 23     
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Análise das Correlações 
 
Objetivando testar as duas hipóteses do artigo, as correlações de Pearson foram conduzidas. A 
Tabela 3 resume os resultados encontrados. Muito embora a completa associação significativa 
de todas variáveis não tenha se revelado nos resultados, existem correlações significativas 
entre algumas das mais importantes. De fato, embora não sejam significativas as correlações 
entre o ambiente industrial - AMBINDUS com  objetivo empresarial - OBJETIVO nem 
com a estratégia de recuperação - ESTRECUP, todas as demais associações são 
significantemente associadas com nível de .01 e .05 
 
A tabela revela que o ambiente industrial -AMBINDUS, como um conjunto de fatores 
exógenos, aparentemente impacta somente nos recursos competitivos - RECCOMP das 
grandes empresas brasileiras. Ademais, recursos competitivos - RECCOMP, objetivos 
empresarias - OBJETIVOS e estratégia de recuperação - ESTRECUP apresentam-se 
significantemente associados entre si. Isto parece revelar que a estratégia de recuperação - 
ESTRECUP é mais provável de ser influenciada pelos recursos competitivos - RECCOMP 
e objetivos empresariais -OBJETIVOS da empresa, ambos fatores endógenos. Outra 
evidência importante é que, esta estratégia competitiva - ESTRECUP  (que é baseada em 
desinvestimento, turnaround e joint venture) é provável explicar a performance das empresas 
medida pela rentabilidade do patrimônio - RENTSPAT.  
 

De forma sumarizada, pode-se afirmar que a empresa possuindo posição favorável em termos 
de ambiente industrial, vantagens (comparadas com competidores) em seus recursos 
competitivos relacionados com a cadeia de valores, e tenha perseguido múltiplos objetivos 
empresariais através de estratégias competitivas de recuperação é provável que ela tenha sido 
exitosas em termos de rentabilidade do patrimônio, embora aparentemente tais características 
da administração estratégica não tenham impactado no crescimento das vendas. 
 

Tabela 3 – Correlação de Pearson da Administração Estratégia e Performance 
 
Fatores Escores 
 

Média Desvio 
Padrão 

1 2 3 4 5 

1-RECCOMP 
Recursos Competitivo 
 

2.5154 .6752      

2- OBJETIVO 
Objetivo Empresarial 

1.9271 .6044 .3078 
(98) 
.002 

    

3- AMBINDUS 
Ambiente Industrial 

2.7916 .5600 .1975 
(97) 
.052 

.1071 
(113) 
.259 

   

4-ESTRECUP 
Estratégia de Recuperação 

2.2724 .8431 .2188 
(93) 
.035 

.2834 
(109) 
.003 

-.1026 
(105) 
.298 

  

5-RENTSPAT 
Rentabilidade do Patrimônio 

-1.5482 22.9000 -.0609 
(73) 
.609 

.1110 
(87) 
.306 

.0339 
(84) 
.760 

.2800 
(80) 
.012 

 

6-CRESCVEN  
Crescimento de Vendas 

-.5756 10.7228 -.0037 
(74) 
.975 

.0314 
(88) 
.771 

-.0654 
(85) 
.552 

.0474 
(81) 
.674 

-.1796 
(86) 
.098 
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CONCLUSÃO 
 
Figura 1 apresenta esquematicamente as correlações significativas como um modelo da 
administração estratégica e revela suporte parcial para as duas hipóteses do artigo. Em 
conclusão, grandes empresas privadas brasileiras são prováveis de apresentar um modelo da 
administração estratégica em que existem inter-relações significativas parciais entre suas 
principais  variáveis. O macroambiente parece ser variável que não influencia significativa-
mente a administração estratégica. Adicionalmente, a estratégia de recuperação emerge no 
modelo com provável de explicar a performance das empresas, medida pela rentabilidade do 
patrimônio. Esta estratégia, que parece não explicar o crescimento das vendas das grandes 
empresas, está essencialmente relacionada com os recursos competitivos da cadeia de valores 
e os objetivos empresariais, ambos fatores endógenos das empresas. 
 
Figura 1 –Modelo de Administração Estratégica, período 90/94 
 

Nível de Significância 
        .01  
 
        .05    
  
         

Recursos 
Competitivos 

Estratégia de 
Recuperação 

Rentabil. do 
Patrimônio 

.1975 
(97) 

.3078 
(98) 

.2188 
(93) 

.2834 
(109) 

.2800 
(80) 

Objetivos 
Empresariais 

Ambiente 
Industrial 
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