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Resumo:
Este estudo trata sobre o comportamento estratégico de micro e pequenas empresas têxteis da região
Seridó/RN utilizando a teoria de Miles & Snow. Utilizou-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e
por amostragem. Dentro dos comportamentos estratégicos do modelo de Miles & Snow temos a
estratégia defensiva que corresponde as empresas com perfil conservador, a estratégia prospectiva que
representa as empresas com perfil inovador, a estratégia reativa que corresponde as empresas que
reagem as mudanças do ambiente e a estratégia analítica que são as empresas com perfil conservador
em alguns setores e inovador em outros. Grande parte do grupo de empresas pesquisadas tenderam a um
desses perfis estratégicos, existiu ainda um desses perfis que obteve uma participação muito pequena
dentro do grupo pesquisado. O estudo teve como intuito contribuir para uma melhor compreensão do
comportamento estratégico das micro e pequenas empresas têxteis da região Seridó que fica situada no
estado do Rio Grande do Norte, já que até o momento não existe nenhum estudo sobre comportamento
estratégico voltado para as micro e pequenas empresas têxteis.
Palavras chave: Micro e Pequenas Empresas (MPE’s), Comportamento Estratégico, Estratégia,
Têxteis.

Strategic behavior of micro and small textile companies
Abstract
This study focuses on the strategic behavior of micro and small textile companies Seridó/RN region
using the theory of Miles & Snow. It used a quantitative, descriptive and sampling. Within the strategic
behavior of Miles & Snow model have a defensive strategy that matches companies with conservative
profile, forward-looking strategy that is enterprises with innovative profile, the reactive strategy that
matches businesses that react to changes in the environment and the analytical strategy which are
companies with conservative profile in some sectors and innovative in others. Much of the group of
companies surveyed tended to one of these strategic profiles, yet there was one of those profiles that got
a very small share in the group studied. The study was intended to contribute to a better understanding
of the strategic behavior of micro and small textile companies Seridó region that is located in the state
of Rio Grande do Norte, yet there is no study on strategic behavior aimed at micro and small textile
companies.
Key-words: Micro and Small Enterprises (MSEs), Strategic Behavior, Strategy, Textile.

1 Introdução
No Brasil, nos últimos tempos, observa-se um aumento no advento de novos negócios optantes
pelo Simples Nacional, regime fiscal assinalado e favorável aos pequenos empreendedores. Em
2011 a ampliação já tinha sido de quase 30%. Em dezembro de 2012 haviam 7,1 milhões de
organizações anotadas nesse regime. O aumento do número de novas organizações tende a criar
impactos expressivos na economia brasileira. Abordando as Micro e Pequenas Empresas
(MPE’s) estas representam quase 100% do total de instituições privadas atuantes no Brasil, os
pequenos negócios (formais e informais) representam mais de dois terços dos empregos do
setor privado. (SEBRAE-NA, 2013; SEBRAE-SP, 2012).
A área da gestão empresarial se tornou mais imprevisível, dinâmica e competitiva exigindo uma
maior flexibilidade das empresas, além de novos métodos estratégicos que orientam as ações
organizacionais (MILES et al, 1978). Do ponto de vista das teorias de estratégia o
comportamento estratégico segundo Ansoff (1990) pode ser compreendido como o processo de
interação com o ambiente acompanhado de um processo de promover a modificação das
configurações e dos aspectos dinâmicos internos.
O modelo de comportamento estratégico de Miles e Snow torna-se atraente por abordar fatores
pertinentes ao ambiente interno das instituições quando o assunto é incerteza ambiental, não
tratando apenas dos fatos relacionados ao ambiente externo. Aspectos internos relacionados aos
recursos humanos, custos de produção e vendas são assuntos que não incorporavam outras
tipologias. Estas incorporações aconteceram nas últimas décadas devido a uma maior
observação aos recursos humanos estratégicos dentro de uma visão baseada em recursos o que
proporcionou uma abrangência mais ampla do sistema (MILES ET AL, 1978; GARDELIN;
ROSSETTO; VERDINELLI, 2013; JABNOUN; KHALIFAH; YUSUF, 2003).
Vários estudos utilizam o modelo de comportamento estratégico proposto por Miles e Snow,
dentro da literatura, temos os estudos de Bertucci (1999) sobre a percepção ambiental e
estratégias gerenciais em instituições de ensino superior, temos ainda os estudos de Jabnoun,
Khalifah e Yusuf (2003) que tratam sobre a orientação estratégica e gestão de qualidade em
ambientes incertos. Outro estudo que utiliza o comportamento estratégico de Miles e Snow é o
de Gardelin, Rossetto e Verdinelli (2013) que aborda o relacionamento entre a incerteza
ambiental e o comportamento estratégico na percepção dos gestores de pequenas empresas.
O setor têxtil brasileiro mostra-se bastante relevante para o incremento social e a economia da
região Seridó/RN, sendo este destaque em uma série de matérias publicadas em mídias locais.
Onde as tecelagens tem um papel bastante importante na geração de emprego e renda e
consequentemente para a economia local (SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN, 2013; SENAR-RN,
2013). As tecelagens da região, essencialmente as instaladas na cidade de Jardim de
Piranhas/RN, município o qual detém aproximadamente 95% das micro e pequenas indústrias
têxteis desse setor na região Seridó/RN, avaliando sobre sua importância no contexto do
território, existe um montante de 250 fábricas, onde estas geram mais de 3.000 empregos
diretos, sendo este setor o principal provedor econômico da cidade (SEBRAE-ASN, 2013;
LEAL, 2007).
Com base nessa conjunção, pondera-se relevante estudar qual o comportamento estratégico
empregado em algumas micro e pequenas empresas da indústria têxtil da região Seridó no
estado do Rio Grande do Norte baseando-se na teoria de Miles & Snow? Pois tendo em vista
que em um ambiente incerto no qual as empresas estão inseridas, as decisões acertadas

contribuem com a sua longevidade e com a geração de emprego e renda na organização. Em
um ambiente incerto, a direção estratégica necessita ser aspecto de primeira ordem para a
gestão, indiferentemente do tipo de comportamento seguido pelos gestores das empresas. Com
isso esse estudo buscou analisar o comportamento estratégico de algumas micro e pequenas
empresas têxteis da região Seridó do estado do Rio Grande do Norte tomando-se por base a
teoria de Miles & Snow. Para tanto, fez-se necessário analisar as estratégias adotadas por
algumas MPE’s têxteis da região Seridó/RN, entender o método de adaptação estratégica e a
evolução de algumas MPE’s têxteis da região Seridó/RN, organizar os resultados da pesquisa
com base nos dados coletados, interpretar e comparar o comportamento estratégico de algumas
MPE’s têxteis da região Seridó/RN buscando constituir articulações entre os dados e o
referencial teórico considerado.
2 Fundamentação Teórica
As MPE’s geram mais da metade dos empregos formais e informais, pagando aproximadamente
quarenta por cento da massa salarial. Com relação à categorização destas instituições, o
SEBRAE utiliza juízo crítico característico, tais como, quantidade de colaboradores e receita
bruta total anual, acatando desta forma que as instituições, dentro de seus limites, gozem dos
benefícios e incentivos prevenidos nas legislações. Precisamente as MPE’s são rotuladas
conforme o seu faturamento, segundo Lei 9.841/99 e/ou pelo número de colaboradores atuantes.
(SEBRAE-SP, 2012; SEBRAE-NA, 2013).
Os dados que mostram as melhores características sobre a área têxtil, encontram-se no
SEBRAE-NA (2013). Este apresenta informações históricas de crescimento até o ano de 2007.
Conforme informações desse estudo a indústria têxtil é um dos principais segmentos da
economia nacional, tanto no que diz respeito a geração de empregos, quanto na relevância de
sua produção. Em aspectos monetários juntaram em 2005 o montante de US$ 32,9 bilhões
(trinta e dois bilhões e novecentos milhões de dólares), que correspondem a 4,1% do PIB
nacional e aproximadamente 17,2% do PIB da indústria de transformação. Os empregos criados
representam 1.523.000, correspondendo a 1,7% da população economicamente ativa. Em
diversos países emergentes como o Brasil, a área têxtil representa uma grande parte do
desenvolvimento social e econômico.
Segundo Andrews (2006) as estratégias são decisões padrão que: revela e origina os objetivos,
propósitos ou metas dentro de uma organização; determina os principais planos e políticas para
o alcance dessas metas; delibera a escala de negócios em que determinada empresa deve se
envolver; o modelo de organização econômica e humana que almeja ser e a natureza do aporte
econômico e não econômico que anseia adequar a seus acionistas, funcionários e comunidades.
Slack et al. (2002) acrescem que estratégia é o padrão total de decisões e ações que arranjam a
organização em um ambiente que ambicionam alcançar suas metas de longo prazo. De tal modo,
segundo os autores, uma estratégia deve ter conteúdo e processo.
Relacionado as estratégias organizacionais as tipologias desenvolvidas por Miles e Snow
(1978), em Organizational Strategy, Structure, and Process, admitem a explicação de uma série
de perspectivas anexas à formação da estratégia em organizações. A partir dessa compreensão
inicial, verificam-se, após uma breve e não cansativa revisão da literatura nacional, várias
pesquisas que utilizam a abordagem de Miles e Snow (1978) nos mais diversos contextos, tais
como MPE’s do comércio, indústria e serviços (SOARES; TEIXEIRA; PELISSARI, 2011;
BUTZKE et al., 2012).
A tipologia de Miles e Snow é condicionada conforme quatro modelos de comportamento
iniciais. Onde no primeiro, os gestores atuam conforme uma perspectiva mais conservadora,
enfocando nos produtos e/ou serviços de maior domínio. Já no segundo, os pioneiros atuam em
mercados mais abertos, procurando oferecer novos produtos e/ou serviços independentemente

dos efeitos. O analista constituiria em uma junção dos dois primeiros, onde as corporações
mantém uma linha de produtos e/ou serviços duráveis explorando produtos de sucesso de outras
organizações; já o reativo, as organizações só reage quando sentem-se ameaçadas, seja com a
perda de clientes ou com a queda considerável dos lucros (MILES; SNOW, 1978).
Essa analogia entre os tipos de estratégia e o ambiente é o basilar conceito no modelo de Miles
e Snow (1978). Deste modo, a tipologia exercida pelos autores permite entender o
comportamento estratégico de cada organização, dentro da identificação predominante de um
tipo de comportamento característico. Contudo, deve-se salientar que as tipologias estabelecem
um “tipo ideal”. Com outras palavras, as organizações não adotam simplesmente um dos tipos
determinados pela tipologia de Miles e Snow, onde esse comportamento ideal existe somente
em termos conceituais. Praticando estes no dia-a-dia, o comportamento estratégico é bem mais
complexo, arranjando com que a classificação seja alcançada em termos de predominância de
moldes de comportamento (SOARES; TEIXEIRA; PELISSARI, 2011).
Para Miles e Snow (1978), o teor desses comportamentos estratégicos pode ser congregado em
termos de quatro categorias que são: defensivas, prospectoras, analíticas e reativas. Giglio e
Onusic (2013) assinalam que a utilização de cada uma dessas categorias deriva de decisões e
processos ligados as questões de ordem empreendedora, administrativo e de engenharia,
considerando o contexto ambiental. Desta forma, a classificação de Miles e Snow expede à uma
valorização do ambiente, e, ao mesmo tempo, decide o posicionamento da organização
conforme a interação de fatores e decisões dos gestores. Logo, tem-se que a tipologia de Miles
e Snow (1978) que conglomera as decisões internas da organização e as afinidades dinâmicas
com o ambiente externo (GIGLIO; ONUSIC, 2013).
Dentro das quatro categorias estratégicas que descrevem o comportamento estratégico dos
estudos de Miles e Snow. A estratégia defensiva, conforme Miles e Snow (1978) atenta-se com
a estabilidade, a partir de seu retraimento em uma posição do mercado na qual possa
desempenhar seu domínio. Adquirida essa posição, ela é protegida através do desenvolvimento
de ações e características distintas da concorrência. Ao utilizar esta estratégia, a organização
restringe sua área de atuação, diminui a necessidade de investimentos em tecnologia e
adaptações nas estruturas operacionais, focalizando apenas a eficiência tecnológica e o severo
controle organizacional. Esta tem como palavra-chave ‘controle’ (GIGLIO; ONUSIC, 2013).
Já a estratégia prospectiva, segundo Miles e Snow (1978), direciona os empenhos da
organização para a procura ativa e contínua de jovens e inovadoras oportunidades no mercado,
demandando investimentos em pesquisa e desenvolvimento, realizando alterações em sua área
de atuação, bem como, gerando novos negócios e novos produtos. Nessa estratégia que é
contrária ao comportamento defensivo, a organização permanece em um processo constante de
renovação dos seus mercados consumidores, abandonando produtos e/ou serviços em ciclo de
vida de maturidade e declínio, atuando de maneira competitiva e agressiva diante de seus
concorrentes. Esta tem como palavra-chave a ‘flexibilidade’ (GIGLIO; ONUSIC, 2013).
A estratégia analítica, conforme Miles e Snow (1978) compõe um tipo de comportamento
estratégico centrado entre a estratégia defensiva e a prospectiva, buscando minimizar os riscos
e maximizar os lucros. A organização encontra-se imersa em dois tipos de mercado estando em
um mais estável e em outro mais dinâmico. Para isso é imprescindível ampliar o leque de
produtos e/ou serviços que atendam a ambos os mercados. Essa estratégia aproxima-se do
conceito de imitação criativa, por absorver e aprimorar inovações de concorrentes, para desta
forma proteger-se e defender-se destes. Tem como palavra-chave o ‘equilíbrio’ (GIGLIO;
ONUSIC, 2013).
Finalizando, Miles e Snow (1978) apresentam a estratégia reativa que pode ser considerada
aquela em que a organização entende as mudanças no ambiente, porém, não consegue constituir

respostas e conteúdo na rapidez necessária, devido a 1) problemas da administração em proferir
uma estratégia viável; 2) problemas de acompanhamento em questões tecnológicas, estruturais
e processuais; 3) problema cultural, em que a administração segue um percurso não mais
apropriado às condições vigentes do mercado. De tal modo, as alterações são efetuadas apenas
conforme a pressões exercidas pelo ambiente externo. Pode-se considerar em outras palavras,
que tem-se uma estratégia residual, que aparece quando uma das outras três anteriores é seguida
de forma inadequada (GIGLIO; ONUSIC, 2013).
3 Metodologia
A pesquisa proposta utilizou como população as MPE’s têxteis localizadas na cidade de Jardim
de Piranhas/RN, onde em sua grande maioria são representadas pelas tecelagens que são
indústrias têxteis que tecem e confeccionam produtos de cama, mesa e banho. Foi utilizado um
questionário estruturado, sendo este aplicado por pesquisador. Segundo levantamentos do
SEBRAE-ASN (2013) e Leal (2007), a cidade de Jardim de Piranhas/RN reúne cerca de 250
indústrias têxteis, todas pertencentes às MPE’s, essa é a população que foi considerada durante
a pesquisa.
Nessa configuração, utilizou-se na pesquisa uma equação para realização do cálculo da amostra,
equação esta que foi desenvolvida por Santos (1999). Uma maior interpretação da equação é
melhor detalhada no endereço eletrônico http://www.calculoamostral.vai.la, onde o próprio
autor explica e justifica a funcionalidade de cada variável proposta no modelo de cálculo
amostral.
Perante essas informações apresenta-se na Tabela 1 a amostragem representativa segundo a
equação proposta por Santos (1999), para as indústrias têxteis que foram utilizadas na pesquisa,
mostrando também a população das MPE’s têxteis da cidade de Jardim de Piranhas/RN. Para o
cumprimento da pesquisa utiliza-se um erro amostral de 5% que para o autor é o valor que se
utiliza frequentemente para aferição da amostra. Utiliza-se um nível de confiança de 95%, por
ser o mais usual dentro das pesquisas segundo o autor. Já para o valor da variável que aborda a
verdadeira probabilidade do evento acontecer, utilizou-se os 50% propostos pelo autor, onde o
mesmo afirma que essa aferição apresenta a maior amostragem dentro da população definida.
Com a fixação dos valores das variáveis e a equação de cálculo da amostra definidos, chegouse aos seguintes resultados:

SETORES TÊXTEIS
MPE’s têxteis de Jardim de
Piranhas/RN
Total de MPE’s
Fonte: Pesquisa

UNIVERSO (POPULAÇÃO)
250

AMOSTRA IDEAL
152

250

152

Tabela 1 – Universo e amostra ideal das MPE’s têxteis da cidade de Jardim de Piranhas/RN

A amostragem ideal de integrantes que foram pesquisados e foram os propostos pela equação
de Santos (1999), contém 152 indivíduos conforme a tabela acima.
Os gestores de MPE’s têxteis da cidade de Jardim de Piranhas/RN foram pesquisados entre o
segundo semestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2015 por um mestrando e dois graduandos
do curso de Administração. Os gestores das MPE’s têxteis foram entrevistados em sua
atmosfera de trabalho. Foram considerados somente os questionários os quais estavam
devidamente preenchidos com todas as questões marcadas, indicando estes apenas uma única
resposta.

As variaveis foram desenvolvidas a partir do processo da pesquisa bibliográfica que foi
amparada pela fundamentação teórica exposta no tópico acima, com isso, apresenta-se a seguir
as variáveis que representam o comportamento estratégico proposto por Miles e Snow, sendo
estas adaptadas de Ghobril (2007).
O Quadro 1 é composto por 11 variáveis que objetivaram identificar o comportamento
estratégico das empresas a partir da tipologia proposta pelo modelo de Miles e Snow. As
variáveis representam um perfil esperado de estratégia proposto no modelo. Esse conjunto de
variaveis contemplou escolhas das empresas com relação ao seu comportamento estratégico.

Variável

Nome da Variável
Quão melhor caracterizados são os produtos
VP1
que a empresa fornece para os clientes,
comparado com outros fabricantes.
Qual a imagem da organização no mercado
VP2
fabricante em comparação com outros
concorrentes
Como pode ser melhor descrita a quantidade
de tempo que a empresa demanda no
VP3
monitoramento de alterações e tendências no
mercado competitivo.
Comparando com outras empresas
VP4
concorrentes, como apresenta-se o aumento
ou perdas na demanda da organização
Qual o comprometimento objetivo importante
VP5
da indústria, comparado com outras empresas
Como caracteriza-se as habilidades que os
VP6
gestores tem em comparação com outras
empresas concorrentes
VP7
O que protege a empresa dos concorrentes
Em que os gestores chaves tendem a se
VP8
concentrar mais do que os concorrentes
Em que a empresa prepara o futuro de forma
VP9
diferente dos concorrentes.
VP10
Qual é a estrutura da empresa
De forma diferente, como a empresa avalia o
VP11
seu desempenho comparado com as outras
empresas
Fonte: Adaptado de Ghobril (2007)

Perfil Esperado Proposto por Miles e Snow

Prospector, Defensor, Analisador ou Reativo

Quadro 1 – Variáveis do Comportamento Estratégico de Miles e Snow

Com a aquisição dos dados, as informações adquiridas foram tabuladas e analisadas por meio
de estatística descritiva. Essa etapa computou através de programas de computadores
específicos que tratam dados estatísticos (planilhas eletrônicas), identificando as frequências,
as médias de importância e o comportamento para as variáveis do modelo proposto as quais
foram investigadas, tratadas e analisadas.
4 Análise e Discussão dos Resultados
A análise do constructo tem por finalidade avaliar o padrão médio de respostas para cada uma
das questões manifestas relativas ao constructo do modelo. No questionário utilizado, onde cada
uma das 11 questões representam uma variável do constructo, utilizou-se quatro alternativas

em cada questão, onde estas remeteram a um dos modelos estratégicos propostos no
comportamento de Miles & Snow.
Durante as entrevistas, os respondentes só poderiam escolher uma alternativa para cada uma
das questões, negativando automaticamente as outras alternativas. Para análise dos dados dentro
do questionário, utilizou-se de uma planilha eletrônica, onde a mesma retorna os resultados para
cada um dos 152 respondentes. Adotou-se um sistema binário de respostas, onde 1 afirma a
questão escolhida e 0 negativa as demais questões, somou-se as alternativas e em seguida
apresentou-se a frequência de resposta dentro do questionário, exibindo a postura estratégica
da empresa dentro das opções existentes no modelo de comportamento estratégico de Miles &
Snow. Na Tabela 2 tem-se os dados efetivos da análise do constructo, onde estes foram
aglutinados como observado abaixo:

VARIÁVEL
DEFENSIVA
VP1. Quão melhor caracterizados
são os produtos que a empresa
54,61%
fornece para os clientes,
comparado com outros fabricantes.
VP2. Qual a imagem da
46,71%
organização no mercado fabricante
em comparação com outros
concorrentes
VP3. Como pode ser melhor
descrita a quantidade de tempo que
a empresa demanda no
25,66%
monitoramento de alterações e
tendências no mercado
competitivo.
VP4. Comparando com outras
36,84%
empresas concorrentes, como
apresenta-se o aumento ou perdas
na demanda da organização

PROSPECTIVA

ANALÍTICA REATIVA

5,92%

16,45%

23,03%

5,26%

24,34%

23,68%

27,63%

13,82%

32,89%

1,97%

21,05%

40,13%

50,66%

11,84%

27,63%

9,87%

54,61%

14,47%

8,55%

22,37%

VP7. O que protege a empresa dos
concorrentes
VP8. Em que os gestores chaves
tendem a se concentrar mais do que
os concorrentes
VP9. Em que a empresa prepara o
futuro de forma diferente dos
concorrentes.

58,55%

10,53%

22,37%

8,55%

63,82%

4,61%

22,37%

9,21%

23,68%

8,55%

45,39%

22,37%

VP10. Qual é a estrutura da
empresa
VP11. De forma diferente, como a
empresa avalia o seu desempenho
comparado com as outras empresas

42,76%

13,82%

16,45%

26,97%

63,16%

11,18%

15,13%

10,53%

VP5. Qual o comprometimento
objetivo importante da indústria,
comparado com outras empresas
VP6. Como caracteriza-se as
habilidades que os gestores tem em
comparação com outras empresas
concorrentes

47,37%
10,53%
21,23%
20,87%
REPRESENTATIVIDADE
TOTAL DAS VARIÁVEIS
Fonte: Coleta de Dados.
Notas: Devido a utilização de questões com quatro alternativas, onde cada uma delas está relacionada a
um dos quatro tipos estratégicos: defensiva, prospectiva, analítica e reativa, optou-se por expor os
percentuais de cada estratégia escolhida, com o intuito de facilitar o entendimento.
Tabela 2 – Análise do Constructo Estratégico Competitivo

Em cada questão avaliou-se o percentual de respostas associadas às estratégias defensivas,
analíticas, prospectivas e reativas contempladas no modelo de Miles & Snow. A maior
frequência de respostas recaiu sobre estratégias defensivas (47,37%) em segundo lugar ficou as
estratégias analíticas (21,23%), próximo tem-se as estratégias reativas (20,87%), havendo um
percentual bem menor de respostas sinalizando estratégias prospectivas (10,53%).
Observa-se que determinadas questões expuseram maior concentração de respostas na mesma
variável. Na VP8, por exemplo, que avalia como os gestores chaves tendem a se aplicar mais
do que os concorrentes, houve grande concordância (63,82%) em torno da resposta que mantem
uma posição financeira segura através de medidas voltadas para o controle de custos e
qualidade, alinhado com a estratégia defensiva. Na VP11 – referente ao processo que a
organização utiliza para avaliar seu próprio desempenho, esta também obteve concentração de
respostas (63,16%) demostrando uma gestão centralizada, sendo esta direcionada para uma
estratégia também defensiva. A variável com a menor contabilização de respostas em uma
alternativa foi a VP4, que compara a organização a outras indústrias concorrentes, e como se
deve ao aumento de perdas na demanda que estas experimentam, na qual apenas 1,97% dos
respondentes assinalaram a alternativa em que a empresa deve ingressar agressivamente em
novos mercados com novos tipos de ofertas de produtos e serviços, estando esta alternativa
ligada a uma estratégia prospectiva.
Com relação a uma análise que expõe a adaptação estratégica e o comportamento das MPE’s
têxteis dentro do modelo de Miles & Snow que expõe um comportamento que pode ser
defensivo, prospectivo, analítico ou reativo, levando em consideração a quantidade das
empresas que estão propensas a cada um desses modelos. Temos desta forma na Tabela 3,
exposta a seguir, os dados efetivos da análise geral das empresas conforme o posicionamento
que cada uma demonstrou durante a pesquisa realizada:

COMPORTAMENTO
ESTRATÉGICO

QUANTIDADE DE EMPRESAS
92

PORCENTAGEM
63,45%

5

3,45%

ANALÍTICO

29

20,00%

REATIVO

19

13,10%

DEFENSIVO
PROSPECTIVO

TOTAL
Fonte: Coleta de Dados.

145

Tabela 3 – Análise de Adaptação Estratégica e Comportamento Estratégico das MPE’s têxteis do Seridó/RN

Para esta análise considerou-se somente 145 respondentes dentro dos 152, devido a 7
respondentes apresentarem dentro das 11 variáveis, mais de 1 posicionamento estratégico.
Observa-se que mais da metade das empresas pesquisadas (63,45%), demonstram um
posicionamento voltado para a estratégia defensiva, logo em seguida temos a estratégia analítica
(20,00%), as estratégias que menos se destacaram na pesquisa foram a reativa (13,10%) e a
prospectiva (3,45%).
O procedimento de validação e verificação do conteúdo foi baseado em uma pesquisa
bibliográfica e fundamento teórico para operacionalização do constructo, utilizando um
instrumento de pesquisa já previamente aplicado por Ghobril (2007), ajustado às condições
desta pesquisa. Este instrumento foi adaptado de Ghobril (2007) devido o mesmo tratar somente
de indústrias de maquinários, porém a única questão modificada foi a que retratava máquinas,
sendo esta direcionada para a indústria têxtil.
Comparando o estudo de Ghobril (2007) ao qual apresenta um Posicionamento Estratégico
Prospector nas empresas de grande porte, observando as análises anteriores sobre MPE’s
Têxteis, ou seja, empresas de pequeno e médio porte apontando uma maior frequência de
respostas no Posicionamento Estratégico Defensor. Pode-se pressupor que uma das razões para
essa divergência esteja no próprio porte das empresas, já que Ghobril (2007) em seu estudo,
relata também que organizações prospectoras são aquelas que exibem melhor alinhamento
estratégico. O autor ainda reitera que empresas com melhor alinhamento estratégico originam
desempenho superior.
5 Conclusão
Relembrando o principal questionamento que impulsionou esse estudo utilizou-se como
principal objetivo analisar o comportamento estratégico de algumas micro e pequenas empresas
têxteis da região Seridó do estado do Rio Grande do Norte tomando-se por base a teoria de
Miles & Snow. Para alcançá-lo, estabeleceu-se uma cadeia de processos metodológicos, que
consideraram uma pesquisa bibliográfica, acompanhada de um esquema estrutural, que
utilizou-se de uma pesquisa descritiva para dar um retorno ao problema de pesquisa.
Durante a elaboração da pesquisa, diversos obstáculos foram deparados e superados. O primeiro
articulava sobre o referencial teórico. Os distintos fluxos do pensamento estratégico e teoria das
organizações apresentam respostas diferentes com relação aos modelos, procedimentos de
análise e tipologias, o que influenciou nas escolhas da pesquisa. A principal delas foi sobre o
modelo que utiliza o comportamento estratégico de Miles e Snow como referência para o
desenvolvimento do trabalho. Optou-se pelo modelo de Miles e Snow após uma análise
reflexiva dentre as alternativas teóricas disponíveis.
Nos resultados da pesquisa observou-se que 63,45% das empresas optaram por um
comportamento defensivo e que outras 20,00% delas optaram por um comportamento analítico,
totalizando 83,45% das MPE’s pesquisadas que compõem o grupo de empresas voltadas aos
comportamentos estratégicos defensivos e analíticos segundo o modelo de Miles & Snow.
Resgatando o referencial, observa-se que o modelo analítico encontra-se em um meio termo
entre o modelo defensor e prospector. Desta forma pode-se supor que 83,45% das MPE’s
pesquisadas optam por um modelo de adaptação que de certa forma utiliza uma estrutura
defensiva para gerir suas organizações, de qualquer modo, é interessante realizar uma pesquisa
voltada para a confirmação desta hipótese. Em contrapartida somente 16,55% das empresas
pesquisadas demonstraram uma postura prospectiva ou reativa. Sendo um índice muito baixo
para empresas prospectivas (3,45%), que segundo a teoria apresentam um perfil mais inovador.
Na compreensão do método de adaptação estratégica, que buscou entender a evolução de
algumas MPE’s têxteis da região Seridó/RN, observa-se que em sua grande maioria as empresas

segundo a pesquisa buscam manter um comportamento estratégico defensivo, não
comprometendo nem arriscando muito suas organizações mediante as adversidades do
mercado. Devido todas as empresas pesquisadas pertencerem ao universo das MPE’s,
observou-se uma postura mais defensiva na maioria das empresas pesquisadas, porém não se
pode afirmar que esse dado tem uma ligação direta, para isso existe a necessidade de se realizar
uma pesquisa para tal confirmação.
No estudo de Ghobril (2007) este realizado com grandes empresas, observou-se um maior
desempenho das empresas com perfil prospector, seria interessante utilizar um estudo mais
detalhado dentre as MPE’s, para tentar descobrir o nível de desempenho desse grupo, bem
como, quais comportamentos poderiam ser aplicados nesse grupo para que estes começassem
a adotar um perfil prospector (inovador).
O estudo concluiu que foi o posicionamento defensivo que prevaleceu na maior parte das
organizações, onde em uma análise com relação as frequências das respostas do questionário,
apresentou-se uma maior frequência de respostas recaindo sobre estratégias defensivas
(47,37%) em segundo lugar ficou as estratégias analíticas (21,23%), próximo tem-se as
estratégias reativas (20,87%), havendo um percentual bem menor de respostas sinalizando
estratégias prospectivas (10,53%).
Empresas com comportamento defensivo segundo Miles et al (1978) não arriscam em novos
mercados, elas se apoiam na segurança de seus mercados e não demostram perfil inovador que
adota a criação de novos produtos e/ou serviços, com isso 83,45% das empresas de certa forma
se posicionam defensivamente já que os 20% das empresas com comportamento analítico não
estão totalmente fora de um comportamento defensivo segundo os autores. Somente 13,10%
das empresas apresentaram na pesquisa uma postura reativa que é aquela que a empresa se
posiciona conforme o ambiente, sem muito planejamento, sempre se moldando as adversidades
assim que estas surgem, somente 3,45% das empresas apresentaram uma postura inovadora
onde estas se arriscam em novos mercados e na criação de novos produtos e/ou serviços.
Quanto ao modelo utilizado para a mensuração do constructo que considera o comportamento
estratégico de Miles & Snow, desenvolvido e validado em outros estudos, explanou-se a
contribuição deste estudo no universo das MPE’s têxteis brasileiras, onde nos resultados, podese verificar que as MPE’s têxteis da região Seridó/RN apresentaram um comportamento
estratégico defensivo, comportamento este que descreve empresas conservadoras com baixo
índice de investimento tecnológico ou até mesmo de capacitação pessoal.
Seria interessante um estudo que conseguisse aplicar práticas de empresas que utilizam o
comportamento estratégico prospector, onde este tipo de comportamento apresenta um melhor
desempenho nas organizações que detém tal perfil segundo o estudo de Ghobril (2007). Outra
relevante contribuição acadêmica está ligada à validação e preparação no ambiente das MPE’s
brasileiras de um modelo teórico que integra o comportamento estratégico. Uma pesquisa
utilizando o mesmo modelo e instrumento nas grandes empresas têxteis poderia apresentar
resultados equivalentes ao desse estudo, ou até mesmo os apresentados no estudo de Ghobril
(2007), ou ainda resultados distintos a ambos os estudos.
Uma das limitações do estudo diz respeito ao alcance do modelo. Embora bastante
compreensivo, admite-se que o modelo proposto não considera todas as variáveis e dimensões
que interagem com as disposições estratégicas e a performance organizacional. O modelo não
contempla a gestão estratégica voltada aos recursos humanos e não comporta variáveis como
cultura organizacional e de aprendizagem que não foram aqui tratadas, ainda que outros estudos
tenham demonstrado sua relevância para uma obtenção de desempenho organizacional.

Embora a presente pesquisa tenha cumprido os requisitos básicos de um procedimento de
validação de constructo, as escalas demandam novos estudos para que sua eficácia possa ser
aperfeiçoada. Outra questão compreende o número de MPE’s pesquisadas. Utilizou-se, como
recurso, uma estatística com cálculo amostral com um nível de confiança de 95%, porém os
resultados impõem restrições quanto à generalização dos mesmos. Um censo com as MPE’s
têxteis da região Seridó/RN poderia retratar uma realidade mais sólida com relação à pesquisa.
A utilização da pesquisa em MPE’s de outros ramos de atividade que não seja o têxtil, poderia
enriquecer o estudo sobre o comportamento estratégico de Miles & Snow em MPE’s.
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