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Resumo
Considerações sobre desempenho superior e estratégias que permitiriam alcançá-lo, sempre

estiveram presentes, em maior ou menor grau, nas organizações. Entender as razões do

sucesso das empresas e os meios que levam as organizações a alcançarem vantagem

competitiva sustentável tornou-se uma área de pesquisa de relevante importância. Neste

contexto, a perspectiva Resource-Based View of the Firm – “RBV”, emergiu nas últimas duas

décadas para se tornar uma das perspectivas contemporâneas dominantes na pesquisa de

conteúdo estratégico, principalmente por combinar rigor analítico e relevância na prática

administrativa de maneira mais eficiente e eficaz. Com objetivo de explorar certas questões

que ainda permanecem abertas nesta perspectiva como, por exemplo, a identificação de quais

recursos levariam a um desempenho superior, o presente trabalho procura estudar a existência

de associações entre os recursos estratégicos intangíveis com potencial estratégico, reputação,

know-how e cultura organizacional, com o desempenho financeiro das maiores empresas

brasileiras e, secundariamente, analisar descritivamente características comuns de sua cultura

organizacional.

Palavras-chave: Estratégia empresarial. Resource-based view of the firm. “RBV”. Reputação.

Know-how. Cultura organizacional. Desempenho financeiro.
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Abstract
Considerations on superior performance and strategies that would allow firms to reach it were

always present, in higher or smaller degree, in the organizations. To understand the reasons of

the success and the means that take the organizations reach its sustainable competitive

advantage became a major area of research. In this context, the perspective Resource-Based

View of the Firm – “RBV”, emerged in the last two decades to become the dominant

contemporary perspective in the research of strategic content, mainly for combining analytic

rigour and relevance in the administrative practice in both a efficient and effective way. To

the intent to explore certain issues that still lay unconcluded in this perspective, as identifying

which resources would take to a superior firm performance, the present work propose to study

the existence of associations among the intangible strategic resources with strategic potential,

reputation, know-how and organizational culture, with the financial performance of the largest

Brazilian companies and, secondarily, to analyze common characteristics of their

organizational culture.

Key-words: Strategy. Resource-based view of the firm. “RBV”. Reputation. Know-how;

Organizational culture. Financial performance.
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1  Introdução

Considerações sobre desempenho superior e estratégias que permitiriam alcançá-lo

sempre estiveram presentes, em maior ou menor grau, nas organizações, mas apenas a partir

da década de 60 a questão tornou-se tema comum e explícito e assim permanece desde então

(KAY, 1996, p. 7).

Entender as razões do sucesso das empresas e os meios que levam as organizações a

alcançarem vantagem competitiva sustentável tornou-se então uma área de pesquisa de

relevante importância (BARNEY, 1991, p. 99).

A perspectiva Resource-Based View of the Firm – “RBV” emergiu nas últimas duas

décadas para se tornar a perspectiva contemporânea dominante na pesquisa de conteúdo

estratégico, principalmente por combinar relativo rigor analítico e relevância na prática

administrativa de maneira mais eficiente e eficaz (FOSS, 1998, p. 134).

Esta perspectiva considera as organizações como um conjunto de recursos, tangíveis

ou intangíveis (WERNERFELT, 1984, p. 171; BARNEY, 1991, p. 101), e ressalta que o

correto conhecimento e aplicação dos recursos são fatores determinantes para se atingir uma

vantagem competitiva sustentável e, portanto, performance superior (BARNEY, 1991, p. 99;

GRANT, 1991, p. 116).

Entretanto, nem todos os recursos são fontes de vantagem competitiva sustentável,

mesmo que sejam insumos imprescindíveis para a consecução dos objetivos organizacionais.

Apenas recursos com determinadas características são capazes de habilitar e sustentar

performance superior (DIERICKX; COOL, 1989; REED; DEFILIPPI, 1990; BARNEY,

1991; PETERAF, 1993; AMIT; SCHOEMAKER, 1993).
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Apesar da relevância do desempenho competitivo e do desenvolvimento alcançado

pelos estudos da RBV, certas questões ainda permanecem abertas como, por exemplo,

identificar quais recursos são bens estratégicos (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p.

363).

Os temas associados são relativamente carentes de estudos para tão amplas e férteis

possibilidades, em especial na identificação de quais dos recursos organizacionais são

considerados estratégicos e nas associações destes com o desempenho competitivo.

Michalisin, Smith e Kline (1997), utilizando a perspectiva RBV e baseados nos

estudos de Hall (1992, 1993), argumentaram que os recursos estratégicos são intangíveis por

natureza e citam quatro recursos intangíveis como potencialmente estratégicos: Reputação da

Firma, Reputação da Marca, Know-how dos Empregados e Cultura Organizacional, sugerindo

estudos empíricos futuros para testar hipóteses de associações positivas entre tais recursos e

performance das organizações, hipóteses posteriormente testadas pelos próprios autores que

encontram evidências confirmando tais associações (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 2000).

1.1  Tema e problema

O presente estudo propõe testar em empresas brasileiras a existência de associações

entre os recursos intangíveis: reputação, know-how e cultura organizacionais, que a literatura

acadêmica fundamentada na perspectiva RBV aponta como recursos com potencial

estratégico e o desempenho destas empresas e, secundariamente, dada a carência de estudos

que considerem uma perspectiva estratégica de maneira prescritiva, analisar descritivamente

características comuns da cultura organizacional. Formalizado, o problema de pesquisa é

assim declarado:
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Existem associações entre os recursos intangíveis: reputação, know-how e cultura

organizacionais e o desempenho de empresas brasileiras?

1.2  Objetivos do estudo

O objetivo deste estudo é testar as hipóteses desenvolvidas por Michalisin; Smith;

Kline (1997), buscando identificar se os recursos apontados pelos autores estão associados a

desempenho superior. Com intuito de sintetizar e esclarecer as metas que guiaram este estudo

declarar-se-ão a seguir os objetivos geral e específicos da pesquisa.

1.2.1  Objetivo geral

Analisar as associações entre os recursos intangíveis: reputação, know-how e cultura

organizacionais e o desempenho de empresas brasileiras.

1.2.2  Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste estudo são os seguintes:

• Identificar as informações de desempenho de empresas brasileiras;

• Mensurar os recursos intangíveis: reputação, know-how e cultura organizacionais

em empresas brasileiras;

• Estudar e descrever características dos recursos intangíveis: reputação, know-how

e cultura organizacionais em empresas brasileiras.

• Analisar e testar associações entre os recursos intangíveis: reputação, know-how e

cultura organizacionais em empresas brasileiras e seu desempenho; e

• Descrever de modo exploratório características da cultura organizacional.
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1.3  Justificativa

Estudar as questões sobre estratégias e desempenho das empresas tornou-se tema

comum na segunda metade do século XX, em particular pela sua relevância para se destacar,

senão sobreviver, em uma realidade cada vez mais competitiva e mutável (KAY, 1996).

A perspectiva RBV se apresenta como uma opção importante, senão a melhor, quando

se pretende estudar os fatores internos que exercem influência significativa no sucesso das

empresas (CARNEIRO; CAVALCANTI; SILVA, 1999; PETERAF, 1993). Entretanto,

apesar do crescente interesse pela perspectiva RBV na literatura e prática acadêmicas (FOSS,

1998, p. 134) e da importância da questão estratégica, esta perspectiva ainda carece de estudos

sobre várias dimensões, entre elas, a identificação de recursos que sejam estratégicos

(MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 363).

Igualmente, poucas pesquisas tiveram por framework a RBV para estudar os recursos

intangíveis em empresas. A maior parte destes estudos sobre os recursos intangíveis e suas

possíveis relações com estratégia e desempenho concentra-se basicamente sobre o recurso

reputação, em particular nos estudos baseados na pesquisa anual da revista americana

Fortune: Most Admired Companies e suas similares da Ásia: Asia Business e Far East

Economic Review; e da Europa: Management Today: Britain’s Most Admired Companies e

Financial Times: Europe’s Most Respected Companies (WARTICK, 2002; MICHALISIN;

SMITH; KLINE, 1997; FOMBRUM; SHANLEY, 1990).

Hofstede; Neuijen; Sanders (1990), ao discorrer acerca, os estudos sobre cultura

organizacional, declararam se concentrarem, em sua maioria, em “conversas animadas,

estórias de guerra e alguns criteriosos e detalhados estudos de casos”. Embora o volume e a

qualidade dos estudos tenham se dilatado, estudos de cultura organizacional e know-how

tendem a se concentrar em estudos de caso e outros tipos de estudos de menor alcance e com

características mais descritivas e qualitativas.
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Esta realidade é ainda mais escassa quando se observam os estudos brasileiros. A

questão da nacionalidade do estudo é pertinente quando se considera que, para as

organizações, questões culturais e macro-ambientais particulares da realidade nacional as

diferenciam, ao menos em algum grau, de suas congêneres estrangeiras, o que pode tornar

inadequado ou impreciso a utilização de achados e conclusões de estudos estrangeiros em

empresas nacionais.

Pelo exposto brevemente anteriormente, fundamentado nas lacunas de estudos, na

relevância dos temas em foco e na necessidade de estudos específicos da realidade brasileira,

justifica-se uma pesquisa que busque verificar a existência de associações destes recursos

intangíveis estratégicos com o desempenho de empresas brasileiras, secundado por elementos

descritivos da cultura organizacional.

1.4  Estrutura lógica da dissertação

O presente estudo é estruturado em cinco grandes seções ou capítulos, conforme

representado na figura 1 (1). No capítulo primeiro, apresenta-se uma introdução ao tema, o

problema de pesquisa e os objetivos do estudo, além da justificativa e estrutura da dissertação.

Com o intuito de estabelecer um referencial comum à apreciação da dissertação, no

capítulo segundo, é detalhada a perspectiva teórica RBV e são apresentadas e estabelecidas

definições relevantes e constructos, como recursos, capacidades, além de se posicionar em

relação a alguns conflitos ou ambigüidades de definição.

No capítulo terceiro, apresentam-se a metodologia de pesquisa, as hipóteses de

pesquisa, as definições de variáveis, o tipo de estudo, a população e a amostra do estudo,

informações relevantes sobre o instrumento de coleta de dados, a análise das respostas

obtidas, técnicas de análise de dados e limitações do método de pesquisa.
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No capítulo quarto, são apresentados os resultados das análises dos dados coletados, os

resultados dos testes de hipótese e as descrições pertinentes dos dados.

Em seqüência, no capítulo quinto, apresentam-se as conclusões do trabalho e as

recomendações para futuras pesquisas.

Por fim, em seções pós-textuais são apresentadas as referencias e os apêndices.

Figura 1 (1) – Estrutura lógica da dissertação

Capítulo 1
Introdução

Capítulo 2
Referencial teórico

• RBV
• Recursos intangíveis

Capítulo 3
Metodologia de pesquisa

Capítulo 4
Análise dos resultados

Capítulo 5
Conclusões e recomendações
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2  Referencial teórico

O presente estudo é fundamentado sobre a perspectiva teórica da Visão da Firma

Baseada em Recursos (Resource-Based View of the Firm – “RBV”), cujas bases estão

detalhadas a seguir.

2.1  Resource-Based View of the Firm

A partir de insight dos escritos de Edith Penrose: The Theory of the Growth of the

Firm, Wernerfelt (1984, p. 171) sugeriu que as organizações sejam vistas como um conjunto

de recursos e que, portanto, a análise das organizações seja feita por meio de seus recursos,

lançando assim as bases da perspectiva Resorce-Based View of the Firm – “RBV”.

A RBV viria a disseminar-se rapidamente e tornar-se a perspectiva contemporânea

dominante na pesquisa de conteúdo estratégico. Entretanto, apesar da dimensão alcançada,

“ainda há muitos problemas e considerável quantidade de questões que pedem

esclarecimento” (FOSS, 1998, p. 134).

2.1.1  Conceitos e definições fundamentais

Apesar do número e da qualidade dos estudos realizados sob esta perspectiva, ainda há

considerável confusão entre os teóricos acerca destes conceitos, conforme observou Foss

(1998, p. 134) sobre os conceitos de capacidades e recursos:

Há uma considerável quantidade de ambigüidade terminológica, com vários
teóricos da [perspectiva] resource-based usando conceitos como ‘recursos’,
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‘competências’, ‘capacidades’ etc. para se referir ao que são recursos
estratégicos [strategic assets].

Divergência conceitual pode ser sinal do pouco grau de maturidade de uma área de

conhecimento, portanto a confusão seria um sintoma da emergência recente da RBV. Estas

diferenças, no entanto, podem ter um outro significado, parecendo haver uma racionalidade

por trás das divergências. Por exemplo, sobre a diferença entre capacidades e recursos, citada

anteriormente:

Uma análise racional pode ser que ‘capacidade’ [capabilities] refere-se a
relações complementares ou sistemáticas entre recursos, enquanto ‘recursos’
[resources] referem-se a entidades autônomas que são avaliadas
isoladamente de outros recursos. (FOSS, 1997, p. 134, grifo nosso).

A divergência dos termos feita pelos teóricos da RBV parece sugerir que é desejável

fazer uma distinção entre os recursos baseada na sua habilidade de contribuir para a vantagem

competitiva, pois nem todos os recursos têm tal potencial (FOSS, 1998, p. 134).

Aliada a isto, há a dificuldade natural das possibilidades de tradução dos termos que

fundamentam esta perspectiva, do inglês em sua absoluta maioria, ao português.

Para se entender a perspectiva RBV, faz-se necessário uma cuidadosa revisão de

alguns conceitos fundamentais, como recursos [resources, assets], capacidades [capabilities,

capacities, competencies] e vantagem competitiva sustentável para, posteriormente, descrever

a própria estrutura da perspectiva que fundamenta este trabalho.

2.1.1.1  Recursos e capacidades

O primeiro conceito em importância a ser esclarecido é o de recursos. Wernerfelt

(1984, p. 172) o define como sendo:

Qualquer coisa que poderia ser pensada como uma força ou fraqueza de uma
dada firma. Mais formalmente, recursos de um firma podem ser definidos
como aqueles bens [assets] (tangíveis e intangíveis) que são associados
semi-permanentemente a uma firma.
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Expandindo o conceito de recursos e incluindo as capacidades como um dos recursos

ou fatores, Barney (1991, p. 101) afirma que:

[Os] recursos [resources] de uma firma incluem todos os bens [assets],
capacidades [capabilities], processos organizacionais, atributos da firma,
conhecimento etc. controlado pela firma que possibilita a firma conceber e
implementar estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia.

Diericky; Cool (1989) analisaram e expandiram os pressupostos da associação dos

recursos com a vantagem competitiva sustentável presente no artigo de Barney (1986),

desenvolvendo o conceito da acumulação de estoques de recursos [asset stock accumulation]

que discorre sobre a heterogeneidade dos recursos entre as firmas. Similarmente, os autores

não fazem diferença entre recursos e capacidades, nomeando os primeiros de assets ou

resources sem diferenciação aparente e as segundas de skills, que eles citam en passant

(DIERICKY; COOL, 1989, p. 1504).

De fato, a busca pela diferenciação clara entre recursos e capacidades só emergiu em

dois artigos clássicos.

Como observado por Oliveira Júnior (1999) ao estudar vários artigos prévios sobre o

assunto, o conceito de competência já havia sido discutido anteriormente sob vários “rótulos”,

mas se consolidou no artigo de Prahalad; Hamel (1990, p. 289), que desenvolveram a idéia de

competências essenciais, ou o aprendizado coletivo na organização, em especial a capacidade

de coordenar as diversas habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de

tecnologias para criar novos produtos e serviços que satisfaçam necessidades de clientes de

maneira contínua.

No segundo artigo, Grant (1991, p. 118-119) analisa com maior profundidade o

conceito de capacidades:

Há uma distinção importante entre recursos [resources] e capacidades
[capabilities]. Recursos são inputs no processo de produção – eles são
unidades básicas de análise. Os recursos individuais de uma firma incluem
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itens de equipamento capital, habilidades de empregados individuais,
patentes, marcas, e assim por diante. Mas por si só, poucos recursos são
produtivos. A atividade produtiva requer a cooperação e a coordenação de
conjuntos de recursos. Uma capacidade [capability] é a habilidade [capacity]
de um conjunto de recursos de realizar alguma tarefa ou atividade. Enquanto
os recursos são a fonte da capacidade de uma firma, as capacidades são a
principal fonte de sua vantagem competitiva.

Com a intenção de fazer convergir os conceitos, o próprio autor refere-se a Prahalad;

Hamel (1990), afirmando que o termo competências essenciais [core competencies] descreve

capacidades estratégicas, estando contido no conceito de capacidades, mais amplo (GRANT,

1991, p. 121).

Uma contribuição relevante de Prahalad; Hamel (1990) é lançar bases para suprir uma

das lacunas da RBV: o problema das capacidades dinâmicas na mudança endógena das

firmas. Os estudos até hoje pouco avançaram nas questões de como as organizações sejam

não só capazes de alterar seus métodos de transformação de recursos em produtos e serviços,

mas também os meios de buscar novos métodos de transformação. Apesar de relevante,

poucos são os estudos nesta área e os estudos de Prahalad; Hamel (1990) são considerados

pouco formais e de termos tão amplos e difusos que sua real contribuição nesta questão é

discutível (FOSS, 1997, p. 141).

Se Grant (1991) contribuiu para se definir melhor capacidades, criou uma considerável

confusão ao restringir o conceito de recursos a inputs do processo de produção,

desconsiderando o conceito de recursos de Wernerfelt (1984) e Barney (1986 e 1991).

Destes conceitos apresentados, emergem duas leituras possíveis sobre a relação entre

recursos, capacidades e competências essenciais e sua contribuição à vantagem competitiva

sustentável.

Uma leitura é considerar que há uma relação ordenada e seqüencial entre recursos,

capacidades e competências essenciais na contribuição para a vantagem competitiva

sustentável, com os recursos servindo de base para as capacidades e que, dentre estas estariam
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as competências essenciais, as verdadeiras fontes da vantagem competitiva sustentável (HITT;

IRELAND; HOSKISSON, 2001, p. 115), conforme representado na figura 2(2), abaixo.

Figura 2 (2) – Relação de contribuição de recursos, capacidades e competências essenciais à
vantagem competitiva sustentável.

A lógica desta definição impõe que apenas certas capacidades, com características

especiais, têm o potencial de contribuir para a vantagem competitiva sustentável, logo, um

recurso isolado não poderia ser estratégico. Esta interpretação é baseada principalmente no

conceito de recursos e capacidades de Grant (1991) e no conceito de competências essenciais

de Prahalad; Hamel (1990).

A racionalidade que sustenta esta leitura é que um recurso, por melhores

características que tenha, não é capaz de levar à vantagem competitiva sustentável sem o

apoio ou intervenção de uma habilidade para aproveitar estes recursos, ou seja, de uma

capacidade.

Conquanto apoiado em um argumento lógico forte, enquanto não for testado

empiricamente que recursos isolados não possam contribuir para a vantagem competitiva, esta

declaração permanece inconclusa.

Esta lógica só seria pertinente se o conceito de recursos fosse restringido a insumos

produtivos simples, como fez Grant (1991).

A questão que surge é que o conceito de capacidades não é amplo o suficiente para

englobar outros fatores que têm potencial estratégico, mas não se classificariam como
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habilidades de uma organização. Uma outra solução seria expandir o conceito de capacidades

para englobá-los, mas desvirtuaria as contribuições conceituais de Grant (1991) e Prahalad;

Hamel (1990).

Uma segunda leitura é que não há uma relação ordenada e seqüencial entre recursos,

capacidades e competências essenciais na contribuição para a vantagem competitiva

sustentável. A relação que restaria entre estes seria conceitual, um continente do outro, nesta

ordem, como conjuntos e subconjuntos de bens associados a uma organização, conforme a

figura 3 (2), abaixo, assumindo que todos têm possibilidades de contribuir para a vantagem

competitiva sustentável.

Figura 3 (2) – Relação entre os conceitos de recursos, capacidades e competências essenciais.

Nesta leitura, baseada principalmente nos artigos de Wernerfelt (1984), Barney (1986,

1991), e em parte nos de Grant (1991) e Prahalad; Hamel (1990), por princípio, não haveria

restrição aos recursos isolados para a contribuição à vantagem competitiva e fatores com

ambigüidade classificatória ainda poderiam estar contidos na definição mais ampla.

Igualmente, esta leitura não contrariaria a idéia de que dos recursos geram as

capacidades e que entre estes estão as competências essenciais, ao contrário, a reforça.

Esta discussão é resultante, em parte, das diferentes definições para recursos e

capacidades e dos raciocínios que fundamentaram cada definição, como observou Foss (1998)

ao discorrer sobre as inconsistências e divergências de definições dos autores da RBV.
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Para fins de operacionalização deste estudo, foi utilizada a segunda leitura apresentada

anteriormente, da ordem continente, portanto, aqui, reputação, know-how e cultura

organizacionais são definidos como recursos.

O presente trabalho não pretende discutir a hierarquia relativa dos fatores, a

racionalidade fundamental das definições nem ao menos se os fatores a serem testados são,

por definição, capacidades ou recursos.

Apenas para fins de se exemplificar a dimensão da questão, o raciocínio dos conceitos

de capacidades e competências essenciais traz em si um grau de racionalidade ou controle

ativo por parte da organização que, se pode ser percebido facilmente — mas não

completamente — nos recurso know-how, já não é na cultura e, menos ainda na reputação.

Ainda, no presente estudo foi utilizada a palavra capacidade, intencionando o

conceito de Grant (1991) para traduzir capability, capacity e competence, ao contrário de

competência para, justamente, diferenciar do conceito menos formal e mais amplo de

Prahalad; Hamel (1990). Pelo mesmo motivo de maior abrangência conceitual, os termos

resources e assets, foram traduzidos para recursos, exceto quando se fez necessária a

diferenciação na tradução, neste caso, utilizou-se bens, para o termo assets e recursos para o

termo resources.

2.1.1.2  Vantagem competitiva

Existem ao menos dois conceitos mais usuais para se definir a vantagem competitiva.

O primeiro conceito descreve a vantagem competitiva como sendo a posição relativa à

competição que a organização desenvolve por meio da disposição dos seus recursos. Esta

definição sugere ainda que vantagem competitiva é algo que pode ser utilizado na estratégia

da organização. Assim sendo, competências e vantagem competitiva são variáveis

independentes e performance é variável dependente (REED; DEFILIPPI, 1990, p. 90).
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O segundo conceito vê a vantagem competitiva como o objetivo da estratégia, a

variável dependente. A lógica por trás desta definição é que a performance superior é

correlata à vantagem competitiva, ou seja, ao alcançar a vantagem competitiva, alcança-se

automaticamente alta performance (REED; DEFILIPPI, 1990, p. 90).

Sob a perspectiva RBV, é por meio dos seus recursos que uma organização alcança a

vantagem competitiva sustentável (BARNEY, 1991, p. 99; GRANT, 1991, p. 116).

Entretanto, nem todos os recursos são fontes de vantagem competitiva sustentável. Apenas

recursos com determinadas características são capazes de habilitar e sustentar performance

superior (DIERICKX; COOL, 1989; REED; DEFILIPPI, 1990; BARNEY, 1991; PETERAF,

1993; AMIT; SCHOEMAKER, 1993).

No contexto do presente estudo, utilizar-se-á uma definição baseada no segundo

conceito: a vantagem competitiva sustentável é a posição relativa aos competidores alcançada

pela organização decorrente da implementação bem-sucedida de estratégias que geram valor,

que outras empresas não conseguem reproduzir ou que seja muito dispendioso imitá-la

(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002).

2.1.2  Estrutura teórica da RBV – O modelo dos quatro fatores de
          Peteraf

O framework da RBV para se alcançar e sustentar a vantagem competitiva,

sumariando as idéias de Wernerfelt (1984; 1989), Barney (1986; 1991), Dierickx; Cool (1989)

e Prahalad; Hamel (1990) foi desenvolvido de maneira definitiva por Peteraf (1993),

representado pelo modelo dos quatro fatores (figura 4 (2)).

O modelo tem duas suposições essenciais: heterogeneidade e mobilidade imperfeita, e

duas condições relativas aos recursos que levam as organizações à vantagem competitiva
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sustentável: os limites ex-ante e ex-post à competição (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997,

362).

Figura 4 (2) – Os quatros fatores para a vantagem competitiva sustentável
Fonte: PETERAF (1993, p. 186).

2.1.2.1  Heterogeneidade

A primeira e essencial suposição é a da heterogeneidade dos recursos e capacidades

entre as organizações, que assegura posição de superioridade ou inferioridade de recursos e,

portanto, dos ganhos.

Barney (1991, p. 101) afirma que há naturalmente heterogeneidade na distribuição dos

fatores (recursos) entre as organizações. A heterogeneidade dos fatores decorre dos diferentes

níveis de eficiência de alguns deles, da escassez de fatores produtivos superiores ou de

restrições de disponibilidade, que levaria à desigualdade relativa (PETERAF, 1993, p. 180-

182).

Por princípio, apenas a heterogeneidade entre fatores permitiria a vantagem

competitiva sustentável, em clara oposição às suposições da perspectiva da Organização

Industrial, a qual supõe alta mobilidade dos fatores, posto que as empresas de uma mesma

indústria ou grupo estratégico seriam idênticas em termos dos recursos estratégicos que

controlam (BARNEY, 1991, p. 100).
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2.1.2.2  Mobilidade imperfeita

A segunda suposição é a imobilidade ou mobilidade imperfeita dos recursos, que

permite sustentar a vantagem competitiva dentro da firma.

Recursos podem ser considerados de mobilidade imperfeita se não forem

comercializáveis ou, mesmo que fossem comercializados, tenham mais valor na empresa que

os utiliza atualmente que teria em outra empresa (PETERAF, 1993, p. 183).

A mobilidade imperfeita dos recursos pode ser resultado de (DIERICKX; COOL,

1989; PETERAF, 1993):

• ausência de direitos de propriedade bem definidos ;

• ser altamente específicos à firma;

• ser recursos co-especializados, ou seja, que seu valor dependa de outros recursos

ou que com eles seus valores sejam potencializados;

• o custo de transferência entre as firmas seja inviabilizante.

2.1.2.3  Limites ex-post

A primeira das duas condições para que haja a vantagem competitiva é o limite ex post

à competição, que permite sustentar os ganhos.

Para que um recurso seja fonte de vantagem competitiva sustentável, é necessário que

a heterogeneidade seja preservada, ou seja, posteriormente ao ganho da vantagem competitiva

por meio de recursos estratégicos, é necessário que haja limites à competição por tais

recursos, protegendo-os, criando “mecanismos de isolamento”, forças que protejam a empresa

da imitação e preserve seus ganhos (RUMELT, 1984, apud PETERAF, 1993, p. 182).
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2.1.2.4  Limites Ex-Ante

Por fim, a segunda condição para que haja a vantagem competitiva sustentável é o

limite ex ante à competição, para que os ganhos não sejam erodidos pelos custos.

Para que a organização adquira uma posição superior de recursos deve haver uma

competição limitada por aqueles recursos, decorrente de imperfeições dos mercados de fatores

como, por exemplo, assimetria de informações ou percepção (BARNEY, 1991, p. 104). Sem

imperfeições, as organizações só teriam ganhos médios (PETERAF, 1993, p. 185).

O argumento base desta condição é que a performance econômica da organização

depende não só dos ganhos gerados por sua estratégia, mas também do custo de se

implementar esta estratégia (BARNEY, 1986, apud PETERAF, 1993, p. 185).

2.1.3  Recursos estratégicos

A visão das organizações baseada em seus recursos tem um grande potencial

prescritivo, que emergiu das idéias de Edith Penrose em seu livro: The Theory of the Growth

of the Firm, mesmo à revelia de sua intenção inicial (RUGMAN; VERBEKE, 2001). Posto de

maneira simples, os recursos são determinantes dos ganhos e da vantagem competitiva

sustentável de uma organização (DIERICKX; COOL, 1989, p. 1509; BARNEY, 1991, p. 99;

GRANT, 1991, p. 116).

Nem todos os recursos, entretanto, podem gerar altos níveis de ganhos econômicos ou,

mesmo que os gerem, estes talvez não sejam defensáveis contra a competição, portanto nem

todos os recursos são estratégicos, para que o sejam, os recursos devem ser simultaneamente:

valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e não substituíveis (BARNEY, 1991, p. 105-106).

Recursos valiosos – Por valiosos entendem-se os recursos que permitem a uma

empresa conceber ou implementar estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia,

explorando oportunidades ou neutralizando ameaças (idem, p. 106).
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Recursos raros – Pelos mesmos argumentos que sustenta a suposição de

heterogeneidade dos fatores, mesmo que sejam valiosos os recursos pertencidos por vários

competidores efetivos ou potenciais, não poderiam ser ou fonte de vantagem competitiva ou

de vantagem competitiva sustentável, posto cada um dos seus possuidores teriam a capacidade

de explorá-los, implementando estratégias comuns, o que levaria a obterem retornos médios.

Portanto, para que os recursos sejam fontes de vantagem competitiva sustentável, faz-se

necessário que sejam raros. Entretanto não há definição para a questão de quão raros os

recursos precisam ser para que sejam estratégicos (ibidem, p. 107).

Recursos imperfeitamente imitáveis – Mesmo que sejam valiosos e raros, os

recursos só seriam fontes de vantagem competitiva sustentável se as organizações que não os

possuam não possam obtê-los. Três condições contribuem individualmente ou em combinação

para que os recursos sejam imperfeitamente imitáveis (BARNEY, 1991; DIERICKX; COOL,

1989;  REED; DEFILLIPI, 1990):

a) A obtenção do recurso depende de condições históricas únicas, como por exemplo,

a reputação de qualidade acumulada por uma organização ao longo de anos de

produção de qualidade;

b) Pela ambigüidade causal, percebida quando a relação entre os recursos e a

vantagem competitiva sustentável de uma organização não é compreendida, é

apenas imperfeitamente ou não se pode adquirir controle dos fatores percebidos,

servindo tanto como uma barreira à imitação quanto à mobilidade dos recursos; e

c) Quando os recursos que geram uma vantagem competitiva são socialmente

complexos, ou seja, esta é resultado de um complexo fenômeno social, além da

capacidade de gerenciar ou influenciá-los, como por exemplo, o inter-

relacionamento entre os gerentes ou a cultura de uma determinada organização.
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Recursos não-substituíveis – Por fim, os recursos devem ser não-substituíveis, ou

seja, não deve possuir um equivalente estratégico que não seja raro e imperfeitamente

imitável.

Como a imitação, também a substituição por um recurso estratégico diferente é uma

ameaça à sustentabilidade da vantagem estratégica, tornando o recurso original obsoleto,

perdendo a capacidade de gerar valor (DIERICKX; COOL, 1989, p. 1509).

Um recurso que seja valioso, raro e imperfeitamente imitável, mas que possa ser

substituído por um outro equivalente estratégico menos sustentável, perde suas características

estratégicas a partir do momento que seja percebido e utilizado pela concorrência. Como a

raridade, a não-substituibilidade é uma questão de grau (BARNEY, 1991, p. 112).

2.1.4  Recursos intangíveis estratégicos

Existem várias nomenclaturas para se categorizar os recursos quanto a seus atributos e

quanto ao potencial de gerar vantagem competitiva (BARNEY, 1991, p. 101). Wernerfelt

(1986, p. 172) cita inicialmente que os recursos à disposição da firma englobavam tanto os

tangíveis, que possuem características físicas, quanto os intangíveis, que não as possuem.

Com a intenção de confluir os conceitos, Barney (1991, p. 101) sugeriu uma

classificação que englobasse diversas nomenclaturas. Segundo o autor, os recursos podem ser

assim classificados:

• Recursos de capital físico – incluem-se nesta categoria todos os recursos físicos à

disposição da firma, como tecnologia física (equipamentos), a planta, acesso a

matéria prima etc.;

• Recursos de capital humano – categoria que inclui, entre outros, o treinamento,

experiência, inteligência, relacionamentos e capacidade gerencial individual; e
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• Recursos de capital organizacional – incluem-se nesta categoria recursos como a

estrutura formal da organização, o planejamento formal e informal e sistemas de

coordenação e controle, bem como relacionamentos informais intergrupais e

interorganizacionais.

Os recursos tangíveis englobam os denominados recursos de capital físico. Já os

recursos intangíveis podem incluir muitos dos itens classificados como recursos de capital

humano e recursos de capital organizacional (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 395).

Se entre os recursos físicos estão muitos dos fatores imprescindíveis para a produção

de bens e serviços, como tecnologia física e acesso à matéria-prima, entre os intangíveis

podem-se encontrar os recursos que habilitem e sustentem a vantagem competitiva

sustentável.

Os bens tangíveis, em sua maioria, são comercializados nos mercados de fatores, o que

reduz a dimensão de “raridade” (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 364), enquanto

muitos dos principais recursos intangíveis não podem ser adquiridos do mesmo modo,

necessitando serem acumulados internamente à empresa, a expensas de tempo e outros

recursos (DIERICKX; COOL, 1989), tendendo a tornarem-se específicos à firma ou

socialmente complexos e, portanto, raros e de difícil imitação.

Interessado em identificar a importância relativa dos recursos intangíveis para o

sucesso organizacional, Hall (1992) realizou uma pesquisa com CEOs na Inglaterra, aos quais

foi solicitado para citar, em ordem de importância, quais recursos foram relevantes para o

sucesso da firma nos anos de 1987 e 1990. Os cinco recursos mais citados foram reputação da

firma, reputação do produto, know-how dos empregados, cultura organizacional e networks,

sendo que os três primeiros itens, nesta ordem, estiveram nas primeiras posições em ambos os

anos.
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Posteriormente, foram realizados seis estudos de caso com empresas britânicas sobre o

papel dos recursos intangíveis nas estratégias empresariais. Os resultados da pesquisa foram

similares aos do primeiro estudo, com os recursos reputação da firma, reputação do produto e

know-how do empregado repetindo suas posições em ordem de importância e cultura

organizacional substituindo networks na quarta posição (HALL, 1993).

Tais resultados ressaltaram a percepção da importância da reputação da firma,

reputação do produto, know-how do empregado e cultura organizacional para o desempenho

estratégico das empresas.

Apesar de apontarem limitações nestes dois estudos, como se restringirem a empresas

britânicas, o que poderia ser um limitador à generalização para firmas fora do Reino Unido,

não ter sido considerada especificamente a perspectiva RBV nos estudos nem os conceitos de

recursos estratégicos, o que pode ser uma limitação no contexto desta perspectiva,

considerando a literatura da RBV, Michalisin; Smith; Kline (1997) desenvolveram um

modelo conceitual onde afirmam:

a) Recursos estratégicos são intangíveis por natureza;

b) Nem todos os recursos intangíveis são estratégicos; e

c) Reputação organizacional, reputação do produto, know-how dos empregados e

cultura organizacional possuem características de recursos estratégicos.

2.1.4.1  Reputação

Conceitos – Apesar de importante, a reputação organizacional ainda é pouco estudada

de maneira integrada e sistemática. Em parte é devido ao fato que raramente é percebida até

que se torne um problema, em parte por uma questão de definição. A falta de uma perspectiva

sistemática que oriente os estudos na área deve-se igualmente à diversidade de estudos

acadêmicos e empíricos que exploram diferentes facetas do constructo. Atualmente cinco
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principais perspectivas diferentes orientam os estudos da reputação organizacional como

característica das companhias e seu ambiente: a perspectiva econômica, de marketing,

organizacional, sociológica e contábil (FOMBRUN; RIEL, 1997, p. 5-10).

Perspectiva econômica – Na perspectiva econômica a reputação diz respeito à

percepção da firma por observadores externos. Entretanto há duas visões de reputação: como

um traço característico ou um sinal (FOMBRUN; RIEL, 1997, p. 6-7).

Para a teoria dos jogos, a reputação é um traço característico diferenciador do tipo de

firma e pode explicar seu comportamento estratégico. A reputação é funcional, gera

percepção entre empregados, clientes, investidores, competidores e público em geral sobre

ações e intenções da firma, estabilizando interações entre esta e seus públicos.

Teóricos que percebem a reputação como sinal ressaltam o conteúdo informacional

desta. Como muitas características de uma companhia ou seus produtos não são ou não podem

ser percebidas, a reputação serve como sinal de informação que aumenta a confiança do

observador.

Perspectiva de marketing – Reputação em marketing tem função informacional,

sinalizando atributos das organizações e dos produtos que os clientes normalmente não

poderiam ter acesso e também contratual, como um comprometimento tácito entre a

companhia e o cliente (KAPFERER, 1992, p. 20-23).

Nas atividades do marketing, a reputação está intimamente relacionada com o

branding, o gerenciamento de marcas.

No branding, estratégias de endosso relacionam a organização e os produtos com a

reputação dos mesmos. Existem quatro estratégias genéricas que tangem a estas variáveis:

a) Utilizar nomes individuais para todos os produtos;

b) Todos os produtos identificam o nome da companhia e referem-se a ela; e

c) Utilizar combinações do nome da companhia e dos nomes dos produtos.
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A escolha da estratégia deve se basear nas similaridades entre o endossante e o

produto ou serviço inferido (KAPFERER, 1992, p. 118-126; FOMBRUN; RIEL, 1997, p. 8).

Perspectiva organizacional – Na visão organizacional, a reputação está relacionada

com a cultura e a identidade organizacional, como estas influem nas práticas de negócios, na

percepção e motivação dos administradores e seu relacionamento com os principais

stakeholders.

A identidade descreve características básicas, persistentes e distintivas de uma firma

que produz interpretações compartilhadas entre os integrantes de como devem se acomodar a

circunstâncias externas.

Firmas com culturas e identidades fortes e coerentes têm maior probabilidade de

engajarem-se em esforços sistemáticos para influenciar a percepção dos stakeholders e seus

administradores tendem a ser mais atentos (FOMBRUN; RIEL, 1997, p. 8-9).

Perspectiva sociológica – A perspectiva sociológica atém-se aos processos sócio-

cognitivos que geram os rankings reputacionais. Tais rankings são construções sociais que

surgem por meio dos relacionamentos que uma firma tem com seus stakeholders em um

ambiente institucional compartilhado.

Para os sociólogos, reputações são indicadores de legitimidade, são avaliações

agregadas do desempenho de uma firma relativas às expectativas e normas em um campo

institucional. Existem múltiplos atores envolvidos no processo de construção das reputações e

em suas inter-relações (FOMBRUN; RIEL, 1997, p. 9).

Perspectiva contábil – A avaliação dos intangíveis vem crescendo em importância na

medida que se percebe a diferença cada vez maior na relação dos balanços anuais tradicionais

das firmas, baseados em bens físicos, e sua valoração de fato pelo mercado.

Outro fato que impulsiona a busca por um modelo de avaliação de intangíveis é

dificuldade de se avaliar de maneira efetiva e indubitável, preferentemente matemática, a
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relação entre investimentos feitos em intangíveis e os retornos auferidos, o que dificultaria a

justificativa destes investimentos e poderia levar a investimentos incompatíveis, a mais ou a

menos.

Muitos teóricos contábeis clamam então um esforço amplo para se desenvolverem

medidas mais adequadas de como investimentos em, por exemplo, branding, treinamento e

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços – recursos que contribuem na

construção de reputações – permitem construir estoques de recursos intangíveis que

normalmente não são apresentados nos balanços (FOMBRUN; RIEL, 1997, p. 9-10).

Uma perspectiva integradora – Após considerarem as cinco perspectivas anteriores,

Fombrun; Ridova (1996, apud FOMBRUN; RIEL, 1997, p. 10) perceberam que estas,

conjuntamente, sugerem que reputações se constituem avaliações coletivas da fidedignidade e

confiabilidade da firma, com as seguintes características:

• Reputações são derivadas, características de segunda ordem de um sistema

industrial que cristalizam o status emergente de firmas em um campo

organizacional;

• Reputações são os reflexos externos de uma identidade interna de uma

organização, ela mesma resultado da interpretação dos empregados sobre o papel

da companhia na sociedade;

• Reputação se desenvolve em uma firma a partir da alocação de recursos e pela

história, constituindo-se barreiras de mobilidade que atuam tanto sobre as ações da

própria empresa quanto sobre as reações dos rivais;

• Reputação sumaria avaliações de performances passadas realizadas por diversos

avaliadores que estimaram a habilidade e o potencial de uma firma de satisfazer

diversos critérios;
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• Reputação deriva de múltiplas, mas relacionadas, imagens para todos os

stakeholders de uma firma e informam sobre atratividade geral para os

empregados, clientes, investidores e comunidade local. Ao simplificar o constructo

complexo de performance, auxilia aos observadores a lidar com as complexidades

dos mercados e, por fim;

• Reputação incorpora duas fundamentais dimensões da eficácia organizacional:

uma avaliação da performance financeira e da eficácia em responder a suas

responsabilidades sociais.

Para sumariar estas características, os autores propuseram uma definição que

contemplasse todas as perspectivas (FOMBRUN; RINDOVA, 1996, apud FOMBRUN;

RIEL, 1997, p. 10):

Uma reputação corporativa [ou organizacional] é uma representação coletiva
das ações passadas e resultados de uma firma que descreve a habilidade da
firma de entregar resultados valiosos a múltiplos stakeholders. Isto afere a
posição tanto internamente, com os empregados, quanto externamente, com
seus stakeholders, nos ambientes competitivos e institucionais.

Recurso estratégico – Michalisin; Smith; Kline (1997, p. 369-371) observaram que

vários artigos e estudos encontraram evidências de que uma reputação favorável permitiria à

firma conquistar clientes, cobrar preços-premium, atrair e reter recursos humanos, facilitar o

acesso ao mercado de capitais, atrair investidores e ganhar acesso a outros recursos, tornando-

se assim um recurso valioso.

Reputação, sendo resultado de um histórico de múltiplas avaliações de diferentes

stakeholders, é socialmente complexa e dependente de condições históricas únicas, tornando-

se um recurso tanto raro quanto imperfeitamente imitável (DIERICKX; COOL, 1989, p.

1506).

Por fim, parece não haver um substituto estratégico para este recurso. Contratos e

garantias só teriam limitado alcance em comparação à reputação. As diversas e complexas
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dimensões das interações sociais que formam a reputação tornariam contratos e garantias

formais complexos e substitutos imperfeitos (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 371).

2.1.4.2  Know-how

Conceitos – A literatura acadêmica sobre know-how é volumosa e eclética. Tantas são

as perspectivas que citá-las demandaria uma extensão e diversidade além do escopo adequado

aqui. Resta, entretanto, a necessidade de se definir o que se entende por know-how no âmbito

desta pesquisa.

Considerando-se que, ao realizar a pesquisa que apontou os principais recursos com

potencial estratégico nas organizações inglesas, Hall (1992) não considerou especificamente a

perspectiva RBV, nem, tal como foi desenhada a pesquisa, os respondentes tinham em mente

tal perspectiva, é necessário estabelecer uma definição que satisfaça a intenção original e se

enquadre na perspectiva RBV.

Hall (1992, p. 139) entendeu Know-how of employees [know-how dos empregados],

como os recursos intangíveis que resultam das competências distintivas e estas foram

definidas como “capacidades que as organizações possuem e que as diferenciam de suas

concorrentes” e são “fundamentadas nas habilidades e experiências, ou know-how, dos

empregados”.

Ao propor esta definição, Hall (1992) intencionou desenvolver argumentos para

fundamentar ao menos dois conceitos: o de classificação de recursos entre people-dependent

ou skills e people-independent ou assets, que sejam, recursos que dependem ou não das

“pessoas” da organização; e a idéia de análise e importância dos recursos intangíveis de uma

organização.

Tanto a definição quanto os exemplos dados afastam o conceito de know-how dos

empregados do sentido lato de conhecimento individual dos empregados que trabalham em
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uma organização e a aproxima do conceito de uma categoria específica capacidades da RBV,

o conceito de competências essenciais de Prahalad; Hamel (1990, p. 293-316).

Em um outro aspecto, a questão do conhecimento nas organizações está ligada às

pessoas e aos processos de interação — e constante troca de informação — entre estruturas

em uma organização. Segundo Sveiby (2001), pessoas nas organizações criam estruturas

externas e internas a fim de se expressar. Tais estruturas não são objetos e sim resultantes

intangíveis do constante processo de interação entre estas pessoas.

No âmbito das organizações, é possível classificar os recursos intangíveis em três

estruturas principais: a estrutura externa, a estrutura interna e a competência individual. A

estrutura externa consiste das relações com fornecedores e clientes. A estrutura interna surge

quando os indivíduos trabalham internamente à organização e é constituída por patentes,

conceitos, sistemas computacionais e administrativos, entre outros. Por fim, a estrutura

competências individuais é formada por “todos integrantes da organização que têm direto

contato com os clientes e por aqueles que estão dentro da idéia do negócio” (SVEIBY, 2001,

p. 345-346).

Segundo Sveiby (2001), o recurso conhecimento é um insumo que não se deprecia

com o uso, ao contrário, desenvolve-se. A criação de valor é determinada primariamente pelas

transferências tácitas ou explícitas de conhecimento entre indivíduos e a conversão de

conhecimento de um tipo em outro. As estruturas, suas interações e os vetores de

transferência e conversão de conhecimentos são representados pela figura 5 (2), a seguir:
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Figura 5 (2) – A firma a partir de uma perspectiva baseada em conhecimento
 Fonte: Sveiby (2001, p. 347)

Sveiby (2001) identificou assim nove transferências/conversões básicas de

conhecimento que criam valor para uma organização:

1. entre indivíduos;
2. de indivíduos para a estrutura externa;
3. da estrutura externa para os indivíduos;
4. da competência individual para dentro da estrutura interna;
5. da estrutura interna para as competências individuais;
6. entre a estrutura externa;
7. da externa para a estrutura interna;
8. da interna para a estrutura externa; e
9. entre a estrutura interna.

Apesar destas existirem em muitas organizações, o gerenciamento de maneira

coordenada destes pontos em uma estratégia coerente é falho, assim, a organização que

melhor gerenciá-los teria condições de obter um melhor desempenho (SVEIBY, 2001).

Sintomaticamente, a habilidade de criar novos produtos e serviços que satisfaçam

necessidades de clientes de maneira contínua sinaliza a habilidade de converter know-how em

valor (PRAHALAD; HAMEL, 1990).

Recurso estratégico – Know-how dos empregados possui todas as características de

um recurso estratégico. É valioso porque é determinante principal das capacidades de uma
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firma, influindo na forma como estas organizam e dispõe os recursos para realizar tarefas que

resultam em novos produtos e serviços. O know-how também direciona a seleção, criação e

gerenciamento de outros recursos de uma firma, influenciando a capacidade de explorar

oportunidades e neutralizar ameaças emergentes no ambiente competitivo. Segundo

(MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 371-375), know-how é raro e de imitação

imperfeita por, ao menos, três motivos:

• É acumulado ao longo do tempo e depende de condições históricas particulares,

resultado de experiências raras, escolhas, personalidades e contexto;

• Está incorporado nas ações e rotinas das firmas, frequentemente de maneira não

explicitamente compreendida pelos funcionários e concorrentes; e

• Conhecimento compartilhado reside em sistemas sociais complexos que são, por

princípio, difíceis de imitar.

2.1.4.3  Cultura organizacional

Conceitos – Conforme afirmou Hofstede; Neuijen; Sanders (1990), o termo cultura

organizacional emergiu recentemente na literatura acadêmica por meio do artigo de Pettigrew

“On Studying Organizational Cultures” de 1979, e, desde então, tem se difundido

constantemente, em especial em sua associação com a estratégia.

Apesar de sua difusão, não existe um conceito definitivo para o constructo cultura

organizacional. As opiniões dos autores diferem em vários aspectos, mas tendem a convergir

nos seguintes pontos:

• É holístico;

• historicamente determinado;

• relacionado a conceitos antropológicos;

• socialmente construído;



41

• soft [intangível]; e

• difícil de mudar.

Na área de pesquisa organizacional, estudiosos logo consideram associar a cultura

organizacional à estratégia, chegando inclusive a justapor ambos conceitos (ibidem). Assim,

cultura organizacional e liderança são intimamente ligadas e, consideram-se mutuamente

determinantes.

O líder inicia a criação da cultura quando cria grupos e organizações, impondo seus

próprios valores e suposições para o grupo. Se os valores e suposições são aceitos, então surge

a cultura que irá definir para as gerações futuras que tipos de lideranças serão aceitáveis,

determinando assim quem será ou não líder. Entretanto, se uma cultura se torna disfuncional,

é função do líder identificar os elementos de disfunção da cultura existente e gerenciar uma

evolução cultural, de tal maneira que permita ao grupo sobreviver à dinâmica do ambiente

(SCHEIN, 1992, p. 1-2 e 15).

Nesta perspectiva, cultura é definida formalmente como (SCHEIN, 1992, p. 12):

Um padrão de suposições básicas que o grupo aprendeu como solucionador
de problemas de adaptação externa e integração interna, que tem funcionado
bem o suficiente para ser considerado válido e, portanto, para ser ensinado
aos novos membros como o jeito correto de perceber, pensar e sentir em
relação estes problemas.

Para fins de estudo é possível segmentar os aspectos da cultura em dois níveis: o dos

valores compartilhados e o dos padrões de comportamento, que diferem quanto à visibilidade

e a resistência à mudança. No nível mais profundo e menos visível, a cultura refere-se a

valores que são compartilhados pelas pessoas em um grupo, tendendo a persistir mesmo

quando mudam os membros do grupo, este nível é mais resistente a mudanças. No nível mais

visível, a cultura representa os padrões de comportamento que é ensinado aos novos membros

de maneira automática. Neste nível, apesar de poder haver alguma resistência, há maior

possibilidade de se mudar (KOTTER; HESKET, 1994, p. 4-5).
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Intencionado analisar a cultura organizacional da IBM no início dos anos ‘80,

Hofstede, liderou amplos estudos cross-national com suas subsidiárias, das quais a empresa

havia aberto acesso aos dados disponíveis. De um número inicial de 72 subsidiárias de

diferentes nacionalidades, em um primeiro momento apenas as 40 maiores foram

selecionadas. Posteriormente considerou-se incluir outras 24 subsidiárias, sendo 10 em países

separados e 14 agrupadas em três regiões histórico-geográficas – de língua Árabe, África

Oriental e África Ocidental. Ao final, após descartar países onde a taxa de resposta se mostrou

estatisticamente insignificante, restaram 53 unidades (HOFSTEDE; NEUIJEN; SANDERS,

1990).

Da análise dos resultados das respostas de populações similares de empregados em

diferentes nações, associados a outras fontes de dados, começaram a emergir padrões de uma

cultura nacional organizacional. Paradoxalmente, a intenção original do estudo da empresa,

conclusões sobre sua cultura, não revelou nada, mas o estudo cross-national, utilizando uma

mesma empresa em várias nações, serviu para propor formas de como implementar estudos

cross-organizational, com várias empresas em um mesmo país.

Uma outra pergunta de pesquisa dos estudos de Hofstede (HOFSTEDE; NEUIJEN;

SANDERS 1990) foi determinar como mensurar uma cultura organizacional. As análises

fatoriais dos resultados ressaltaram nove fatores ou dimensões, sendo três de valores e seis de

práticas da organização que permitem as descrever sua cultura (HOFSTEDE, 1991), que são:

Valores:

• necessidade de segurança – refere-se à extensão de como um sistema social

rejeita situações não-estruturadas ou de incerteza;

• centralidade do trabalho – expressa em que extensão o trabalho assume

uma posição central na vida das pessoas; e
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• necessidade de autoridade – lida com a aceitação das desigualdades (de

poder) entre os níveis de uma organização.

Práticas:

• orientação aos processos vs. orientação aos resultados – opõe as

preocupações com os meios de se realizar um trabalho às preocupações

com os resultados do trabalho;

• orientação aos empregados vs. orientação ao trabalho – opõe as

preocupações com as pessoas às preocupações com ter o trabalho realizado;

• paroquial vs. profissional – opõe unidades em que os empregados derivam

sua vida em maior parte, da organização, inter-relacionando vida particular

e empresa, às unidades em que os indivíduos se identificam mais com seu

tipo de trabalho, separando vida e trabalho;

• sistema aberto vs. sistema fechado – opõe unidades que se comportam com

maior permeabilidade a fatores de outros ambientes, às que são mais

reticentes a permitir interação com outros ambientes;

• controle solto vs. controle fechado – refere-se ao grau de estruturação

interna de uma organização, que influencia aspectos da vida dos integrantes

da organização como, por exemplo, existir um padrão rígido de

comportamento ou vestimenta; e

• normativo vs. pragmático – refere-se à noção de “orientação ao cliente”.

Pragmático é orientado ao mercado, enquanto normativo percebe suas

tarefas em relação ao mundo externo como implementação de regras

invioláveis.
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Cultura e Performance – Embora existam várias teorias que discorram sobre a

relação entre cultura e desempenho superior de longo prazo, pode-se agrupar estas em três

categorias de teorias (KOTTER; HASKET, 1994, pp. 17-58):

• Teorias da cultura forte – estas teorias afirmam que culturas fortes estão

positivamente associadas a desempenho superior. Nestas culturas os gerentes

partilham um conjunto de valores e práticas relativamente consistentes, muitas

vezes declaradas por meio de missão e credos, que os empregados adotam

rapidamente. Estas culturas tendem a ser resistente a mudanças;

• Teorias da cultura estrategicamente ajustada – aqui as teorias explicitam a

direção que as culturas precisam adotar e como motivar os empregados para que

melhorem o desempenho da empresa. Estas teorias afirmam que o conteúdo de

uma cultura é tão ou mais importante que a força de uma cultura e, ainda, não

existe uma cultura genérica ideal e única. Uma cultura boa é aquela que se ajusta,

adequando-se ao seu contexto; e

• Teorias da cultura adaptável – por fim, as teorias da cultura adaptável afirmam

que apenas culturas que ajudem as organizações a prever e se adaptar a mudanças

ambientais estão associadas a um desempenho superior de longo prazo.

Recurso estratégico – Evidências de pesquisa demonstraram que nenhuma das teorias

isoladas explica o desempenho superior. Por si só, culturas fortes não explicam performance

superior, é necessário também que a cultura esteja ajustada ao contexto, no entanto, quando o

contexto muda, é importante que a cultura tenha traços da capacidade de se adaptar ao novo

contexto, permanecendo ajustada (KOTTER; HASKET, 1994).

Portanto, uma cultura organizacional forte e adequada é valiosa para a organização,

permitindo um desempenho superior. Igualmente, cultura organizacional é rara e de imitação
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imperfeita por, pelo menos, quatro motivos: é uma construção que depende de um caminho

histórico singular e das personalidades de seus membros, valores compartilhados são difíceis

de descrever, mesmo que descritos os valores, os seus efeitos sobre a performance são

causalmente ambíguos e, por fim, mesmo que uma cultura concorrente seja compreendida,

sua adoção pode sofrer resistência (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 377).

2.2  Desempenho

A questão de desempenho na administração está historicamente associada à questão da

produtividade e, em um sentido mais amplo, à capacidade de atingir os objetivos

organizacionais. Toda organização existe para cumprir uma determinada finalidade e missão.

A capacidade de atingir seus objetivos é crucial para sua continuada existência, ainda mais

quando se considera o presente quadro global de maior competição entre organizações e sua

influência nos próprios desempenhos dos países. Extensa discussão acadêmica surgiu e

persiste em torno do tema em especial sobre seu significado, sua transitoriedade e formas de

mensuração.

A forma mais tradicional de mensuração do desempenho é a utilização de medidas de

performance financeira, resultantes da interpretação de dados contábeis (MATARAZZO,

2003; NICKELL, 1995), afinal as medidas de performance financeira são indicadoras da

efetividade organizacional (EL-SHISHINI, 2001) posto que, se os objetivos organizacionais,

como por exemplo, satisfazer as necessidades dos clientes, estiverem sendo atingidos, a

performance será positiva.

Como observado por El-Shishini (2001, p. 3), vários autores defendem o uso de

medidas de performance financeira com o argumento de que:

(...) medidas de performance financeira comunicam os objetivos financeiros,
providencia um sumário geral do desempenho, não requer o envolvimento da
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administração de topo na tomada de decisão no nível de unidade de
negócios, pode desempenhar o papel de diagnóstico na decisão de continuar
ou não com a estratégia corrente e não requer custos adicionais a fim de
prepará-las, uma vez que já estão disponíveis para propósitos de relatórios
financeiros externos.

Apesar de largamente utilizadas, tanto para fins acadêmicos quanto para fins empíricos

de tomadas de decisão nas organizações, as medidas de performance financeira são de certa

forma limitadas. Eis alguns exemplos limitações do seu uso encontradas em estudos empíricos

(EL-SHISHIMI, 2001):

• Em alguns casos, mesmo que o desempenho da gerência tenha sido maximizado à

luz dos objetivos financeiros escolhidos, este alto desempenho não contribuiu para

o desempenho geral da empresa;

• Medidas de performance financeira podem levar a problemas de comportamento,

como por exemplo, miopia, ao focar nos resultados de curto prazo, e disfunções

comportamentais, como relaxamento do controle ou manipulação de dados; e

• Medidas de performance financeira são indicadores “defasados”, uma vez que eles

determinam o resultado das ações gerenciais após um determinado período de

tempo, o que leva a uma dificuldade de estabelecer uma relação clara entre as

ações e os resultados dos relatórios financeiros.

Estas limitações podem ser atribuídas ao fato que as medidas tradicionais de

performance financeira mensuram a efetividade e não a eficiência organizacional, ou seja,

focam no atingir os objetivos, e não na forma otimizada de atingi-los.

Uma limitação adicional surge ao se comparar desempenhos de empresas de diferentes

setores econômicos, afinal o valor de um indicador de performance financeira pode ser

excelente em um setor e péssimo em outro. Comparações com empresas similares, ou de um

mesmo setor econômico, ou transformações estatístico-matemáticas dos dados permitem

minimizar eficazmente tais limitações e são procedimentos comuns em trabalhos acadêmicos.
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Ao menos dois caminhos para sanar os problemas decorrentes do uso dos indicadores

financeiros tradicionais estão tomando corpo nos estudos atuais.

O primeiro, seguido por acadêmicos de áreas administrativo-financeiras, contábeis e

econômicas, é utilizar indicadores mais apurados e complexos, com eficiência testada com

dados de séries de desempenhos anteriores de outras empresas (MATARAZZO, 2003).

O segundo, seguido por estudiosos da administração estratégica, é o uso de

indicadores financeiros suplementados com outros indicadores não financeiros, como parcela

de mercado, liderança de produto, desenvolvimento de pessoal, responsabilidade social,

produtividade, turnover de empregados, qualidade dos produtos e serviços, flexibilidade de

manufatura etc (EL-SHISHIMI, 2001; KAPLAN; NORTON, 1998 a; 1998b; 1998c;

NICKELL, 1995).

Entretanto, se o uso de indicadores não-financeiros de modo suplementar ou mesmo

principal parece ser ideal, é limitado pela dificuldade e eventual subjetividade de mensuração

e pode incorrer nos mesmos problemas das medidas de performance financeiras,

anteriormente citadas, como por exemplo, defasagem e problemas comportamentais.

De fato, em vista das complexidades da tarefa a que se propõe, mensurar o

desempenho organizacional da melhor maneira possível disponível requer uma variedade de

indicadores, financeiros e não-financeiros, e cada tipo de medida traz em si elementos de

benefícios e limitações. Entretanto, qualquer solução dificilmente chegaria ao ideal e sua

escolha é, ou deve ser, sempre decorrente dos trade-offs que incorre.
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3  Metodologia

O presente trabalho é um estudo formal, ex-post facto, descritivo correlacional,

transversal e de natureza primordialmente quantitativa. A escolha da metodologia

fundamenta-se em Creswell (1994) e Cooper; Schindler (2003) e leva em consideração o

âmbito e escopo da pesquisa. A seguir, detalhar-se-ão os elementos componentes da

metodologia de pesquisa.

3.1  Hipóteses de pesquisa

Como apresentado anteriormente, com base em seus estudos, Michalisin; Smith; Kline

(1997) propuseram quatro hipóteses a serem testadas:

• Sendo um recurso estratégico, a reputação organizacional será positivamente

associada com a performance da firma;

• Sendo um recurso estratégico, a reputação do produto será positivamente

associada com a performance da firma;

• Sendo um recurso estratégico, a cultura organizacional forte e apropriada será

positivamente associada com a performance da firma;

• Sendo um recurso estratégico, competências distintivas serão positivamente

associadas com a performance da firma.

Faz-se necessário, entretanto, uma ressalva a respeito da diferenciação entre reputação

da organização e dos produtos. Mesmo considerando que ambas as reputações têm a mesma
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definição, os autores consideraram que a reputação do produto é algo isolado, não sofrendo

influência dos outros stakeholders na formação.

Ao considerar a diferença, os autores parecem ter sido influenciados por evidências

empíricas, mais que lógico-conceituais. Aceitar a diferenciação seria limitar o conceito de

reputação ou considerar que a reputação do produto não é fundamentada em uma identidade,

que em última instância é organizacional. A reputação organizacional é uma representação

coletiva de percepções socialmente complexas de múltiplos stakeholders, sejam internos ou

externos, nos ambientes competitivos e institucionais. A lógica desta afirmação desencoraja a

segmentação de reputação pela interconectividade dos atores.

Por fim, mais um fato contribui para não se propor a estudar a reputação dos produtos

nesta pesquisa: o âmbito da estratégia organizacional é, por default a organização e não um

produto ou serviço específico, a menos que o portfólio do produto ou serviço seja quase que

totalmente sinônimo da empresa.

Assim sendo, e considerando os objetivos e a pergunta de pesquisa, as hipóteses de

pesquisa são:

Hipótese 1 – Sobre reputação

Hipótese nula H0A: Não há associação significativa entre reputação

organizacional e o desempenho da empresa.

Hipótese alternativa H1A: Há associação significativa entre reputação

organizacional e o desempenho da empresa.

Hipótese 2 – Sobre know-how

Hipótese nula H0B: Não há associação significativa entre know-how e o

desempenho da empresa.

Hipótese alternativa H1B: Há associação significativa entre know-how e o

desempenho da empresa.
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Hipótese 3 – Sobre cultura

Hipótese nula H0C: Não há associação significativa entre cultura

organizacional e o desempenho da empresa.

Hipótese alternativa H1C: Há associação significativa entre know-how e o

desempenho da empresa.

3.2  Definição das variáveis

Com o propósito de se declarar formalmente os constructos que guiaram a pesquisa,

faz-se necessário definir claramente as variáveis de pesquisa. O termo variável é utilizado

como sinônimo de constructos ou propriedade em estudo, é um símbolo ao qual atribuem-se

valores (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 56).

Quanto à relação entre as variáveis, pode-se classificá-las como: independentes, que

influenciam outras variáveis, sem necessariamente estar relacionadas entre elas; e

dependentes, que são influenciadas pelas independentes (COOPER; SCHINDLER, 2003).

Neste trabalho serão utilizadas as seguintes variáveis, segundo sua classificação:

Tabela 1 (3) – Classificação das variáveis

Classificação das variáveis Variáveis
Independente • Reputação organizacional

• Cultura organizacional
• Know-how

Dependente • Desempenho

3.2.1  Definição constitutiva

Reputação – Reputação organizacional é a representação coletiva das ações passadas

e resultados de uma firma que descreve a habilidade da firma de entregar resultados valiosos a
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múltiplos stakeholders, tanto externos quanto internos (FOMBRUN; RINDOVA, 1996, apud

FOMBRUN; RIEL, 1997, p. 10).

Cultura organizacional – é, segundo Schein (1992, p. 12):

Um padrão de suposições básicas que o grupo aprendeu como solucionador
de problemas de adaptação externa e integração interna, que tem funcionado
bem o suficiente para ser considerado válido e, portanto, para ser ensinado
aos novos membros como o jeito correto de perceber, pensar e sentir em
relação estes problemas.

Know-how – é o que Prahalad; Hamel (1990) chamam de competências essenciais ou

seja: é o aprendizado coletivo na organização, em especial a capacidade de coordenar as

diversas habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de tecnologias para criar

novos produtos e serviços que satisfaçam necessidades de clientes de maneira contínua.

Desempenho – é medida dos resultados alcançados por uma empresa em termos de

sua eficiência e eficácia, nas diversas funções ou atividades que a compõe.

3.2.2  Definição operacional

3.2.2.1  Reputação

Descrição – A revista Fortune, americana, publica desde 1983 os resultados de

pesquisas anuais sobre reputação organizacional, tendo servido a inúmeros estudos

acadêmicos. A revista entrevista milhares de executivos principais, diretores e analistas

financeiros, solicitando-lhes que respondam nomes de empresas líderes em um setor

econômico e perguntando como classificariam estas empresas em termos de qualidade da

gerência, qualidade dos produtos ou serviços, valor de investimento de longo prazo, inovação,

saúde financeira, habilidade de atrair, desenvolver e manter pessoas talentosas,
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responsabilidade ambiental e social e, uso dos bens organizacionais (MICHALISIN; SMITH;

KLINE, 1997, p. 369-370; FOMBRUN; SHANLEY, 1990, p. 244).

Fombrun e Shanley (1990), ainda, realizaram uma extensa pesquisa para determinar

que fatores sinalizariam de maneira efetiva a reputação de uma organização. Os autores

mensuraram por meio de uma survey a reputação da corporação, baseado nas pesquisas da

Fortune, e em fontes de dados secundários outros fatores como tamanho, performance

econômica, risco, propriedade institucional, exposição na mídia, diferenciação e

diversificação. Os resultados demonstraram que os fatores sinalizam, uns de maneira direta e

outros de maneira inversa, a reputação organizacional.

Estrutura – Dois blocos de variáveis são utilizados para mensurar a reputação. Um,

denominado de dimensões internas da identidade, refere-se aos aspectos internos à empresa

que contribuem na formação da reputação; e outro, denominado de reputação perante grupos

de interesse, visa mensurar a reputação perante os stakeholders na percepção dos

respondentes.

Escolha das variáveis – Para o primeiro bloco, foram selecionadas todas as variáveis

constantes no questionário da revista Fortune (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 369-

370; FOMBRUN; SHANLEY, 1990, p. 244) e apenas duas dimensões derivadas dos estudos

de Fombrun; Shanley (1990) e Fombrun; Riel (1997). As outras dimensões destes últimos

foram descartadas por motivos de inadequação à população, como por exemplo, questões que

só caberiam ser respondidas por organizações com capital aberto no mercado de capitais.

Para o segundo bloco foram elaboradas variáveis baseadas na afirmação de Fombrun;

Riel (1997) de que reputação depende de todos os stakeholders relevantes. A definição dos

stakeholders relevantes derivou de Hitt; Ireland; Hoskisson (2002, p. 28),

Variáveis – Na Tabela 2 (3) a seguir, são apresentadas as variáveis utilizadas para

mensurar a reputação e suas fontes de referência.
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Tabela 2 (3) – Variáveis de reputação e suas fontes referenciais

Variável Fonte Referencial
Dimensões Internas da identidade

Qualidade da gerência
Qualidade dos produtos e serviços
Valor de investimento de longo prazo
Inovação de processos, produtos e serviços
Liquidez financeira
Habilidade de atrair, desenvolver e manter pessoas talentosas

FOMBRUN; SHANLEY, 1990, p. 244;
MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p.
369-370

Responsabilidade social e ambiental FOMBRUN; SHANLEY, 1990, p. 244;
MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p.
369-370; FOMBRUN; RIEL, 1997

Uso racional dos bens da empresa FOMBRUN; SHANLEY, 1990, p. 244;
MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p.
369-370.

Investimento em promoção, propaganda e publicidade FOMBRUN; SHANLEY, 1990; FOMBRUN;
RIEL, 1997

Reputação perante grupos de interesse
Perante acionistas
Perante fornecedores
Perante empregados
Perante clientes
Perante sindicatos
Perante governo
Perante sociedade civil
Perante concorrência
Perante mercado financeiro

FOMBRUN; RIEL, 1997; HITT, IRELAND;
HOSKISSON, 2002, p. 28

3.2.2.2  Know-how

Descrição – Know-how dos empregados é o conhecimento, insight, experiência,

habilidades, julgamentos etc. dos gerentes e não gerentes de uma empresa. A mensuração dos

diferentes tipos de know-how que compreendem as competências distintivas de uma firma é

uma tarefa difícil se não impossível. No entanto, produtos e serviços de uma firma são

manifestações destas competências (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 381), assim, a

habilidade de criar novos produtos e serviços que satisfaçam necessidades de clientes de

maneira contínua sinaliza a habilidade de converter know-how em valor (PRAHALAD;

HAMEL, 1990). Um bom exemplo desta habilidade é a capacidade de inovação, que permite

desenvolver novos produtos e serviços que satisfaçam de novas e melhores formas as

necessidades dos clientes, gerando valor, ou desenvolver e otimizar novos processos e

tecnologias que reduziriam custos e aumentariam a eficiência (KAY, 1996).
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Sveiby (2001) identificou nove transferências/conversões básicas de conhecimento

que criam valor para organizações que, embora existam em muitas delas, têm seu

gerenciamento de maneira coordenada em uma estratégia coerente é falho. Assim, as

organizações que melhor gerenciassem teria condições de obter um melhor desempenho.

Estrutura – Dois blocos de variáveis são utilizados para mensurar o know-how. Um,

denominado de gestão do conhecimento, refere-se a dimensões da gestão estratégica do

conhecimento que criam condições de desenvolver as competências essenciais; e outro,

denominado de competências, refere-se à orientação aos clientes e a capacidade de converter

know-how em produtos e serviços que gerem valor.

Escolha das variáveis – O primeiro bloco foi desenvolvido com base nas nove

transferências/conversões básicas de conhecimento que criam valor para uma organização de

Sveiby (2001). O segundo bloco foi desenvolvido a partir das sugestões de Michalisin, Smith

e Kline (1997) e das definições de Prahalad, Hamel (1990) e Kay (1996) sobre características

das competências essenciais.

Variáveis – Na Tabela 3 (3) a seguir, são apresentadas as variáveis utilizadas para

mensurar o know-how e suas fontes de referência.

Tabela 3 (3) – Variáveis de know-how e suas fontes referenciais

Variável Fonte Referencial
Gestão do conhecimento

Gestão do conhecimento dos funcionários entre si
Gestão do conhecimento dos funcionários para estruturas externas
Gestão do conhecimento de estruturas externas para os funcionários
Gestão do conhecimento dos funcionários para a estrutura interna
Gestão do conhecimento da estrutura interna para os funcionários
Gestão do conhecimento entre estruturas externas
Gestão do conhecimento de estruturas externas para a interna
Gestão do conhecimento da estrutura interna para a externa
Gestão do conhecimento dentro da estrutura interna

SVEIBY, 2001

Competências
Orientação à satisfação das necessidades dos clientes
Criatividade e inovação no desenvolvimento de novos produtos e
serviços
Taxa de sucesso no desenvolvimento de produtos e serviços

MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997;
PRAHALAD; HAMEL, 1990; KAY,
1996
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3.2.2.3  Cultura

Descrição – A cultura organizacional pode ser observada por meio dos seus signos

representativos: seus comportamentos e artefatos, seus valores e suas crenças básicas (LIM,

1995; SCHEIN, 1992) que podem ser classificados em valores e práticas, este último

incluindo símbolos, heróis e rituais (HOFSTEDE; NEUIJEN; SANDERS 1990).

Os estudos de Hofstede fornecem dimensões para se descreverem as características da

cultura organizacional (HOFSTEDE, 1991; HOFSTEDE; NEUIJEN; SANDERS 1990). Em

adição, uma cultura organizacional só será um recurso estratégico se for forte, ajustada ao

contexto e adaptável às mudanças do ambiente externo (KOTTER; HASKET, 1994).

Estrutura – Três blocos de variáveis são utilizados para mensurar a cultura. Os dois

primeiros, de caráter basicamente descritivo denominado valores da empresa e práticas da

empresa, dizem respeito às três dimensões de valores e seis dimensões de práticas,

respectivamente, que descrevem características da cultura organizacional. Sua inclusão deve-

se ao intuito exploratório com o intuito de uso posterior pela carência de estudos associando

estratégia e cultura  O terceiro bloco, denominado cultura e estratégia, diz respeito à

adequação da cultura à estratégia e sua capacidade de adaptação às mudanças do ambiente

externo.

Escolha das variáveis – Os dois primeiros blocos de variáveis foram selecionados

entre os itens desenvolvidos nos estudos de Hofstede (HOFSTEDE, 1991; HOFSTEDE,

NEUIJEN; SANDERS 1990). Ao todo emergiram 57 itens de valores e 61 de práticas, dos

quais 38 itens de valores e 43 de práticas tinham carga fatorial acima de 0,60.

Devido a dificuldades operacionais de se incluir todos os itens no instrumento de

pesquisa utilizado, foram escolhidos dois itens de cada dimensão de valor e de prática,

perfazendo um total de 18 itens. Os parâmetros de escolha foram: maior carga fatorial; e

significado ou relevância na realidade da população alvo.
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O terceiro bloco foi desenvolvido a partir das sugestões das definições de Kotter e

Hasket (1994) sobre características de culturas organizacionais com potencial de ser um

recurso estratégico.

Variáveis – Nas Tabela 4 (3) e 5(3), a seguir, as variáveis utilizadas para mensurar

cultura organizacional e suas fontes de referência.

Tabela 4 (3) – Variáveis de cultura organizacional para estudo associativo e suas fontes
referenciais

Cultura e Estratégia
Adequação à estratégia.
Flexibilidade e adaptabilidade às mudanças do ambiente
externo.

KOTTER; HASKET, 1994

Tabela 5 (3) – Variáveis de cultura organizacional para estudo exploratório e suas fontes
referenciais

Variável Fonte Referencial
Valores da empresa

Necessidade de segurança
Importância de incentivos e benefícios
Razão para a estrutura hierárquica

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991

Centralidade do trabalho
Importância do trabalho em relação à diversão
Competição entre empregados

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991

Necessidade de autoridade
Eliminação dos conflitos
Questionamento da autoridade dos gerentes

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991

Práticas da Empresa
Orientação aos processos vs. Orientação aos resultados

Valorização do empregado pelo trabalho bem feito
Rapidez na execução das tarefas

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991

Orientação aos empregados vs. Orientação ao trabalho
Interessa no resultado do trabalho
Centralização das decisões no topo da empresa

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991

Paroquial vs. Profissional
Interesse na vida particular dos funcionários
critérios profissionais, não pessoais, na contratação

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991

Sistema aberto vs. sistema fechado
Aceitação de pessoas na organização
atenção ao ambiente físico do trabalho

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991

Controle solto vs. controle fechado
Difusão da consciência dos custos
Pontualidade das reuniões

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991

Normativo vs. Pragmático
Pragmatismo/dogmatismo em relação à ética.
Contribuição para a sociedade.

HOFSTEDE, NEUIJEN; SANDERS 1990;
HOFSTEDE, 1991
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3.2.2.4  Desempenho

Descrição – Tendo em vista as complexidades de se mensurar o desempenho

organizacional, a medida ideal requer uma variedade de indicadores, financeiros e não-

financeiros, entretanto, qualquer solução dificilmente chegaria ao ideal. As medidas de

desempenho utilizadas neste estudo serão exclusivamente financeiras. Embora tenha

limitações, o uso de medidas de desempenho financeiro ainda é o procedimento mais comum

e sobre o qual existe uma miríade de estudos comprovando sua validade ao menos como um

estimador razoável do desempenho organizacional como um todo (MATARAZZO, 2003; EL-

SHISHIMI, 2001; NICKELL, 1995)

Escolha das variáveis – As variáveis utilizadas nesta pesquisa são as constantes na

tabelas de dados das empresas integrantes do ranking das 1000 maiores empresas brasileiras

apresentado na revista VALOR 1000 Edição 2003 (VALOR ECONÔMICO, 2003).

Variáveis – Na Tabela 6 (3) a seguir, as variáveis utilizadas para mensurar o

desempenho financeiro.

Tabela 6 (3) - Variáveis de desempenho financeiro

Variável Definição
Margem líquida
(em %)

Relação entre o resultado líquido e a receita operacional líquida, em porcentagem. Um dos
indicadores de lucratividade mais utilizados pelo mercado para analisar empresas não
financeiras

Rentabilidade do
PL (em %)

Relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido de final de exercício, em
porcentagem. Indicador clássico para a análise de qualquer tipo de empresa

Nível de
endividamento
geral (em %)

Relação existente no final de exercício entre o total do endividamento, ou passivo exigível,
com o patrimônio líquido, em porcentagem

Liquidez corrente
(em pontos)

Indicador da capacidade de solvência em curto prazo da empresa. Obtém-se pela divisão
do ativo circulante pelo passivo circulante, com o resultado sendo expresso em pontos, ou
números-índices. Qualquer índice acima de 1 significa que há mais recursos disponíveis ou
a haver no prazo de até um ano do que obrigações de pagamento de igual prazo. Abaixo de
1 significa o contrário

Fonte: Valor Econômico (2003)
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3.3  Delineamento da pesquisa

Nesta seção apresentam-se de maneira mais detalhada os procedimentos operacionais

da metodologia da pesquisa, como se segue.

3.3.1  Tipo de estudo

Segundo Creswell (1994) e Cooper; Schindler (2003), pelas suas características, o

presente trabalho se classifica como um estudo formal, ex-post facto, descritivo, correlacional,

transversal e de natureza primordialmente quantitativa, pois procura, de maneira formal,

descrever e correlacionar fatos após o ocorrido, com dados em formato primordialmente

quantitativo capturados em um determinado momento no tempo.

3.3.2  População e amostra

População – A população pesquisada é formada pelas empresas integrantes do

ranking das 1000 maiores empresas brasileiras apresentado na revista VALOR 1000 Edição

2003, publicação anual especial do jornal Valor Econômico, editada pelo grupo Valor

Econômico S/A, com o apoio técnico da Escola de Administração de Empresas de São Paulo

da Fundação Getúlio Vargas, EAESP-FGV. A conveniência de se utilizar tal tipo de revista

como fonte de dados já foi experimentada em estudos similares (OMAKI; FLORÊNCIO,

2003; WARTICK, 2002; MORAES; FLORÊNCIO; OMAKI, 2001).

A revista VALOR 1000 atribui a posição em seu ranking das 1000 maiores empresas

de diversos ramos de atividade do país, pelo valor de receita líquida. Cabe ressaltar que por

necessidade editorial, alguns ramos de atividade foram agregados em um único setor de

atividade (VALOR ECONÔMICO, 2003), perfazendo 1000 empresas em 30 setores de
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atividade. A seguir, na tabela 7 (3), a lista dos setores componentes deste ranking e a

quantidade de empresas.

Tabela 7 (3) – Setores de atividade e número de empresas

Setor de atividade Empresas Setor de atividade Empresas
1. Agricultura 28 16. Mat. de Constr. e Decoração 29
2. Água e Saneamento 14 17. Mecânica 25
3. Alimentos 106 18. Metalurgia 47
4. Bebidas e Fumo 18 19. Mineração 17
5. Brinquedos 1 20. Papel e Celulose 23
6. Comércio Atacadista 41 21. Plásticos e Borracha 17
7. Comércio Exterior 23 22. Química e Petroquímica 80
8. Comércio Varejista 76 23. Serviços Especializados 44
9. Comunicação e Gráfica 19 24. Serviços Médicos 16
10. Construção Civil 39 25. Siderurgia 13
11. Eletroeletrônica 40 26. Tecnologia da Informação 38
12. Energia Elétrica 52 27. Telecomunicações 36
13. Farmacêutica 20 28. Têxtil, Couro e Vestuário 26
14. Higiene e Limpeza 11 29. Transportes e Logística 47
15. Lazer e Turismo 2 30. Veículos e Peças 52

Total Global de Empresas: 1000
Fonte: Valor Econômico (2003)

Deste total de 1000 empresas, antes e durante o período de coleta de dados, 252 foram

retiradas da população a ser estudada por não atenderem a um ou mais critérios necessários à

sua inclusão na pesquisa, restando ao fim, 748 empresas. Os critérios de exclusão foram, por

ordem:

1. Empresas as quais não forneceram ou não havia informações financeiras suficientes

disponíveis, pela impossibilidade de se testar as associações;

2. Inconsistência do setor de atividade, caso particular do setor Serviços Especializados,

composta por organizações de naturezas díspares como companhias de distribuição de

gás e universidades;

3. Setores de atividade com um número muito pequeno, que impediria de se normalizar

os resultados financeiros por setor, medida necessária para retirar as influências das

idiossincrasias dos setores quando comparado a outros setores. A quantidade mínima

aceita de empresas por setor foi de 10 empresas;
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4. Empresas as quais não se conseguiu o endereço para postagem do questionário de

pesquisa;

5. Setor que teve taxa zero de resposta mesmo após uma segunda remessa de

questionários, caso particular do setor Comunicação e Gráfica. Sua retirada deveu-se

principalmente por razões dos requisitos dos testes estatísticos, que não permitem, por

exemplo, teste de representatividade com casos de contagem zero; e

6. Outras razões válidas alegadas, nas respostas da solicitação de preenchimento dos

questionários como: fechou a empresa, recusou-se a responder ou solicitou a retirada

do nome da população.

A seguir, na tabela 8 (3), a lista de setores de atividade e empresas que foram retiradas

da população, com o número de empresas.

Tabela 8 (3) – Empresas retiradas da população inicial

Setores / Empresas N° Empresas
Setor Serviços Especializados 44
Todas empresas sem informações financeiras suficientes 160
Higiene e Limpeza; Lazer e Turismo; Brinquedos 8
Sem endereço para envio de questionário 23
Comunicação e gráfica 14
Outros 3

Total 252

3.3.3  Coleta de dados

Os dados necessários à realização desta pesquisa foram coletados de duas formas, de

acordo com as necessidades e particularidades das variáveis estudadas e informações

necessárias.

Para a variável desempenho utilizou-se pesquisa documental em fonte de dados

secundária. Os dados foram coletados das tabelas da Revista VALOR 1000, uma fonte

confiável e profissional, em um formato objetivo e padronizado, a um custo mínimo.
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Para as variáveis de recursos intangíveis, utilizou-se como técnica de coleta de dados o

questionário estruturado aplicado por via postal. Vários são os benefícios que tal técnica traz:

um maior alcance geográfico a um custo relativamente baixo; maior facilidade de contactar

respondentes que, de outra forma seria difícil alcançar e demandaria muito tempo, como por

exemplo, presidentes de grandes empresas; não é necessário se dirigir a uma pessoa

específica; o respondente é quem determina o tempo para responder, adequando-o à sua

conveniência; é considerado mais impessoal e incentiva pelo anonimato maior liberdade ou

menor constrangimento ao responder questões delicadas etc (COOPER; SCHINDLER, 2003).

3.3.3.1  Instrumento de coleta de dados

O instrumento de coleta de dados é composto de 9 blocos, com 54 perguntas ao todo,

sendo 34 utilizando uma escala de Likert adaptada e 18 para atribuir valor de 0 a 10. A seguir,

os blocos detalhados, seus conteúdos e as escalas utilizadas.

Blocos 1 e 2 – Os primeiros dois blocos, de 9 perguntas cada, procuraram mensurar a

reputação. No primeiro bloco foi solicitado ao respondente que atribuísse uma nota, em uma

escala de 0 a 10, sendo os extremos “0 - péssimo” e “10 - excelente” e o valor médio “5 -

regular”, como ele classificaria a empresa em termos das dimensões internas que caracterizam

a reputação. No segundo bloco utilizou-se a mesma escala e solicitou-se ao respondente que

estimasse a reputação perante os grupos de interesse relevante.

Blocos 3 e 4 – Os blocos 3 e 4, com 9 e 3 perguntas, respectivamente, procuraram

mensurar dimensões relativas ao know-how e utilizam, ambos, a escala de Likert de 5 pontos

modificada em um formato bipolar. No bloco 3 foi solicitado ao respondente que expressasse,

em uma escala de 1 a 5, sendo “1 - Discordo plenamente da afirmativa” e “5 - Concordo

plenamente com a afirmativa”, sua percepção quanto às afirmativas acerca de sua empresa em
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questões de gestão do conhecimento. O bloco 4 seguiu o mesmo modelo, a respeito das

competências da empresa.

Blocos 5 e 6 – Os blocos 5 e 6, com 6 e 12 perguntas, respectivamente, procuraram

mensurar dimensões relativas aos valores e às práticas que avaliem a cultura da empresa.

Utilizou, ambos, a escala de 5 pontos em um formato bipolar. Em ambos, o procedimento de

resposta foi similar aos blocos 3 e 4, quanto à percepção do respondente das afirmativas sobre

valores e práticas comuns na sua empresa.

Bloco 7 – O bloco 7, composto de duas perguntas, que versavam sobre a cultura da

empresa. Foi utilizada novamente a escala de 5 pontos em formato bipolar. Em ambos, o

procedimento de resposta foi similar aos blocos 3 e 4, quanto à sua percepção das afirmativas

sobre a adequação da cultura em relação à estratégia da empresa e quanto à adaptabilidade às

mudanças externas.

Bloco 8 – O bloco 8 é composto de duas perguntas, que versam sobre estratégias de

processo da empresa. O procedimento de resposta foi similar aos blocos 3 e 4, quanto à sua

percepção das afirmativas sobre a estratégia de processo utilizada em sua empresa. Este bloco

foi inserido na pesquisa com objetivo exploratório, posterior à dissertação, sob solicitação do

orientador e seus resultados não integrarão a análise dos dados nem conclusões.

Bloco 9 – O bloco nove é composto por duas perguntas sobre o respondente. A

primeira sobre o cargo e a segunda sobre o tempo de empresa, em anos. O objetivo foi evitar

respostas de respondentes não representativos ou inadequados, como por exemplo,

respondentes com pouco tempo de empresa ou em cargo temporário.

3.3.3.2  Escalas do questionário

Na escolha das escalas do questionário, procurou-se pautar não só pelas necessidades

metodológicas da mensuração, mas também pela atenção ao respondente em prol da
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quantidade e qualidade da resposta. Alguns aspectos receberam maior atenção: a tentativa de

otimização do layout gráfico, a fim de evitar o cansaço ou confusão do respondente; a

simplicidade e a intuitividade das escalas, para facilitar sua resposta. Assim, utilizaram-se

apenas dois tipos de escala, uma utilizada nos blocos 1 e 2, e outra nos blocos 3 a 8.

Primeira escala – A primeira escala, utilizada nos blocos 1 e 2, sobre reputação, é

uma escala numérica adaptada com valores de 0 a 10, extremos “0 - péssimo” e “10 -

excelente” e o valor médio “5 - regular”. Esta escala é uma adaptação da escala numérica,

cujas “âncoras verbais” são rótulos, comumente em formato bipolar, apenas dos pontos

extremos (COOPER; SCHINDLER, 2003). Aqui, foi colocada mais uma “âncora verbal” para

o ponto médio.

A escala numérica de 0 a 10 é amplamente utilizada no Brasil, em particular nas

escolas para estabelecer as notas de avaliação, o que lhe confere um potencial intuitivo grande

ao respondente. Deve-se observar, no entanto, que foi alertado ao respondente que o ponto

médio é 5, e não 7, como poderia ser induzido o respondente que se pautasse pela prática da

atribuição de notas de avaliação no sistema educacional brasileiro, cuja “média” de aprovação

é tradicionalmente 7,0.

Além do fator intuição, o uso desta escala é particularmente vantajoso quando vários

itens são avaliados em conjunto, pois a escala forneceria tanto uma medida absoluta de

importância como uma medida relativa dos vários itens. Outras vantagens incluem a

linearidade, a simplicidade e a produção de dados intervalares (COOPER; SCHINDLER,

2003, p. 202).

Por fim, esta é a escala original utilizada pela revista Fortune em suas pesquisas sobre

reputação (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997; FOMBRUN; RIEL, 1997; FOMBRUN;

SHANLEY, 1990), o que se justifica sua escolha para o bloco 1, por ser a escala original e o 2

pela similaridade.
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Segunda escala – A segunda escala, utilizada nos blocos 3 a 8, é uma escala de Likert

de 5 pontos modificada em um formato bipolar, com valores de 1 a 5, sendo “1 - Discordo

plenamente da afirmativa” e “5 - Concordo plenamente com a afirmativa”. A escala de Likert

original pode expressar os rótulos de todos os valores da escala em algum lugar ou, menos

comumente, repetido pergunta a pergunta (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 201-202). Nesta

escala apresentaram-se apenas os rótulos dos valores extremos, ou seja, em formato bipolar,

como na escala anterior. Duas metas guiaram a escolha desta modificação: simplificação do

layout gráfico do questionário para que não cansasse o respondente em um questionário já

longo, e aproximar o formato das duas escalas utilizadas para aproveitar o potencial intuitivo.

A escala de Likert é uma das mais utilizadas em pesquisas de administração,

principalmente quando se quer mensurar intangíveis, como percepção ou atitudes. Nela o

respondente procura marcar o grau de concordância ou favorecimento de atitude. É uma

escala propícia para respostas intuitivas.

Esta segunda escala, neste formato bipolar, é a originalmente utilizada por Hofstede

em seus estudos sobre cultura organizacional (HOFSTEDE, 1991; HOFSTEDE, NEUIJEN;

SANDERS 1990), portanto é natural que seja utilizada para os blocos 5 e 6, que são

aplicações daqueles estudos. Quanto aos blocos 3, 4, 7 e 8, não haviam escalas testadas para

mensurar o que se pretendia. Assim sendo, pela similaridade das questões, para aproveitar o

potencial intuitivo e pelo risco de, na eventual mudança de escala confundir o respondente,

optou-se pela manutenção de uma escala única.

3.3.3.3  Pré-teste do instrumento de coleta de dados

Com o objetivo de refinar o instrumento de pesquisa, verificando eventuais problemas

ou divergências ao intuito inicial, como por exemplo, se as respostas estavam compreensíveis
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ou se a estrutura influenciava de alguma maneira na facilidade de resposta (COOPER;

SCHINDLER, 2003), foi realizado o pré-teste com dois grupos diferentes em dois momentos.

O primeiro grupo, escolhido pelos critérios de facilidade de acesso e formação

educacional, foi composto por 23 voluntários, alunos de pós-graduação do Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco – “PROPAD –

UFPE”. O segundo grupo, escolhido pelos critérios de facilidade de acesso e experiência

profissional não-acadêmica, foi composto por 16 voluntários de uma turma de MBA do

Departamento de Administração da mesma universidade.

As observações e informações surgidas do pré-teste foram elucidantes e contribuíram

para o refinamento do questionário, em particular deve-se ressaltar que alguns poucos itens do

questionário de valores e práticas culturais foram substituídos por um item imediatamente

inferior na ordem de peso fatorial que fosse menos ambíguo ou fizesse mais sentido no

contexto da pesquisa.

3.4  Método de aplicação do instrumento de coleta de
dados

A aplicação do questionário ocorreu por via postal e foi aplicado em duas fases, uma

inicial e outra complementar.

A primeira remessa foi enviada em 12 de janeiro de 2004, para todas as 748 empresas

da população. A data fora escolhida para coincidir com o retorno dos executivos das

indústrias do recesso de fim de ano, para aproveitar um período de baixa atividade para alguns

destes setores que contém o maior número de casos na população e para evitar o período de

pico das atividades de alguns setores de serviços. Desta remessa foram recebidos 101

questionários ou seja, uma taxa de resposta de 13,5%. Foi descartado um questionário que
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fora respondido por um respondente considerado inadequado, tendo menos de seis meses de

empresa e ocupando um cargo de estagiário.

Após a realização de testes de representatividade para os Setores, o Controle

Acionário e as Regiões Geográficas, percebeu-se que seria necessário receber mais algumas

respostas de regiões e setores específicos para otimizar a representatividade. A segunda

remessa, necessária para complementar a taxa de resposta, foi postada em 19 de Abril de

2004. Foram postados 306 questionários e obteve-se 37 respostas, ou seja, uma taxa de

retorno de 12,1%.

Os questionários foram endereçados nominalmente “ao(a) principal executivo(a)” da

unidade para evitar os problemas decorrentes de se nomear individualmente o executivo ou

especificar o “título” do cargo, procedimento que se mostrou satisfatório.

Cada postagem utilizou envelopes com o timbre a Universidade Federal de

Pernambuco, para sinalizar o respaldo da instituição, e era composta por um questionário em

formato booklet de 8 páginas tamanho A5 e envelope de retorno preenchido com o endereço

de retorno, ambos sem identificação da empresa respondente. Para controle e associação das

respostas aos dados, cada questionário recebeu um número de controle.

3.5  Técnica de análise de dados

Os dados coletados foram tabulados no software Excel 97 da Microsoft, pela

facilidade de manipulação dos dados, em especial para checagem e cruzamento dos dados em

busca de erros de digitação e manipulação. Posteriormente, os dados foram transferidos por

query para o software SPSS 11.1, da SPSS Inc. para formar o banco de dados definitivo a

partir do qual foram realizados os testes estatísticos.
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Seguindo orientação geral de NORUŠIS (2002), os procedimentos estatísticos

seguiram basicamente a seguinte ordem:

1. Análises univariadas dos dados, para examinar freqüências, distribuições, valores

dissonantes ou extremos (outlyers) e dados em falta, erro ou inadequação

(missing);

2. Manipulações das variáveis como cálculos, transformações e categorizações de

variáveis em outras variáveis de natureza ou escala diferente, a fim de permitir

testes estatísticos específicos. Algumas das manipulações serão explicadas adiante;

3. Análises bivariadas, para os testes de associação, como o teste One-way ANOVA.

3.5.1  Descrição dos procedimentos de transformação dos dados

Algumas manipulações foram necessárias para adequar os dados das variáveis aos

procedimentos dos testes estatísticos, os principais foram:

• Média aritmética simples – calculado por meio da divisão da soma dos valores das

variáveis pelo número de variáveis, foi utilizado por exemplo, para calcular as

médias de avaliações dos recursos intangíveis;

• Categorização – classificação e agrupamento dos casos em categorias ordinais em

função dos valores das variáveis, de acordo com critérios estabelecidos, utilizado,

por exemplo, para classificar as empresas em inferiores, médias ou superiores de

acordo com as avaliações dos recursos;

• Normalização – transformação dos valores de uma variável em função do número

de desvios-padrão em relação à média aritmética da variável, assumindo assim

uma distribuição de média zero e desvio padrão igual a um, ou seja, uma

distribuição Normal, utilizado para garantir que a variável satisfaça o pressuposto
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de certos testes de normalidade da distribuição ou para se comparar variáveis de

escalas diferentes. No presente caso, utilizou-se o procedimento de Blom, por ser o

procedimento default do software SPSS.

3.5.2  Descrição dos testes estatísticos utilizados

A lista a seguir apresenta, por ordem alfabética, os principais testes estatísticos

utilizados no presente estudo, bem como uma breve descrição de suas características e

aplicações, segundo NORUŠIS (2002) e SPSS (2001).

Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors) – O teste Kolmogorov-Smirnov testa a hipótese

nula de que uma amostra provém de uma população com uma determinada distribuição, seja

uniforme, normal ou Poisson. A variante Lilliefors é uma modificação que testa a

normalidade das variáveis quando não se sabe a média e as variâncias da população e estas

devem ser estimadas da amostra.

Levene, Teste de homogeneidade das variâncias de – procedimento menos sensível

ao pressuposto de normalidade da distribuição das variáveis que testa a hipótese nula de que

estas variáveis têm variâncias estatisticamente homogêneas.

One-Way Analysis of Variance – “ANOVA” – procedimento que, por meio da

variância de variáveis dependentes em formato contínuo por uma variável independente em

formato categórico, testa a independência destas variáveis, ou seja, a hipótese nula de que as

diferentes médias das variáveis dependentes são iguais, determinando ainda quais médias

diferem. Os pressupostos deste procedimento são: normalidade da população; que cada grupo

ou categoria deve ser formado por amostras independentes; e que as variâncias são iguais. É

considerado robusto mesmo quando a distribuição foge da normal, desde que os dados sejam

simétricos. Por fim, os grupos devem vir de populações com igualdade de variância.
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Qui Quadrado de Pearson (Pearson Chi-Square Test) – este procedimento

estatístico tabula uma variável em categorias e calcula a “bondade de ajustamento”

(goodness-of-fit), comparando as freqüências observadas e as esperadas em cada categoria,

para testar a hipótese nula de que todas as categorias contêm a mesma proporção de valores

ou que cada categoria obedece a uma dada proporção. Este teste é não-paramétrico, ou seja,

não requer pressupostos acerca da forma de sua distribuição subjacente. Em outras palavras,

não se exige que a distribuição da população de onde se retirou a amostra siga uma forma

específica. A amostra entretanto deve ser aleatória, a freqüência esperada para cada categoria

deve ser de pelo menos 1 e não mais do que 20% das categorias devem ter uma freqüência

esperada menor que 5, sob pena de enfraquecer as conclusões dependentes do nível de

significância observado.

R de Pearson ou Coeficiente de correlação de Pearson (Pearson's r) – É uma

medida de associação linear entre duas variáveis. Os valores do r variam de +1 a –1, com o

sinal do coeficiente indicando a direção e o valor absoluto a força da relação.

Shapiro-Wilk – procedimento que testa a hipótese nula de que a amostra provém de

uma população de distribuição normal.

3.6  Limitações do estudo

Cada estratégia de pesquisa traz em sua natureza benefícios e limitações diversos e sua

escolha recai sempre em uma questão de ponderar ambos lados da questão. O presente estudo

contém limitações as quais a boa prática acadêmica recomenda que sejam apontadas.

Uma limitação, associada ao momento temporal, é decorrente do descompasso dos

momentos dos dados de desempenho financeiro e dos recursos intangíveis. Os dados de

desempenho financeiro foram publicados em meados de setembro de 2003 e dizem respeito,
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em sua maior parte, aos resultados financeiros das empresas referentes do ano fiscal

imediatamente anterior, enquanto as respostas sobre os recursos intangíveis foram coletadas

entre janeiro e maio de 2004, portanto há um intervalo de cerca de um ano entre os momentos

considerados na pesquisa.

Por ser uma coleta cross-sectional, uma outra limitação, semelhante a anterior, é

decorrente do continuum temporal a que os dados se referem. No caso das variáveis de

desempenho financeiro, mesmo que esteja sumariado o exercício de um ano, os dados dizem

respeito a um dado momento no tempo. Não é impossível a probabilidade que de que os

resultados deste ano específico sejam atípicos. Existem técnicas que permitem minimizar este

problema como considerar tendências em uma linha temporal, caso estivessem disponível

uma quantidade razoável de dados padronizados das mesmas empresas para um intervalo de

tempo maior.

Tal fato pode ocorrer também com as informações referentes aos recursos intangíveis

em estudo, no entanto a literatura da perspectiva RBV dá indícios de que, por conta de fatores

associados à formação destes recursos, como a incompressibilidade temporal, eles seriam

menos propensos a variações radicais ou consideráveis em curto prazo, porém o que é

considerado curto prazo em tal contexto ainda é inconcluso.

Outra limitação é decorrente do instrumento de coleta de dados sobre os recursos

intangíveis. Foi solicitado aos respondentes que declarassem sua avaliação sobre alguns itens

em determinadas questões, e que respondessem seu grau de concordância sobre certas

afirmativas em outras questões. Tais respostas seriam baseadas na percepção do respondente e

esta tem sempre um quociente subjetivo, mesmo quando racionalizado, o que pode incorrer

em desvios, intencionais ou não, causados por características subjetivas do respondente. Uma

forma de se minimizar este fator seria corroborar as afirmativas com fatos, preferencialmente

quantificáveis ou uma análise qualitativa mais próxima do discurso do respondente.
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Por fim, mas sem ser definitivo, nenhuma escala foi testada e analisada empiricamente

tal qual aplicada no presente estudo. A mais próxima disto foi a escala baseada naquela

utilizada pela revista Fortune para mensurar reputação e, mesmo assim, é aplicada não a um,

mas a vários respondentes diferentes de diferentes formações profissionais, para se avaliar

uma mesma empresa (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997, p. 369-370; FOMBRUN;

SHANLEY, 1990, p. 244). Outra escala testada empiricamente foi a dos estudos de Hofstede.

Entretanto, que foi construída para ser aplicada a diversos integrantes de uma mesma empresa

para então concluir sobre dimensões dos seus valores e práticas (HOFSTEDE, 1991;

HOFSTEDE; NEUIJEN; SANDERS 1990).

A situação ideal seria tornar o estudo mais amplo, em número de empresas por setor e

de respondentes por empresas, com corroboração de fatos coletados empresa a empresa,

entretanto em decorrência de limitações operacionais, de recursos e de escopo do presente

estudo, esta situação ideal não pode ser atingida e, mesmo que fossem, ainda haveria

limitações. Ainda, a maior parte das limitações não puderam ser atenuadas. Dados referentes

aos exercícios de um período mais próximo à coleta de dados do questionário só estarão

disponíveis após o tempo aprazado para a conclusão deste estudo, o que inviabiliza sua

aplicação. Igualmente não estão disponíveis dados padronizados em quantidade suficiente

para se considerar uma linha temporal ou outra solução pertinente.
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4  Análise dos resultados

A seguir, apresentam-se os principais procedimentos e resultados estatísticos

realizados no decurso deste estudo. As análises foram segmentadas em quatro blocos que

mostram, respectivamente, análise das respostas e cálculo do erro da amostragem, testes de

representatividade, análises descritivas e testes de associações.

4.1  Análise das respostas e cálculo do erro da amostragem

Ao final da etapa de coleta de dados haviam sido recebidos 138 questionários

preenchidos e válidos de um total de 748 empresas em 25 setores econômicos diferentes,

apresentado na tabela 9 (4), a seguir, com uma taxa de retorno final de 18,45%.

Tabela 9 (4) – Respostas válidas por setor econômico

CODSETOR  Código do Setor de Atividade da Empresa*
Setor Freqüência % cont. Setor Freqüência %
1  Agricultura 2 1,4 15  Metalurgia 5 3,6
2  Água e Saneamento 5 3,6 16  Mineração 3 2,2
3  Alimentos 17 12,3 17  Papel e Celulose 5 3,6
4  Bebidas e Fumo 4 2,9 18  Plásticos e Borracha 4 2,9
5  Comércio Atacadista 6 4,3 19  Química e Petroquímica 13 9,4
6  Comércio Exterior 3 2,2 20  Serviços Médicos 3 2,2
7  Comércio Varejista 9 6,5 21  Siderurgia 3 2,2
9  Construção Civil 5 3,6 22  Tecnologia da Informação 7 5,1
10  Eletroeletrônica 4 2,9 23  Telecomunicações 3 2,2
11  Energia Elétrica 9 6,5 24  Têxtil, Couro e Vestuário 5 3,6
12  Farmacêutica 2 1,4 25  Transportes e Logística 6 4,3
13  Mat. de Constr. e Decoração 3 2,2 26  Veículos e Peças 6 4,3
14  Mecânica 6 4,3

Total 138 100,0
* o setor Comunicação e Gráfica, que durante a construção do banco de dados recebeu o código de categoria 8,
teve taxa de retorno 0 (zero), sendo posteriormente retirado da população, o que explica a ausência do valor 8 na
tabela.



73

As respostas provieram de empresas das 5 regiões geográficas do Brasil (tabela 10 (4))

e, em sua maioria, eram de empresas de controle nacional (tabela 11 (4)).

Tabela 10 (4) – Respostas válidas por região geográfica

CODREGIO  Código da Região Geográfica
da Empresa

Freqüência Percentual
1  Norte 6 4,3
2  Centro-Oeste 10 7,2
3  Nordeste 10 7,2
4  Sudeste 83 60,1
5  Sul 29 21,0
Total 138 100,0

Tabela 11 (4) – Respostas válidas por controle acionário

CODCAPIT  Código da Origem do Capital
Controlador

Freqüência Percentual
1  Estrangeiro 33 23,9
2  Nacional 105 76,1
Total 138 100,0

Para se calcular a estimativa e determinação do tamanho da amostra para populações

finitas, utilizam-se as fórmulas apresentadas na tabela 12 (4), a seguir (LEVINE;

BERENSON; STEPHAN, 2000, p. 303-305; KAZMIER, 1982, p. 129):

Tabela 12 (4) – Fórmulas para calculo do tamanho da amostra e erro da amostragem

Fórmulas Obs.
Cálculo do tamanho da amostra

2

22

0 e
Zn σ⋅

=
n0 – Tamanho da amostra
Z – Grau de confiança, função do desvio padrão
σ - desvio padrão da população
e – fator de erro permitido no intervalo

Cálculo do tamanho da amostra
considerando-se o fator de correção de
população finita (fcpf) ( )10

0

−+
⋅

=
Nn
Nn

n
n – Tamanho da amostra considerando-se o fcpf
n0 – Tamanho da amostra sem considerar o fcpf
N – Tamanho da população

Em relação ao erro e tamanho da amostragem, o presente estudo, por limitações de

recursos, optou por não determinar uma amostragem intencional e predeterminada, mas

voluntária e de oportunidade. A partir das respostas recebidas é que se pôde calcular o erro da

amostragem. A partir destas fórmulas anteriormente apresentadas e considerando-se o número
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de respostas obtido após os dois envios, foi possível calcular o erro, conforme demonstrado a

seguir:

Dados:

N = 748
n = 138
Z = 1,65  (90%)
σ = 0,5

Assim, o intervalo de confiança baseado no erro calculado para o presente estudo é de

90% ± 6,35

4.2  Testes de representatividade

A população definitiva do estudo era composta de 748 empresas, distribuídas em 25

setores de atividade e 5 regiões geográficas diferentes, classificadas em empresas nacionais ou

multinacionais, conforme a origem do capital controlador.

Estas três características: setores de atividade, região geográfica e capital acionário

controlador foram utilizadas para testar a representatividade da amostra em relação à

população. Para tanto, foi utilizado o teste estatístico não-paramétrico Qui-quadrado de

Pearson, que testa a hipótese nula de igualdade de distribuição de uma variável segundo

critérios determinados, no caso, a distribuição da amostra segundo a proporção da população.

Considerando-se a origem do capital acionário controlador das empresas dos

respondentes, pelo nível de significância observado de 0,872 do teste Qui-quadrado de

Pearson, apresentado na tabela 13 (4) a seguir, não é possível rejeitar a hipótese nula de
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igualdade de distribuição da amostras em relação às proporções da população, considerando-

se os setores econômicos.

Tabela 13 (4) – Teste de representatividade da amostra por setores econômicos

CODSETOR  Código do Setor de Atividade da Empresa
Observed N Expected N Residual

1  Agricultura 2 4,8 -2,8
2  Água e Saneamento 5 2,4 2,6
3  Alimentos 17 15,9 1,1
4  Bebidas e Fumo 4 2,4 1,6
5  Comércio Atacadista 6 5,4 ,6
6  Comércio Exterior 3 3,3 -,3
7  Comércio Varejista 9 9,8 -,8
9  Construção Civil 5 6,5 -1,5
10  Eletroeletrônica 4 5,7 -1,7
11  Energia Elétrica 9 9,2 -,2
12  Farmacêutica 2 2,6 -,6
13  Mat. de Constr. e Decoração 3 5,2 -2,2
14  Mecânica 6 4,1 1,9
15  Metalurgia 5 7,7 -2,7
16  Mineração 3 3,0 ,0
17  Papel e Celulose 5 4,2 ,8
18  Plásticos e Borracha 4 2,4 1,6
19  Química e Petroquímica 13 12,5 ,5
20  Serviços Médicos 3 2,8 ,2
21  Siderurgia 3 2,4 ,6
22  Tecnologia da Informação 7 3,9 3,1
23  Telecomunicações 3 6,1 -3,1
24  Têxtil, Couro e Vestuário 5 4,8 ,2
25  Transportes e Logística 6 7,2 -1,2
26  Veículos e Peças 6 3,9 2,1
Total 138

Test Statistics
CODSETOR  Código do Setor de
Atividade da Empresa
Chi-Square 16,423
df 24
Asymp. Sig. ,872
a. 14 cells (56,0%) have expected
frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency
is 2,4.

Observa-se entretanto que o percentual de categorias com contagem esperada inferior

a 5 unidades, 56%, é maior que 20%, o considerado ideal para não enfraquecer conclusões

baseadas no nível de significância encontrado. Mesmo após uma segunda remessa de

questionários e seu retorno, aquele percentual continuou alto. O grande número de categorias

no estudo, 25 setores, concorreu primordialmente para isto. Nestes casos o procedimento
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estatístico padrão é tentar formar novos agrupamentos e repetir o teste. Entre a opção de

arbitrar agrupamentos ou aceitar o resultado menos robusto, preferiu-se manter os grupos, e

reforçar a conclusão da representatividade por outras variáveis diferentes, ou seja, considerou-

se estatisticamente razoável aceitar que a amostra seja representativa da população em relação

à distribuição entre os setores.

Considerando-se a origem do capital acionário controlador das empresas dos

respondentes, pelo nível de significância observado de 0,796 do teste Qui-quadrado de

Pearson, apresentado na tabela 14 (4) a seguir, não é possível rejeitar a hipótese nula de

igualdade de distribuição da amostras em relação às proporções da população considerando-se

a origem do capital controlador da empresa. Ou seja, estatisticamente, pode-se aceitar que a

amostra seja representativa da população em relação à origem do capital controlador da

empresa.

Tabela 14 (4) – Teste de representatividade da amostra por origem do capital controlador

CODCAPIT  Código da Origem do Capital Controlador
Observed N Expected N Residual

1  Estrangeiro 33 34,3 -1,3
2  Nacional 105 103,7 1,3
Total 138

Test Statistics
CODCAPIT  Código da Origem do
Capital Controlador
Chi-Square ,067
df 1
Asymp. Sig. ,796

a. 0 cells (,0%) have expected
frequencies less than 5. The minimum
expected cell frequency is 34,3.

Considerando-se a região geográfica onde se localizam as empresas dos respondentes,

pelo nível de significância observado de 0,796 do teste Qui-quadrado de Pearson, apresentado

na tabela 15 (4) a seguir, não é possível rejeitar a hipótese nula de igualdade de distribuição

da amostras em relação às proporções da população considerando-se a região geográfica onde
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se localizam as empresas, ou seja, estatisticamente, pode-se aceitar que a amostra seja

representativa da população em relação à região geográfica da empresa.

Tabela 15 (4) – Teste de representatividade da amostra por região geográfica

CODREGIO  Código da Região Geográfica da Empresa
Observed N Expected N Residual

1  Norte 6 5,7 ,3
2  Centro-Oeste 10 7,6 2,4
3  Nordeste 10 13,8 -3,8
4  Sudeste 83 83,6 -,6
5  Sul 29 27,3 1,7
Total 138

Test Statistics
CODREGIO  Código da Região
Geográfica da Empresa
Chi-Square 1,971
df 4
Asymp. Sig. ,741

a. 0 cells (,0%) have expected
frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency
is 5,7.

4.3  Análises descritivas

Neste bloco serão apresentados os resultados dos procedimentos estatísticos

descritivos pertinentes ao estudo que posteriormente fundamentarão os testes de associação.

4.3.1  Análise descritiva dos respondentes

O questionário foi endereçado ao principal executivo e objetivou atingir os diretores,

presidentes, vice-presidentes e superintendentes das empresas. Esperava-se entretanto que

parte dos respondentes fosse de nível de gerência e, até mesmo administrativo e staff. O

critério de aceitação foi primariamente o cargo e secundariamente o tempo de empresa do

respondente, de forma que a resposta proviesse de alguém em posição ou vivência suficiente

para avaliar adequadamente sobre o que se perguntava. Em apenas um caso as condições não
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foram satisfeitas. As áreas funcionais dos respondentes foram principalmente administração,

recursos humanos e marketing.

Como sumariado na tabela 16 (4), a seguir, dos 138 respondentes, 40,7% eram

presidentes, diretores ou vice-presidentes, incluindo alguns casos de fundadores da empresa

respondente e 41,5% eram gerentes, supervisores ou chefes, ou seja, somando-se ambos os

grupos, cerca de 82,2% dos respondentes estavam em posição de comando ou controle da

empresa ou de um departamento. Apenas 17,8% dos respondentes eram de cargos

administrativos ou staff e 2,2% dos casos, ou seja três respondentes, não informaram a função

ou cargo.

Tabela 16 (4) – Estatísticas descritivas dos cargos/funções dos respondentes

Statistics
COD_CARG  Código do
cargo/função do respondente

Valid 135N
Missing 3

COD_CARG  Código do cargo/função do respondente
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Administrativo/Staff 24 17,4 17,8 17,8
2  Gerência/Chefia 56 40,6 41,5 59,3
3  Presidência/Diretoria 55 39,9 40,7 100,0

Valid

Total 135 97,8 100,0
Missing 9  Missing 3 2,2
Total 138 100,0

Do total de 138 respondentes, apenas dois não informaram o tempo de empresa. O

tempo médio dos respondentes foi de 14,62 anos, com cerca de 80%, intervalo dos percentis

10 e 90, entre 3 e 30 anos de empresa, conforme a tabela 17 (4), a seguir.

Tabela 17 (4) – Estatísticas descritivas do tempo de empresa, em anos, dos respondentes

Q10  Q10 Tempo de Empresa, em anos
N Valid 136
Mean 14,62
Median 14,00
Mode 3
Std. Deviation 10,364
Minimum 1
Maximum 46
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Considerando-se as categorias de cargo dos respondentes, o tempo de empresa médio

dos respondentes de cargo administrativo/staff foi de 12,58 anos, dos de gerência/chefia foi de

12,81 anos e dos presidentes/diretores foi de 17,5 anos, apresentado na tabela 18 (4) a seguir:

Tabela 18 (4) – Estatísticas descritivas dos cargos em relação ao tempo de empresa, em anos,
dos respondentes

Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total

COD_CARG  Código do
cargo/função do
respondente N Percent N Percent N Percent
1  Administrativo/Staff 24 100,0% 0 ,0% 24 100,0%
2  Gerência/Chefia 56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%

Q10 Tempo de Empresa,
em anos

3  Presidência/Diretoria 54 98,2% 1 1,8% 55 100,0%

Descriptives
COD_CARG  Código do cargo/função do respondente
1  Administrativo/Staff 2  Gerência/Chefia 3  Presidência/Diretoria

Q10 Tempo de Empresa, em anos Statistic Std. Error Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Mean 12,58 2,137 12,81 1,168 17,50 1,565
Median 10,00 11,50 17,00
Std. Deviation 10,467 8,737 11,498
Minimum 1 1 1
Maximum 43 32 46

Percentiles
Q10  Q10 Tempo de Empresa, em anos

PercentilesCOD_CARG  Código do
cargo/função do respondente 5 10 25 50 75 90 95
1  Administrativo/Staff 1,25 2,00 4,00 10,00 18,75 28,50 39,75
2  Gerência/Chefia 2,00 2,35 4,50 11,50 20,00 27,30 30,00

Weighted Average
(Definition 1)

3  Presidência/Diretoria 1,50 3,00 5,00 17,00 26,25 33,00 37,00

De modo geral, o tempo médio de empresa e os intervalos dos percentis sugerem que

os respondentes têm tempo de empresa suficiente para permitir ser um bom avaliador do que

fora questionado. Supõe-se que, quão mais alto na hierarquia e quanto mais tempo de empresa

tiver, descontados vieses pessoais, um respondente teria maior possibilidade de ser um melhor

estimador de sua empresa.

4.3.2  Análise descritiva das variáveis de desempenho

Para os testes de associação, foram escolhidos os seguintes indicadores financeiros:

• Margem líquida (em %) – MargLiq;
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• Rentabilidade do PL (em %) – RentPL;

• Nível de endividamento geral (em %) – NendvGer;

• Liquidez corrente (em pontos) – Liquidez.

Observe-se que a receita líquida não é exatamente um indicador do desempenho

financeiro, mas um estimador do porte da empresa.

É igualmente relevante observar que um valor que é considerado de bom desempenho

financeiro para um setor econômico, pode ser considerado mediano ou ruim para um outro,

portanto, com o objetivo de diminuir as dessemelhanças entre os diferentes setores estes

indicadores foram normalizados por seus setores econômicos. Subsidiariamente este

procedimento permite aplicar alguns testes estatísticos específicos de associação, como a

ANOVA.

4.3.2.1  Análise das variáveis de desempenho da população

Com objetivos de explorar os dados para fundamentar decisões sobre procedimentos

estatísticos, testou-se os valores de desempenho financeiro para verificar a normalidade e

homogeneidade das variâncias em relação aos setores econômicos.

Pelos níveis de significância observado nos testes Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors) e

Shapiro-Wilk, cujos resultados estão descritos na tabela 19 (4), a seguir, rejeitam-se as

hipóteses nulas de normalidade das variáveis de desempenho financeiro da população como

um todo. O resultado se repete na maior parte dos testes quando se consideram as variáveis de

desempenho financeiro em relação aos setores econômicos, com poucas hipóteses nulas não

rejeitadas. Por limitação de espaço não serão reproduzidas aqui as tabelas com os resultados

dos testes, entretanto estas se encontram em anexo, no apêndice A.
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Tabela 19 (4) – Normalidade das variáveis de desempenho financeiro da população

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

MARGLIQ  Margem líquida (em %) ,238 748 ,000 ,651 748 ,000
RENTPL  Rentabilidade do PL (em %) ,382 709 ,000 ,130 709 ,000
NENDVGER  Nível de endividamento geral (em %) ,402 709 ,000 ,180 709 ,000
LIQUIDEZ  Liquidez corrente (em pontos) ,485 748 ,000 ,017 748 ,000
a. Lilliefors Significance Correction

Similarmente, pelos níveis de significância observados nos testes de homogeneidade

das variâncias de Levene, cujos resultados estão descritos na tabela 20 (4), a seguir, rejeitam-

se as hipóteses nulas de igualdade das variâncias de todos os indicadores de desempenho

financeiro da população pelos setores econômicos, à exceção do indicador Liquidez.

Tabela 20 (4) – Homogeneidade das variâncias das variáveis de desempenho financeiro da
população em relação aos setores econômicos

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

MARGLIQ  Margem líquida (em %) 12,351 24 723 ,000
RENTPL  Rentabilidade do PL (em %) 2,319 24 684 ,000
NENDVGER  Nível de endividamento geral (em %) 2,186 24 684 ,001
LIQUIDEZ  Liquidez corrente (em pontos) 1,258 24 723 ,184

Ambos os resultados reforçam a necessidade da normalização das variáveis de

desempenho financeiro por seus setores para que se permita aplicar procedimentos estatísticos

mais robustos para os testes de associação.

Entende-se que não há necessidade de se mostrar os resultados dos testes que

comprovam a normalidade das variáveis normalizadas por setores econômicos geradas a partir

dos indicadores de desempenho financeiro da população, uma vez que a própria normalidade

foi parâmetro da transformação, bastando confirmar a homogeneidade das variâncias, cujos

resultados dos testes estão mostrados na tabela 21 (4), a seguir. Pelos níveis de significância

observados para os testes de homogeneidade das variâncias de Levene, não é possível rejeitar

as hipóteses nulas de homogeneidade ou de igualdade das variâncias.
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Tabela 21 (4) – Homogeneidade das variâncias das variáveis de desempenho financeiro da
população normalizadas em relação aos setores econômicos

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

Nmargliq  Normal of Margliq Using Blom By Codsetor ,013 24 723 1,000
Nrentpl  Normal of Rentpl Using Blom By Codsetor ,014 24 684 1,000
Nnendvge  Normal of Nendvger Using Blom By Codsetor ,014 24 684 1,000
Nliquide  Normal of Liquidez Using Blom By Codsetor ,014 24 723 1,000

4.3.2.2  Análise das variáveis de desempenho da amostra

Considerando-se os procedimentos estatísticos escolhidos, não há necessidade de se

testar a normalidade ou homogeneidade das variâncias da amostra e, portanto, não serão

reproduzidas aqui as tabelas com os resultados dos testes de normalidade dos desempenhos

financeiros da amostra por setores econômicos. Entretanto, é de interesse que se mostre os

resultados dos testes de normalidade das variáveis de desempenho financeiro da amostra

(tabela 22 (4)).

Tabela 22 (4) – Normalidade das variáveis de desempenho financeiro da amostra

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Nmargliq  Normal of Margliq Using Blom By Codsetor ,043 138 ,200* ,991 138 ,570
Nrentpl  Normal of Rentpl Using Blom By Codsetor ,040 135 ,200* ,992 135 ,654
Nnendvge  Normal of Nendvger Using Blom By Codsetor ,038 135 ,200* ,994 135 ,865
Nliquide  Normal of Liquidez Using Blom By Codsetor ,045 138 ,200* ,993 138 ,752
* This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Pelos níveis de significância observados para os testes Kolmogorov-Smirnov

(Lilliefors) e Shapiro-Wilk na tabela 22 (4), anteriormente, não é possível rejeitar-se a

hipótese nula de normalidade das variáveis de indicadores de desempenho financeiro da

amostra. Logo, é estatisticamente razoável aceitar a normalidade dos indicadores de

desempenho financeiro da amostra.
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4.3.3  Análise descritiva dos recursos intangíveis

Aos respondentes foi solicitado que estimassem, em suas percepções, vários aspectos

dos recursos intangíveis de suas empresas. Estes diversos itens foram transformados em uma

nova variável, de valor igual à média aritmética simples de suas estimativas sobre a reputação,

o conhecimento e a cultura. A tabela 23 (4), a seguir, apresenta as estatísticas descritivas para

estas médias.

Tabela 23 (4) – Estatísticas descritivas das médias dos recursos intangíveis da amostra

Descriptive Statistics
N 138
Mean 7,84

MD_REP_1
Média Reputação – dimensões internas

Std. Deviation 1,015
N 138
Mean 8,46

MD_REP_2
Média Reputação – reputações

Std. Deviation ,960
N 138
Mean 3,67

MD_CON_1
Média Conhecimento – gestão do conhecimento

Std. Deviation ,613
N 138
Mean 4,08

MD_CON_2
Média Conhecimento – competências

Std. Deviation ,718
N 138
Mean 3,65

MD_CUT_2
Média Cultura – cultura e estratégia

Std. Deviation ,941
Valid N (listwise) N 138

Analisando-se os níveis de significância observados para os testes Kolmogorov-

Smirnov (Lilliefors) e Shapiro-Wilk, apresentados na tabela 24 (4), a seguir, rejeita-se a

hipótese nula de normalidade dos valores das médias, à exceção da variável MD_COM_1 que

representa a média das avaliações dos respondentes sobre a gestão do conhecimento na

empresa.

Tabela 24 (4) – Normalidade das médias dos recursos intangíveis

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

MD_REP_1  Média Reputação – dimensões internas ,106 138 ,001 ,934 138 ,000
MD_REP_2  Média Reputação – reputações ,088 138 ,010 ,920 138 ,000
MD_CON_1  Média Conhecimento - gestão do
conhecimento

,094 138 ,004 ,989 138 ,354

MD_CON_2  Média Conhecimento – competências ,179 138 ,000 ,913 138 ,000
MD_CUT_2  Média Cultura - cultura e estratégia ,138 138 ,000 ,944 138 ,000

a. Lilliefors Significance Correction
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As médias dos recursos intangíveis foram categorizadas em variáveis tricotômicas

para que fosse possível aplicar o procedimento do teste ANOVA. A análise descritiva da

freqüência destes agrupamentos estão apresentados na tabela 25 (4), mostrando que estão

igualmente distribuído entre os grupos.

Tabela 25 (4) – Estatísticas descritivas das categorias das médias dos recursos intangíveis

CT_REP_1  Categorias reputação - dimensões internas
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Abaixo da média 45 32,6 32,6 32,6
2  Média 47 34,1 34,1 66,7

Valid

3  Acima da média 46 33,3 33,3 100,0
Total 138 100,0 100,0

CT_REP_2  Categorias reputação - reputações
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Abaixo da média 45 32,6 32,6 32,6
2  Média 41 29,7 29,7 62,3

Valid

3  Acima da média 52 37,7 37,7 100,0
Total 138 100,0 100,0

CT_CON_1  Categorias conhecimento - gestão do conhecimento
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Abaixo da média 40 29,0 29,0 29,0
2  Média 53 38,4 38,4 67,4

Valid

3  Acima da média 45 32,6 32,6 100,0
Total 138 100,0 100,0

CT_CON_2  Categorias conhecimento - competências
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Abaixo da média 48 34,8 34,8 34,8
2  Média 43 31,2 31,2 65,9

Valid

3  Acima da média 47 34,1 34,1 100,0
Total 138 100,0 100,0

CT_CUT_1  Categorias cultura - cultura e estratégia
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Abaixo da média 43 31,2 31,2 31,2
2  Média 59 42,8 42,8 73,9

Valid

3  Acima da média 36 26,1 26,1 100,0
Total 138 100,0 100,0

4.3.4  Análise descritiva das dimensões da cultura organizacional

No instrumento de coleta de dados, os blocos 5 e 6 de perguntas tiveram objetivo

basicamente descritivo e, baseados nos estudos de Hofstede, (HOFSTEDE, 1991;

HOFSTEDE; NEUIJEN; SANDERS 1990) procuraram mensurar os nove fatores ou
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dimensões de uma cultura organizacional, sendo três de valores e seis de práticas da

organização que permitem descrever sua cultura .

Para mensurar cada dimensão, foi questionada ao respondente sua percepção quanto a

duas afirmativas. A média destas duas perguntas indicaria a tendência para um pólo ou outro

da dimensão. A seguir, os resultados estatísticos descritivos destas dimensões,

individualmente.

Valor: Necessidade de segurança – esta dimensão refere-se à extensão de como um

sistema social rejeita situações não-estruturadas ou de incerteza. Cerca de 62,3% dos

respondentes indicou perceber uma maior necessidade de segurança em oposição aos 9,4%

que indicaram menor necessidade de segurança. A tabela 26 (4), a seguir, mostra a

distribuição da freqüência das respostas.

Tabela 26 (4) – Estatística descritiva de freqüência do valor cultural organizacional
necessidade de segurança

CVAL_01  Ct Valores - necessidade de segurança
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Menor necessidade de segurança 13 9,4 9,4 9,4
2  Indeterminado 39 28,3 28,3 37,7

Valid

3  Maior necessidade de segurança 86 62,3 62,3 100,0
Total 138 100,0 100,0

Valor: centralidade do trabalho – esta dimensão expressa em que extensão o

trabalho assume uma posição central na vida das pessoas. 52,2% dos respondentes indicaram

perceber em suas empresas, uma maior centralidade do trabalho, enquanto 23,9% indicaram

uma menor centralidade. A tabela 27 (4), a seguir, mostra a distribuição da freqüência das

respostas.

Tabela 27 (4) – Estatística descritiva de freqüência do valor cultural organizacional
centralidade do trabalho

CVAL_02  Ct Valores – centralidade do trabalho
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1  Menor centralidade do trabalho 33 23,9 23,9 23,9
2  Indeterminado 33 23,9 23,9 47,8
3  Maior centralidade do trabalho 72 52,2 52,2 100,0
Total 138 100,0 100,0



86

Valor: necessidade de autoridade – esta dimensão lida com a aceitação das

desigualdades (de poder) entre os níveis de uma organização. Dos respondentes, 48,6%

indicaram, em suas percepções, que na sua empresa é valorizada uma menor aceitação de

desigualdade entre os níveis, ou seja, que as pessoas são menos submissas à autoridade. em

contraste, 27,5% indicou uma maior aceitação das desigualdades. A tabela 28 (4), a seguir,

mostra a distribuição da freqüência das respostas.

Tabela 28 (4) – Estatística descritiva de freqüência do valor cultural organizacional
necessidade de autoridade

CVAL_03  Ct Valores – necessidade de autoridade
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Menor necessidade de autoridade 67 48,6 48,6 48,6
2  Indeterminado 33 23,9 23,9 72,5

Valid

3  Maior necessidade de autoridade 38 27,5 27,5 100,0
Total 138 100,0 100,0

Prática: orientação aos processos vs. orientação aos resultados – esta dimensão

opõe as preocupações com os meios de se realizar um trabalho às preocupações com os

resultados do trabalho. Cerca de 79,7% dos respondentes indicaram perceber que as suas

empresas são orientadas aos resultados enquanto apenas 8,0% são orientadas aos processos. A

tabela 29 (4), a seguir, mostra a distribuição da freqüência das respostas.

Tabela 29 (4) – Estatística descritiva de freqüência da prática cultural organizacional
orientação aos processos vs. orientação aos resultados

CPRAT_01  Ct Práticas - orientação aos processos vs. orientação aos resultados
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Orientado aos processos 11 8,0 8,0 8,0
2  Indeterminado 17 12,3 12,3 20,3

Valid

3  Orientado aos resultados 110 79,7 79,7 100,0
Total 138 100,0 100,0

Prática: orientação aos empregados vs. orientação ao trabalho – esta dimensão

opõe as preocupações com as pessoas às preocupações com ter o trabalho realizado. Cerca de

43,5% dos respondentes indicaram que, em suas percepções, suas empresas eram orientadas
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aos empregados em oposição a 33,3% que perceberam-nas orientadas ao trabalho. A tabela 30

(4), a seguir, mostra a distribuição da freqüência das respostas.

Tabela 30 (4) – Estatística descritiva de freqüência da prática cultural organizacional
orientação aos empregados vs. orientação ao trabalho

CPRAT_02  Ct Práticas - orientação aos empregados vs. orientação ao trabalho
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Orientado aos empregados 60 43,5 43,5 43,5
2  Indeterminado 32 23,2 23,2 66,7

Valid

3  Orientado ao trabalho 46 33,3 33,3 100,0
Total 138 100,0 100,0

Prática: paroquial vs. profissional – esta dimensão opõe unidades em que os

empregados derivam sua vida em maior parte, da organização, inter-relacionando vida

particular e empresa, às unidades em que os indivíduos se identificam mais com seu tipo de

trabalho, separando vida e trabalho. Dos respondentes, 58,0% indicaram perceber que suas

empresas eram paroquiais, ou seja, é prática que o trabalho e a vida particular se permeiem,

enquanto 23,9% indicaram perceber serem profissionais. A tabela 31 (4), a seguir, mostra a

distribuição da freqüência das respostas.

Tabela 31 (4) – Estatística descritiva de freqüência da prática cultural organizacional paroquial
vs. Profissional

CPRAT_03  Ct Práticas – paroquial vs. profissional
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Paroquial 80 58,0 58,0 58,0
2  Indeterminado 25 18,1 18,1 76,1

Valid

3  Profissional 33 23,9 23,9 100,0
Total 138 100,0 100,0

Prática: sistema aberto vs. sistema fechado – esta dimensão opõe unidades que se

comportam com maior permeabilidade a fatores de outros ambientes, às que são mais

reticentes a permitir interação com outros ambientes. Dos respondentes, 84,1%, indicaram

que, em suas percepções, suas empresas são sistemas mais abertos, enquanto apenas 6,5%

perceberam-nas como sistemas mais fechados. A tabela 32 (4), a seguir, mostra a distribuição

da freqüência das respostas.
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Tabela 32 (4) – Estatística descritiva de freqüência da prática cultural organizacional sistema
aberto vs. sistema fechado

CPRAT_04  Ct Práticas - sistema aberto vs. sistema fechado
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Sistema aberto 116 84,1 84,1 84,1
2  Indeterminado 13 9,4 9,4 93,5

Valid

3  Sistema fechado 9 6,5 6,5 100,0
Total 138 100,0 100,0

Prática: controle solto vs. controle fechado – esta dimensão refere-se ao grau de

estruturação interna de uma organização, que influencia aspectos da vida dos integrantes da

organização. Dos respondentes, 55,1% indicaram que, em suas percepções, suas empresa

mantém o controle fechado, próximo, enquanto 29% indicaram ser aberto, solto. A tabela 33

(4), a seguir, mostra a distribuição da freqüência das respostas.

Tabela 33 (4) – Estatística descritiva de freqüência da prática cultural organizacional controle
solto vs. controle fechado

CPRAT_05  Ct Práticas - controle solto vs. controle fechado
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Controle solto 40 29,0 29,0 29,0
2  Indeterminado 22 15,9 15,9 44,9

Valid

3  Controle fechado 76 55,1 55,1 100,0
Total 138 100,0 100,0

Prática: normativo vs. pragmático – esta dimensão refere-se à noção de “orientação

ao cliente”. Pragmático é orientado ao mercado, enquanto normativo percebe suas tarefas em

relação ao mundo externo como implementação de regras invioláveis. 68,8% dos

respondentes indicaram que, em suas percepções, suas empresas são mais normativas, em

oposição a 10,1% que indicaram ser mais pragmáticas. A tabela 34 (4), a seguir, mostra a

distribuição da freqüência das respostas.

Tabela 34 (4) – Estatística descritiva de freqüência da prática cultural organizacional
normativo vs. pragmático

CPRAT_06  Ct Práticas - normativo vs. pragmático
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1  Normativo 95 68,8 68,8 68,8
2  Indeterminado 29 21,0 21,0 89,9

Valid

3  Pragmático 14 10,1 10,1 100,0
Total 138 100,0 100,0
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4.4  Testes de associações

Diferentes caminhos podem ser tomados para realizar uma tarefa tal qual este estudo

se propôs, testar hipóteses de associação de variáveis, conforme sejam a preferência dos

pesquisadores, a natureza ou características dos dados ou mesmo a quantidade de dados, entre

outros fatores.

No presente estudo, a busca por se testar as associações propostas nas hipóteses de

pesquisa seguiu alguns passos preestabelecidos, sumariados na tabela 35 (4), a seguir,

considerando uma raciocínio baseada nos dados disponíveis e suas manipulações.

Tabela 35 (4) – Procedimentos estatísticos gerais para os testes de associação

Procedimentos Variáveis utilizadas
Correlação linear utilizando o r de Pearson • Desempenhos financeiros normalizados

• Médias das avaliações dos recursos intangíveis
One way ANOVA • Desempenhos financeiros normalizados

• Categorias tricotômicas das médias dos recursos intangíveis

As razões do uso destes procedimentos específicos serão melhor explicitadas na

medida da necessidade e da apresentação de seus resultados mas, basicamente, seguem a

seguinte lógica:

1°) Tentar identificar pelo coeficiente de correlação de Pearson a existência de

associações lineares entre as variáveis, mesmo com as limitações dos dados;

2°) Verificar as associações, não necessariamente lineares, pelo teste One Way Anova,

entre as variáveis e, na eventualidade da identificação, explorar com maior detalhe

a natureza da associação.

4.4.1  Testes de correlação – Pearson

Inicialmente procurou-se identificar por meio do procedimento de correlação de

Pearson quais variáveis de desempenho financeiro apresentam uma correlação linear com as
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médias das avaliações dos recursos intangíveis. Este procedimento é simples e só sinaliza

correlações lineares variável a variável, mas é robusto o suficiente para sustentar correlações

entre variáveis em escala de valores contínuos.

A tabela 36 (4), a seguir, mostra os resultados dos testes de correlações de Pearson das

médias dos recursos intangíveis por desempenhos financeiros normalizados por setor

econômico. Pelos resultados observados para os testes, é possível afirmar, ao nível de

significância de 0,05, que há correlação positiva significativa entre as variáveis média da

reputação - dimensões internas (MD_REP_1) e liquidez normalizada (NLIQUIDE). Esta

correlação era esperada, uma vez que neste bloco, uma das questões era justamente liquidez

financeira.

Tabela 36 (4) – Testes de correlações de Pearson: Médias dos recursos intangíveis por
desempenhos financeiros normalizados

NMAR
GLIQ

NREN
TPL

NNEN
DVGE

NLIQU
IDE

Pearson Correlation 0,110 0,125 -0,140 0,177
Sig. (2-tailed) 0,197 0,148 0,105 0,038*

MD_REP_1  Média Reputação
- dimensões internas

N 138 135 135 138
Pearson Correlation 0,118 0,130 -0,042 0,108
Sig. (2-tailed) 0,169 0,132 0,625 0,206

MD_REP_2  Média Reputação
– reputações

N 138 135 135 138
Pearson Correlation 0,016 0,075 -0,076 0,045
Sig. (2-tailed) 0,854 0,386 0,381 0,603

MD_CON_1  Média
Conhecimento – gestão do
conhecimento N 138 135 135 138

Pearson Correlation -0,095 -0,102 0,042 -0,070
Sig. (2-tailed) 0,267 0,241 0,627 0,418

MD_CON_2  Média
Conhecimento – competências

N 138 135 135 138
Pearson Correlation 0,064 0,124 -0,014 0,042
Sig. (2-tailed) 0,454 0,152 0,873 0,628

MD_CUT_2  Média Cultura -
cultura e estratégia

N 138 135 135 138
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4.4.2  Testes de associação – One-way ANOVA

Os testes de Pearson podem mostrar correlações lineares que permitem tecer algumas

afirmações quanto às associações entre as variáveis, como se pretende neste estudo.

Entretanto, é possível que haja associações não lineares. Para checar esta possibilidade,
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categorizou-se as médias das avaliações pelos respondentes dos recursos intangíveis em

variáveis tricotômicas ordinais que foram então utilizadas como fatores de variáveis

independentes nos testes de associação, com as variáveis de desempenho financeiro

normalizadas como variáveis dependentes. Os resultados destes testes serão apresentados a

seguir. Pela extensão das tabelas, apresenta-se apenas a tabela dos testes de ANOVA e

parciais de outras tabelas pertinentes a analise, quando for o caso. As tabelas completas estão

em anexo, no apêndice B.

4.4.2.1  Testes de associação da reputação

Considerando-se o teste one-way ANOVA, utilizando a variável tricotômica

categorizada da variável reputação – dimensões internas (CT_REP_1) como fator e as

variáveis normalizadas de desempenho financeiro como variáveis dependentes, mostra

associação significativa para a rentabilidade do patrimônio normalizado por setor econômico,

conforme mostram a tabela 37 (4), a seguir.

Tabela 37 (4) – Teste one-way ANOVA para desempenho financeiro por categorias da
variável reputação – dimensões internas

“continua”
ANOVA

Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups 3,447 2 1,723 2,145 ,121
Within Groups 108,456 135 ,803

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups 6,839 2 3,420 3,493 ,033
Within Groups 129,216 132 ,979

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups 1,406 2 ,703 ,745 ,477
Within Groups 124,548 132 ,944

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups 3,095 2 1,548 1,746 ,178
Within Groups 119,688 135 ,887

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137
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Tabela 37 (4) – Teste one-way ANOVA para desempenho financeiro por categorias da
variável reputação – dimensões internas

“conclusão”

Descriptives
N Mean Std.

Dev
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Min Max

Lower
Bound

Upper
Bound

1  Abaixo da média 43 -,224 1,002 ,153 -,532 ,084 -1,910 1,868
2  Média 46 -,003 1,002 ,148 -,301 ,294 -2,432 1,748
3  Acima da média 46 ,326 ,964 ,142 ,039 ,612 -1,868 2,342

NRENTPL  normal of
RENTPL

Total 135 ,038 1,008 ,087 -,133 ,210 -2,432 2,342

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

NRENTPL  NORMAL of RENTPL ,140 2 132 ,870

Multiple Comparisons
Bonferroni

CT_REP_1  Categorias reputação -
dimensões internas

Mean
Difference

Std.
Error

Sig. 95% Confidence
Interval

Dependent
Variable

(I) (J) (I-J) Lower
Bound

Upper
Bound

2  Média -,220 ,210 ,886 -,729 ,2881  Abaixo da média
3  Acima da média -,550* ,210 ,030 -1,059 -,041
1  Abaixo da média ,220 ,210 ,886 -,288 ,7292  Média
3  Acima da média -,329 ,206 ,339 -,830 ,171
1  Abaixo da média ,550* ,210 ,030 ,041 1,059

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

3  Acima da média
2  Média ,329 ,206 ,339 -,171 ,830

* The mean difference is significant at the .05 level.

Pelo nível de significância observado do teste de ANOVA, ao nível de significância de

0,05, rejeita-se a hipótese nula de igualdade da rentabilidade do patrimônio líquido

normalizado por setor econômico para as categorias tricotômicas da variável reputação –

dimensões internas, assim, rejeita-se a hipótese nula H0A de não haver associação

significativa para estas variáveis supracitadas e aceita-se a hipótese alternativa H1A.

Para esta associação, pelo nível de significância observado para teste de Levene,

rejeita-se a hipótese nula de homogeneidade das variâncias, portanto é razoável que se utilize

o procedimento de comparações múltiplas de Bonferroni para se analisar a natureza da

associação.
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Observando-se os resultados do procedimento de Bonferroni, percebe-se que as

empresas categorizadas pela variável reputação – dimensões internas acima da média têm

maior rentabilidade do patrimônio que as categorizadas abaixo da média.

Para as variáveis de desempenho normalizado pelos setores econômicos receita

líquida, margem líquida, lucro líquido, nível de endividamento geral e liquidez corrente,

considerando-se as categorias tricotômicas da variável reputação – dimensões internas da

reputação, dadas as condições do estudo, pelo nível de significância observado do teste da

ANOVA, não é possível rejeitar as hipóteses nulas H0A de não haver associação

significativa.

Considerando-se o teste one-way ANOVA, utilizando a variável tricotômica

categorizada da variável reputação – reputações (CT_REP_2) como fator e as variáveis

normalizadas de desempenho financeiro como variáveis dependentes, mostra associação

significativa para o nível de endividamento geral normalizado por setor econômico, conforme

mostram a tabela 38 (4), a seguir.

Tabela 38 (4) Teste one-way ANOVA para desempenho financeiro por categorias da variável
reputação – reputações

“continua”
ANOVA

Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups ,647 2 ,324 ,393 ,676
Within Groups 111,255 135 ,824

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups 1,607 2 ,803 ,789 ,457
Within Groups 134,449 132 1,019

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups 7,516 2 3,758 4,188 ,017
Within Groups 118,438 132 ,897

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups 2,255 2 1,127 1,263 ,286
Within Groups 120,528 135 ,893

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137
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Tabela 38 (4) Teste one-way ANOVA para desempenho financeiro por categorias da variável
reputação – reputações

“conclusão”

Descriptives
N Mean Std.

Dev
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Min Max

Lower
Bound

Upper
Bound

1  Abaixo da média 44 -,126 ,924 ,139 -,407 ,156 -2,194 1,868
2  Média 39 ,341 ,975 ,156 ,025 ,657 -2,146 2,432
3  Acima da média 52 -,213 ,945 ,131 -,476 ,050 -2,012 2,091

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

Total 135 -,024 ,970 ,083 -,189 ,141 -2,194 2,432

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER ,023 2 132 ,978

Multiple Comparisons
Bonferroni

CT_REP_2  Categorias reputação -
reputações

Mean
Difference

Std.
Error

Sig. 95% Confidence
Interval

Dependent Variable (I) (J) (I-J) Lower
Bound

Upper
Bound

2  Média -,467 ,208 ,080 -,972 ,0381  Abaixo da média
3  Acima da média ,088 ,194 1,000 -,383 ,558
1  Abaixo da média ,467 ,208 ,080 -,038 ,9722  Média
3  Acima da média ,554* ,201 ,020 ,068 1,041
1  Abaixo da média -,088 ,194 1,000 -,558 ,383

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

3  Acima da média
2  Média -,554* ,201 ,020 -1,041 -,068

* The mean difference is significant at the .05 level.

Pelo nível de significância observado do teste de ANOVA, ao nível de significância de

0,05, rejeita-se a hipótese nula de igualdade do nível de endividamento geral normalizado por

setor econômico para as categorias tricotômicas da variável reputação – reputações, assim,

rejeita-se a hipótese nula H0A de não haver associação significativa para estas variáveis

supracitadas e aceita-se a hipótese alternativa H1A.

Para esta associação, pelo nível de significância observado para teste de Levene, não

se pode rejeitar a hipótese nula de homogeneidade das variâncias, portanto é razoável que se

utilize o procedimento de comparações multiplas de Bonferroni para se analisar a natureza da

associação.

Observando-se os resultados do procedimento de Bonferroni, percebe-se que as

empresas categorizadas pela variável reputação – reputações acima da média têm maior
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menor nível de endividamento geral que as categorizadas como média. Observe-se que este

índice de desempenho financeiro é do tipo “quanto menor, melhor”, logo o resultado é

coerente com a teoria.

Para as variáveis de desempenho normalizado pelos setores econômicos receita

líquida, margem líquida, lucro líquido, rentabilidade do patrimônio líquido e liquidez

corrente, considerando-se as categorias tricotômicas da variável reputação - reputações, dadas

as condições do estudo, pelo nível de significância observado do teste da ANOVA, não é

possível rejeitar as hipóteses nulas H0A de não haver associação significativa.

4.4.2.2  Testes de associação do know-how

Considerando-se o teste one-way ANOVA, utilizando a variável tricotômica

categorizada da variável conhecimento – gestão do conhecimento (CT_CON_1) como fator e

as variáveis normalizadas de desempenho financeiro como variáveis dependentes, não foram

encontradas associações significativas, conforme mostram a tabela 39 (4), a seguir.

Tabela 39 (4) – Teste one-way ANOVA  para desempenho financeiro por categorias da
variável conhecimento – gestão do conhecimento

ANOVA
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups 1,159 2 ,580 ,707 ,495
Within Groups 110,743 135 ,820

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups 3,260 2 1,630 1,620 ,202
Within Groups 132,795 132 1,006

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups ,263 2 ,131 ,138 ,871
Within Groups 125,691 132 ,952

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups ,166 2 ,083 ,091 ,913
Within Groups 122,617 135 ,908

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137

Para todas as variáveis de desempenho normalizado pelos setores econômicos,

considerando-se as categorias tricotômicas da variável conhecimento – gestão do
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conhecimento, dadas as condições do estudo, dadas as condições do estudo, pelos níveis de

significância observados dos testes da ANOVA, não é possível rejeitar nenhuma as

hipóteses nulas H0B de não haver associação significativa.

Considerando-se o teste one-way ANOVA, utilizando a variável tricotômica

categorizada da variável conhecimento – competências (CT_CON_2) como fator e as

variáveis normalizadas de desempenho financeiro como variáveis dependentes, não foram

encontradas associações significativas, conforme mostram a tabela 40 (4), a seguir.

Tabela 40 (4) – Teste one-way ANOVA  para desempenho financeiro por categorias da
variável conhecimento – competências

ANOVA
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups 1,396 2 ,698 ,853 ,428
Within Groups 110,507 135 ,819

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups 1,741 2 ,870 ,855 ,427
Within Groups 134,315 132 1,018

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups ,561 2 ,280 ,295 ,745
Within Groups 125,393 132 ,950

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups 1,927 2 ,963 1,076 ,344
Within Groups 120,856 135 ,895

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137

Para todas as variáveis de desempenho normalizado pelos setores econômicos,

considerando-se as categorias tricotômicas da variável  conhecimento – competências, dadas

as condições do estudo, pelos níveis de significância observados dos testes da ANOVA, não é

possível rejeitar nenhuma das hipóteses nulas H0B de não haver associação significativa.

4.4.2.3  Testes de associação da cultura

Considerando-se o teste one-way ANOVA, utilizando a variável tricotômica

categorizada da cultura – cultura e estratégia, (CT_CUT_2) como fator e as variáveis
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normalizadas de desempenho financeiro como variáveis dependentes, não foram encontradas

associações significativas, conforme mostram a tabela 41 (4), a seguir.

Tabela 41 (4) – Teste one-way ANOVA para desempenho financeiro por categorias da
variável cultura  – cultura e estratégia

ANOVA
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups ,734 2 ,367 ,445 ,641
Within Groups 111,169 135 ,823

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups ,681 2 ,341 ,332 ,718
Within Groups 135,374 132 1,026

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups ,227 2 ,114 ,119 ,888
Within Groups 125,726 132 ,952

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups 1,030 2 ,515 ,571 ,566
Within Groups 121,753 135 ,902

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137

Para todas as variáveis de desempenho normalizado pelos setores econômicos,

considerando-se as categorias tricotômicas das médias das avaliações da cultura – cultura e

estratégia, dadas as condições do estudo, pelos níveis de significância observados dos testes

da ANOVA, não é possível rejeitar nehuma das hipóteses nulas H0C de não haver

associação significativa.
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5  Conclusões

Este estudo propô-se explorar, sob a perspectiva da visão da firma baseada em

recursos, a existência de associações significativas entre os recursos intangíveis reputação,

know-how e cultura organizacional, e desempenho financeiro.

Considerando a intenção primordial e as condições deste estudo e pelos resultados dos

testes estatísticos apresentados anteriormente, para os recursos intangíveis em estudo,

reputação, know-how e cultura, não há evidência estatística significativa suficiente para se

aceitar as hipóteses de associação destes recursos intangíveis com o desempenho financeiro.

Há que se ressalvar que tais achados não permitem induzir a negação da teoria que

fundamentou o presente estudo, apenas que neste contexto e nestas condições não foi possível

encontrar evidências a corroborem.

Os resultados descritivos das diferentes dimensões de valores e práticas das culturas

organizacionais nos permitem desenhar o perfil geral das empresas segundo as percepções dos

respondentes.

Quanto aos valores: rejeitam situações não-estruturadas ou de incerteza; o trabalho

assume uma posição central na vida das pessoas e há uma menor aceitação de desigualdade

entre os níveis.

Quanto às práticas, as empresas são orientadas aos resultados mais que aos processos;

são orientadas aos empregados mais que ao trabalho; são paroquiais, ou seja, o trabalho e a

vida particular se permeiem; são sistemas mais abertos, ou seja, se comportam com maior

permeabilidade a fatores de outros ambientes; mantém o controle fechado, ou seja, têm um

maior grau de estruturação interna e uma maior que influência nos aspectos da vida dos
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integrantes da organização; e são mais normativas, percebendo suas tarefas de “orientação ao

cliente” em relação ao mundo externo como implementação de regras invioláveis.

5.1  Sugestões de estudos

Com o intuito de confirmar os achados do presente estudo, é de interesse o

desenvolvimento de novos estudos que atuem de maneira a observar fatos empíricos em

perspectivas diferentes, em particular em estudos que considerem as limitações do presente

estudo. Pode-se citar, por exemplo, possíveis estudos considerando não um momento

específico no tempo, mas uma linha temporal para considerar tendências e evitar o efeito do

método de estudo com coleta de dados cross-sectional.

Sugere-se também a possibilidade de desenvolver e testar questionários mais

adequados para mensurar os recursos intangíveis, bem como desenvolver estudos na linha de

trabalhos qualitativos mais amplos em termos de observação, mesmo que de menor alcance

no número de empresas, como por exemplo considerar um setor específico e estudar as

empresas mais a fundo.

Por fim, sugere-se explorar as características de valores e práticas da cultura das

empresas e sua relação com a estratégia.
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desempenhos financeiros da população em relação

aos setores econômicos
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Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-WilkCODSETOR  Código do Setor de

Atividade da Empresa Statistic df Sig. Statistic df Sig.
1  Agricultura ,197 26 ,011 ,806 26 ,000
2  Água e Saneamento ,331 13 ,000 ,739 13 ,001
3  Alimentos ,145 86 ,000 ,837 86 ,000
4  Bebidas e Fumo ,150 13 ,200* ,963 13 ,793
5  Comércio Atacadista ,472 29 ,000 ,261 29 ,000
6  Comércio Exterior ,289 18 ,000 ,748 18 ,000
7  Comércio Varejista ,257 53 ,000 ,662 53 ,000
9  Construção Civil ,226 35 ,000 ,823 35 ,000
10  Eletroeletrônica ,377 31 ,000 ,536 31 ,000
11  Energia Elétrica ,217 50 ,000 ,793 50 ,000
12  Farmacêutica ,262 14 ,010 ,770 14 ,002
13  Mat. de Constr. e Decoração ,135 28 ,200* ,950 28 ,194
14  Mecânica ,261 22 ,000 ,724 22 ,000
15  Metalurgia ,128 42 ,080 ,941 42 ,031
16  Mineração ,119 16 ,200* ,978 16 ,943
17  Papel e Celulose ,254 23 ,000 ,603 23 ,000
18  Plásticos e Borracha ,241 13 ,038 ,899 13 ,131
19  Química e Petroquímica ,134 68 ,004 ,942 68 ,004
20  Serviços Médicos ,126 15 ,200* ,940 15 ,385
21  Siderurgia ,155 13 ,200* ,916 13 ,218
22  Tecnologia da Informação ,296 21 ,000 ,555 21 ,000
23  Telecomunicações ,283 33 ,000 ,781 33 ,000
24  Têxtil, Couro e Vestuário ,146 26 ,160 ,921 26 ,048
25  Transportes e Logística ,279 39 ,000 ,742 39 ,000

MARGLIQ  Margem líquida (em
%)

26  Veículos e Peças ,293 21 ,000 ,656 21 ,000

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-WilkCODSETOR  Código do Setor de
Atividade da Empresa Statistic df Sig. Statistic df Sig.
1  Agricultura ,273 26 ,000 ,637 26 ,000
2  Água e Saneamento ,451 13 ,000 ,404 13 ,000
3  Alimentos ,264 83 ,000 ,518 83 ,000
4  Bebidas e Fumo ,190 13 ,200* ,919 13 ,241
5  Comércio Atacadista ,117 28 ,200* ,964 28 ,442
6  Comércio Exterior ,252 15 ,011 ,730 15 ,001
7  Comércio Varejista ,466 53 ,000 ,157 53 ,000
9  Construção Civil ,402 35 ,000 ,343 35 ,000
10  Eletroeletrônica ,363 29 ,000 ,380 29 ,000
11  Energia Elétrica ,306 44 ,000 ,519 44 ,000
12  Farmacêutica ,249 14 ,018 ,846 14 ,020
13  Mat. de Constr. e Decoração ,316 28 ,000 ,636 28 ,000
14  Mecânica ,215 22 ,009 ,803 22 ,001
15  Metalurgia ,245 39 ,000 ,631 39 ,000
16  Mineração ,222 15 ,044 ,825 15 ,008
17  Papel e Celulose ,244 22 ,001 ,789 22 ,000
18  Plásticos e Borracha ,355 13 ,000 ,543 13 ,000
19  Química e Petroquímica ,405 65 ,000 ,236 65 ,000
20  Serviços Médicos ,255 13 ,020 ,887 13 ,088
21  Siderurgia ,188 13 ,200* ,847 13 ,026
22  Tecnologia da Informação ,106 20 ,200* ,976 20 ,868
23  Telecomunicações ,252 28 ,000 ,681 28 ,000
24  Têxtil, Couro e Vestuário ,394 25 ,000 ,294 25 ,000
25  Transportes e Logística ,226 34 ,000 ,749 34 ,000

RENTPL  Rentabilidade do PL
(em %)

26  Veículos e Peças ,429 19 ,000 ,452 19 ,000
* This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
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Kolmogorov-Smirnova Shapiro-WilkCODSETOR  Código do Setor de
Atividade da Empresa Statistic df Sig. Statistic df Sig.
1  Agricultura ,217 26 ,003 ,825 26 ,000
2  Água e Saneamento ,420 13 ,000 ,452 13 ,000
3  Alimentos ,299 83 ,000 ,511 83 ,000
4  Bebidas e Fumo ,367 13 ,000 ,517 13 ,000
5  Comércio Atacadista ,228 28 ,001 ,710 28 ,000
6  Comércio Exterior ,366 15 ,000 ,525 15 ,000
7  Comércio Varejista ,460 53 ,000 ,162 53 ,000
9  Construção Civil ,322 35 ,000 ,461 35 ,000
10  Eletroeletrônica ,437 29 ,000 ,294 29 ,000
11  Energia Elétrica ,373 44 ,000 ,270 44 ,000
12  Farmacêutica ,268 14 ,007 ,737 14 ,001
13  Mat. de Constr. e Decoração ,288 28 ,000 ,602 28 ,000
14  Mecânica ,185 22 ,048 ,838 22 ,002
15  Metalurgia ,304 39 ,000 ,719 39 ,000
16  Mineração ,317 15 ,000 ,534 15 ,000
17  Papel e Celulose ,174 22 ,082 ,908 22 ,042
18  Plásticos e Borracha ,262 13 ,015 ,806 13 ,008
19  Química e Petroquímica ,391 65 ,000 ,263 65 ,000
20  Serviços Médicos ,296 13 ,003 ,770 13 ,003
21  Siderurgia ,265 13 ,013 ,688 13 ,000
22  Tecnologia da Informação ,417 20 ,000 ,321 20 ,000
23  Telecomunicações ,277 28 ,000 ,473 28 ,000
24  Têxtil, Couro e Vestuário ,405 25 ,000 ,404 25 ,000
25  Transportes e Logística ,194 34 ,002 ,803 34 ,000

NENDVGER  Nível de
endividamento geral (em %)

26  Veículos e Peças ,310 19 ,000 ,659 19 ,000

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-WilkCODSETOR  Código do Setor de
Atividade da Empresa Statistic df Sig. Statistic df Sig.
1  Agricultura ,265 26 ,000 ,622 26 ,000
2  Água e Saneamento ,171 13 ,200* ,910 13 ,183
3  Alimentos ,522 86 ,000 ,086 86 ,000
4  Bebidas e Fumo ,115 13 ,200* ,980 13 ,978
5  Comércio Atacadista ,219 29 ,001 ,727 29 ,000
6  Comércio Exterior ,382 18 ,000 ,524 18 ,000
7  Comércio Varejista ,256 53 ,000 ,701 53 ,000
9  Construção Civil ,206 35 ,001 ,781 35 ,000
10  Eletroeletrônica ,159 31 ,045 ,852 31 ,001
11  Energia Elétrica ,154 50 ,005 ,852 50 ,000
12  Farmacêutica ,309 14 ,001 ,727 14 ,001
13  Mat. de Constr. e Decoração ,186 28 ,014 ,875 28 ,003
14  Mecânica ,129 22 ,200* ,955 22 ,400
15  Metalurgia ,218 42 ,000 ,804 42 ,000
16  Mineração ,142 16 ,200* ,926 16 ,210
17  Papel e Celulose ,365 23 ,000 ,533 23 ,000
18  Plásticos e Borracha ,153 13 ,200 ,961 13 ,771
19  Química e Petroquímica ,162 68 ,000 ,735 68 ,000
20  Serviços Médicos ,276 15 ,003 ,812 15 ,005
21  Siderurgia ,181 13 ,200* ,921 13 ,258
22  Tecnologia da Informação ,262 21 ,001 ,818 21 ,001
23  Telecomunicações ,191 33 ,004 ,863 33 ,001
24  Têxtil, Couro e Vestuário ,221 26 ,002 ,599 26 ,000
25  Transportes e Logística ,192 39 ,001 ,877 39 ,001

LIQUIDEZ  Liquidez corrente
(em pontos)

26  Veículos e Peças ,136 21 ,200* ,941 21 ,227
* This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
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APÊNDICE B – Testes one-way ANOVA
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Teste one-way ANOVA para desempenho financeiro por categorias da variável reputação – dimensões internas

Descriptives
N Mean Std.

Dev
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Min Max

Lower
Bound

Upper
Bound

1  Abaixo da média 45 -,152 ,921 ,137 -,429 ,124 -1,822 1,673
2  Média 47 ,135 ,983 ,143 -,154 ,423 -1,981 2,445
3  Acima da média 46 ,220 ,771 ,114 -,009 ,448 -1,250 1,847

NMARGLIQ  normal
of MARGLIQ

Total 138 ,069 ,904 ,077 -,083 ,221 -1,981 2,445
1  Abaixo da média 43 -,224 1,002 ,153 -,532 ,084 -1,910 1,868
2  Média 46 -,003 1,002 ,148 -,301 ,294 -2,432 1,748
3  Acima da média 46 ,326 ,964 ,142 ,039 ,612 -1,868 2,342

NRENTPL  normal of
RENTPL

Total 135 ,038 1,008 ,087 -,133 ,210 -2,432 2,342
1  Abaixo da média 43 ,078 ,947 ,144 -,213 ,369 -2,194 1,673
2  Média 46 ,018 ,963 ,142 -,268 ,304 -1,673 2,432
3  Acima da média 46 -,162 1,002 ,148 -,460 ,135 -2,146 1,868

NNENDVGE  normal
of NENDVGER

Total 135 -,024 ,970 ,083 -,189 ,141 -2,194 2,432
1  Abaixo da média 45 -,105 ,790 ,118 -,343 ,132 -2,078 2,243
2  Média 47 ,229 1,140 ,166 -,106 ,564 -2,359 2,445
3  Acima da média 46 ,197 ,848 ,125 -,055 ,449 -1,158 1,890

NLIQUIDE  normal of
LIQUIDEZ

Total 138 ,109 ,947 ,081 -,050 ,269 -2,359 2,445

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ 1,363 2 135 ,259
NRENTPL  NORMAL of RENTPL ,140 2 132 ,870
NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER ,032 2 132 ,969
NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ 3,818 2 135 ,024

ANOVA
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups 3,447 2 1,723 2,145 ,121
Within Groups 108,456 135 ,803

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups 6,839 2 3,420 3,493 ,033
Within Groups 129,216 132 ,979

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups 1,406 2 ,703 ,745 ,477
Within Groups 124,548 132 ,944

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups 3,095 2 1,548 1,746 ,178
Within Groups 119,688 135 ,887

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137
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Multiple Comparisons
Bonferroni

CT_REP_1  Categorias reputação -
dimensões internas

Mean
Difference

Std.
Error

Sig. 95% Confidence
Interval

Dependent
Variable

(I) (J) (I-J) Lower
Bound

Upper
Bound

2  Média -,287 ,187 ,382 -,740 ,1661  Abaixo da média
3  Acima da média -,372 ,188 ,150 -,827 ,084
1  Abaixo da média ,287 ,187 ,382 -,166 ,7402  Média
3  Acima da média -,085 ,186 1,000 -,536 ,366
1  Abaixo da média ,372 ,188 ,150 -,084 ,827

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

3  Acima da média
2  Média ,085 ,186 1,000 -,366 ,536
2  Média -,220 ,210 ,886 -,729 ,2881  Abaixo da média
3  Acima da média -,550* ,210 ,030 -1,059 -,041
1  Abaixo da média ,220 ,210 ,886 -,288 ,7292  Média
3  Acima da média -,329 ,206 ,339 -,830 ,171
1  Abaixo da média ,550* ,210 ,030 ,041 1,059

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

3  Acima da média
2  Média ,329 ,206 ,339 -,171 ,830
2  Média ,060 ,206 1,000 -,439 ,5601  Abaixo da média
3  Acima da média ,240 ,206 ,738 -,259 ,740
1  Abaixo da média -,060 ,206 1,000 -,560 ,4392  Média
3  Acima da média ,180 ,203 1,000 -,311 ,671
1  Abaixo da média -,240 ,206 ,738 -,740 ,259

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

3  Acima da média
2  Média -,180 ,203 1,000 -,671 ,311
2  Média -,334 ,196 ,274 -,810 ,1421  Abaixo da média
3  Acima da média -,302 ,197 ,385 -,781 ,177
1  Abaixo da média ,334 ,196 ,274 -,142 ,8102  Média
3  Acima da média ,032 ,195 1,000 -,441 ,505
1  Abaixo da média ,302 ,197 ,385 -,177 ,781

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

3  Acima da média
2  Média -,032 ,195 1,000 -,505 -,741

* The mean difference is significant at the .05 level.
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Teste one-way ANOVA para desempenho financeiro por categorias da variável reputação – reputações

Descriptives
N Mean Std.

Dev
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Min Max

Lower
Bound

Upper
Bound

1  Abaixo da média 45 ,032 ,832 ,124 -,218 ,282 -1,673 1,593
2  Média 41 ,001 1,022 ,160 -,322 ,323 -1,981 1,769
3  Acima da média 52 ,156 ,875 ,121 -,088 ,400 -1,490 2,445

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

Total 138 ,069 ,904 ,077 -,083 ,221 -1,981 2,445
1  Abaixo da média 44 -,089 ,872 ,132 -,354 ,177 -1,868 1,868
2  Média 39 ,010 1,226 ,196 -,388 ,407 -2,432 2,146
3  Acima da média 52 ,167 ,935 ,130 -,093 ,428 -1,490 2,342

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

Total 135 ,038 1,008 ,087 -,133 ,210 -2,432 2,342
1  Abaixo da média 44 -,126 ,924 ,139 -,407 ,156 -2,194 1,868
2  Média 39 ,341 ,975 ,156 ,025 ,657 -2,146 2,432
3  Acima da média 52 -,213 ,945 ,131 -,476 ,050 -2,012 2,091

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

Total 135 -,024 ,970 ,083 -,189 ,141 -2,194 2,432
1  Abaixo da média 45 -,045 ,825 ,123 -,293 ,203 -1,910 2,243
2  Média 41 ,089 ,951 ,148 -,211 ,389 -2,359 2,054
3  Acima da média 52 ,259 1,033 ,143 -,029 ,546 -2,078 2,445

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

Total 138 ,109 ,947 ,081 -,050 ,269 -2,359 2,445

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ 1,803 2 135 ,169
NRENTPL  NORMAL of RENTPL 4,344 2 132 ,015
NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER ,023 2 132 ,978
NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ 2,475 2 135 ,088

ANOVA
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups ,647 2 ,324 ,393 ,676
Within Groups 111,255 135 ,824

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups 1,607 2 ,803 ,789 ,457
Within Groups 134,449 132 1,019

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups 7,516 2 3,758 4,188 ,017
Within Groups 118,438 132 ,897

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups 2,255 2 1,127 1,263 ,286
Within Groups 120,528 135 ,893

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137
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Multiple Comparisons
Bonferroni

CT_REP_2  Categorias reputação -
reputações

Mean
Difference

Std.
Error

Sig. 95% Confidence
Interval

Dependent Variable (I) (J) (I-J) Lower
Bound

Upper
Bound

2  Média ,031 ,196 1,000 -,444 ,5061  Abaixo da média
3  Acima da média -,124 ,185 1,000 -,572 ,324
1  Abaixo da média -,031 ,196 1,000 -,506 ,4442  Média
3  Acima da média -,155 ,190 1,000 -,615 ,304
1  Abaixo da média ,124 ,185 1,000 -,324 ,572

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

3  Acima da média
2  Média ,155 ,190 1,000 -,304 ,615
2  Média -,099 ,222 1,000 -,637 ,4401  Abaixo da média
3  Acima da média -,256 ,207 ,653 -,757 ,245
1  Abaixo da média ,099 ,222 1,000 -,440 ,6372  Média
3  Acima da média -,157 ,214 1,000 -,676 ,361
1  Abaixo da média ,256 ,207 ,653 -,245 ,757

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

3  Acima da média
2  Média ,157 ,214 1,000 -,361 ,676
2  Média -,467 ,208 ,080 -,972 ,0381  Abaixo da média
3  Acima da média ,088 ,194 1,000 -,383 ,558
1  Abaixo da média ,467 ,208 ,080 -,038 ,9722  Média
3  Acima da média ,554* ,201 ,020 ,068 1,041
1  Abaixo da média -,088 ,194 1,000 -,558 ,383

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

3  Acima da média
2  Média -,554* ,201 ,020 -1,041 -,068
2  Média -,134 ,204 1,000 -,629 ,3601  Abaixo da média
3  Acima da média -,304 ,192 ,349 -,770 ,162
1  Abaixo da média ,134 ,204 1,000 -,360 ,6292  Média
3  Acima da média -,170 ,197 1,000 -,648 ,309
1  Abaixo da média ,304 ,192 ,349 -,162 ,770

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

3  Acima da média
2  Média ,170 ,197 1,000 -,309 ,648

* The mean difference is significant at the .05 level.
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Teste one-way ANOVA  para desempenho financeiro por categorias da variável conhecimento – gestão do
conhecimento

Descriptives
N Mean Std.

Dev
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Min Max

Lower
Bound

Upper
Bound

1  Abaixo da média 40 ,081 ,918 ,145 -,213 ,374 -1,673 2,445
2  Média 53 -,035 ,971 ,133 -,303 ,232 -1,981 1,673
3  Acima da média 45 ,182 ,809 ,121 -,061 ,425 -1,282 1,847

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

Total 138 ,069 ,904 ,077 -,083 ,221 -1,981 2,445
1  Abaixo da média 40 -,055 ,991 ,157 -,372 ,261 -1,910 1,868
2  Média 50 -,084 1,069 ,151 -,387 ,220 -2,432 2,342
3  Acima da média 45 ,258 ,936 ,140 -,024 ,539 -1,376 2,146

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

Total 135 ,038 1,008 ,087 -,133 ,210 -2,432 2,342
1  Abaixo da média 40 -,007 ,948 ,150 -,310 ,296 -2,194 1,673
2  Média 50 ,017 1,030 ,146 -,276 ,309 -1,873 2,432
3  Acima da média 45 -,085 ,937 ,140 -,367 ,196 -2,146 1,859

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

Total 135 -,024 ,970 ,083 -,189 ,141 -2,194 2,432
1  Abaixo da média 40 ,057 ,931 ,147 -,241 ,355 -2,078 2,445
2  Média 53 ,120 ,942 ,129 -,140 ,380 -2,359 2,176
3  Acima da média 45 ,143 ,985 ,147 -,153 ,439 -1,981 2,054

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

Total 138 ,109 ,947 ,081 -,050 ,269 -2,359 2,445

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ 1,038 2 135 ,357
NRENTPL  NORMAL of RENTPL ,177 2 132 ,838
NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER ,299 2 132 ,742
NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ ,930 2 135 ,397

ANOVA
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups 1,159 2 ,580 ,707 ,495
Within Groups 110,743 135 ,820

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups 3,260 2 1,630 1,620 ,202
Within Groups 132,795 132 1,006

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups ,263 2 ,131 ,138 ,871
Within Groups 125,691 132 ,952

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups ,166 2 ,083 ,091 ,913
Within Groups 122,617 135 ,908

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137
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Multiple Comparisons
Bonferroni

CT_CON_1  Categorias conhecimento -
gestão do conhecimento

Mean
Difference

Std. Error Sig. 95% Confidence
Interval

Dependent
Variable

(I) (J) (I-J) Lower
Bound

Upper
Bound

2  Média ,116 ,190 1,000 -,344 ,5761  Abaixo da média
3  Acima da média -,102 ,197 1,000 -,579 ,376
1  Abaixo da média -,116 ,190 1,000 -,576 ,3442  Média
3  Acima da média -,218 ,184 ,714 -,663 ,228
1  Abaixo da média ,102 ,197 1,000 -,376 ,579

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

3  Acima da média
2  Média ,218 ,184 ,714 -,228 ,663
2  Média ,028 ,213 1,000 -,488 ,5441  Abaixo da média
3  Acima da média -,313 ,218 ,460 -,842 ,215
1  Abaixo da média -,028 ,213 1,000 -,544 ,4882  Média
3  Acima da média -,341 ,206 ,300 -,841 ,158
1  Abaixo da média ,313 ,218 ,460 -,215 ,842

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

3  Acima da média
2  Média ,341 ,206 ,300 -,158 ,841
2  Média -,024 ,207 1,000 -,526 ,4781  Abaixo da média
3  Acima da média ,078 ,212 1,000 -,436 ,592
1  Abaixo da média ,024 ,207 1,000 -,478 ,5262  Média
3  Acima da média ,102 ,201 1,000 -,384 ,588
1  Abaixo da média -,078 ,212 1,000 -,592 ,436

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

3  Acima da média
2  Média -,102 ,201 1,000 -,588 ,384
2  Média -,063 ,200 1,000 -,547 ,4211  Abaixo da média
3  Acima da média -,086 ,207 1,000 -,588 ,416
1  Abaixo da média ,063 ,200 1,000 -,421 ,5472  Média
3  Acima da média -,023 ,193 1,000 -,491 ,446
1  Abaixo da média ,086 ,207 1,000 -,416 ,588

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

3  Acima da média
2  Média ,023 ,193 1,000 -,446 ,491
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Teste one-way ANOVA  para desempenho financeiro por categorias da variável conhecimento – competências

Descriptives
N Mean Std.

Dev
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Min Max

Lower
Bound

Upper
Bound

1  Abaixo da média 48 ,168 ,947 ,137 -,107 ,443 -1,822 2,445
2  Média 43 ,108 ,889 ,135 -,165 ,381 -1,981 1,847
3  Acima da média 47 -,066 ,875 ,128 -,323 ,190 -1,576 1,769

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

Total 138 ,069 ,904 ,077 -,083 ,221 -1,981 2,445
1  Abaixo da média 46 ,117 1,028 ,152 -,188 ,422 -2,432 1,868
2  Média 42 ,126 ,897 ,138 -,153 ,406 -1,910 2,342
3  Acima da média 47 -,117 1,081 ,158 -,434 ,201 -2,012 2,146

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

Total 135 ,038 1,008 ,087 -,133 ,210 -2,432 2,342
1  Abaixo da média 46 -,007 ,967 ,143 -,294 ,280 -2,194 2,432
2  Média 42 -,116 ,832 ,128 -,375 ,144 -2,012 1,454
3  Acima da média 47 ,040 1,093 ,159 -,281 ,361 -2,146 2,091

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

Total 135 -,024 ,970 ,083 -,189 ,141 -2,194 2,432
1  Abaixo da média 48 ,271 ,920 ,133 ,004 ,538 -2,078 2,445
2  Média 43 ,028 ,960 ,146 -,268 ,323 -2,359 2,054
3  Acima da média 47 ,019 ,960 ,140 -,263 ,301 -1,981 1,890

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

Total 138 ,109 ,947 ,081 -,050 ,269 -2,359 2,445

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ ,182 2 135 ,834
NRENTPL  NORMAL of RENTPL 1,849 2 132 ,161
NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER 1,760 2 132 ,176
NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ ,271 2 135 ,763

ANOVA
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups 1,396 2 ,698 ,853 ,428
Within Groups 110,507 135 ,819

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups 1,741 2 ,870 ,855 ,427
Within Groups 134,315 132 1,018

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups ,561 2 ,280 ,295 ,745
Within Groups 125,393 132 ,950

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups 1,927 2 ,963 1,076 ,344
Within Groups 120,856 135 ,895

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137
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Multiple Comparisons
Bonferroni

CT_CON_2  Categorias conhecimento -
competências

Mean
Difference

Std. Error Sig. 95% Confidence
Interval

Dependent
Variable

(I) (J) (I-J) Lower
Bound

Upper
Bound

2  Média ,060 ,190 1,000 -,401 ,5201  Abaixo da média
3  Acima da média ,234 ,186 ,628 -,216 ,684
1  Abaixo da média -,060 ,190 1,000 -,520 ,4012  Média
3  Acima da média ,174 ,191 1,000 -,288 ,637
1  Abaixo da média -,234 ,186 ,628 -,684 ,216

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

3  Acima da média
2  Média -,174 ,191 1,000 -,637 ,288
2  Média -,010 ,215 1,000 -,532 ,5121  Abaixo da média
3  Acima da média ,234 ,209 ,798 -,274 ,741
1  Abaixo da média ,010 ,215 1,000 -,512 ,5322  Média
3  Acima da média ,243 ,214 ,775 -,276 ,763
1  Abaixo da média -,234 ,209 ,798 -,741 ,274

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

3  Acima da média
2  Média -,243 ,214 ,775 -,763 ,276
2  Média ,109 ,208 1,000 -,396 ,6131  Abaixo da média
3  Acima da média -,047 ,202 1,000 -,538 ,443
1  Abaixo da média -,109 ,208 1,000 -,613 ,3962  Média
3  Acima da média -,156 ,207 1,000 -,658 ,346
1  Abaixo da média ,047 ,202 1,000 -,443 ,538

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

3  Acima da média
2  Média ,156 ,207 1,000 -,346 ,658
2  Média ,243 ,199 ,669 -,238 ,7251  Abaixo da média
3  Acima da média ,252 ,194 ,588 -,218 ,723
1  Abaixo da média -,243 ,199 ,669 -,725 ,2382  Média
3  Acima da média ,009 ,200 1,000 -,475 ,493
1  Abaixo da média -,252 ,194 ,588 -,723 ,218

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

3  Acima da média
2  Média -,009 ,200 1,000 -,493 ,475
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Teste one-way ANOVA para desempenho financeiro por categorias da variável cultura  – cultura e estratégia

Descriptives
N Mean Std.

Dev
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Min Max

Lower
Bound

Upper
Bound

1  Abaixo da média 43 -,019 1,034 ,158 -,337 ,299 -1,981 2,445
2  Média 59 ,149 ,904 ,118 -,086 ,385 -1,576 1,769
3  Acima da média 36 ,044 ,735 ,123 -,205 ,292 -1,454 1,218

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

Total 138 ,069 ,904 ,077 -,083 ,221 -1,981 2,445
1  Abaixo da média 40 -,050 1,007 ,159 -,373 ,272 -2,432 1,868
2  Média 59 ,037 1,071 ,139 -,242 ,316 -2,012 2,342
3  Acima da média 36 ,139 ,914 ,152 -,170 ,448 -1,868 1,711

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

Total 135 ,038 1,008 ,087 -,133 ,210 -2,432 2,342
1  Abaixo da média 40 ,031 ,954 ,151 -,274 ,336 -2,194 2,432
2  Média 59 -,066 1,056 ,137 -,341 ,209 -2,146 2,091
3  Acima da média 36 -,017 ,855 ,142 -,307 ,272 -1,846 1,868

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

Total 135 -,024 ,970 ,083 -,189 ,141 -2,194 2,432
1  Abaixo da média 43 -,014 1,035 ,158 -,333 ,304 -2,359 2,445
2  Média 59 ,187 ,874 ,114 -,041 ,415 -2,078 2,176
3  Acima da média 36 ,130 ,963 ,160 -,196 ,455 -1,910 2,054

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

Total 138 ,109 ,947 ,081 -,050 ,269 -2,359 2,445

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ 2,488 2 135 ,087
NRENTPL  NORMAL of RENTPL ,386 2 132 ,681
NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER 1,007 2 132 ,368
NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ ,785 2 135 ,458

ANOVA
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between Groups ,734 2 ,367 ,445 ,641
Within Groups 111,169 135 ,823

NMARGLIQ  NORMAL of MARGLIQ

Total 111,903 137
Between Groups ,681 2 ,341 ,332 ,718
Within Groups 135,374 132 1,026

NRENTPL  NORMAL of RENTPL

Total 136,055 134
Between Groups ,227 2 ,114 ,119 ,888
Within Groups 125,726 132 ,952

NNENDVGE  NORMAL of NENDVGER

Total 125,953 134
Between Groups 1,030 2 ,515 ,571 ,566
Within Groups 121,753 135 ,902

NLIQUIDE  NORMAL of LIQUIDEZ

Total 122,783 137
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Multiple Comparisons
Bonferroni

CT_CUT_1  Categorias cultura - cultura e
estratégia

Mean
Difference

Std.
Error

Sig. 95% Confidence
Interval

Dependent
Variable

(I) (J) (I-J) Lower
Bound

Upper
Bound

2  Média ,013 ,194 1,000 -,458 ,484
2  Média -,168 ,182 1,000 -,609 ,2731  Abaixo da média
3  Acima da média -,063 ,205 1,000 -,559 ,434
1  Abaixo da média ,168 ,182 1,000 -,273 ,6092  Média
3  Acima da média ,105 ,192 1,000 -,360 ,571
1  Abaixo da média ,063 ,205 1,000 -,434 ,559

NMARGLIQ
NORMAL of
MARGLIQ

3  Acima da média
2  Média -,105 ,192 1,000 -,571 ,360
2  Média -,088 ,207 1,000 -,591 ,4151  Abaixo da média
3  Acima da média -,190 ,233 1,000 -,754 ,375
1  Abaixo da média ,088 ,207 1,000 -,415 ,5912  Média
3  Acima da média -,102 ,214 1,000 -,621 ,417
1  Abaixo da média ,190 ,233 1,000 -,375 ,754

NRENTPL
NORMAL of
RENTPL

3  Acima da média
2  Média ,102 ,214 1,000 -,417 ,621
2  Média ,097 ,200 1,000 -,388 ,5821  Abaixo da média
3  Acima da média ,048 ,224 1,000 -,495 ,592
1  Abaixo da média -,097 ,200 1,000 -,582 ,3882  Média
3  Acima da média -,049 ,206 1,000 -,549 ,452
1  Abaixo da média -,048 ,224 1,000 -,592 ,495

NNENDVGE
NORMAL of
NENDVGER

3  Acima da média
2  Média ,049 ,206 1,000 -,452 ,549
2  Média -,201 ,190 ,876 -,663 ,2601  Abaixo da média
3  Acima da média -,144 ,215 1,000 -,664 ,376
1  Abaixo da média ,201 ,190 ,876 -,260 ,6632  Média
3  Acima da média ,057 ,201 1,000 -,429 ,544
1  Abaixo da média ,144 ,215 1,000 -,376 ,664

NLIQUIDE
NORMAL of
LIQUIDEZ

3  Acima da média
2  Média -,057 ,201 1,000 -,544 ,429
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APÊNDICE C  – Instrumento de coleta de dados -

questionário
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Universidade Federal de Pernambuco
Departamento de Ciências Administrativas
Programa de Pós-Graduação em Administração

Av. dos Economistas, s/n
Cidade Universitária - Recife – PE
50.670-901

Fone: (81) 3271-8880
Fax: (81) 3271-8870
E-mail: wfam@dca.ufpe.br

PESQUISA: RECURSOS INTANGÍVEIS E DESEMPENHO

Recife, 12 de Janeiro de 2004.

Prezado(a) Sr(a),

Sou mestrando do Curso de Administração da Universidade Federal de Pernambuco e estou
realizando a pesquisa “Recursos Intangíveis e Desempenho – em busca de associações significativas em
grandes empresas brasileiras”, sob a orientação do Prof. Walter Moraes, Ph.D.

Como parâmetro de escolha das empresas a pesquisar, utilizei o banco de dados da Revista Valor
1000, edição 2003, que contém também, dados de desempenho das maiores empresas brasileiras, entre as
quais encontra-se sua empresa.

A devolução do questionário respondido é vital para a conclusão de minha tese, portanto sua
contribuição é inestimável e imprescindível para a conclusão da pesquisa.

Será garantido total sigilo das informações contidas em todos os questionários e os dados serão
analisados de forma agregada, onde cada respondente receberá um número de controle, não havendo a
identificação de qualquer empresa no tratamento dos dados.

Por fim, comprometo-me a enviar aos executivos que responderem ao questionário e assim o
desejarem, um relatório contendo as principais descobertas e conclusões da pesquisa.

Observo que o foco das questões é sempre a empresa e que não há respostas certas ou erradas para
as questões. Caso haja alguma questão que não saiba ou deseje responder, deixe-a em branco.

Na certeza de sua valiosa colaboração, agradeço antecipadamente com estima e apreço.

Eduardo Tadayoshi Omaki
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Sobre Reputação da Empresa

1.  Dimensões Internas da Identidade
Certas dimensões internas da empresa constroem sua identidade. Em uma escala de 0 a 10, sendo os

extremos “0 - péssimo” e “10 - excelente” e o valor médio “5 - regular”, como você classificaria sua empresa
em termos de:

Dimensões Internas CLASS.
Qualidade da gerência
Qualidade dos produtos e serviços
Valor de investimento de longo prazo
Inovação de processos, produtos e serviços
Liquidez financeira
Habilidade de atrair, desenvolver e manter pessoas talentosas
Responsabilidade social e ambiental
Uso racional dos bens da empresa
Investimento em promoção, propaganda e publicidade

2. Reputação Perante os Grupos de Interesse
Reputação de uma empresa é a percepção de suas ações passadas e de seus resultados que descrevem a

sua habilidade em entregar valor a múltiplos grupos, internos e externos. Em uma escala de 0 a 10, sendo os
extremos “0 - péssimo” e “10 - excelente” e o valor médio “5 - regular”, como você classificaria a reputação de
sua empresa perante cada um dos seguintes grupos:

Reputação Perante... CLASS.
Acionistas
Fornecedores
Empregados
Clientes
Sindicatos
Governo
Sociedade Civil
Concorrência
Mercado Financeiro
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Sobre a Gestão do Conhecimento

3. Em uma escala de 1 a 5, sendo “1 - Discordo plenamente da afirmativa” e “5 - Concordo plenamente
com a afirmativa”, marque com um “X” a célula que melhor representa sua percepção referente às seguintes
afirmativas:

a) Conhecimento dos funcionários entre si
Minha empresa promove atividades visando a construção da confiança mútua, incentivo a atividade em

grupo, rotação de trabalho, mentoria, comunicação aberta etc., a fim de compartilhar as competências dos
funcionários entre si.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

b) Conhecimento dos funcionários para estruturas externas
Minha empresa promove atividades que permitem os funcionários ensinar aos clientes usos e

características dos produtos e serviços, a fim de transferir o conhecimento dos funcionários para os clientes.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

c) Conhecimento de estruturas externas para os funcionários
Minha empresa promove atividades para criar e manter um bom relacionamento pessoal entre os

funcionários e clientes, fornecedores e outros grupos externos à empresa para assim obter melhor
compreensão e até mesmo antecipar necessidades dos clientes.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

d) Conhecimento dos funcionários para a estrutura interna
Minha empresa promove o desenvolvimento e uso de sistemas, processos, ferramentas e modelos que

capturem e convertam conhecimentos individuais dos funcionários, a fim de disponibilizá-los para uso
comum e compartilhado.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

e) Conhecimento da estrutura interna para os funcionários
Minha empresa promove o uso de sistemas, processos, ferramentas e modelos que convertam e

acumulem conhecimentos individuais para compartilhá-los, a fim de otimizar as competências individuais
dos funcionários.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente
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Sobre a Gestão do Conhecimento (continuação)

3.

f) Conhecimento entre estruturas externas
Minha empresa promove atividades que levam à conversação e integração entre clientes, fornecedores e

outros grupos externos à empresa, a fim de otimizar as competências das pessoas e grupos externos à
empresa.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

g) Conhecimento de estruturas externas para a interna
Minha empresa promove alianças e atividades que geram novas idéias e produtos, a fim de permitir que

competências dos clientes, fornecedores e outros grupos externos à empresa otimizem nossos sistemas,
processos, ferramentas, modelos e produtos.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

h) Conhecimento da estrutura interna para a externa
Minha empresa disponibiliza para clientes e fornecedores o uso de seus sistemas, processos,

ferramentas, modelos e produtos, como por exemplo: help-desk, acompanhamento de pedidos, e-business
etc., a fim de que clientes, fornecedores e outros grupos externos à empresa otimizem suas competências.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

i) Conhecimento dentro da estrutura interna
Minha empresa desenvolve e/ou utiliza sistemas integrados de Tecnologia da Informação e promove

adequação de arquitetura de sistema, para proporcionar efetiva integração dos sistemas, processos,
ferramentas e produtos.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente
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Sobre Competências
4. Em uma escala de 1 a 5, sendo “1 - Discordo plenamente da afirmativa” e “5 - Concordo plenamente
com a afirmativa”, marque com um “X” a célula que melhor representa sua percepção referente às seguintes
afirmativas:

a) Minha empresa é orientada à satisfação das necessidades dos clientes.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

b) Minha empresa é criativa e inovadora em desenvolver novos produtos e serviços.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

c) Minha empresa tem uma alta taxa de sucesso no desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

Sobre Valores da Empresa
5. Em uma escala de 1 a 5, sendo “1 - Discordo plenamente da afirmativa” e “5 - Concordo plenamente
com a afirmativa”, marque com um “X” a célula que melhor representa sua percepção referente às seguintes
afirmativas:

a) Na minha empresa as pessoas diriam que incentivos e benefícios são importante.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

b) Na minha empresa a principal razão para a estrutura hierárquica é saber quem tem a autoridade.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

c) Na minha empresa as pessoas diriam que o trabalho é mais importante que a diversão.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

d) Na minha empresa a competição entre empregados não é prejudicial.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

e) Na minha empresa as pessoas diriam que seria melhor se conflitos fossem eliminados para sempre das
empresas.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

f) Na minha empresa não é desejável que a autoridade dos gerentes seja questionada.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente
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Sobre Práticas da Empresa
6. Em uma escala de 1 a 5, sendo “1 - Discordo plenamente da afirmativa” e “5 - Concordo plenamente
com a afirmativa”, marque com um “X” a célula que melhor representa sua percepção referente às seguintes
afirmativas:

a) Na minha empresa aos funcionários é dito quando um bom trabalho é realizado.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

b) Na minha empresa um membro típico é rápido nas suas tarefas.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

c) Na minha empresa só interessa o resultado do trabalho.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

d) Na minha empresa decisões são centralizadas no topo da empresa.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

e) Na minha empresa a vida particular dos funcionários é problema deles próprios.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

f) Na minha empresa competência relativas ao trabalho são os únicos critérios na contratação das pessoas.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

g) Na minha empresa apenas pessoas muito especiais cabem na organização.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

h) Na minha empresa pouca atenção é dada ao ambiente físico do trabalho.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

i) Na minha empresa todos são conscientes dos custos.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

j) Na minha empresa as reuniões começam pontualmente.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

k) Na minha empresa um membro típico é pragmático, e não dogmático, em relação a ética.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

l) Na minha empresa há pouca contribuição para a sociedade.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente
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Sobre Cultura e Estratégia
7. A cultura de uma empresa é o “modo como as coisas são feitas por aqui”, é o conjunto formado pelos
valores, crenças, práticas etc. dos membros de uma organização.

Em uma escala de 1 a 5, sendo “1 - Discordo plenamente da afirmativa” e “5 - Concordo plenamente
com a afirmativa”, marque com um “X” a célula que melhor representa sua percepção referente às seguintes
afirmativas:

a) A cultura de minha empresa é adequada à sua estratégia.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

b) A cultura de minha empresa é bastante flexível e adapta-se facilmente às mudanças do ambiente externo.
Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

Sobre Estratégias de Processo
8. Em uma escala de 1 a 5, sendo “1 - Discordo plenamente da afirmativa” e “5 - Concordo plenamente
com a afirmativa”, marque com um “X” a célula que melhor representa sua percepção referente às seguintes
afirmativas:

a) Minha empresa busca produzir bens ou serviços com ênfase na manutenção dos custos gerais em um nível
baixo.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

b) Minha empresa busca produzir bens ou serviços diferenciados que suprem necessidades singulares dos
clientes.

Discordo plenamente 1 2 3 4 5 Concordo plenamente

Sobre Você
9. Qual seu cargo na empresa?
10. Há quantos anos você trabalha nesta empresa?

Muito Obrigado pela sua cooperação, ela é extremamente apreciada.
Reiteramos que total sigilo é garantido às suas respostas.
Se desejar um resumo executivo, por favor anexe ao questionário preenchido um cartão com seu nome e
endereço ou informe seu e-mail.
Use o envelope resposta, anexo, para remeter o questionário preenchido.
Por favor, revise o questionário e observe eventuais itens incompletos. Se desejar, apresente seus comentários no
verso desta folha.
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Comentários e Sugestões

N° de Controle




