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Resumo 

A organização em função das facilidades tecnológicas, do crescimento do mercado, de novas 

demandas por parte dos clientes e da maior concorrência necessita ter uma postura e um 

olhar mais atento no que diz respeito à temática da gestão empresarial. Muitas empresas do 

mercado brasileiro não tem conhecimento sobre os procedimentos que envolvem a 

elaboração das estratégias e muitas vezes desconhecem o seu posicionamento atual. Assim, 

este estudo visa descrever o procedimento de diagnóstico de retrofit utilizado para análise 

da gestão empresarial que foi empregada a uma empresa de projetos de engenharia de 

pequeno porte, realçando as exigências necessárias; bem como, a organização de um 

processo de análise para a orientação das decisões considerando a situação do ambiente 

interno e do ambiente externo. A aplicação do estudo de caso permitiu demonstrar como um 

procedimento elaborado utilizando-se ferramentas administrativas pode auxiliar empresas 

de todos os portes a se prepararem para sua manutenção no mercado competitivo e para 

evoluírem, antecipando-se aos cenários futuros e trazendo maior satisfação aos acionistas e, 

por que não, maior desenvolvimento ao país. 
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Abstract 

The organization due to technological facilities, market growth, new demands on the part of 

the customers and greater competition needs to have a posture and a closer look with regard 

to the business management theme. Many companies in the Brazilian market are not aware 

of the procedures that involve the elaboration of strategies and are often unaware of their 

current positioning. Thus, this study aims to describe the retrofit diagnostic procedure used 

for business management analysis that was employed to a small engineering project 

company, highlighting the necessary requirements; as well as the organization of an analysis 

process to guide decisions taking into account the situation of the internal environment and 

the external environment. The application of the case study allowed us to demonstrate how 

a procedure elaborated using administrative tools can help companies of all sizes to prepare 

for their maintenance in the competitive market and to evolve, anticipating future scenarios 

and bringing greater satisfaction to shareholders and , why not, more development to the 

country. 
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1. Introdução 

O trabalho passou e passa por transformações, com destaque à partir do século XX, com 

crises, mudanças, tecnologia. O ambiente corporativo apresenta-se cada vez mais 

competitivo graças aos avanços tecnológicos que impulsionaram e fomentam a queda de 

barreiras, como distância geográfica, cultural e a descoberta de mercados novos, novos 

produtos e os desenvolvimentos econômicos, sociais e técnicos. A organização em função 
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das facilidades tecnológicas, do crescimento do mercado, de novas demandas por parte dos 

clientes e, porque não citar, da maior concorrência necessita ter uma postura e um olhar mais 

atentos no que diz respeito à temática da estratégia empresarial.  

Desta forma, análises são solicitadas para melhor adequação ou reorientação no mercado 

face aos demais players, como forma de ter um incremento no lucro da firma. Para a empresa 

auferir lucro mais expressivo e um sucesso sustentado, faz-se necessário praticar uma gestão 

empresarial equilibrada e a definição de uma política estratégica para a empresa corroboram 

positivamente neste objetivo. Dentro deste contexto, o objetivo deste estudo visa descrever 

o procedimento utilizado para o diagnóstico de um retrofit na gestão empresarial envolvendo 

a estratégia empresarial, a posição estratégica competitiva genérica para a definição da 

postura estratégica empregada a uma empresa de projetos de engenharia de pequeno porte, 

realçando as exigências necessárias para que as organizações possam conhecer os ambientes 

interno e externo nos quais está envolvida, analisar informações e tecer reflexões para sua 

gestão organizacional, definindo seus pontos fortes e fracos e buscando adequar a sua 

estratégia futura de acordo com as alterações dos ambientes que ocorrem ao longo do tempo. 

 

2.Revisão Bibliográfica 

 

2.1.Estratégia Empresarial 

Para Wright et al., (2000, p. 24) estratégia “refere-se aos planos da alta administração 

para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da missão”. 

Maximiano (2009) caracteriza planejamento estratégico como o método de definir a forma 

pela qual a empresa realiza seus objetivos. Certo e Peter (1993) afirmam que a administração 

estratégica trata de um processo constante, recíproco direcionado para a organização como 

um todo e alinhada ao meio no qual está inserida.  

A administração estratégica é um “processo contínuo de determinação da missão e 

objetivos da empresa no contexto de seu ambiente externo e de seus pontos fortes e fracos 

internos, formulação de estratégias apropriadas, implementação dessas estratégias” (Wright 

et al. 2000, p. 45). Para melhor entendimento da estratégia, a figura 1 apresenta a composição 

da estratégia: 

 

 
Fig. 1 Estrutura da administração estratégica 

Fonte: Modificado Wright et al. (2000, p.27) 
 

Na busca da complementação da definição da estratégia empresarial, Stoner e Freeman 

(2014, p.141) colaboram que estratégia pode ser definido minimamente sob dois prismas: 

“pela perspectiva do que a organização pretende fazer e pela perspectiva do que a 

organização eventualmente faz” (grifo dos autores). Os autores Stoner e Freeman (2014, p. 

144) definem administração estratégica como “o projeto geral de uma organização só pode 
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ser descritos e a realização das metas for somada às políticas e à estratégia como um dos 

fatores básicos na operação das atividades da organização pela direção da empresa”. 

A organização que pratica a administração estratégica, logra alguns benefícios elencados 

por Certo e Peter (1993), como tendência ao incremento da lucratividade, definição de metas 

organizacionais, avaliação do ambiente do qual a organização participa, evitando 

desconhecimento de movimentos dos concorrentes, entendimento antecipado de problemas, 

fomenta a comunicação interna, entre outros. 

Para Barney e Hesterly (2007), a correta escolha da estratégica minimiza falhas. A gestão 

estratégica administração estratégica é um seguimento de análises que conduz a empresa 

para a escolha de uma estratégia que produza vantagens competitivas, conforme pode ser 

observado na figura 2. 

 

 
Fig. 2 Processo de administração estratégica 

Fonte: Fonte:Barney e Hesterly, 2007, p.5 
 

Por outro lado, a estratégia empresarial é importante para a organização atingir e manter-

se como empresa de sucesso, pois em ambientes em constantes modificações, estar atento às 

mudanças políticas, econômicas, sociais, dentre outras, é importante para a própria 

manutenção do negócio. Caso a empresa seja atuante no mercado, é essencial reanalisar a 

operação e a forma de atuar. (BARNEY e HESTERLY, 2007) 

 

2.2 Forças Competitivas Básicas 

Porter (1986) apresenta uma significativa avaliação que contribui no entendimento dos 

cenários apreciando vários elementos que tratam da estratégia da organização são 

relacionadas nas cinco forças competitivas básicas, também conhecida como Matriz de 

Porter (fig.3), a qual trata das relações entre as cinco forças competitivas básicas.  

Certo e Peter (1993, p.45) atestam que “em qualquer indústria, muitos concorrentes 

abordam a rivalidade entre empresas existentes, o poder de barganha dos consumidores e 

fornecedores, produtos substitutos que estão sendo desenvolvidos e novos concorrentes no 

mercado” 

Há uma dinâmica entre componentes: concorrência entre os concorrentes já atuantes no 

mercado para assumir a posição de destaque dentro da matriz; os produtos substitutos forçam 

a redução dos retornos potenciais de uma empresa, pois quanto mais atraente a relação preço-

desempenho, mais forte a pressão sobre os lucros das demais empresas. Outro importante 

competidor são os compradores que forçam a redução dos preços, buscando melhor 

qualidade; seguido dos fornecedores que exercem poder de negociação sobre os participantes 

de uma indústria ameaçando aumentar ou reduzir preços ou qualidade dos bens e/ou serviços 

fornecidos. Ainda há a ameaça do potencial entrante no mercado com sua inovação ou custo 

reduzido. Determinados fornecedores podem reduzir a rentabilidade de uma empresa sem 

condições de repassar os aumentos de custos em seus preços. As cinco forças atuantes nesse 

modelo representam o grau de intensidade do segmento de atuação da organização 

(PORTER, 1986). 
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Fig. 3 Matriz de Porter 

Fonte: Modificado Porter (1986)  
 

Para Stoner e Freeman (2014), a competência de uma organização em dado segmento é 

definida pelas condições técnicas e financeiras, e pelas cinco forças ambientais; ou seja as 

cinco forças de Porter. Em complemento, Barney e Hesterly (2007, p.33) reiteram que a 

estrutura de cinco forças de Porter, “identifica as cinco ameaças mais comuns que as 

empresas enfrentam em seus ambientes competitivos locais e as condições sob as quais essas 

ameaças tem maior ou menor probabilidade de estar presentes”  

Hitt et al (2009), contribuem que o modelo das cinco forças indica a peculiaridade da 

capacidade de lucro. A organização define sua postura para potencializar vantagens ou 

neutralizar as forças contrárias. Neste contexto Maxiniano (2009) reforça que a compreensão 

das forças competitivas em um segmento empresarial é importante para a construção de uma 

estratégia.  

Há três aspectos para o administrador que merecem destaque no modelo das cinco forças 

de Porter: descrição diagnóstico das fontes mais usuais das ameaças do ambiente; auxilia 

nona definição do nível de ameaça e por último pode servir para prognostica o desempenho 

médio da organização no setor. Vale destacar que ameaça ambiental é qualquer agente que 

tem como objetivo restringir a evolução da organização; bem como pouco provável que as 

cinco forças desempenhem papéis realmente ameaçadores simultaneamente (BARNEY e 

HESTERLY,2007) 

 

2.3.Estratégias Genéricas 

Segundo Porter (1986) a empresa ao defrontar-se com as forças competitivas básicas ou 

as cinco forças competitivas, deve escolher uma estratégia genérica para ter sucesso. 

Maximiano (2009) itera que as estratégias genéricas de Porter podem ser agrupadas em três 

classes: 

a) custo;  

b) diferenciação; 

c) enfoque.  

A posição da empresa face aos concorrentes, representa a estratégia de negócio adotada 

pela empresa; e para melhor estar posicionada deve ter a incumbência de eleger as ações que 

rendam uma posição de vantagem face aos concorrentes; caso contrário uma posição não 

adequada no mercado rende reduzida competitividade. (HITT et al, 2005). 

Para elucidar brevemente, o quadro 1 apresenta algumas características, em linhas gerais, 

das três estratégias genéricas. 
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Quadro 1: Características gerais dos tipos de estratégias competitivas genéricas 

Fonte: Porter 1986 

 

Certo e Peter (1993) relacionam os requisitos da empresa e os riscos de cada estratégia 

genérica: 

 

 
Quadro 2: Estratégias genéricas: requisitos e riscos 

Fonte: Modificado Certo e Peter (1993, p.137,138, 139) 
 

Cada tipologia tem demandas específicas; e a estratégia de custo representa um “conjunto 

integrado de ações destinadas a produzir ou fornecer bens ou serviços [...] com custo 

reduzido em relação ao da concorrência, [...] requer um enfoque constante em reduzir os 

custos para um nível inferior aos da concorrência”(HITT et.al, 2009, p.155). Porter (1986, 

p.58) cita que a empresa deve agir sob a forma de “reinvestimento em equipamento moderno, 

desfazer-se sem pena de ativos obsoletos, evitar a proliferação na linha de produtos e estar 

alerta para aperfeiçoamentos tecnológicos” Para Serra et al (2004), a estratégia de custos 

requer a redução constante em termos de custos, para atingir margens mais expressivas; além 

de ter uma condição de capitalização expressiva para sobreviver aos períodos de lucros 

reduzidos.  
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Segundo Hitt et al. (2009), a estratégia de custos possibilita que a organização tenha 

retorno financeiro acima da média do mercado, apesar da concorrência. Todavia a estratégia 

genérica em custos não está imune aos riscos, como obsolescência de equipamento, 

dificuldade no entendimento das demandas do cliente em função do corte de custo e também 

o fazer da mesma forma em uma tentativa de imitação. 

Por outro lado, a tipologia de diferenciação, para Porter (1986, p.52) “atingir a 

diferenciação implicará em um trade-off com a posição de custo se as atividades necessárias 

para criá-las são inerentemente dispendiosas como, por exemplo, pesquisa extensiva, 

materiais de alta qualidade ou apoio intenso ao consumidor” .Nesse âmbito Serra et al (2004, 

p.101), contribuem afirmando que para ter êxito a empresa necessita que seus clientes 

reconheçam o valor de seus produtos; “podem utilizar sua vantagem competitiva para cobrar 

um valor maior pelo que fazem ou, praticando preços similares aos dos concorrentes, 

aumentar sua participação de mercado e criar lealdade à marca”. 

Outra forma de estratégia genérica é a diferenciação, que em detrimento das 

características da empresa e/ou produto cria valor para o cliente, pois busca o investimento, 

geração de propriedades que o diferencia dos demais. Um produto quanto mais diferenciado, 

mais conservado está da ação da concorrência. Entretanto, a estratégia genérica de 

diferenciação necessita cuidar de aspectos como uma expressiva diferenciação de preço face 

ao produto líder no mercado; o emprego dos meios que favorecem a diferenciação não mais 

agreguem o valor percebido pelo cliente, outro fato é a familiaridade do cliente com o 

produto trazer outros produtos concorrentes ao foco de atenção, e para completar a própria 

falsificação do produto (Hitt et al, 2009). 

Quando ações orquestradas são empregadas para produzir determinado tipo de produto 

para determinado tipo de público, está se tratando da estratégia genérica de foco. Pode-se 

afirmar que estratégia de foco “é a exploração das estreitas diferenças entre os alvos a partir 

de uma análise de setor” HITT et.al, 2009, p.168). Igualmente a estratégia de foco não está 

isenta de riscos, e o concorrente pode mirar um segmento de mercado com maior 

especialidade e tirar o foco definido, o mercado atendido por essa empresa pode-se mostrar 

atraente e ter a competição amentada, as demandas dos clientes podem variar. (HITT et.al, 

2009). Para Porter (1986, p.52) “a estratégia repousa na premissa de que a empresa é capaz 

de atender seu alvo estratégico estreito mais efetiva ou eficientemente do que os concorrentes 

que estão competindo de forma mais ampla”. E para Serra et al (2004, p.103),”uma estratégia 

de foco pode ser arriscada se os concorrentes tiveram as capacitações para atender ao nicho, 

se as preferências dos clientes alinharem-se com os produtos-padrão e o nicho tornar-se 

muito atrativo”. 

 

2.4 Postura Estratégica 

Tavares (2000) afirma que após as análises dos ambientes interno e externo, permite que 

a organização defina a estratégia mais apropriada a suas características e proporcione uma 

postura competitiva almejada. 

A escolha de um a postura estratégica de uma empresa, segundo Oliveira (2003, p.140) 

“objetiva orientar o estabelecimento de todas as estratégias e políticas, principalmente as de 

médio e longo prazo necessárias para a empresa”; sendo que a definição da postura 

estratégica é demarcada pela missão da empresa; associação positiva ou negativa da 

correlação nos binômios oportunidade e ameaças e fraquezas e forças. 

Serra et al (2004, p.109) defendem que a ação é o produto da implementação da 

estratégia; e também para que a “estratégia seja bem sucedida é indispensável que a alta 

administração da empresa exerça liderança e esteja profundamente empenhada nesse 

processo complexo”. 
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As posturas estratégicas podem ser classificadas como sobrevivência, manutenção, 

crescimento e desenvolvimento. A postura estratégica é decorrência da associação de 

condições dos ambientes interno e externo da empresa (Oliveira, 2003), conforme indica a 

figura 4: 

 

 
Fig. 4 Posturas Estratégicas 

Fonte Oliveira (2003), p.141  
 

O quadro 2 apresenta as características gerais de cada tipologia de postura estratégica: 
 

 
Quadro 2: Características básicas das posturas estratégicas  

Fonte: Oliveira (2003) 
 

2.5 Instrumentos de Análises 

 

2.5.1.Matriz BCG   

Segundo Wright et al., (2000, p.166) atestam que a Matriz BCG relaciona “a taxa de 

crescimento do mercado é indicada pelo eixo vertical, e a participação de mercado da 

empresa é indicada pelo eixo horizontal”. A essa ideia, ratificam Fernandes e Berton (2005) 

que a matriz BCG analisa os negócios da empresa e os conjuga com a participação no 

mercado e o seu relativo crescimento, de modo que indica o tipo de negócio mais rentável, 

assim como aquele menos rentável. 

A estratégia de nível corporate pode ser elaborada pela abordagem baseada em valores 

ou pela abordagem do portfólio; no segundo caso a Matriz BCG é uma das formas de estudo 

mais difundido. A análise da Matriz BCG ocorre sob três aspectos de uma organização: “suas 

vendas, o crescimento de seu mercado, e se ela produz ou absorve saldo de caixa em suas 

operações”(STONER e FREEMAN, 2014, p.146). Todavia os autores destacam a 

necessidade de atenção às análises menos criteriosas e superficiais em relação ao portfólio; 
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mas análises mais robustas evitam que questões complexas sejam tratadas sob formas 

simplistas. 

Maximiano (2009, p.353) reconhece que a Matriz BCG, ou matriz de crescimento e 

participação, possibilita “classificar [...] os produtos em função da participação no mercado 

e a taxa de crescimento do mercado que atuam”. 

O quadro 2, descreve os quadrantes da Matriz BCG, conforme Maximiano (2009): 

 
Quadrante Características 

Abacaxi ou vira-lata produto com pequena participação no mercado e pequena taxa de crescimento, precisa de investimento. 

Ponto de 
interrogação 

produto com pequena participação em mercados com altas taxas de crescimento, precisa de investimento; 
porém com retorno duvidoso. 

Estrela produto com elevada participação no mercado e com alta taxa de crescimento, alto potencial de lucro. 

Vaca leiteira produto com alta participação em mercado estabilizado, com pequena taxa de crescimento, rende capital, 
não demanda investimento. 

Quadro 2: Quadrantes da Matriz BCG 

Fonte: Modificado Maximiano (2009, p.355) 
 

Com a identificação do portfólio, Wright et al., (2000, p.168) recomendam que a 

organização deva “ter principalmente estrelas e vacas leiteiras, alguns pontos de interrogação 

(porque representam o futuro da empresa) e poucos ou quase nenhum abacaxi”. 

 

2.5.2Diagnóstico Estratégico 

Oliveira (2003) elenca como elementos do diagnóstico empresarial as análises externa e 

interna da empresa que são compostas pelos pontos fortes e fracos que representam as 

variáveis internas e controláveis; e as oportunidades e ameaças que são as variáveis externas 

e não controláveis. Os pontos fortes e fracos representam a análise interna; enquanto as 

ameaças e oportunidades evidenciam a análise externa. Neste contexto, Serra et al (2004), 

contribuem que as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças podem ser dispostos em 

um gráfico representando os ambientes interno e externo respectivamente; essa ferramenta 

é chamada de SWOT e auxilia no sistematização do planejamento estratégico. Para os 

referidos autores “a função primordial da análise SWOT é possibilitar a escolha de uma 

estratégia adequada – para que se alcancem determinados objetivos – a partir de uma 

avaliação crítica dos ambientes interno e externo” (SERRA et al, 2004, p.86) 

Para Barney e Hesterly (2007), as análises dos ambientes interno e externo acontecem 

quase que simultaneamente; ou seja, ao analisar o ambiente externo percebe as 

oportunidades e ameaças; e em relação ao ambiente interno os pontos organizacionais fortes 

e os fracos, bem como possibilita que o entendimento de quais características representam 

vantagens e quais não. 

A análise interna da empresa busca trazer luz as insuficiências e as qualidades, à saber 

os pontos fortes e fracos, e elucidar a relação da empresa com sob a expectativa comparativa 

das demais empresas do segmento no mercado. Já a análise externa busca o entendimento 

da empresa e o meio no qual está inserido elucidando oportunidades e ameaças. (OLIVEIRA, 

2003) 

Uma organização é criada para gerar lucro para seus acionistas, atender as expectativas 

dos clientes; o intuito de uma empresa pode ser traduzido pela análise SWOT, que é o 

acrônimo das palavras em inglês strengths, weaknesses, opportunities e threats, que 

significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, respectivamente; e que tem como 

finalidade capacitar que a firma se situe para obter vantagem nas oportunidades e dirimir as 
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ameaças. Em complemento os recursos são representados pelos pontos fortes e fracos 

(Wright et al.,2000) 

O ambiente interno da empresa é composto pelas suas forças e fraquezas, em relação aos 

concorrentes, conforme representado na figura 5.  

 

 
Fig.5 Matriz SWOT 

Fonte : Os Autores 2018 
 

3.Metodologia 

Segundo Oliveira (2008), entende-se como metodologia de pesquisa um processo que se 

inicia desde a disposição inicial de se escolher um determinado tema para pesquisar até a 

análise dos dados com as recomendações para minimização ou solução do problema 

pesquisado. 

Para Trivinos (1987), a pesquisa quantitativa é caracterizada como sendo uma tentativa 

de se compreender os significados e características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados, no lugar da produção de medidas quantitativas de características e 

comportamentos. Conforme o mesmo autor (Gil, 2007), a pesquisa descritiva tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma das características mais 

significativas dessa pesquisa está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

como o questionário. 

Conforme (Gil 1999, p. 72), "o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado".  Já fontes de dados são informações que podem ser obtidas ou que estão à 

disposição para consultas, podendo ser classificados como: fonte de dados primária e fonte 

de dados secundária (MATTAR, 2001) 

Segundo Martins (2000) a coleta de dados pesquisa fenômenos dentro de seu contexto 

real, a qual consegue reunir um grande número de informações, que são detalhadas por meio 

de diferentes técnicas de coleta de dados como as entrevistas, questionários entre outros. 

Os questionários são utilizados para coletarem dados e são classificados como: 

questionário aberto e questionário fechado. Para os autores Cervo e Bervian (1983) 

questionário é a forma mais usual para a coleta de dados, pois possibilita medir com melhor 

exatidão o que se deseja. Em geral, a palavra questionário refere-se a um meio de obter 

respostas às questões por uma formula que próprio informante preenche. Todo questionário 

deve ser de natureza impessoal para assegurar uniformidade na avaliação de uma situação 

para outra. 

Segundo Barros e Lehfeld (1986), questionário é utilizado quando se necessita levantar 

informações, é o instrumento mais utilizado, não existe uma quantidade definida de questões. 

 

4. Resultados e Discussões 
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O escopo e a sequência de análises para o tratativa da gestão empresarial está composta 

por duas macro fases, a saber: definição da estratégia competitiva genérica; seguida pelo tipo 

de estratégia empresarial quanto à postura estratégica; representadas na figura 6. 

 

 

Para atingir o objetivo proposto, o procedimento foi composto inicialmente pela formulação 

de um questionário estruturado, com questões abertas, abrangendo as áreas das estratégias 

genéricas de custo, enfoque e diferenciação, com viés nas diversas áreas da empresa, 

comercial, tecnológica, financeira e contábil. 

A aplicação do questionário com 30 questões ocorreu através de entrevistas aos diretores 

da empresa. As respostas foram classificadas em um quadro segundo as estratégias genéricas 

de Porter, isto é, custo, enfoque e diferenciação. A classificação das respostas foi feita 

baseada em valores crescentes de 1 a 3, sendo valor 3 aquela resposta com maior aderência 

ao foco da pergunta. A partir das respostas também foram definidos os elementos a serem 

avaliados em relação aos ambientes interno e externo, com seus respectivos componentes, 

forças e fraquezas; ameaças e oportunidades, respectivamente.  

 

4.1Análise da Estratégia Competitiva Genérica 

Com os estudos e as análises das respostas coletadas na pesquisa, percebe-se que a 

empresa tem dois vieses em termos de estratégia, sendo um dominante, a estratégia 

competitiva genérica de custo, e secundariamente, a estratégia de diferenciação.  

A condição deve-se ao fato da empresa apresentar características internas que indicam a 

aplicação dessas estratégias genéricas, entretanto devido à falta de alguns aspectos 

identificados na análise dos procedimentos rotineiros observa-se que alguns não estão ainda 

desenvolvidos e outros estão parcialmente implantados, como, por exemplo, controle de 

custos, controle de qualidade, entre outros.  

Custo

Diferenciação Quanto à amplitude

Enfoque Quanto à concentração

Quanto à qualidade dos produtos

Quanto à fronteira

Quanto aos recursos aplicados

Quanto ao enfoque

Quanto à postura estratégica Sobrevivência

Manutenção

Crescimento

Desenvolvimento

Tipos   de 

Estratégias 

Empresariais

Estratégia Empresarial quanto à 

Postura Estratégica 

Estratégias Competitivas Genéricas 

1ª Etapa da Análise 2ª Etapa da Análise

Custo

Diferenciação Quanto à amplitude

Enfoque Quanto à concentração

Quanto à qualidade dos produtos

Quanto à fronteira

Quanto aos recursos aplicados

Quanto ao enfoque

Quanto à postura estratégica Sobrevivência

Manutenção

Crescimento

Desenvolvimento

Tipos   de 

Estratégias 

Empresariais

Estratégia Empresarial quanto à 

Postura Estratégica 

Estratégias Competitivas Genéricas 

1ª Etapa da Análise 2ª Etapa da Análise
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Assim, a organização oscila entre esses dois tipos de estratégias genéricas, todavia com 

a predominância da estratégia genérica de custo, conforme pode ser observado na tabela 1, 

obtido da análise das respostas classificadas e ponderadas de acordo com a maior ou menor 

aderência às estratégias, como descrito no método de estudo.  

 

 
Tabela1 Compilação das tabulações das análises 

Fonte: Os Autores 2018 

 

A tabela 1 apresenta a compilação das tabulações das análises, e destauqe-se a análise 

do viés a partir das respostas obtidas dentro do grupo de perguntas do questionário, 

demostrando maior tendência a estratégia de custos, onde o viés da estratégia de 

diferenciação se aproxima da estratégia de custos. 

 

4.2.Definição da Postura Estratégica 

Com o conjunto de análise do item anterior, o próximo passo foi a definição do tipo de 

estratégia empresarial, quanto à postura estratégica. 

Considerando uma condição complementar momentânea que é a descapitalização da 

empresa que ocorreu devido a grande quantidade de recebíveis sem prazo definido para 

aporte ao caixa, a proposta para o ano de 2018 é a postura de sobrevivência.  

Com a análise dos diversos elementos dos ambientes interno e externo, a coleta de 

informações nas entrevistas, a organização da empresa apresenta uma concentração de 

pontos fracos no ambiente interno e o ambiente externo tem predominância de ameaças. 

Essa estratégia requer que os investimentos sejam momentaneamente suspensos e haja a 

redução ao máximo possível de suas despesas. A estratégia da sobrevivência pode 

representar uma condição oportuna mínima para a organização impulsionar outros objetivos 

factíveis no porvir. A organização deve ter atenção para não se deixar conduzir sob o status 

do sobreviver simplesmente por sobreviver. Para evitar essa condição, a tratativa dos pontos 

fracos dentro do perímetro da organização deve estar dentro dos objetivos de momento, 

estando assim preparada para as melhoras das condições do ambiente externo. Há atualmente 

na empresa elementos internos de fraqueza que requerem tratamento, para então fortalecer a 

empresa e corroborar ainda mais com os pontos fortes. Em relação ao cenário externo, a 

instabilidade financeira, cambial e político-jurídica somadas as fraquezas compõem um 

cenário em que a empresa deve manter a atenção. 

Essa estratégia requer constante autoanálise, nível operacional controlado, de modo a 

oferecer aos clientes suas demandas e não fazer nesse momento movimentos de grande 

abrangência, focando no controle dos custos. 

 

4.3 Análise dos Ambientes Interno e Externo 

Para analisar o ambiente interno da empresa, empregou-se incialmente a ferramenta 

denominada SWOT onde se buscou identificar as forças e fraquezas, conforme descrito no 

método de pesquisa, e que estão enumeradas no quadro 3. 

 Estratégias Genéricas Valor

Custo 0,38

Diferenciação 0,35

Enfoque 0,27
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Quadro 3: Elementos da Análise Interna  

Fonte: Os Autores 2018 

 

Para a empresa foram igualmente pesquisados diversos aspectos e dado a complexidade 

do ambiente externo, apresenta-se apenas os resultados dos levantamentos. A ênfase das 

áreas de atuação foi considerada nestas pesquisas. A análise SWOT do ambiente externo é 

composta pelas ameaças e oportunidades identificadas nas análises, conforme o quadro 4. 

Para que fossem analisados todos os aspectos do ambiente externo, se fez necessário 

apontar as 5 (cinco) condições: econômica, tecnológica, política, demográfica e legal. Destes 

âmbitos foram levantados os principais aspectos que estão identificados no quadro 4 

elencando as oportunidades e ameaças para a empresa. 

 

 
Quadro 4: Elementos da Análise Externa  

Fonte: Os Autores 2018 
 

De maneira complementar, seguindo o método proposto, a avaliação que contribui no 

entendimento dos cenários que tratam da estratégia da organização, figuram as cinco forças 

competitivas básicas descritas como Matriz de Porter e apresentada na figura 3 do item 2.2. 

No caso da empresa estudada, identificaram-se os seguintes elementos (quadro 5): 
 

Força Descrição 

Entrantes Potenciais BIM 

Poder Barganha dos Compradores Negociação por prazo, preço, quantidade 

Poder Barganha dos Fornecedores Negociação por preço, prazo 

Ameaça de Produtos Substitutos Novas empresas do setor de engenharia 

Concorrentes já Existentes Empresas que atuam em projetos, laudos 

Quadro 5 Elementos Matriz de Porter 

Fonte: Os Autores (2018) 

 

4.3.1 Matriz BCG 

Forças Fraquezas

Know-how  da empresa Controle de custos incipiente

Capacitação da equipe técnica Ação de marketing inexistente

Atendimento ao cliente, em todas as fases do processo de

produção do serviço

Falta de alinhamento nas ações comerciais

Preço competitivo no mercado atuante Inexistência de uma política de estratégia na empresa

Portfólio de produtos diferenciado, face aos concorrentes Carência de alinhamento do entendimento dos objetivos

da empresa por parte dos administradores

Equipe multidisciplinar Ausência de política comercial para clientes atuais e

futuros

Oportunidades Ameaças

Investimentos Privados Nacionais e Internacionais na

Área de Energia Fotovoltaica

O ambiente político permanece instável e sem

definições

O governo apresenta novos programas de

investimentos em infraestrutura

As mudanças internacionais devido as novas políticas

aplicadas a economia dos Estados Unidos

Concessões programadas para a Área de Estradas Empresas estrangeiras que estão se implantando no

Brasil nas diversas áreas da engenharia

Melhoria nas condições de crédito e taxa de juros para

empréstimos

Evolução tecnológica acelerada e cara serviços

aplicados aos setores de infraestrutura, com pouco

know how  no país
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Outro complemento da análise da empresa foi a classificação de alguns dos produtos de 

seu portfólio segundo a matriz BCG, de modo a entender a carteira de produtos, em termos 

de participação de mercado e relacionar o ciclo de vida útil do produto ou serviço. Na figura 

7 está apresentada a Matriz BCG para a empresa. 

 

 
Fig. 7 Matriz BCG da empresa 

Fonte :Os Autores 2018 
 

5. Recomendações 

Face a identificação de alguns pontos fracos, a proposta para a empresa é que empregue 

um plano de ação 5W2H, ferramenta administrativa que tem como objetivo facilitar a 

confecção de um plano de ação, com detalhes das atividades e responsável. Sua aplicação é 

simples, trabalha os temas que demandam atuação, e com visibilidade de sua execução. No 

quadro 6 está apresentada uma proposta de plano de ação com a ferramenta 5W2H composta 

pelos aspectos identificados para tratamento dos pontos fracos identificados na aplicação da 

ferramenta da matriz SWOT. 
 

 
Quadro 6: Plano de Ação para as Fraquezas SWOT da Empresa 

Fonte: Os Autores 2018 

 

A exemplo do ambiente interno, apresenta-se também uma proposta de plano de ação 

5W2H baseado em aspectos identificados como ameaças para a empresa no ambiente 

externo (quadro 7): 
 

 

Ameaças 

  O
 q

u
e?

 

Q
u

an
d

o
? 

Q
u

em
? 

P
o

r 
q

u
e?

 

O
n

d
e?

 

C
o

m
o

? 

Q
u

an
to

? 

O ambiente político permanece 
instável e sem definições 

Seleção de oportunidades 
na área privada 

      

Projeto infraestrutura Arquitetura

voltaica

Laudos técnicos, Projeto elétrico

projetos de pontes Projeto hidráulico

estrutura de edifícios

C
re

sc
im

en
to

 n
o

 

M
er

ca
d

o

Alta Baixa

Participação Relativa no Mercado
B

ai
x

o
A

lt
o

Fraqueza

O
 q

u
e
?

Q
u

a
n

d
o

?

Q
u

e
m

?

P
o

r 
q

u
e
?

O
n

d
e
?

C
o

m
o

?

Q
u

a
n

to
?

Controle de custos incipiente

Ação de marketing inexistente

Falta de alinhamento nas ações comerciais

Inexistência de uma política de estratégia na empresa

Carência de alinhamento do entendimento dos objetivos da 

empresa por parte dos administradores

Ausência de política comercial para clientes atuais e

futuros



 Curitiba – Paraná – 2018                14  

As mudanças internacionais devido as 
novas políticas aplicadas a economia 
dos Estados Unidos 

Seleção de nichos de 
mercado em crescimento 

      

Empresas estrangeiras que estão se 
implantando no Brasil nas diversas 
áreas da engenharia 

Conhecimento dos 
concorrentes 

      

Evolução tecnológica acelerada e cara 
serviços aplicados aos setores de 
infraestrutura, com pouco know-how 
no país 

Investimento em 
conhecimento e 
treinamento 

      

Quadro 7: Plano de Ação para as Fraquezas SWOT 

Fonte: Os Autores 2018 

 

6.Conclusões 

 

Este estudo objetivou apresentar um diagnóstico de um retrofit na gestão empresarial, 

tomando-se como referência um escritório do setor de serviços de engenharia, analisando-se 

o seu posicionamento estratégico através do levantamento de informações do ambiente 

interno e propondo ações futuras frente às previsões do ambiente externo. 

O estudo de caso permitiu demostrar como podem ser organizadas as informações e 

como a sistematização destas possibilita a adequada analise das condições atuais e a 

elaboração de uma proposta de ação para os administradores da empresa, servindo de 

subsídios para a organização realinhar seu posicionamento no mercado. 

Os resultados obtidos, apesar da recomendação de postura de sobrevivência sugerida 

para este ano no caso particular da empresa, permite as empresas se planejarem para o futuro, 

pois os elementos de força que possam ser observados e a evolução das condições do país e 

das demais oportunidades permitirão a empresa se reposicionar estrategicamente, seja 

utilizando a estratégia de custos, de diferenciação ou ênfase. 

Enfim, a recomendação final é que o processo de análise seja mais divulgado para todas 

as empresas brasileiras, independente do porte, de modo que possam entender e elaborar um 

planejamento estratégico que se adeque as suas atividades gerenciais e para que possa se 

antecipar as ocorrências do ambiente externo, mantendo a missão proposta pela empresa e 

tendo os lucros adequados ao seu crescimento, bem como, auxiliando o desenvolvimento 

pessoal e deste país. 
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