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RESUMO 
 
 

O aumento da competitividade das organizações faz com que as empresas 
busquem analisar os fatores que podem influenciar seu desempenho. Nesse 
contexto estão presentes as micros, pequenas e médias empresas (MPME), que 
competem por espaço no mercado com as grandes empresas. Este estudo analisou 
os fatores que influenciam na competitividade das MPME do Vale do Rio Doce, 
Minas Gerais. Foram consultadas 104 empresas da região. Elaborou-se um 
questionário com o objetivo de identificar os fatores críticos para a competitividade 
dessas empresas, identificando os fatores que mais influenciam negativa e 
positivamente essas empresas. Elaborou-se um modelo de análise da 
competitividade das MPME a partir do referencial teórico estudado. Por fim, os 
resultados obtidos foram analisados e foram verificados os fatores que mais 
impactam atualmente a competitividade das empresas da região. Todas as variáveis 
estudadas foram citadas pelos entrevistados como fatores que impactam a 
competitividade das empresas. E foram detectadas pela pesquisa qualitativa as 
observações e melhorias necessárias para o desenvolvimento regional na busca 
pela competitividade. O resultado deste estudo indica que as empresas necessitam 
melhorar alguns pontos dentro da organização e que os fornecedores, governos e a 
sociedade também influenciam diretamente no resultado das empresas, 
necessitando, assim,de mudanças para auxiliarem as empresas no tocante ao 
aumento da competitividade. Com base nos resultados o modelo de análise de 
competitividade foi alterado, adicionando fatores que corroboram com as análises 
necessárias para a avaliação da competitividade. 
 
Palavras-chave: Competitividade.Micros, pequenas e médias empresas.Fatores 
críticos de competitividade. Modelos de análise de competitividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Increased competitiveness of organizations makes companies seek to analyze the 
factors that may influence its performance. In this context are present micro, small 
and medium enterprises (MSME), competing for market space with large companies. 
This study analyzed the factors influencing the competitiveness of MSMEs Vale do 
Rio Doce, Minas Gerais. They were consulted 104 companies in the region. Drafted 
a questionnaire in order to identify the critical factors for their competitiveness, 
identifying the factors that influence more negatively and positively these companies. 
Elaborated a framework for assessing competitiveness of MSME from the studied 
theoretical framework. Finally, the results were analyzed and verified the factors that 
currently impact the competitiveness of companies in the region. All variables were 
cited by respondents as factors that impact the competitiveness of enterprises. And 
they were detected by qualitative research observations and necessary 
improvements to regional development in the quest for competitiveness. The result of 
this study indicates that companies need to improve some points within the 
organization and that suppliers, governments and society also directly influence the 
results of companies, requiring thus changes to assist businesses in increasing 
competitiveness. Based on the results of the competitive analysis model was 
changed by adding factors that corroborate the analyzes necessary for assessing 
competitiveness. 
 
Keywords: Competitiveness. Small and medium enterprises.Critical factors of 
competitiveness. Competitiveness analysis models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A competitividade das organizações pode definir o sucesso que a empresa terá junto 

ao mercado no qual está inserida. Com a evolução tecnológica, as empresas 

começam a competir por mercados antes desconhecidos por elas, tanto local quanto 

global. Para tal, é necessário que a organização apresente um diferencial e se 

mostre cada vez mais forte, tanto para entrar em novos mercados e/ou para manter 

o atual em que está inserida (Carmo& Pontes, 1999). 

 

A competitividade sempre está no ápice das análises feitas, seja por empresários ou 

consultores, e vem sendo estudada por muitos pesquisadores, os quais abordam as 

necessidades das empresas em se tornarem competitivas e como alcançá-la. 

Mariotto (1991) ressalta que o primeiro a se preocupar de forma global com a 

competitividade foi o Presidente americano Reagan, que solicitou junto a 

pesquisadores uma análise das causas da queda de competitividade das empresas 

americanas no mercado. 

 

Motta (1995) constata que as constantes mudanças no mercado transformam as 

necessidades dos consumidores. Segundo o autor, na década de 80 as empresas 

trabalhavam o diferencial competitivo na busca por qualidade e por baixo custo. Nos 

dias atuais, esses requisitos não são diferenciais para o mercado, são requisitos 

mínimos para a sobrevivência da empresa e sua manutenção no mercado. 

 

As empresas estão sendo obrigadas a repensar seus produtos e serviços, sendo 

necessário investir tempo, empenho e dedicação na busca pela melhor forma 

possível de atender os clientes, com baixo custo, menos tempo e melhor tecnologia 

possível (Jussani, Krakauer & Polo, 2010). Nesse contexto, micros, pequenas e 

médias empresas estão situadas nesse mercado competitivo e necessitam trabalhar 

melhor suas “armas” para melhorarem sua competitividade, possibilitando, assim, a 

continuidade de seu negócio.  Segundo Casarotto, Castro, Casarotto e Fiod (1998), 

mesmo que uma pequena empresa tenha bom mercado local, ela pode ser 

atropelada por uma maior devido ao ambiente globalizado que atualmente é 

observado no mercado. 
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Atualmente a capacidade de competição das empresas está diretamente ligada na 

capacidade de buscar novas alternativas e desenvolver novas estratégias para 

direcionar as empresas (Roman, Piana, Pereira, Lozano, De Mello & Erdmann, 

2012). 

 

De acordo com relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2003), as micros,pequenas e médias empresas, doravante denominadasMPME ou 

pequenas empresas,têm por características: baixa disponibilidade de capital; taxas 

elevadas de natalidade e mortalidade; presença marcante dos proprietários, sócios e 

membros da família como mãodeobra; o poder decisório centralizado; registros 

contábeis inadequados; baixa qualificação da mão de obra e baixo investimento em 

inovação tecnológica. Carmo e Pontes (1999) complementam as características das 

MPME, abordando que elas normalmente pertencem a um indivíduo, a grupos 

familiares ou a pequenas sociedades comerciais, não buscam o mercado de 

capitais, possuem administração com baixa especializada e são extremamente 

ligadas às características e personalidade de seus proprietários. 

 

As mudanças econômicas direcionaram as reduções das barreiras entre os 

mercados mundiais, focando-se no mercado livre pelos países, gerando, assim, 

mais estreitamento entre as nações. Todas as mudanças econômicas influenciaram 

mudanças nas formas de produzir, administrar, distribuir e gerir os recursos das 

empresas (Govindarajan& Gupta, 2001).  

 

É de fundamental importância entender o ambiente e os elementos-chave que 

influenciam os gestores no seu dia a dia e quais as condições à sua volta que os 

levam a tomarem decisões e ações. O estudo dos fatores de competitividade é 

focado no desenvolvimento de métodos adequados para as MPME, a fim de elas 

utilizarem as melhores técnicas de produção, processos, práticas para redução de 

custos, aumento de qualidade e para que possam atender às necessidades dos 

clientes. A observação desses fatores críticos é importante para que as 

organizações possam conseguir melhores resultados, atendendo, assim,à sua 

missão organizacional (Roman, Piana, Pereira, Lozano, De Mello & Erdmann, 2012). 
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Segundo dados do senso do IBGE (2010), a região do Vale do Rio Doce em Minas 

Gerias abrange 102 municípios com aproximadamente um milhão e meio de 

habitantes, tendo como principais cidades Governador Valadares, Aimorés, Ipatinga, 

Caratinga, Guanhães, Ipatinga, Mantena e Peçanha. As principais atividades 

econômicas são indústria, comércio, agricultura e pecuária. A região é reconhecida 

como exportadora de mão de obra para outros estados e até países, com 

altaincidência de pessoas nos Estados Unidos da América (EUA).  

 

A cidade de Governador Valadares, cidade polo regional, apresenta, segundo o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014), 

elevado número de abertura de empresas nos últimos cinco anos, totalizando 9.376 

novos empreendimentos na cidade, entretanto, assistiu-se ao fechamento de 1.103 

empresas. A cidade possui, no total, 16.808 empresas, 34% delas 

microempreendedores individuais, 57% são microempresas, 8% são pequenas 

empresas e 1% é de médias e grandes empresas. 

 

1.1 Problematização 

 

As MPME enfrentam dificuldades desde a abertura do seu negócio. Os proprietários 

das empresas muitas vezes não possuem conhecimento para gerir o negócio, o que 

em muitos casos acaba levando as empresas a enfrentarem dificuldades, seja 

financeira, comercial ou outras (De Campos, Nishimura, Ramos, Cherez & Scalfi, 

2008). 

 

Entender a competitividades das MPME é essencial para contribuir com a 

continuidade dessas empresas. Luna (1983) afirma que as MPME são fundamentais 

para o desenvolvimento dos países, cabendo a elas a absorção da mão de obra de 

baixa qualificação, sendo importantes “escolas” de formação de mão de obra. Outro 

fator importante é a participação na geração de produtos no mercado, aumentando a 

estabilidade econômica e sua diversificação. O terceiro aspecto é a contribuição por 

parte das MPME na solução dos desequilíbrios regionais, pois elas fortalecem o 

interior, dada a sua flexibilidade de localização. E o quarto aspecto é a importância 

das MPME para a complementação das grandes empresas, auxiliando no aumento 

de escala de produção, fornecimento de produtos e serviços. 
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Com base no exposto, a pergunta que orienta este trabalho é a seguinte: quais são 

os fatores críticos que mais contribuem para o aumento da competitividade das 

MPME do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais? 

 

1.2 Objetivos 

 

Partindo desse questionamento, foram definidos o objetivo geral e os específicos 

que serão abordados nesta dissertação. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os fatores críticos que mais contribuem para o aumento da competitividade 

das MPMEdo Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

Indo em busca do objetivo principal, serão buscados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Relatar os fatores de competitividade organizacional necessários para a 

melhoria da performance das empresas, adaptando-os à realidade das 

MPME do Vale do Rio Doce (MG). 

2. Identificar e analisar as características organizacionais das MPME 

mineiras do Vale do Rio Doce (MG) frente aos fatores críticos necessários 

para o aumento da competitividade das mesmas. 

3. Indicar os fatores de competitividade global e regional necessários para a 

melhoria da performance das empresas, adaptando-os à realidade das 

MPME do Vale do Rio Doce (MG). 

4. Propor um modelo para análise dos fatores de competitividade externa e 

interna, com base no referencial teórico, a ser aplicado nas MPME 

mineiras do Vale do Rio Doce (MG). 
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1.3 Justificativa  

 

A competitividade do mercado está cada vez mais impactando nas variáveis 

fundamentais da gestão empresarial, principalmente das MPME. Nesse aspecto é 

importante analisar junto às empresas do Vale do Rio Doce quais fatores impactam 

diretamente na operação das empresas dessa região em seus mercados de 

atuação. 

 

Este estudo tem quatro principais justificativas:   

 

a) Para as MPMEda região do Vale do Rio Doce, a contribuição deste estudo, 

apesar de suas restrições, esperasse que a pesquisa tenha gerado auxilio no 

conhecimento sobre as empresas da região e suas dificuldades de atuação, 

analisando os fatores que atingem a competitividade destas, munindo-as de 

informações. 

b) Para a academia, a pesquisa contribui com o estudo da competitividade de 

uma região, que poderá ser replicada em outras localidades, e propõe um 

método para análise de competitividade de MPME, tanto no âmbito interno 

como externo. 

c) Para o autor, a escolha do tema pesquisado tem relação direta com sua área 

de atuação acadêmica e profissional. O autor possui uma empresa de 

consultoria empresarial no Vale do Rio Doce e a pesquisa irá gerar grande 

número de informações, que poderão ser aplicadas no dia-a-dia de suas 

atividades, agregando valor e melhorando os resultados das empresas em 

que sua atuação se faz presente. 

d) Fatores sociais e políticos também justificam a pesquisa, pois com as 

análises dos resultados podem ser apresentados aspectos políticos 

econômicos que influenciam diretamente as empresas e causam forte 

impacto. Esses aspectos poderão ser discutidos e transformados a partir dos 

apontamentos da pesquisa.  
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1.4 Estrutura do trabalho 

 

A fim de atingir os objetivos propostos, este trabalho está organizado em capítulos. 

O primeiro capítulo, introdução, busca contextualizar o tema deste estudo e 

apresentar informações que orientam o seu desenvolvimento. 

 

O segundo capitulo, referencial teórico, relata os conceitos de competitividade com 

base nos principais autores sobre o tema e modelos de análise de competitividade, 

abordando os modelos de competitividade global e regional e outros modelos sobre 

a competitividade organizacional. 

 

O capítulo 3, engloba os procedimentos metodológicos, descreve o tipo e a natureza 

da pesquisa, a unidade de análise, as técnicas de coleta e análise de dados.  

 

Posteriormente, o capítulo 4, trata da apresentação e discussão dos resultados, com 

a exposição, cruzamento e análise dos dados obtidos na pesquisa. 

 

As considerações finais e recomendações estão expostas no capitulo 5, e 

apresentam as conclusões do trabalho, vinculando-as aos objetivos 

propostos.Registra as contribuições, limitações e propostas de trabalhos futuros 

acerca do tema. Bem como, as referências de todas as obras consultadas. Como 

apêndice, o questionário aplicado às empresas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica utilizada para este trabalho, 

focando os conceitos de competitividade. A primeira seção apresenta os conceitos 

de competitividade e se aprofunda nos fatores de competitividade global e regional 

com seus modelos e principais aspectos. Posteriormente, será detalhado o tema de 

fatores de competitividade organizacional, descrevendo modelos e principais 

aspectos. Na segunda seção o conteúdo abordado envolveas principais 

características das MPME no Brasil e em Minas Gerais.  

 

2.1 Competitividade: conceituação 

 

O desenvolvimento dos mercados e a maior interação entre as economias globais 

exigem que as empresas se desenvolvam e se tornem competitivas. A 

competitividade é uma das maiores preocupações das empresas e dos governos de 

cada país, a fim de desenvolver a economia e ter um crescimento para seus 

cidadãos e empresas, gerando recursos para a nação. A produtividade de cada país 

é o conceito de competitividade em nível interno, que influencia diretamente no 

padrão de vida das pessoas, capacidade das empresas e na busca destas em 

implantar melhorias relacionadas ao aumento da produtividade com o tempo (Porter, 

2003). 

 

A competitividade é o modo pelo qual a empresa tem a capacidade de pensar e 

trabalhar estratégias concorrenciais, que possam ampliar ou manter por longo 

período uma posição sustentável no mercado. A competitividade é a capacidade de 

adequação das estratégias das empresas individuais ao padrão de concorrência 

vigente no mercado específico (Ferraz, Kupfer & Haguenauer,1995). 

 

A competitividade é trabalhada como o resultado da integração de fatores e da 

aplicação de processos e atividades em busca da estratégia do negócio, focando no 

objetivo maior que é maximizar a produtividade e eficiência (Mathews, 2006). Os 

fatores que influenciam a competitividade não podem ser vistos somente como 

características internas da empresa, pois fatores externos também colaboram para o 

seu desenvolvimento, independentemente se são ou não controlados pelas 
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empresas (Silva, 2001). A análise da competitividade deve ser vista por duas 

vertentes, desempenho e eficiência. No caso do desempenho está ligada à empresa 

ou ao produto, determinada por uma competitividade aparente para os 

consumidores, que pode ser expressa por meio do market share2. No caso da 

eficiência, é relacionada ao potencial de competitividade de uma empresa ou 

segmento, que pode ser realizada por estudos pelos agentes econômicos, 

gerenciais, financeiros, tecnológicos, organizacionais, entre outros, existindo uma 

relação causal, com algum grau determinístico, entre a conduta estratégica da firma 

e o seu desempenho eficiente (Da Silva& Batalha, 1999). 

 

A análise da competitividade deve passar pelo entendimento dos padrões de 

concorrência vividos no mercado pelas empresas. Os padrões da concorrência 

apresentam duas características que impactam diretamente na competitividade da 

empresa. O primeiro ponto de análise são os fatores internos de cada indústria da 

estrutura produtiva, em que a natureza do setor define os padrões de concorrência. 

O segundo ponto é a mutação dos padrões de concorrência no tempo, modificados 

a partir das mudanças de mercado, tecnológicas e do ambiente econômico (Ferrazet 

al., 1995). 

 

Prahalad e Hamel (1994) abordam a competitividade em três níveis. O primeiro é 

relacionado à reestruturação dos produtos e serviços oferecidos e de downsizing3, 

que são estratégias para redução de custos da empresa. O segundo é a 

reengenharia de processos4 e o kaizen5, possibilitando as empresas na melhoria da 

efetividade de suas ações. O terceiro nível é a reinvenção da indústria e a 

regeneração das estratégias, vislumbrando, assim, um novo futuro para as 

organizações. 

 

Motta (1995) afirma que o conceito de competitividade é trabalhado com fatores-

chave, que são fundamentais para a manutenção e sustentabilidade da 
                                                 
2Market Share, segundo Ferraz et al. (1995), significa a participação de um produto ou empresa em 
determinado mercado. 
3Downsizing é definido por Freeman& Cameron (1993) como conjunto de ações desenvolvidas pela 
organização na busca da otimização organizacional, focado na eficiência competitiva e produtiva. 
4 Reengenharia de processos, Hollingsworth(1995), que aborda as fases de avaliação, análise, 
modelação, definição e implementação operacional dos processos de negócio de uma organização. 
5Kaizen significa, segundo De Araujo e Rentes (2006), a melhoria contínua de um fluxo completo de 
valor ou de um processo individual, a fim de se agregar mais valor com menos desperdício. 
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competitividade. O primeiro fator de Motta é a orientação global da empresa que 

deve ser dirigida para a satisfação do cliente, atendendo às necessidades e 

expectativas apresentadas pelos clientes. O segundo fator é oferecer produtos e/ou 

serviços com valor agregado superior ao dos concorrentes. O terceiro ponto é 

disseminar para os clientes, e outros participantes da cadeia de valor daquela 

indústria que envolve os fornecedores e parceiros da organização, que o trabalho da 

empresa é superior ao oferecido pelo mercado. O quarto e último ponto é ter o 

conceito de lucro como consequência da satisfação dos clientes da empresa.  

 

Como já visto, a competitividade é determinada por um conjunto de fatores que 

estão além do nível da empresa, relacionados ao mercado, estrutura da indústria e 

sistema produtivo (Ferrazet al.,1995). Com base nesse critério, foram definidos dois 

grupos de fatores - os empresariais, internos à empresa, e os estruturais, referentes 

à indústria/complexo industrial. Estes grupos foram definidos com vista à construção 

do modelo a ser proposto para análise da competitividade das MPE. 

 

Em resumo, os conceitos até aqui abordados mostram que a competitividade, para 

ser analisada, deve considerar os processos internos à empresa e as condições 

econômicas gerais do ambiente produtivo (Ferrazet al.,1995).  

 

2.1.1 Fatores de competitividade global e regional: principais aspectos e 

modelos 

 

Com a competição global cada dia mais acirrada, os países dão mais importância 

aos aspectos de desenvolvimento e conhecimento. A vantagem competitiva é 

construída e mantida com base em um processo altamente localizado, pois são 

impactados pelos fatores sociais, culturais, econômicos, instituições e históricos de 

cada local e esses fatores são fundamentais para o êxito da competitividade. Cada 

região tem seu padrão de competitividade, não sendo capaz de competir em todos 

os aspectos e setores de mercado (Porter, 1990). 

 

O conceito significativo de competitividade regional é a produtividade. O principal 

objetivo de um país é proporcionar aos cidadãos um padrão de vida elevado e 

crescente. Para isso, a capacidade produtiva e de capital tem fundamental 
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importância, pois para determinar salários a produtividade de recursos humanos 

deve ser alta. A produtividade do país está diretamente ligada à capacidade 

produtiva e da competitividade das empresas nele presente. O desenvolvimento das 

empresas exige que a economia se aprimore, que se desenvolvam tecnologias e 

aumente consequentemente a eficiência da produção do país (Porter, 1990). 

 

Para Porter (1990), para explicar a competitividade de um país é necessário 

entender as características de cada região mensurando os determinantes de sua 

produtividade e os fatores de crescimento. 

 

 A seguir serão apresentados modelos de competitividade global e regional que 

auxiliam no estudo e análise da competitividade regional e que irão dar suporte aos 

objetivos deste trabalho. 

 

2.1.1.1 Os modelos internacionais WCY, GRC e IDI  

 

A definição e mensuração da competitividade dos países foi alterada após a entrada 

do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum - WEF) e do Instituto 

Internacional de Desenvolvimento de Administração (International Institute of 

Management Development- IMD), tomando uma nova dimensão na análise da 

competitividade com base em indicadores (Waheeduzzaman, 2002).  

 

Com base nas análises internacionais sobre a competitividade global, três 

indicadores são de fundamental importância para a análise: o Índice de 

Competitividade Global (ICG), reportado pelo WEF, oWorld Competitiveness 

Yearbook (WCY), desenvolvido pelo IMD, e o Índice de Desempenho Industrial (IDI), 

publicado pelo United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO) (De 

Carvalho, Di Serio & De Vasconcellos, 2012). 

 

Os índices ICG, WCY e IDI são utilizados para análise de países que possibilitam 

maior retorno sobre os investimentos, para uma tomada de decisão no tocante a 

grandes investimentos em função do desenvolvimento econômico e da 

competitividade internacional (Zanaki& Becerrafernandez, 2004). 
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De Carvalhoet al. (2012) afirmam que, mesmo sendo importantes, os resultados dos 

indicadores são questionados, pois quando aplicados os três indicadores no mesmo 

país, podem apresentar resultados diferentes. Berger& Bristow (2009) afirmam que 

os resultados gerados a partir dos indicadores podem ser diferentes devido à 

metodologia empregada em cada um, pelas variáveis analisadas em cada indicador 

e pela época da condução da pesquisa. 

 

ICG (WEF) WCY (IMD) IDI (UNIDO) 

Base da economia 

• Instituições 
• Infraestrutura 
• Ambiente macroeconômico 
• Saúde e educação básica 

 
Eficiência da economia 

• Educação superior e 
capacitação 

• Eficiência do mercado de 
bens 

• Eficiência do mercado de 
trabalho 

• Desempenho do mercado 
financeiro 

• Preparação tecnológica 
• Tamanho de mercado 

 
Inovação da economia 

• Sofisticação dos negócios 
Inovação 
 
 

Desempenho econômico 
• Economia doméstica 
• Comércio internacional 
• Investimento internacional 
• Índice de empregos 
• Índice de preços 

 

Eficiência do governo: 

• Finanças públicas 
• Política fiscal 
• Estrutura institucional 
• Legislação para negócios 
• Estrutura societária 

 

Eficiência de negócios 

• Produtividade 
• Mercado de trabalho 
• Finanças 
• Práticas de gestão 
• Atitudes e valores 

 
Infraestruturas 
 

• Básicas 
• Tecnológicas 
• Científicas 
• Saúde e ambiente 

Educação 

Valor adicionado dos 
produtos per capita; 
 
exportação de produtos 
per capita; 
 
intensidade de 
industrialização; 
 
qualidade da 
exportação. 

Figura 1.Variáveis analisadas pelo IMD, WEF e UNIDO. 
Fonte: adaptado de:De Carvalho, L. C., Di Serio, L. C., & de Vasconcellos, M. A. (2012). 
Competitividade das Nações: Análise da Métrica utilizada pelo World Economic Forum. RAE-Revista 
de Administração de Empresas, 52(4), 421-434. 
 

Na Figura 1 observam-se as variáveis utilizadas em cada indicador. O IMD na 

confecção do indicador WCY analisa variáveis como desempenho econômico, 

eficiência do governo, eficiência dos negócios e a infraestrutura. Cada variável 

contém subitens que contribuem na análise. O desempenho econômico é calculado 

por meio de índices como economia doméstica, comércio internacional, investimento 
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internacional, índice de empregos e índice de preços. A eficiência do governo é 

medida a partir das finanças públicas, política fiscal, estrutura institucional, 

legislação para negócios e estrutura societária. A eficiência de negócios é analisada 

por intermédio da produtividade, mercado de trabalho, finanças, práticas de gestão e 

atitudes e valores. A infraestrutura é avaliada com base na infraestrutura básica, 

tecnológica, científica, saúde e ambiente e educação (De Carvalhoet al., 2012). 

 

O indicador da WEF, o ICG, é medido com informações de base econômica, levando 

em consideração as instituições, infraestrutura, estabilidade macroeconômica e 

saúde e educação primaria. Outra parte do índice considera a eficiência da 

economia com base na educação superior e treinamentos, eficiência do mercado de 

produtos, eficiência do mercado de trabalho, sofisticação do mercado financeiro, 

prontidão tecnológica e tamanho do mercado. A inovação da economia também é 

medida no indicador, tendo como fundamentos a sofisticação dos negócios e a 

inovação (De Carvalhoet al., 2012). 

 

O indicador IDI, realizado pela UNIDO, baseia-se no valor adicionado dos produtos 

per capita, na exportação de produtos per capita, na intensidade de industrialização 

e na qualidade das exportações (De Carvalhoet al., 2012). 

 

Kao, Wu, Hsieh, Wang, Lin, & Chen(2008) afirmam que mesmo os conceitos, 

métricas e perspectivas de análises apresentam diferenças consideráveis. Pode-se 

notar que existe consenso quanto à importância de um ambiente favorável à 

prosperidade da nação ao se avaliar os três indicadores, ICG, WCY e IDI.  

 

2.1.1.2 Modelo de Porter: Diamante da Competitividade  

 

A análise da competitividade regional passa pelo entendimento do padrão de vida da 

sociedade que a compõe, sendo parte fundamental para a mensuração da 

competitividade dessa região, do ambiente que a compõe e principalmente de sua 

economia (Porter, 1990). 
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Porter (1990) aborda a importância da competitividade de um país e, para tal, 

estabelece quatro fundamentais atributos, conforme ilustrado na Figura 2, que 

contribuem para as condições de competitividade.  

 

 

 
Figura 2. Diamante da competitividade. 
Fonte: adaptado de Gama, Z. J. C. (2006). Análise da competitividade das empresas de móveis da 
região metropolitana de Belém: 2000 a 2004. 2006. 131 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – 
Universidade da Amazônia, Belém. 

 

As condições de fatores analisam a posição do país referente à sua produção, mão 

de obra e infraestrutura, que são fundamentais para a competição de uma empresa. 

Os fatores são separados em recursos humanos, recursos físicos, recursos de 

conhecimento, recursos de capital e infraestrutura. Os recursos humanos são 

fundamentais para o desenvolvimento, pois é uma variável que interfere diretamente 

no custo de produção. Os recursos naturais são relacionados a disponibilidade, 

custo, qualidade e abundância disponíveis para as atividades. O recurso de 

conhecimento trata a infraestrutura científica e tecnológica disponíveis. O recurso de 

capital analisa a disponibilidade de recursos financeiros e do seu custo. A 

infraestrutura diz respeito a quantidade e qualidade do sistema de transporte, 

Casualidade 

Governo 
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comunicação, energia e de todos os recursos físicos necessários à atividade na 

região (Gama, 2006). 

 

As condições de demanda analisam a natureza do mercado interno para os produtos 

e serviços nele ofertados. Nesse quesito são analisados a composição da demanda, 

o tamanho e os padrões de crescimento e mecanismos de transmissão da 

preferência interna (Gama, 2006). 

 

Os setores correlatos e de apoio apresentam na região os fornecedores e outros 

correlatos, que sejam competitivos em nível internacional. A estratégia, estrutura e 

rivalidade das empresas estudam como as empresas da região são constituídas, 

organizadas e gerenciadas e como funciona a rivalidade entre as organizações 

dessa região (Porter, 1990).  

 

O ambiente nacional, quando bem estruturado, influencia as organizações presentes 

no território, possibilitando essas empresas na acumulação de ativos e nas 

habilidades especializadas, levando a uma vantagem competitiva. 

 

2.1.1.3 Cinco forças, de Porter 

  

Ao estudar a competitividade da empresa, analisa-se a sua capacidade de ser bem-

sucedida em sua atuação, mesmo que exista concorrência no seu mercado. O 

diferencial dessa empresa significa o planejamento que esta realizou para trabalhar 

seu diferencial (Mariotto, 1991). 

 

Nesse contexto, Porter (1990), ao estudar a competitividade das empresas, decide 

mudar as análises realizadas até aquela época e acrescenta a concorrência na 

análise a ser desenvolvida. Modelos de análise trabalhavam a competitividade a 

partir dos modelos econômicos, entretanto, esses modelos analisam de forma 

isolada a competitividade das empresas. Na análise modelar com base na 

concorrência perfeita, observam-se as empresas baseado na venda dos mesmos 

produtos, a entrada de empresas no mercado é livre e todas as empresas têm 

acesso a todas as informações. Mas esse mercado só existe em produtos como 

commodities. A concorrência se daria por meio do preço a ser vendido, registrando-



se que grandes empresas concorrem 

apresentado no modelo da concorrência perfeita (

 

Porter (1993) propõe um modelo que representa a estrutura da concorrência 

existente no mercado, analisando cinco forças atuantes, conforme Figura 3.

 

a) Ameaça de entrada de novos concorrentes no ramo

b) Ameaça de produtos 

c) Poder de negociação dos compradores

d) Poder de negociação dos fornecedores

e) Rivalidade entre as empresas no mercado.

 

Figura 3.Forças que dirigem a concorrência na indústria.
Fonte: Retirado de Porter, M. E. (1986).
da concorrência. Rio de Janeiro: 
. 

Observam-se nesse modelo de Porter

produtos substitutos e possíveis entrantes exercem influência no mercado, pode

ser influências grandes ou pequenas, dependendo de cada caso (

 

A análise da ameaça de novos entrantes aborda a capacidade e a vontade de 

aumentar a parcela de mercado. A entrada de novos 

preços, novos custos, novas políticas de mercado que podem ser 

pelos novos entrantes, podendo influenciar diretamente na rentabilidade do negócio. 

Essa ameaça de entrada em um segmento depende diretamente das barreiras 

grandes empresas concorrem por intermédio da inovação, diferente

apresentado no modelo da concorrência perfeita (Mariotto, 1991).

) propõe um modelo que representa a estrutura da concorrência 

analisando cinco forças atuantes, conforme Figura 3.

Ameaça de entrada de novos concorrentes no ramo. 

produtos substitutos. 

Poder de negociação dos compradores. 

Poder de negociação dos fornecedores. 

Rivalidade entre as empresas no mercado. 

Forças que dirigem a concorrência na indústria. 
Porter, M. E. (1986). Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e 

Rio de Janeiro: Campus. 

e modelo de Porter que concorrentes, clientes, fornecedores, 

substitutos e possíveis entrantes exercem influência no mercado, pode

ncias grandes ou pequenas, dependendo de cada caso (

A análise da ameaça de novos entrantes aborda a capacidade e a vontade de 

aumentar a parcela de mercado. A entrada de novos players pode influenciar novos 

preços, novos custos, novas políticas de mercado que podem ser 

entrantes, podendo influenciar diretamente na rentabilidade do negócio. 

a ameaça de entrada em um segmento depende diretamente das barreiras 
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inovação, diferentemente do 

, 1991). 

) propõe um modelo que representa a estrutura da concorrência 

analisando cinco forças atuantes, conforme Figura 3. 

 

Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e 

concorrentes, clientes, fornecedores, 

substitutos e possíveis entrantes exercem influência no mercado, podendo 

ncias grandes ou pequenas, dependendo de cada caso (Mariotto, 1991). 

A análise da ameaça de novos entrantes aborda a capacidade e a vontade de 

pode influenciar novos 

preços, novos custos, novas políticas de mercado que podem ser estabelecidas 

entrantes, podendo influenciar diretamente na rentabilidade do negócio. 

a ameaça de entrada em um segmento depende diretamente das barreiras 
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existentes no mercado, que influenciarão as possibilidades de um novo competidor 

nessa indústria (Porter, 2003). 

 

A ameaça de novos produtos ou serviços está relacionada ao lançamento e à 

pressão dos produtos substitutos. Esses produtos podem influenciar diretamente nos 

retornos de uma indústria, reduzindo o lucro ou até tirando parte de mercado do 

produto (Porter, 2003).  

 

O poder de barganha dos compradores é influenciado por algumas características e 

situações apresentadas no mercado, como a importância de suas compras para as 

indústrias do mercado em comparação aos seus negócios totais. Os compradores 

necessitam comprar por preço menor e não medem esforços para tal. E quando 

necessário colocam concorrentes uns contra outros na luta por melhor preço e 

qualidade (Porter, 2003). 

 

O poder de barganha dos fornecedores é influenciado pelo poder de negociação 

exercido pelos fornecedores sobre os componentes de uma indústria. Quanto maior 

o poder do fornecedor, mais ações ele pode praticar para direcionar o mercado, 

como ameaças de aumento de preços ou da redução da qualidade dos bens e 

serviços fornecidos. O poder dos fornecedores pode influenciar na rentabilidade das 

empresas, que podem não conseguir repassar os preços para o mercado, tendo, 

consequentemente, menos lucros (Porter, 2003).  

 

A rivalidade entre competidores revela-se na luta pela posição de mercado de cada 

empresa, que é trabalhada em cima do market share e podem ser influenciadas por 

ações como publicidade e propaganda, lançamento de novos produtos, concorrência 

por preços e outros (Porter, 2003). 

 

2.1.1.4 Índice de competitividade regional (ICE-F) 

 

O ICE-F utiliza algumas categorias consideradas por Porter (2003) como fatores 

fundamentais para análise da competitividade (Fundação de economia e estatística 

Siegfried Emanuel Heuser- FEE, 2006): 
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a) Recursos humanos: utilizando dados como quantidade de pessoas 

disponíveis, qualificação dos profissionais e qual o custo relacionado a esse 

pessoal; 

b) Recursos de conhecimento: baseado no nível de informações disponibilizado 

por universidades, órgãos estatísticos, instituições e outros a fim de 

desenvolver, compartilhar e difundir conhecimento; 

c) Infraestrutura: baseado na disponibilidade da infraestrutura regional, 

alinhando quantidade e qualidade disponível. 

 

O ICE-F refere-se ao eixo denominado condições dos fatores produtivos, 
buscando reunir um conjunto de informações do tipo hard data, a partir de 
dados secundários, que se associam ao referencial discutido por Porter e, 
assim, sintetizá-las em um índice que representa os atributos relativos de cada 
Unidade da Federação (UF) do Brasil naquelas variáveis que potencialmente 
conferem competitividade às regiões. Em resumo, o ICE-F privilegia a natureza 
multidimensional do trabalho de Porter, organizando 34 variáveis em grupos de 
fatores produtivos relacionados com a competitividade: qualificação da força de 
trabalho, conhecimento e inovação e infraestrutura. Os subíndices calculados 
para esses três grupos são ponderados para compor o indicador sintético sobre 
as condições dos fatores produtivos em cada UF do Brasil, ou seja, o ICE-F 
(Fundação de Economia e Estatística - FEE, 2006, p. 4).  

 

O ICE-F é trabalhado a partir de um índice de sistema de indicadores, cujas 

informações são baseadas em estatísticas levantadas, a fim de aplicar a abordagem 

de Porter no que se refere à competitividade. O índice é dividido em três frentes, 

conforme a Figura 4: recursos humanos, conhecimento e inovação e infraestrutura. 

Complementando, o grupo infraestrutura é subdividido em quatro pontos: transporte, 

comunicação, saúde e energia. Em cada um dos grupos e subgrupos, indicadores 

são utilizados para representar o ICE-F de acordo com o modelo de ponderação (ver 

equação 1), utilizando índices variáveis entre zero e um, calculados pelo método de 

função acumulada normal. Quanto mais próximo de um, melhor o posicionamento do 

índice (FEE, 2006).  

 

v = F[ (X- x) σ-¹]                (1) 

v = valor transformado da variável 

F = função distribuição acumulada da normal padrão 

X = valor da variável 

x = média amostral da variável 
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σ= desvio-padrão amostral da variável 

 

 
Figura 4.Estrutura do ICE-F.             
Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser. (2006). Índice de 
competitividade estadual:relatório executivo. 2006, 19 p. 
  

O critério de ponderação utilizado para calcular o ICE-F é o peso corresponde a 1/n 

(n = número de grupos ou subgrupos). A ponderação dos indicadores foi definida 

utilizando o método estatístico denominado Análise de Componentes Principais 

(ACP). Os pesos dos indicadores definidos pelo método ACP estão reportados na 

Tabela 1 (FEE, 2006). 
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Tabela 1 

Pesos dos indicadores do ICE-F 

Variáveis 
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População com mais de 10 anos de estudo 0,14      
Gerentes e diretores com curso superior 0,15      
Ocupados em C&T com cursos superiores 0,16      
Doutores 0,21      
Empregados com ensino superior 0,22      
Ocupados em setores C&T 0,11      
Universidades  0,15     
Ensino profissionalizante  0,16     
Cursos de pós-graduação bem conceituados  0,14     
Total dos cursos de pós-graduação  0,14     
Grupos de pesquisa que interagem com empresas  0,05     
Total de grupos de pesquisa  0,17     
Patentes  0,14     
Exportação de produtos com alta tecnologia  0,05     
Densidade rodoviária   0,23    
Rodovias pavimentadas   0,16    
Densidade ferroviária   0,25    
Terminais hidroviários   0,15    
Aeroportos   0,20    
Domicílios com computadores    0,26   
Domicílios com internet    0,25   
Domicílios com telefone fixo    0,26   
Linhas de celulares    0,23   
Médicos     0,20  
Enfermeiros     0,12  
Odontologistas     0,20  
Equipamentos de saúde     0,12  
Domicílios com rede de esgoto     0,15  
Domicílios com água encanada     0,21  
Consumo residencial de energia elétrica      0,24 
Consumo residencial de GLP      0,21 
Capacidade instalada de geração elétrica      0,19 
Capacidade instalada de gás natural      0,18 
Capacidade instalada de refino de petróleo      0,18 

* Cada subgrupo possui peso de ¼ no grupo infraestrutura. 
Fonte: adaptado deFEE - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser. (2006). 
Índice de competitividade estadual:relatório executivo. 2006, 19 p. 
 

No quesito qualificação da força de trabalho, avalia-se a qualidade e capacidade da 

mão de obra disponível para as organizações, avaliando seus conhecimentos para 

aprimorar as empresas. Neste campo as variáveis doutores e empregados com 

ensino superior possuem mais impacto na pontuação(FEE, 2006). 
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O quesito conhecimento e inovação, avalia o conhecimento gerado na região por 

meio de universidades que possam interagir com as empresas afim de formar mão 

de obra qualificada e pesquisas para desenvolve-las. Este quesito tem distribuição 

proporcional nos itens, tendo o seu menor impacto nos itens exportação de produtos 

com alta tecnologia e grupos de pesquisa que interagem com empresas(FEE, 2006). 

 

O quesito infraestrutura é segmentada em quatro pontos: transporte, comunicação, 

saúde e energia. O primeiro, transporte, avalia as características da estrutura de 

transporte da região como densidade de rodovias e ferrovias, terminais hidroviários 

e aeroportos. O segundo ponto, comunicação, trabalha com a disponibilidade de 

internet e telefonia na região, avaliando a quantidade de domicílios que possuem 

acessos a esses itens. O terceiro aspecto analisado, saúde, avalia a quantidade de 

médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, bem como disponibilidade de 

agua encanada e rede de esgoto, avaliando esses quesitos. O quarto ponto 

analisado, energia, avalia a capacidade e o consumo de energia,elétrica, gás e 

petróleo, na região (FEE, 2006). 

 

2.1.2 Fatores de competitividade organizacional: principais aspectos e 

modelos  

 

As organizações desenvolvem-se na busca por mais lucratividade e pelo desejo de 

conviver com as incertezas do negócio e têm na competitividade a busca pela 

continuidade do negócio. É fundamental que as empresas consigam transformar 

essa busca pelo desenvolvimento em conhecimento adquirido aplicado, realmente 

diferenciando o negócio dos demais (Lemos& Nascimento, 1999). 

 

Como visto anteriormente, a competitividade deve ser trabalhada também com os 

fatores internos da organização, e ela é definida pela capacidade e habilidade da 

empresa em produzir produtos melhores que os concorrentes, de acordo com sua 

capacidade produtiva, tecnológica, financeira e comercial (Machado-da-Silva & 

Barbosa, 2002). 
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Bandeira (2007) afirma que a competitividade deve ser trabalhada por meio de 

fatores críticos de sucesso, pois esses fatores direcionam a empresa ao encontro 

das metas da organização. O autor sugere que os fatores críticos de sucessos 

servem como base para indicadores de gestão, que monitorados e geridos levam a 

empresa ao sucesso. 

 

A competitividade da organização é abordada por Slack (1933), que defende que o 

sucesso da empresa de forma competitiva está diretamente relacionado ao 

desempenho das funções da organização em nível de operações/manufaturas, ao 

serem comparadas com os concorrentes.  

 

2.1.2.1 Modelo de Campos e Armas de Competitividade (CAC) 

 

Abordar corretamente os conceitos de competitividade é fundamental para a 

sobrevivência das empresas. Segundo Contador, Contador, Carvalho e 

Contador(2006), muitos entendem que as empresas não devem ser excelentes em 

tudo, mas também não indicam quais os fatores em que as empresas devem ser 

excelentes. 

 

De acordo com Contador (1995), as empresas podem trabalhar campos e armas, 

para melhor atingir seus objetivos. O campo refere-se ao que o comprador se 

interessa, podendo ser, por exemplo, preço e qualidade do produto. A arma é o meio 

pelo qual a empresa busca alcançar vantagem competitiva no mercado em que ela 

atua, podendo ser, por exemplo, produtividade, qualidade nos processos e outras. 

Como os fluxos internos da empresa são extremamente rápidos e fortes, os fatores 

campos e armas podem e são comumente confundidos (Contador, 1995). 

 

As armas com que as empresas trabalham não interessam diretamente aos 

consumidores finais, pois eles não estão preocupados com a estratégia de 

marketing, modelo de produtividade adotado ou outra característica interna da 

empresa. Eles estão preocupados com o preço que terão que pagar e com a 

qualidade do produto que está na sua mão (Contador, 1995). 
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Os campos são divididos, conforme a Figura 5, em preço, produto, prazo, imagem e 

assistência (Contador, 1995). 

 

Campo Campo da Competição 
Preço 

 
• Competição por preço 
• Competição em guerra de preço 
• Competição em promoção 

Produto 
 

• Competição em projeto 
• Competição em qualidade 
• Competição em variedade de modelos 
• Competição em novos modelos 

 
Prazo 

• Competição de cotação e negociação 
• Competição de entrega 
• Competição de pagamento 

Imagem 
 

• Competição em imagem do produto, marca e da 
empresa 

• Competição em preservação ambiental 
Assistência 

 
• Competição antes da venda 
• Competição durante a venda 
• Competição após a venda 

Figura 5.Campos da competitividade. 
Fonte: adaptado de Contador, J. C. (2008). Conceitos sobre o modelo de campos e armas da 
competição. Revista de Ciências da Administração, 10(21), 147-174. 
 

Os campos de preço trabalham pela ótica de competição por preço, participação de 

mercado ou posição no mercado. A fixação de preços baixos pode estimular o 

crescimento da empresa e aumentar a participação no mercado, caso os clientes 

sejam sensíveis ao preço. Outro aspecto importante do preço é ser uma barreira à 

entrada de concorrentes no mercado, afastando os interessados (Contador, 1995). 

  

Contador (1995) enfatiza que as empresas que decidirem competir por preço devem 

estar dispostas a reduzir seus custos em no mínimo 30%, pois assim podem ter um 

diferencial competitivo no mercado atrás do seu preço. O autor continua afirmando 

que a competição por preço pode ser interessante para as pequenas empresas, pois 

estas possuem custos mais baixos em relação à estrutura da empresa, podendo ter 

um diferencial nesse sentido quanto às grandes empresas. Outro aspecto sugerido 

pelo autor é a competição por prêmio e promoções, que é uma variante relacionada 

à competição por preços, em que as empresas podem atrair seus clientes na busca 

pela premiação, conquistando estes clientes e possivelmente os fidelizando.  
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É fundamental ressaltar, segundo Contador (1995), que a competição por preço é 

diferente da redução de custos de produção da empresa. A redução de custo da 

empresa pode visar à melhor saúde financeira, proporcionando à empresa mais 

rentabilidade. 

 

No campo da competição por produto é importante analisar a competição por 

projeto, qualidade, variedade e novos modelos. As empresas podem competir em 

projeto quando trabalham características, funções, aparência e até embalagem para 

diferenciar seu produto no mercado. A competição por qualidade do produto é uma 

estratégia em crescimento nas organizações, pois segundo Campos (1992) a 

empresa busca trabalhar a produção e o fornecimento de produtos que estão dentro 

dos requisitos dos clientes. Essa competição trabalha tendências verificadas em 

muitos países, pois a empresa visa ao futuro dos seus bens, trabalhando a 

continuidade dos seus negócios. A competição em variedade de modelos trabalha à 

medida que aumenta a importância do atendimento às necessidades e às vontades 

do cliente, elaborando a criação de valor para este. Entretanto, a empresa para lidar 

com essa competitividade necessita ter disponibilidade para mudanças de produto. 

A competição por novos produtos ou modelos considera o lançamento de novos 

produtos no mercado (Contador, 1995). 

 

No campo da competição por prazo, podem-se trabalhar três aspectos: prazo de 

cotação e de negociação, prazo de entrega e prazo de pagamento. O prazo de 

cotação e de negociação refere-se à velocidade com que a negociação é feita após 

o convite para o fornecimento. O prazo de entrega é trabalhado com a importância 

de atender o cliente no momento certo, pois muitas empresas estão atuando com 

baixo volume de estoque, necessitando do produto no prazo correto. O prazo de 

entrega é fundamental nas negociações atualmente, sendo um diferencial para o 

fechamento de contratos. O último fator de prazo é o de pagamento, tão 

fundamental quanto o preço do produto. Muitas empresas têm necessidade de 

compra de material, mas não têm o valor do pagamento a ser efetuado, sendo 

necessário prazo para que consiga fazer o pagamento (Contador, 1995). 

 

A competição em assistência técnica trabalha três pontos de assistência antes da 

venda, atendimento durante a venda e assistência após a venda. A assistência 
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antes da venda atua como assessoria destinada a ajudar o cliente na melhor 

escolha do produto ou serviço desejado. Nesse caso, é necessário que a empresa 

tenha um corpo técnico que auxilie o cliente, sendo um assessor deste cliente no 

período necessário para a decisão de compra do cliente. A competição em 

atendimento durante a venda é uma competição que busca agradar o cliente, 

conquistando-o e fidelizando-o no momento da compra. A competição por 

assistência técnica após a venda atua com a assistência técnica necessária ao 

produto, caso este tenha algum defeito ou o comprador tenha alguma dificuldade no 

seu manuseio (Contador, 1995). 

 

A competição por imagem atua em relação ao produto, marca e empresa; e na outra 

ponta em competição por preservação ambiental. O cliente compra junto com o 

produto a marca deste, denotando a qualidade do produto adquirido ou o status que 

este lhe proporcionará. As empresas percebem essa necessidade do cliente e nesse 

ponto investem para aumentar a visibilidade do seu produto. A competição por 

preservação ambiental trabalha com as empresas que não agridem o meio ambiente 

no processo de fabricação ou no descarte do seu produto. Essa vertente está cada 

vez mais bem vista pelos clientes, pois estes veem a necessidade das empresas na 

redução da poluição e manutenção do meio ambiente (Contador, 1995). 

 

2.1.2.2 Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira (ECIB) 

  

O Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira foi elaborado em 1993, sob a 

coordenação do Professor Luciano Coutinho, da Universidade de Campinas 

(UNICAMP), com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. O objetivo foi 

analisar, de forma global, a competitividade das indústrias brasileiras, 

diagnosticando limitações, detectando desafios e estratégias para que se 

enfrentassem a partir da construção de um sistema nacional de competitividade 

(UNICAMP, 2003). 

 

O modelo ECIB traz a proposta de um modelo de competitividade que analisa três 

dimensões: fatores internos, fatores estruturais e fatores sistêmicos (Figura 6). 
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Figura 6.Fatores determinantes da competitividade. 
Fonte: Coutinho e Ferraz (1994, p. 19). 
 

Os fatores internos podem ser diretamente controlados pela empresa, pois se 

referem a gestão, inovação, produção e recursos humanos. Esses fatores podem 

ser utilizados pelas empresas como forma de criar e/ou ampliar vantagens 

competitivas frente aos concorrentes (Coutinho& Ferraz, 1994). 

 

Os fatores estruturais são parcialmente influenciados pelas empresas, são 

constituídos pelo ambiente competitivo enfrentado por elas. Nesses fatores estão 

mercado consumidor, grau de sofisticação e outros requisitos do produto, 

oportunidade de acesso a outros mercados, formas e custos de comercialização, 

configuração da indústria (concentração, insumos, alianças, verticalização e outros), 

concorrência, sistema fiscal-tributário e práticas de importação e exportação 

(Coutinho& Ferraz, 1994). 

 

Os fatores sistêmicos são analisados como aspectos macroeconômicos (taxa de 

juros, câmbio, oferta de crédito), político-institucionais (política tributária e regras de 

poder de compra), infraestrutura (disponibilidade de energia, transportes, 

telecomunicações e serviços tecnológicos), sociais (mãodeobra, políticas 

trabalhistas e de seguridade social), regionais (distribuição da produção), e 

internacionais (comércio mundial, fluxos capital, de investimento de risco e de 
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tecnologia, acordos internacionais e políticas de comércio exterior) (Coutinho& 

Ferraz, 1994).  

 

2.2 Pequenas empresas: principais características no Brasil e em Minas Gerais 

 

As MPME vêm ganhando mais notoriedade nos últimos anos no Brasil. 

Pesquisadores têm analisado essas empresas e estudado o seu comportamento e 

sua importância para economia nacional. Um dos maiores entraves encontrados é a 

heterogeneidade existente entre essas empresas, o que dificultaproposições de 

teorias e conclusões adequadas a elas, o que difere dos estudos das grandes 

empresas, que apresentam maior número de estudos (Leone& Leone, 2012). 

 

O Cadastro Central de Empresas (CEEMPRE) do IBGE apresenta em seu Estudo 

Demografia das Empresas 2012, publicado no ano de 2014, que no Brasil continha 

cerca de 4,6 milhões de empresas ativas, que contavam com 40,7 milhões de 

pessoas, 83,4% dessas como funcionários e 16,6% como sócios/proprietários. 

 

Com base nos dados da Figura 7, nota-se que houve mudança mais significativa nas 

empresas que não possuem funcionários: 76% das que entraram no mercado não 

possuíam funcionários, 22,1% das novas possuíam um a nove funcionários e 1,9% 

das novas possuíam mais de nove funcionários. Os 87,7% que fecharam no mesmo 

período eram empresas que não possuíam funcionários, 11,6% possuíam um a nove 

funcionários e 0,7% possuíam mais de nove funcionários. Em números absolutos, 

houve perda de 48.015 empresas que não possuíam funcionários, quando se 

relacionam entrada e saída de empresas no mercado (IBGE, 2014). 
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Figura 7. Eventos demográficos das empresas, por faixas de pessoal ocupado 
assalariado, segundo as variáveis selecionadas – Brasil, 2012. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2009-2012. 

 

Analisando as empresas com base no número de pessoas com escolaridade acima 

de nível superior, de acordo com a Figura 8, observa-se que,nas empresas que 

saíram do mercado, 94,2% dos assalariados não possuíam ensino superior. 

Comparando com empresas que sobreviveram no mercado, o número de pessoas 

sem ensino superior caiu para 89,4% dos assalariados, reduzindo em 4,8%, 

entretanto o índice permanece alto.  (IBGE, 2014). 
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Figura 8: Pessoal ocupado assalariado, por sexo e nível de escolaridade, segundo o 
tipo de evento demográfico – Brasil, 2012. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2009-2012. 

 

O estudo do SEBRAE (2014) avalia as causas das mortes das MPE. Ao abrir as 

empresas muitos empresários não levantam informações sobre o mercado e não 

realizam planejamentos básicos para início da empresa. Segundo a pesquisa 46% 

das empresas não conheciam os hábitos dos clientes, e não sabiam o número de 

potencias clientes do mercado. 39% não sabiam qual era o capital de giro 

necessário para a manutenção da empresa e 31% não sabiam o valor total do 

investimento para a implantação da empresa.  

 

O estudo aponta, tabela 2, os fatores que segundo os empresários são impactantes 

para a sobrevivência da empresa. Fatores como planejamento antes da abertura, 

são considerados importantes para 49% dos empresários que fecharam suas 

empresas, e 36% dos que permanecem abertos. 34% das empresas ativas 

consideram importante uma boa gestão do negócio após a abertura, e 22 % das 

empresas que fecharam consideram esse fator fundamental. Outros fatores são 

apontados como políticas governamentais, problemas pessoais envolvidos no 

negócio, situação da economia e outros (SEBRAE, 2014). 
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Tabela 2 

Fatores impactantes para sobrevivência das empresas 

Fatores 
Empresas 

ativas 
Empresas 
encerradas 

Planejamento antes da abertura 36% 49% 

Boa gestão do negócio após a abertura 34% 22% 

Políticas governamentais de apoio aos pequenos negócios 14% 14% 

Evitar que os problemas pessoais prejudiquem o negócio 8% 9% 

Melhora da situação econômica do país 7% 6% 

Outros fatores 1% 0% 
Fonte: SEBRAE (2014), Causa Mortis. 
 

Os principais motivos para o fechamento das empresas segundo o empresários que 

fecharam as empresas, Tabela 3, são a falta de capital/lucro para 19%, encontrou 

outra atividade para 14%, 9% alegam falta de clientes, 8% afirmam problemas no 

planejamento e administração, 9% afirmaram ter problemas particulares, 8% 

perderam o cliente único da empresa, 7% tiveram problemas entre os sócios, 6% 

problemas com burocracia e impostos, 3% concorrência forte impactou nos 

negócios, e outros fatores foram apontados por 17% dos empresários que fecharam 

a empresa. 

 

Tabela 3 

Motivos para fechamento da empresa 

Motivos % 

Falta de capital/ lucro 19% 

Encontrou outra atividade 14% 

Falta de clientes 9% 

Problemas de planejamento/ administração 8% 

Problemas particulares 9% 

Perda do cliente único 8% 

Problemas com sócios 7% 

Burocracia/ impostos 6% 

Concorrência forte 3% 
Outros motivos (problemas com fornecedores, sazonalidade dos produtos e 
serviços e criminalidade na vizinhança) 17% 
Fonte: SEBRAE (2014), Causa Mortis. 
 

O estado de Minas Gerais, de acordo com SEBRAE (2012), possuía cerca 559.781 

MPE.  Destas empresas 43% tinham mais de 5 anos de existência, 3% de 4 a 5 

anos, 3% de 3 a 4 anos, 4% de 2 a 3 anos, 8% de 1 a 2 anos e 39% menos de 1 ano 
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de fundação. Ao analisar os setores, 28% das PME de Minas Gerais são da área de 

serviços, 52% do comercio, 4% da construção civil e 16% da área industrial. 

 

A participação das MPE relacionados ao mercado, 73% das empresas realizam 

vendas para clientes no próprio município, 15% no âmbito estadual, 11% nível 

nacional e 1% vendas internacionais (SEBRAE, 2014). 

 

2.2.1 Classificações das empresas por porte 

 

A classificação das empresas é necessária para segmentar os estudos e defini-las 

de acordo com suas características. Segundo Leone e Leone (2012), podem-se 

classificar as empresas quanto ao seu tamanho, à propriedade, ao controle, ao 

capital, à idade, ao setor de atuação, à sua relação com o mercado externo, à sua 

área de atuação, à governança corporativa e às suas responsabilidades social e 

ambiental. A definição mais usual pelos países é baseada no número de 

empregados e faturamento (Leone& Leone, 2012). 

 

O governo dos EUA definiu, com base no “Select Service Act” no ano de 1948, as 

pequenas empresas como as que não dominassem mercado e com número inferior 

a 500 empregados. A União Europeia, via “Comission Recomendation” de 2003, 

definiu que uma microempresa deve ter até 10 funcionários e faturamento anual de 

até €2 milhões; a pequena empresa deve ter no máximo 50 funcionários e 

faturamento anual de até €10 milhões; a média empresa deve empregar até 250 

pessoas e ter faturamento anual de até €50 milhões (Leone& Leone, 2012).  

 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) no ano de 1998, conforme a Figura 9, 

definiu parâmetros para o tamanho das empresas de acordo com critérios de 

faturamento, número de empregados e setor ao qual pertence (Leone& Leone, 

2012). 
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Figura 9. Classificação pelo tamanho segundo o Mercosul 
Fonte: adaptado de Leone, R. J. G., & Leone, N. M. C. P. G. (2012). Pequenas e médias empresas: 
Contribuições para a discussão sobre por que e como medir o seu tamanho. RAUnP. Ano IV. 
 

No ano de 2002, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

realizou uma pesquisa que apresentou dados internacionais sobre as micro, 

pequenas e médias empresas (Figura 10). A Argentina trabalha com critérios de 

faturamento anual em com diferentes faixas para agropecuária, indústria/mineração, 

comércio e serviços e o número de empregados. Canadá, Rússia, Alemanha e 

Suíça trabalham com o número de empregados. Já os Estados Unidos diferenciam 

pelo número de empregados para a maioria das empresas manufatureiras e as 

indústrias de mineração; e receita anual média (três últimos anos fiscais) para as 

empresas nãomanufatureiras. Alguns países trabalham com indicadores 

diferenciados, como a Singapura, que analisa o patrimônio líquido e produtivo das 

empresas como um dos critérios para definição do tamanho da empresa (Leone& 

Leone, 2012). 

Pais Critério 

Argentina •Faturamento anual (expresso em pesos), com diferentes faixas para 

agropecuária, indústria/mineração, comércio e serviços; 

•Número de empregados. 

Canadá •Número de empregados. 

Alemanha • Número de empregados 

EUA • Número de empregados, para a maioria das empresas manufatureiras e 

as indústrias de mineração; 

• Receita anual média (três últimos anos fiscais), para as empresas não-

manufatureiras; 

• Obs.: estabelece algumas exceções em construção civil, indústria, 

mineração, comérciovarejista, serviços e comércio atacadista. 

Suíça • Número de empregados. 

Rússia Número de empregados, definindo diferentes faixas para 

indústria/construção civil/transporte, comércio varejista/serviços, 

agricultura/ciência/tecnologia e outros. 
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Cingapura • Controle do Patrimônio Líquido; 

• Patrimônio produtivo (expresso em moeda nacional); 

• Número de empregados. 

Figura 10. Classificação pelo faturamento pelo mundo 
Fonte: adaptado de Leone, R. J. G., & Leone, N. M. C. P. G. (2012). Pequenas e médias empresas: 
Contribuições para a discussão sobre por que e como medir o seu tamanho. RAUnP. Ano IV. 
 

No Brasil, as duas principais normas para classificação das empresas são a 

resolução do Mercosul e o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte(Leone&Leone, 2012). Alguns órgãos e entidades do país trabalham alguns 

critérios diferenciados (Figura 11). 

 

 

ÓRGÃO MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA MÉDIA EMPRESA 

Banco do Brasil Até R$700 mil 
Entre R$700 mil e 

R$6,125 milhões 

Entre R$6,125 milhões 

e R$35 milhões 

BNB Até R$412 mil 
Entre R$412 mil e 

R$2,024 milhões 

Entre R$2,024 milhões 

e R$35 milhões 

BNDES Até R$1,2 milhão 
Entre R$1,2 milhão e 

R$10,5 milhões 

Entre R$10,5 milhões 

e R$60 milhões 

CEF  Até R$244 mil 
Entre R$244 mil e R$7 

milhões 

ANVISA Até R$240 mil 
Entre R$240 mil e 

R$2,4 milhões 
Até R$6 milhões 

Ministério do 

desenvolvimento, 

indústria e comércio 

(Critérios: Número de 

Funcionários e valor 

exportado no período. 

Prevalece o resultado 

no maior porte.) 

Até 10 funcionários 

Até U$400 mil 

De 11 a 40 

funcionários 

Até U$3,5 milhões 

De 41 a 200 

funcionários 

Até U$20 milhões 

Previdência Social 

(Critério: Valor 

recolhido 

mensalmente de 

contribuições sociais 

efetuados pela 

empresa) 

 

 
Até 35 salários 

mínimos 

De 35 a 250 salários 

mínimos 
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Receita Federal para 

efeito do SIMPLES. 
Até R$120 mil 

Entre R$120 mil e 

R$1,2 milhão 
 

SEBRAE (indústria). 

(Critério: número de 

empregados) 

Até 19 funcionários 
Entre 20 e 99 

funcionários 

Entre 100 e 499 

funcionários 

SEBRAE (comercio e 

serviço). (Critério: 

número de 

empregados) 

Até 9 funcionários 
Entre 10 e 49 

funcionários 

Entre 50 e 99 

funcionários 

IBGE (comércio e 

serviços) 
Até 9 funcionários 

De 10 a 49 

funcionários 

De 50 a 99 

funcionários 

IBGE (indústria) Até 19 funcionários 
De 20 a 99 

funcionários 

De 100 a 499 

funcionários 

ANPEI  Até 100 funcionários 
Entre 100 e 500 

funcionários 

FIESP Até 09 funcionários 
De 10 a 99 

funcionários 

De 99 a 499 

funcionários 

 

ANPEI: Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras; 
ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; BNB: Banco do Nordeste do Brasil; BNDES: 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social; CEF: Caixa Econômica Federal; FIESP: 
Federação das Indústrias de São Paulo; GFIP: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social; SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 
Figura 11. Critérios de órgãos e entidades brasileiras. 
Fonte: adaptado de Leone, R. J. G., & Leone, N. M. C. P. G. (2012). Pequenas e médias empresas: 
Contribuições para a discussão sobre por que e como medir o seu tamanho. RAUnP. Ano IV. 
 

2.2.2 Competitividade das empresasno Brasil 

 

Segundo dados do SEBRAE (2006) em suas pesquisas dos indicadores de 

competitividade na indústria brasileira,foram analisados alguns fatores importantes 

para o desenvolvimento das empresas. A pesquisa analisou fatores como qualidade, 

design, tecnologia, recursos humanos e infraestrutura. 

 

No quesito qualidade as empresas brasileiras apresentaram evolução, pois os 

produtos foram entregues em prazos mais curtos que foram cumpridos em maior 

proporção. Os números de defeitos nos produtos tiveram queda e, 

consequentemente, houve diminuição no retrabalho nessas empresas (SEBRAE, 

2006). 
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No quesito design, no contexto da pesquisa relacionado às atividades que abrangem 

a concepção do produto, desenho, desenvolvimento do protótipo, até a estruturação 

da cadeia de fornecedores, verificou-se que as MPEcontinuam defasadas, com 

menos da metade dessas empresas se preocupando com esse item. Em 

contrapartida, 55% das médias empresas estão observando e modificando sua 

estrutura para atendimento destes quesitos (SEBRAE, 2006).  

 

No tocante à tecnologia, o terceiro quesito analisado pela pesquisa do SEBRAE, 

foramavaliadas as estratégias das empresas na implantação de tecnologia e na 

melhoria dos seus processos internos utilizando a tecnologia, que podem levar a 

ganhos de competitividade. Os resultados revelam que as MPE visualizam a 

importância do seu desenvolvimento nesse quesito e estão investindo, mesmo que 

em menor quantidade que as empresas de maior porte. O percentual de MPE com 

novos produtos lançados nos últimos dois anos aumentou de 49%, em 1999, para 

74,5%, em 2003. O investimento em máquinas e equipamentos também aumentou, 

passando de 52% em 1999 para 78% em 2013 (SEBRAE, 2006). 

 

O quarto aspecto da pesquisa analisou os recursos humanos das MPE. Houve 

aumento no investimento dos empregados. Em 1999 apenas 49,4% das empresas 

investiam em treinamento, aumentando em 2003 para 66,7%. Em contrapartida a 

essa melhora, apurou-se que houve aumento nos acidentes de trabalhos nessas 

empresas, passando de 22% em 1999 para 42% em 2003 (SEBRAE, 2006). 

 

O último aspecto analisado foi a infraestrutura, mesmo sendo um fator externo às 

empresas e estas não possuírem grande influência sobre suas condições. Para as 

MPEa infraestrutura logística do país apresenta problemas, principalmente as 

rodovias (SEBRAE, 2006).  

 

A confederação nacional das indústrias (CNI) em seu relatório sobre a 

competitividade do Brasil em 2014, apresenta um comparativo entre as empresas 

brasileiras com outros 14 países. Os fatores analisados foram disponibilidade e 

custo de mão de obra, disponibilidade e custo de capital, infraestrutura e logística, 
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peso dos tributos, ambiente macroeconômico, ambiente microeconômico, educação 

e tecnologia e inovação (CNI, 2015).  

 

A competitividade geral das empresas brasileiras, Figura 12, está na decima quarta 

posição, ganhando somente das empresas da Argentina (CNI, 2015).  

 

 
Figura 12.Posição competitiva dos Países analisados 
Fonte: CNI (2015). Competitividade Brasil 2014. –Brasília: SEBRAE, 2015. 
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No quesito disponibilidade e custo de mão de obra o Brasil está na 4ª (quarta) 

posição, perdendo de México, Chile e Colômbia. No quesito disponibilidade e custo 

de capital, o Brasil está em último lugar dos países analisados. Analisando a 

infraestrutura e logística o brasil está em decimo quarto, sendo melhor somente do 

que a Colômbia. Analisando o peso dos tributos o brasil aparece na decima terceira 

colocação, com seus tributos somente sendo menores que Argentina e Espanha. O 

Brasil no quesito ambiente macroeconômico ocupa a decima segunda posição e no 

microeconômico a decima primeira posição. No quesito educação a competitividade 

brasileira está em nono lugar e no quesito tecnologia e inovação em oitavo (CNI, 

2015). 

 

Dentro da análise de competitividade o SEBRAE estuda a competitividade dos 

municípios mineiros de acordo com alguns aspectos: performance econômica; 

capacidade de alavancagem do governo; quadro social; suporte a negócios; 

infraestrutura (SEBRAE, 2013). 

 

Esses fatores permitem a análise de cada cidade, micro e macrorregião, mostrando 

as características de cada um, os problemas e as vantagens para desenvolvimento 

das empresas. 

 

Subíndice Variáveis 

 
Performance econômica   
 

• Atividade econômica 
• Comércio internacional 
• Remuneração  
• Emprego 

Capacidade de alavancagem do governo • Finanças públicas 
Quadro social  • Indicadores sociais 
 
Suporte aos negócios 
 

• Mercado de trabalho 
• Instituições de apoio 
• Multiplicidade da economia 

 
 
Infraestrutura  

• Infraestrutura básica 
• Educação 
• Saúde 
• Meio ambiente 

Figura 13.Fatores de competitividade regional: SEBRAE. 
Fonte: adaptado de SEBRAE (2013). Índice de competitividade dos municípios mineiros. – Belo 
Horizonte: SEBRAE, 2013. 
 

De acordo com os dados do SEBRAE (2013), as 10 principais cidades em 

competitividade no estado são: Belo Horizonte, Uberlândia, Nova Lima, Juiz de Fora, 
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Uberaba, Poços de Caldas, Varginha, Ipatinga, Sete Lagoas e Divinópolis (Figura 

14).   

 

 
Figura 14.10 cidades mais competitivas de Minas Gerais. 
Fonte: adaptado de SEBRAE (2013). Índice de competitividade dos municípios mineiros. – 
Belo Horizonte: SEBRAE, 2013. 

 

Segundo o SEBRAE (2013), as regiões do estado de Minas Gerais são classificadas 

de acordo com o índice geral, sendo as regiões Centro e Triângulo com a melhor 

classificação, média, e as regiões Jequitinhonha e Mucuri e a Norte com as piores 

classificações, muito baixa (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Competitividade das regiões de Minas Gerais. 
Fonte: adaptado de SEBRAE (2013). Índice de competitividade dos municípios 
mineiros. – Belo Horizonte: SEBRAE, 2013. 
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As cidades do Vale do Rio Doce são divididas em Microrregiões, Aimorés, Caratinga, 

Governador Valadares, Guanhães, Ipatinga e Itabira. O índice da região é baixo, 

tendo região de Ipatinga com o mais alto índice com 43,18, seguido da região de 

Itabira com 36,93 e de Governador Valadares com 31,35. As regiões de Aimorés, 

Caratinga e Guanhães possuem índice muito baixo com 16,25, 16,45 e 6,56, 

respectivamente (TABELA 4). 

 

Tabela 4 

Índice geral nas microrregiões do Rio Doce 

Microrregiões Índice Geral 

Aimorés 16,25 

Caratinga 16,45 

Governador Valadares 31,35 

Guanhaes 6,56 

Ipatinga 43,18 

Itabira 36,93 

Fonte: adaptado de SEBRAE (2013). Índice de competitividade dos municípios mineiros. – Belo 
Horizonte: SEBRAE, 2013. 
 
 
2.3 Proposição do modelo-síntese: fatores críticos de competitividade para 

MPME - contribuições do referencial teórico 

 

Com base nos modelos referenciados, este trabalho propõe um modelo sintético a 

ser trabalhado para a análise da competitividade de pequenas e médias empresas 

do Vale do Rio Doce.  

 

O modelo proposto na Figura 16 trabalha fatores externos à empresa, como 

infraestrutura, conhecimento e inovação, recursos humanos, eficiência do governo, 

desempenho econômico, recursos financeiros e recursos naturais. Os fatores 

internos a serem estudados são estratégia, gestão, capacidade para inovação, 

capacidade produtiva, recursos humanos e capacidade mercadológica da empresa.  

 



Figura 16: Modelo de análise
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

2.3.1 Fatores externos 

 

Os fatores externos, conforme Figura 1

embora elas não tenham

com base nos modelos de competitividade global e regional.

 

Figura 17: Referencial teórico
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os fatores externos serão analisados de acor

de levantamento de dados para a análise situacional (Figura 1

de análise dos fatores da competitividade de MPME. 
 

 

Os fatores externos, conforme Figura 17, são os que influenciam as empresas, 

tenham controle sobre esses fatores. A proposição foi desenvolvida 

com base nos modelos de competitividade global e regional. 

teórico: modelo proposto fatores externos. 
 

ão analisados de acordo com as suas variáveis como forma 

de levantamento de dados para a análise situacional (Figura 18). 
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s que influenciam as empresas, 

le sobre esses fatores. A proposição foi desenvolvida 

 

do com as suas variáveis como forma 

).  
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Fatores Variáveis 
Infraestrutura • Densidade e qualidade das rodoviárias, ferroviárias e aeroportos 

• Disponibilidade de energia, telefonia e internet 
Conhecimento e inovação • Número de universidade e centros de pesquisas 

• Relação entre essas instituições e as empresas  
Recursos humanos • Média de anos de estudos 

• Índice de analfabetismo 
• Expectativa de vida 
• Percepção de conhecimento da mão de obra disponível pelas 

empresas 
Eficiência governamental • Políticas públicas que influenciam as empresas 
Desempenho econômico • PIB per capita 

• Remuneração média 
• Taxa de desemprego 
• Saldo da balança comercial da região 

Recursos financeiros • Número de bancos oficiais 
• Disponibilidade de captação de recursos 
• Facilidade de captação de recursos 
• Relacionamento entre instituições bancárias e empresas  

Recursos de materiais • Quantidade de fornecedores na região 
• Qualidade desses fornecedores 
• Capacidade de atendimento dos fornecedores 
• Efetividade dos fornecedores 

Figura 18.Modelo proposto: fatores externos. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

O fator infraestrutura analisa os aspectos e qualidade da malha ferroviária, 

rodoviária e aérea da região analisada, quantidade e qualidade de energia, telefonia 

e internet para o desenvolvimento das empresas na região. O fator conhecimento e 

inovação trabalha o relacionamento entre as empresas, centro de pesquisas e 

universidades na região e se existe uma troca de informações entre essas para o 

desenvolvimento das empresas.  

 

O fator recursos humanos analisa a quantidade e qualidade da mão de obra 

disponível na região para melhoria e/ou ampliação das organizações, observando 

aspectos como conhecimento, idade e outros aspectos.O fator eficiência 

governamental analisa fatores do relacionamento entre governo e organizações, 

observando as políticas públicas que impactam as empresas e seu 

desenvolvimento.  

 

O fator desempenho econômico analisa o desenvolvimento regional referente ao 

crescimento financeiro, PIB, taxa de desemprego e outros fatores que indicam o 



desempenho regional e como está o seu desenvolvimento. O fator recursos 

financeiro, observa o relacionamento entre as organizações bancarias e as 

empresas, com a análise da disponibilidade e facilidade na obt

fator recursos de materiais, analisa a disponibilidade de fornecedores locais, 

qualidade e quantidade de matéria se estão de acordo com a necessidade das 

empresas. 

 

2.3.2 Fatores internos 

 

Os fatores internos abrangem os 

têm formas de trabalhá-los

competitividade interna das organizações

Figura 19: Referencial teórico
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os fatores internos, conforme Figura 

aprofundando assim a análise da organização. 

 

Fatores 
Gestão e Estratégia 

Recursos Humanos 

Capacidade 
Mercadológica 

Inovação 

Figura 20. Modelo proposto fatores internos. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

desempenho regional e como está o seu desenvolvimento. O fator recursos 

financeiro, observa o relacionamento entre as organizações bancarias e as 

empresas, com a análise da disponibilidade e facilidade na obtenção de credito. O 

fator recursos de materiais, analisa a disponibilidade de fornecedores locais, 

qualidade e quantidade de matéria se estão de acordo com a necessidade das 

 

abrangem os que influenciam internamente as empresas e elas 

los. A proposição foi desenvolvida com base nos modelos de 

competitividade interna das organizações (Figura 19). 

eórico:modelo proposto fatores internos. 
 

Os fatores internos, conforme Figura 20, são segmentados em variáveis, 

aprofundando assim a análise da organização.  

Variáveis 
• Disponibilidade e qualidade de informações para tomada de decisão;
• Ferramentas e técnica utilizadas pela empresa;
• Formação dos gestores da empresa; 
• Participação de empregados qualificados na empresa. 
• Conhecimento dos concorrentes e dos consumidores
• Capacidade de assistência ao cliente 
• Fatores de decisão de definições de preços por parte das empresas. 
• Investimento em pesquisa e desenvolvimento; 
• Investimento em novas tecnologias e novas ferramentas de trabalho;
• Melhorias no produto e serviços da organização;
• Diversificação dos produtos e serviços da empresa.

Modelo proposto fatores internos.  
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desempenho regional e como está o seu desenvolvimento. O fator recursos 

financeiro, observa o relacionamento entre as organizações bancarias e as 

enção de credito. O 

fator recursos de materiais, analisa a disponibilidade de fornecedores locais, 

qualidade e quantidade de matéria se estão de acordo com a necessidade das 

internamente as empresas e elas 

. A proposição foi desenvolvida com base nos modelos de 

 

, são segmentados em variáveis, 

Disponibilidade e qualidade de informações para tomada de decisão; 
utilizadas pela empresa; 

Participação de empregados qualificados na empresa.  
Conhecimento dos concorrentes e dos consumidores 

isão de definições de preços por parte das empresas.  
 

Investimento em novas tecnologias e novas ferramentas de trabalho; 
Melhorias no produto e serviços da organização; 

viços da empresa. 
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O fator gestão e estratégia analisa as ações realizadas pelas empresas, utilização 

de ferramentas de gestão e desenvolvimento das estratégias para o 

desenvolvimento da organização. O fator recursos humanos observa a qualidade da 

equipe de trabalho das empresas, conhecimento e desenvolvimento dos recursos 

humanos.  

 

A capacidade mercadológica analisa a capacidade da organização de analisar o 

mercado, observando concorrentes e clientes e desenvolvendo seus produtos e/ou 

serviços de acordo com o direcionamento do mercado e analisando os aspectos 

referentes a precificação. O fator inovação analisa o desenvolvimento dos produtos 

e processos da empresa com o aumento da tecnologia, desejos dos consumidores e 

demandas de mercado, observando o investimento das empresas no 

desenvolvimento dos processos e produtos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Este capítulo apresenta conceitos fundamentais relativos às metodologias de 

pesquisa aplicadas a este trabalho e também os procedimentos e critérios adotados 

para a obtenção e análise dos dados. 

 

Para atender ao objetivo do presente estudo, que é analisar os fatores críticos que 

mais contribuem para o aumento da competitividade das MPMEdo Vale do Rio 

Doce, em Minas Gerais, foi realizada pesquisa descritiva qualitativa e quantitativa 

amostral com os gestores e/ou proprietários de empresas situadas na região Vale do 

Rio Doce, Minas Gerais.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa descritiva busca conhecer um fenômeno sem alterá-lo, entendendo o 

objeto de análise em determinado tempo e espaço (Selltiz, Cook & Wrigshtsman, 

1987). Collins e Hussey (2005) corroboram afirmando que a pesquisa descritiva 

indica o comportamento dos fenômenos, usada para levantar informações sobre as 

características de determinado problema. Gil (2002) complementa que uma das 

vantagens da pesquisa descritiva é a forma como os dados são padronizados a 

partir da utilização de modelos e técnicas de coletas de dados, pelo uso de 

questionários em entrevistas estruturadas. 

 

Collis e Hussey (2005) prelecionam que o corte transversal é uma metodologia para 

trabalhar informações em diversas variáveis e em diferentes contextos. Malhotra 

(2001) preconiza que a pesquisa de corte transversal trabalha dados coletados pelo 

pesquisador em uma amostra. A coleta, sendo realizada apenas uma vez, é 

considerada corte transversal único; e se for realizada em diferentes períodos é 

considerada corte transversal múltiplo. No caso deste trabalho, será realizada uma 

única coleta de dados da amostra, ou seja, corte transversal único. 

 

O tipo de abordagem é qualitativa-quantitativa, pois o objetivo do trabalho é levantar 

informações e dados estatísticos para compreender os fatores críticos e entendê-los 

no tocante à influência destes na busca pela competitividade das MPME no Vale do 
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Rio Doce, Minas Gerais. Estudando organizações, a pesquisa quantitativa permite a 

mensuração de reações, opiniões, atitudes e hábitos em um universo por meio de 

uma amostra que representa estatisticamente o todo (Terence& Escrivão, 2006). A 

pesquisa quantitativa caracteriza-se no emprego da quantificação na coleta de 

dados e no tratamento desses dados, em que é usada a estatística. Esse método 

direciona a garantia dos resultados, evitando distorções na interpretação e análise 

dos dados. O método quantitativo é utilizado quando buscam descobrir e classificar 

a relação entre variáveis (Richardson, 1999). 

 

Nas pesquisas quantitativas (quanti), os dados são representados por 
métricas quantitativas, tendo como elemento de apoio central a linguagem 
matemática como sua forma de expressão e tratamento. Por ser a 
matemática uma linguagem não ambígua com maior rigor de conceituação e 
operacionalização, seu emprego em ciências sociais aplicadas, segundo 
alguns adeptos, reduz os vieses interpretativistas ambíguos de outros 
modelos de análise dos fenômenos (Gonçalves& Meirelles, 2004, p.59-60). 

 

Os métodos qualitativos (quali) são procedimentos de interpretação de dados dos 

fenômenos que empregamos no nosso dia a dia. Trata-se de dados característicos, 

estabelecidos em determinado contexto, exibindo uma parte da realidade 

(Neves,1996). 

 

Com base nos fatores do modelo propostode análise dos fatores da competitividade 

de MPME foram elaboradas as perguntas, conforme Figura 21. 

Análise Fator Pergunta 

Externa 

Infraestrutura 

Relacionado à infraestrutura da região onde a empresa 
está situada, as rotas logísticas (rodoviárias, ferroviárias e 
aeroportos) satisfazem a necessidade da empresa? 
Relacionado à infraestrutura da região onde a empresa 
está situada, a disponibilidade de energia, telefonia e 
internet atende às demandas da sua empresa? 

Conhecimento e 

Inovação 

Relacionado a inovação e desenvolvimento empresarial, 
existe algum trabalho de universidades que auxilia o 
negócio da sua empresa? (Treinamentos, palestras, 
estagiários e outros) 

Recursos Humanos 
Relacionado à qualidade de mão de obra disponível no 
mercado, atende às suas expectativas relacionadas a 
conhecimento e habilidades dos candidatos? 

Eficiência do 

governo 

O governo da sua cidade ou estado auxilia no 
desenvolvimento de políticas públicas para o 
desenvolvimento das empresas na sua região? 

Recursos 

Financeiros 
Existe disponibilidade, facilidade na obtenção de crédito e 
bom relacionamento com as instituições financeiras? 
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Recursos Materiais 

Relacionado aos fornecedores da sua empresa, existem 
quantidade e qualidade na sua região nos 
produtos/serviços adquiridos pela sua empresa? 
Os fornecedores da sua empresa atendem você no 
tempo necessário e tem capacidade de atender às suas 
demandas? 

Interna 

Estratégia e Gestão 

A gestão da sua empresa é baseada em técnicas da 
administração? 
Quais técnicas de gestão sua empresa utiliza: 
(   )Fluxo de caixa 
(   )Controle de receitas e despesas 
(   )Gestão de estoques 
(   )Planejamento estratégico 
(   )Análise de mercado 
(   )Gestão de pessoas por competências 
(   )Gestão da empresa com indicadores 
(   )Gestão da qualidade 
(   )Gestão de marketing 
(   )Plano de cargos e salários 
(   )Processos produtivos definidos 
Quais as maiores dificuldades para gerenciar sua 
empresa? 

Recursos Humanos 

Na sua empresa, você possui mão de obra qualificada 
para as funções que você considera fundamentais?  
Os gerentes e/ou proprietários da empresa possuem 
formação qualificada para o cargo que exercem? 

Capacidade 

Mercadológica 

A empresa estuda os concorrentes para observar, 
buscando assim melhorar a sua empresa? 
A empresa atende a todas as demandas dos clientes no 
quesito qualidade do produto/serviço, preço e capacidade 
de entrega? 
Como a empresa define os preços dos produtos: 
(   ) Com base no custo 
(   ) Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: 
preço de compra + 80%) 
(   ) Com base nos concorrentes 

Inovação A empresa trabalha inovação nos processos e produtos, 
buscando estar à frente da demanda do mercado? 

 
Figura 21: Questões baseadas no Modelo de análise dos fatores da competitividade de MPME. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

3.2 População e amostra 

 

Esta pesquisa tem como estudo as MPME do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. O 

estudo será amostral, com uma parte das empresas do Vale do Rio Doce. O 

processo de estudo amostral trabalha diretamente o conceito da validade científica, 

cujos resultados do subconjunto analisado, sem dúvida, são representativos do 

contexto geral, sendo um importante recurso científico para análise (Fontanella, 

Ricas & Turato, 2008). 
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Para a realização da pesquisa, foi elaborado um questionário estruturado (Apêndice 

A) que, segundo Malhotra (2001), visa à padronização na etapa de coleta dos 

dados, utilizando uma ordem predefinida das perguntas. Os questionários foram 

enviados para 5.000 empresas do Vale do Rio Doce, via e-mail, tendo como base a 

listagem de empresas afiliadas a associações comerciais, Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL) e Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). 

Obteve-se retorno de 104 empresas, número correspondente a 2,08% de toda a 

população com dados disponíveis para a pesquisa. 

 

3.3 Técnicas de coleta e análise dos dados 

 

 
 

Objetivos específicos 

 
 

Autores 

 
Tipo de 

Pesquisa 
 

Fonte/ 
instrumento 
de coleta de 

dados 
Relatar os fatores de competitividade 
organizacional necessários para a melhoria 
da performance das empresas, adaptando-
os à realidade das MPME do Vale do Rio 
Doce (MG) 

 Pesquisa 
Bibliográfica 

 
 

Identificar e analisar as características 
organizacionais das MPME mineiras do 
Vale do Rio Doce (MG) frente aos fatores 
críticos necessários para o aumento da 
competitividade das mesmas. 

Contador (1995); 
Coutinho & Ferraz 

(1994) 
 

Pesquisa de 
campo 

 

Questões: 
9-17 

Indicar os fatores de competitividade global 
e regional necessários para a melhoria da 
performance das empresas, adaptando-os 
à realidade das MPME do Vale do Rio 
Doce (MG). 

Porter (1990); 
Porter (1993); 
FEE (2006); 

De Carvalho et al. 
(2012) 

Pesquisa de 
campo 

Questões: 
1-8 

Propor um modelo para análise dos fatores 
de competitividade externa e interna, com 
base no referencial teórico, a ser aplicado 
nas MPME mineiras do Vale do Rio Doce 
(MG). 

 Pesquisa 
Bibliográfica 

 

Figura 22. Síntese da pesquisa. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Como técnica de coleta de dados primários, foi feita pesquisa quantitativa e 

qualitativa por meio de questionário estruturado com questões abertas e fechadas 

enviados às empresas via plataforma on-line do Google Drive. Foram realizadas as 

estatísticas descritivas que utilizaram como amostras os respondentes da pesquisa 

para avaliação dos fatores críticos da competitividade. No questionário, os 

parâmetros seguiram uma escala de sim e não, para avaliação do fator de 

competitividade. Como ferramenta de tabulação e análise dos dados foi utilizado o 
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software Excel, com base em suas ferramentas de planilhas eletrônicas e de 

estatística, o que permitiu mais agilidade e confiabilidade das informações geradas. 
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4 APRESENTAÇÕES E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi respondida por 104 MPMEdo Vale do Rio Doce, de 15 municípios 

diferentes (Tabela 5). As empresas de Governador Valadares foram as que mais 

responderam à pesquisa com o total de 87 respostas. 

 
Tabela 5 

Cidades com empresas respondentes 

Cidades Empresas 
Capitão Andrade 1 
Caratinga 1 
Conselheiro Pena 2 
Coroaci 1 
Coronel Fabriciano 1 
Engenheiro Caldas 1 
Frei Inocêncio 1 
Galileia 1 
Governador Valadares 87 
Guanhães 1 
Ipatinga 2 
Mantena 1 
Mutum 1 
São João do Manteninha 2 
Timóteo 1 
TOTAL 104 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 

Dos respondentes, 38% classificam sua empresa como prestadoras de serviço, 32% 

comércio, 13% indústrias. Negócios como alimentação, administração pública e 

outros são citados por alguns como negócio principal, de acordo com a Tabela 6.  

 
Tabela 6 

Negócio principal das empresas 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

Definição do negócio da empresa (principal foco) Nº Empresas % 

Administração pública 3 3 
Alimentação  4 4 
Associação de empresas 2 2 
Comércio  33 32 
Consórcio público de saúde 1 1 
Construtora 2 2 
Cooperativa de Crédito 2 2 
Editora  1 1 
Indústria  14 13 
Prestação de Serviço  40 38 
Religioso 2 2 
Total 104 100,0 



 
 

60

As empresas que responderam como atividade principal a prestação de serviço 

atuam em diversas áreas (Tabela 7). Na área de educação, cinco empresas, na área 

da saúde quatro empresas e outras atividades foram citadas como advocacia, 

comunicação e outras.  

 

Tabela 7 

Negócio prestação de serviço 

Prestação de Serviço Nº Empresas 
Advogado 1 
Agência de Publicidade 1 
Assessoria Jurídica e Contabilidade 1 
Centro Automotivo 2 
Comunicação 1 
Consultoria Ambiental 1 
Consultoria Empresarial 1 
Contabilidade 1 
Contabilidade 1 
Educação 5 
Estética 1 
Eventos 1 
Gerenciamento de Projetos 1 
Hospital 3 
Inspeção Veicular 1 
Logística 2 
Manutenção 3 
Marketing Digital 3 
Medicina do trabalho 2 
Saúde 4 
Tecnologia da Informação 2 
Transações Imobiliárias 1 
Xerox 1 
Total 40 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 

As empresas da área do comércio trabalham com diversos mercados, de acordo 

com a Tabela 8. Os segmentos mais citados foram cinco empresas do mercado de 

autopeças, quatro do ramo automobilístico e três do segmento do vestuário.   

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8 

Negócio comércio. 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015).
 

Relacionado à área de atuação das empresas, 51% das empresas responderam que 

o mercado de atuação é regional, atuando com as vendas dentro do estado de 

Minas Gerais, 25% mercado nacional, 21% local e 3% inte

 

Figura 23.Mercado de 
Fonte: dados da pesquisa (2015)

Água mineral 
Autopeças 
Automóveis 
Bebidas 
Calçados 
Carvão vegetal para churrasco
Comercialização de correia transportadora usada
Concessionária de caminhão
Cosméticos 
Equipamento médico 
Farmácia 
Forros e divisórias 
Móveis e decoração 
Produtos agropecuários 
Produtos naturais 
Relojoaria 
Representação comercial 
Roupas 
Venda de materiais de construção
Plano de saúde 
Venda de Tintas e produtos para acabamento
Total 

dados da pesquisa (2015). 

área de atuação das empresas, 51% das empresas responderam que 

o mercado de atuação é regional, atuando com as vendas dentro do estado de 

Minas Gerais, 25% mercado nacional, 21% local e 3% internacional

Mercado de atuação. 
dados da pesquisa (2015) 

Comércio 

Carvão vegetal para churrasco 
Comercialização de correia transportadora usada 
Concessionária de caminhão 

Venda de materiais de construção 

Venda de Tintas e produtos para acabamentos 
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área de atuação das empresas, 51% das empresas responderam que 

o mercado de atuação é regional, atuando com as vendas dentro do estado de 

rnacional (Figura 23). 

 

Nº Empresas 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 

33 



Quanto ao tamanho das empresas

SEBRAE, 39 são classificadas como micro, 37 como 

de acordo com a figura 2

 

Figura 24. Porte da empresa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

 

4.1 Fatores externos à 

 

Os fatores externos à organização abordados foram infraestrutura, conhecimento e 

inovação, recursos humanos, eficiência governamental, recur

recursos de matérias. 

 

4.1.1 Infraestrutura 

 

O primeiro ponto de análise na pesquisa é relacionado 

região, como rodovias, ferrovias e aerovias

infraestrutura existente atende 

necessária melhoria, como mostra

 

 

 

 

 

 

 

ao tamanho das empresas, de acordo com os critérios de classificação do 

, 39 são classificadas como micro, 37 como pequenas e 28 como médias, 

a figura 24. 

Porte da empresa. 
dados da pesquisa (2015). 

 organização 

Os fatores externos à organização abordados foram infraestrutura, conhecimento e 

inovação, recursos humanos, eficiência governamental, recur

O primeiro ponto de análise na pesquisa é relacionado à infraestrutura logística da 

região, como rodovias, ferrovias e aerovias; 77% das empresas 

infraestrutura existente atende à necessidade da empresa; 23% 

como mostra a Figura 25. 
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, de acordo com os critérios de classificação do 

equenas e 28 como médias, 

 

Os fatores externos à organização abordados foram infraestrutura, conhecimento e 

inovação, recursos humanos, eficiência governamental, recursos financeiros e 

infraestrutura logística da 

77% das empresas reconhecem que a 

23% sugerem que é 
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Figura 25.Infraestrutura: rodovias, ferrovias e aeroportos. 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Entre as empresas que sugeriram melhorias que devem ser realizadas, 29 

empresas, 45%afirmam que a melhoria nos aeroportos e o aumento na quantidade 

de voos para grandes cidades são fatores que ainda limitam a região. O percentual 

de 48% das empresas ressaltou que existe a necessidade da duplicação das BR-

116 e BR-381, pois são fundamentais para a melhoria do sistema da infraestrutura 

regional. 

 

Outros pontos relacionadosà infraestrutura foram a disponibilidade e qualidade da 

energia, telefonia e internet. Das empresas pesquisadas, 81% estão satisfeitos com 

a disponibilidade e 19% relataram não serem atendidos adequadamente, como 

exibe a Figura 26.  

 

 

77%

23%

1-Relacionado à infraestrutura da região onde a
empresa está situada, as rotas logísticas
(rodoviárias, ferroviárias e aeroportos) satisfazem a
necessidade da empresa?

Sim Não
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Figura 26.Infraestrutura:energia, telefonia e Internet. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Reclamações como “energia oscila muito”, “energia não tem demanda suficiente”, 

“energia mais cara do país” são respostas das empresas nesse quesito. 

Reclamações contra empresas de telefonia e internet também são existentes, como 

“melhorar a qualidade da Internet, melhorar os serviços e ter melhor custo” e 

“melhoria na telefonia, falha muito”. 

 

4.1.2 Conhecimento e inovação 

 

Outro fator analisado é relacionado à inovação nas organizações. A pesquisa 

analisou a participação das universidades da região no desenvolvimento das 

empresas:para 56% não existe alguma atividade das universidades no tocante à 

melhoria das organizações, nenhuma parceria ou fornecimento de treinamentos e 

estagiários; para 44% existe uma parceria entre as empresas e as universidades 

quanto ao desenvolvimento e inovação nas empresas. 

 

81%

19%

2-Relacionado à infraestrutura da região onde a
empresa está situada, a disponibilidade de
energia, telefonia e internet atendem às demandas
da sua empresa?

Sim Não
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Figura 27.Inovação: universidades e empresas. 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Empresas reclamam da falta de ofertas de treinamentos específicos e de palestras 

por parte das universidades. Respostas como “poderia ser oferecido palestras para 

proprietários e funcionários”, “exposições de trabalhos na área para que o cliente 

tenha conhecimento dos benefícios e qualidades” e “não tivemos nenhuma oferta de 

palestra, treinamento ou algo do gênero de nenhuma faculdade da região”, “nem 

fomos procurados por nenhuma destas para fazermos” são apresentadas pelos 

empresários. 

 

4.1.3 Mão de obra 

 

Outro aspecto analisado foi o fator mão de obra, que se apresenta como um 

obstáculo a ser superado pelas empresas, pois 72% delasasseveram que a mão de 

obra não atende às suas expectativas, não tendo conhecimento e habilidades 

necessários por parte dos candidatos.  

 

44%

56%

3- Relacionado a inovação e desenvolvimento
empresarial, existe algum trabalho de universidades
que auxilia o negócio da sua empresa?
(Treinamentos, palestras, estagiários e outros)

Sim Não
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Figura 28.Mão de obra: qualidade. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Quando é analisado por segmento de atividade, 75% das empresas entrevistadas da 

área de alimentos reclamam da mão de obra, 73% do comércio, 79% das indústrias 

e 73% das prestadoras de serviço (Tabela 9).   

 

Tabela 9 

Mão de obra: insatisfação por segmento 

Segmento % Empresas 

Alimentação  75% 
Comércio  73% 
Indústria  79% 
Prestação de serviço  73% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 

Reclamações apresentadas pelas empresas no item mão de obra são comuns, 

como “a empresa tem que pegar funcionários de outra região”, “candidatos 

malpreparados, mão de obra escassa” e “é necessário que as faculdades da área de 

gestão e negócios preparem profissionais para lidar com a realidade do mercado, 

sobretudo no que se refere à capacidade de acessar, trabalhar e transformar 

informações em resultados, o que constitui hoje, no meu ver, a maior carência dos 

egressos das faculdades regionais”.   

 

 

28%

72%

4- Relacionado à qualidade de mão de obra disponível
no mercado, atende às suas
expectativas, relacionadas a conhecimento e
habilidades dos candidatos?

Sim Não
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4.1.4 Governo 

 

O fator governamental foi analisado pelas empresas, de acordo com a Figura 29. 

Para 80% delas, o governo não auxilia no seu desenvolvimento. Essa opinião foi 

percebida nas falas: “a atuação do governo local poderia ser muito mais consistente, 

a partir de uma aproximação com o empresariado local e da formatação de planos 

de desenvolvimento de médio e longo prazo”. O mesmo empresário acrescentou: “o 

que se vê, no cenário atual, é uma associação do governo com empreendimentos e 

empresários de maior representatividade para garantir a perpetuação de um 

processo de troca de favores e interesses”. Outro empresário afirmou que o governo 

deveria firmar “parcerias com empresa de grande porte para que venha para 

Governador Valadares e criação de um plano estratégico para fomentar o comércio 

regional”. 

 

 
Figura 29.Governo: auxílio às empresas. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

4.1.5 Sistema financeiro 

 

O aspecto do relacionamento das empresas com as instituições financeiras foi bem 

avaliado pelas empresas, como informa a Figura 30. Foram constatadas 79 

empresas satisfeitas com a relação entre as entidades financeiras e as empresas e 

25 não satisfeitas. Opiniões como “criação de uma agência regional do BNDES”, 

“Alguns bancos oferecem créditos, no entanto, muito pouco para que se consiga 

desenvolver, obter recursos. Muita burocracia acaba por desanimar o empresário 

20%

80%

5- O governo da sua cidade ou estado auxilia no
desenvolvimento de políticas públicas para o
desenvolvimento das empresas na sua região?

Sim Não
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nesse sentido”. Outros empresários analisam por outro aspecto: “somente o crédito 

dado indiscriminadamente sem um acompanhamento técnico das empresas não vai 

adiantar muito, pelo contrário, pode causar o fechamento de muitas empresas por 

endividamento além da conta”. Reclamações relacionadas à falta de disponibilidade 

de crédito para microempresas são comentadas pelos respondentes. 

 

 
Figura 30.Sistema financeiro: auxílio às empresas. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

4.1.6 Fornecedores 

 

No quesito fornecedores, 62% das empresas estão satisfeitos com os fornecedores 

locais no tocante à qualidade e à quantidade de fornecedores e 38% não estão 

satisfeitos com os fornecedores locais. Reclamações como “fornecedores não 

atendem plenamente os contratos”, “diminuir preços e negociar vendas de atacado e 

ter mais variedade de produtos, pois buscamos fornecedores de fora, devido aos 

preços em outras cidades e/ou estados serem mais competitivos que os das 

empresas da região” e “lembrar que o concorrente não está brincando e levar o 

concorrente mais a sério” são recorrentes nas respostas das empresas.  

 

79

25

6- Existe disponibilidade, facilidade na obtenção de
crédito e bom relacionamento com as instituições
financeiras?

Sim Não
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Figura 31.Fornecedores: relacionamento. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 

Quando analisados os fornecedores por segmento das empresas (Tabela 10), 

verificou-se que as empresas de alimentação estão 100% satisfeitas com seus 

fornecedores. O comércio tem satisfação de 64%, a indústria 71% e o setor de 

prestação de serviço 53%.  

 

Tabela 10 

Fornecedores: relacionamento 

Segmento Satisfação com fornecedores locais 
Alimentação (restaurante)  100% 
Comércio 64% 
Indústrias 71% 
Prestação de serviço 53% 

Fonte: dados da pesquisa (2015), 
 

Complementando a análise dos fornecedores, na Figura 32 constata-se que 82% 

das empresas estão satisfeitos com os prazos e a capacidade dos fornecedores em 

atender à demanda. As empresas julgam os problemas de infraestrutura como um 

aspecto na capacidade de atendimento dos fornecedores, “a melhoria da 

infraestrutura viária irá reduzir os prazos de entrega e o custo dos fretes”. 

 

0%

62%

38%

7-Relacionado aos fornecedores da sua
empresa, existem quantidade e qualidade na sua
região nos produtos/serviços adquiridos pela sua
empresa?

Sim Não
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Figura 32.Fornecedores: capacidade de atendimento. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 
 

4.2 Fatores internos àorganização 

 

Os fatores internos à organização foram gestão e estratégia, recursos humanos, 

capacidade mercadologia e inovação. 

 

4.2.1 Gestão e estratégia 

 

O primeiro fator interno analisado é a qualidade das informações e sua 

disponibilidade para tomada de decisão (Figura 33), sendo que 77% das empresas 

estão satisfeitos com a qualidade e disponibilidade de informações para tomada de 

decisão e 23% não estão satisfeitos.  

 

 
Figura 33.Qualidade e disponibilidade de informações. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

0%

82%

18%

8- Os fornecedores da sua empresa atendem você
no tempo necessário e tem capacidade de atender
às suas demandas?

Sim Não

0%

77%

23%

9- Relacionado à sua empresa: Você possui
disponibilidade de informações e qualidade nessas
informações para tomadas de decisões?

Sim Não
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Quando analisadas por tamanho de empresa, de acordo com a Tabela 11, 72% dos 

gestores das microempresas estão satisfeitos com as informações disponíveis, 78% 

das pequenas empresas e 82% das médias empresas.  

 

Tabela 11 

Satisfação da qualidade e disponibilidade de informações: porte da empresa  

Porte da Empresa Satisfação 

Micro: até 9 empregados 72% 
Pequena: 10 a 49 empregados 78% 
Média: 50 a 99 empregados 82% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 

Referente às técnicas de gestão utilizadas nas empresas, foram mencionadas 

algumas ferramentas de gestão para que os gestores marcassem quais utilizam nas 

organizações (Tabela 12). Das 104 pesquisadas, sete afirmaram que não utilizam 

qualquer ferramenta de gestão. 

 

Tabela 12 

Utilização de técnicas de gestão  

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 

As ferramentas mais utilizadas nas empresas, como mostra a Tabela 12, são as de 

controle financeiro como controle de receitas e despesas (84 empresas) e o fluxo de 

caixa (76 empresas). Planejamento estratégico é utilizado por 50% das empresas, 

análise de mercado por 48% e gestão de estoques por 46%.  

 

Ferramentas Nº Empresas % 
Controle de receitas e despesas 84 81% 
Fluxo de caixa 76 73% 
Planejamento estratégico 52 50% 
Análise de mercado 50 48% 
Gestão de estoques 48 46% 
Gestão da qualidade 42 40% 
Gestão da carteira de clientes 38 37% 
Gestão de pessoas por competências 37 36% 
Gestão de marketing 34 33% 
Plano de cargos e salários 32 31% 
Gestão da empresa com indicadores 27 26% 
Processos produtivos definidos 27 26% 
Não utilizo alguma dessas técnicas 7 7% 
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Ferramentas mais complexas como gestão da qualidade são utilizadas por 40% das 

empresas; ferramentas de gestão de pessoas como gestão por competência por 

36%; e plano de cargos e salários por 31%. 

 

Quando abordado sobre a dificuldade para gerenciar a empresa, 25 gestores 

alegaram que a maior dificuldade é a falta de mão de obra qualificada, 13 disseram 

que falta melhor gestão de pessoas da empresa, 12 afirmaram que o autoritarismo 

do proprietário dificulta o trabalho e 11 enfatizaram que a falta de recursos 

financeiros é o fator que mais atrapalha a gestão da empresa (Figura 34). 

 

 

Figura 34.Dificuldades na gestão. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

4.2.2 Recursos humanos 

 

Ao abordar a mão de obra para as funções que a empresa considera fundamental, 

61% das empresas afirmaram que possuem mão de obra qualificada para esses 

cargos e 39% não possuem, de acordo com a Figura 35. 
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11- Qual as maiores dificuldades para gerenciar sua
empresa?



 
 

73

 
Figura 35.Mão de obra qualificada para funções fundamentais. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Quando pesquisada a capacitação dos gestores, 70% das empresas os consideram 

aptos, com conhecimento e formação necessária para a gestão da empresa e 30% 

acham que os gestores não possuem a qualificação necessária para gestão (Figura 

36). 

 

 
Figura 36.Qualificação dos gestores. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Observando as empresas que julgaram os gestores como não qualificados para a 

necessidade da empresa, nota-se que 10 empresas são da área de prestação de 

serviço, 9 da área de comércio. Analisando o total das empresas pesquisadas, 25% 

61%

39%

12- Na sua empresa, você possui mão de obra
qualificada para as funções que você considera
fundamentais?

Sim Não

70%

30%

13- Em sua opinião, os gestores da sua empresa
(incluindo você) possuem formação e conhecimento
necessários para gerenciar a empresa?

Sim Não
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das prestadoras de serviço e 27% das empresas de comércio, relatam a 

necessidade de melhoria na formação e conhecimento dos gestores. 

 
Tabela 11 

Qualificação dos gestores 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 
 

4.2.3 Capacidade mercadológica 

 

No tocante à análise dos concorrentes, 75% das empresas declararam estudar os 

concorrentes para buscar melhorias a serem implantadas nas empresas.  

 

 
Figura 37.Análise da concorrência. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Na análise das empresas que não estudam os concorrentes para o seu 

desenvolvimento, estão 12 empresas de prestação de serviço, sete de comércio e 

duas da área de alimentação.  

 

 

 

75%

25%

14-A empresa estuda os concorrentes para
observar, buscando assim melhorar a sua
empresa?

Sim Não

Segmento Nº de Empresas 
Alimentação  3 
Comércio  9 
Consórcio Público de Saúde 1 
Cooperativa de Crédito 1 
Editora  1 
Prestação de Serviço  10 
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Tabela 14 

Empresa por setor que não avalia concorrentes 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

O fator de atendimento às expectativas dos clientes, no quesito qualidade do 

produto/serviço, preço e capacidade de entrega, 66% das empresas afirmam 

atender à expectativa do cliente nesses quesitos e 34% não conseguem atender, 

conforme Figura 38. 

 

 
Figura 38.Atendimento às demandas dos clientes. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Das empresas que não atendem às expectativas dos clientes, 41% das 

microempresas estudadas fazem parte desse grupo, como também 29,7% das 

empresas de pequeno porte e 28,6% das empresas de médio porte (Tabela 15). 

 

Tabela 15 

Atendimento às expectativas de cliente de acordo com o porte da empresa 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

66%

34%

15- A empresa atende a todas as demandas
dos clientes, no quesito qualidade do
produto/serviço, preço e capacidade de
entrega?

Sim Não

Segmento Nº de Empresas 
Alimentação  2 
Comércio  7 
Prestação de Serviço  12 

Porte da Empresa Nº de Empresas % Total 
Micro: até 9 empregados 16 41,0% 
Pequena: de 10 a 49 empregados 11 29,7% 
Média: de 50 a 99 empregados 8 28,6% 
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Ao abordar as técnicas de precificação das empresas, a Tabela 16 mostra que 43% 

delas afirmaram precificar somente baseando em seus custos, 20% baseiam em 

custos e concorrentes e 13% somente adicionam um percentual sobre o preço de 

compra da mercadoria. 

 

Tabela 16 

Técnicas de precificação mais utilizadas pelas empresas 

Técnica de Precificação Nº de 
Empresas 

% 

Com base no custo 45 43% 

Com base no custo, com base nos concorrentes 21 20% 

Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 14 13% 

Com base nos concorrentes 10 10% 
Com base no custo, com base nos concorrentes, adiciona um percentual sobre 
o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 

8 8% 

Com base no custo, adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: 
preço de compra + 80%) 

5 5% 

Com base nos concorrentes, adiciona um percentual sobre o preço de compra 
(ex: preço de compra + 80%) 

1 1% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Analisando as empresas de médio porte, 36% se baseiam somente em custos e 

21% em custos e concorrentes, de acordo com a Tabela 17. 

 

Tabela 17 

Técnicas de precificação mais utilizadas pelas empresas: empresas de médio porte 

Técnica de Precificação Nº de 
Empresas 

% 

Com base no custo 10 36% 

Com base no custo, com base nos concorrentes 6 21% 

Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 
80%) 

4 14% 

Com base no custo, adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: 
preço de compra + 80%) 

3 11% 

Com base no custo, com base nos concorrentes, adiciona um percentual 
sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 

3 11% 

Com base nos concorrentes 2 7% 
Com base nos concorrentes, adiciona um percentual sobre o preço de 
compra (ex: preço de compra + 80%) 

0 0% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

As microempresas, em 49% das empresas, baseiam-se no custo para precificar.  
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Tabela 18 

Técnicas de precificação mais utilizadas pelas empresas: microempresas 

Técnica de Precificação Nº de 
Empresas 

% 

Com base no custo 19 49% 

Com base no custo, com base nos concorrentes 6 15% 

Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 5 13% 

Com base nos concorrentes 5 13% 

Com base no custo, com base nos concorrentes, adiciona um percentual 
sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 

3 8% 

Com base no custo, adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: 
preço de compra + 80%) 

1 3% 

Com base nos concorrentes, adiciona um percentual sobre o preço de compra 
(ex: preço de compra + 80%) 

0 0% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

As pequenas empresas em 43% baseiam-se somente nos custos para precificar.  

 

Tabela 19 

Técnicas de precificação mais utilizadas pelas empresas: pequenas empresas 

Técnica de Precificação Nº de 
Empresas 

% 

Com base no custo 16 43% 

Com base no custo, com base nos concorrentes 9 24% 

Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 5 14% 

Com base nos concorrentes 3 8% 
Com base no custo, com base nos concorrentes, adiciona um percentual 
sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 

2 5% 

Com base no custo, adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: 
preço de compra + 80%) 

1 3% 

Com base nos concorrentes, adiciona um percentual sobre o preço de compra 
(ex: preço de compra + 80%) 

1 3% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Quando analisada a atividade da empresa, os prestadores de serviço em 42% das 

empresas estudadas trabalham a precificação com base nos custos. 
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Tabela 20 

Técnicas de precificação mais utilizadas pelas empresas: prestação de serviços 

Técnica de Precificação Nº de 
Empresas 

% 

Com base no custo 17 43% 

Com base no custo, com base nos concorrentes 9 23% 

Com base nos concorrentes 5 13% 

Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 
80%) 

4 10% 

Com base no custo, com base nos concorrentes, adiciona um percentual 
sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 

4 10% 

Com base no custo, adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: 
preço de compra + 80%) 

1 3% 

Com base nos concorrentes, adiciona um percentual sobre o preço de 
compra (ex: preço de compra + 80%) 

0 0% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

As indústrias, em 50%, trabalham com base em seus custos. 

 

Tabela 21 

Técnicas de precificação mais utilizadas pelas empresas: indústrias 

Técnica de Precificação Nº de 
Empresas 

% 

Com base no custo 7 50% 

Com base no custo, com base nos concorrentes 4 29% 

Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 
80%) 

1 7% 

Com base no custo, com base nos concorrentes, adiciona um percentual 
sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 

1 7% 

Com base nos concorrentes 1 7% 

Com base no custo, adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: 
preço de compra + 80%) 

0 0% 

Com base nos concorrentes, adiciona um percentual sobre o preço de 
compra (ex: preço de compra + 80%) 

0 0% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Comércio, em 57%, trabalham adicionando um percentual sobre o preço de compra. 
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Tabela 22 

Técnicas de precificação mais utilizadas pelas empresas: comércio 

Tecnica de Precificação Nº de 
Empresas 

% 

Com base no custo 11 79% 

Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 8 57% 

Com base no custo, com base nos concorrentes 6 43% 

Com base no custo, com base nos concorrentes, adiciona um percentual 
sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 

3 21% 

Com base no custo, adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: 
preço de compra + 80%) 

2 14% 

Com base nos concorrentes 2 14% 

Com base nos concorrentes, adiciona um percentual sobre o preço de compra 
(ex: preço de compra + 80%) 

1 7% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

4.2.4 Inovação 

 

O quesito inovação dos processos e produtos foi abordado na pesquisa, com 74% 

das empresas afirmando que trabalham a inovação na busca pelo desenvolvimento 

da empresa e melhoria de suas atividades; 26%, não trabalham a inovação interna 

da organização (Figura 39). 

 

 
Figura 39: Inovação nos processos e produtos. 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Quando abordado o que falta à organização para o desenvolvimento dos processos 

(Tabela 21), 18 empresas salientaram que faltam conhecimento e informação, nove 

reconhecem que falta mão de obra com qualidade para o desenvolvimento dos 

processos, seis percebem que existe dificuldade financeira para aplicar a inovação e 

uma empresa afirma que é necessário identificar o foco do negócio para inovar. 

74%

26%

17- A empresa trabalha inovação nos processos e
produtos, buscando estar à frente da demanda do
mercado?

Sim Não
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Tabela 23 

Dificuldade em inovar 

O que falta à empresa para desenvolver processos e produtos? Nº de Empresas 
Conhecimento e informação 18 
Capacitação da mão de obra 9 
Capacidade financeira para investimento 6 
Descobrir o foco da empresa 1 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

4.3 Fatores críticos da competitividade do Vale do Rio Doce 

 

Ao analisar os fatores pesquisados com a utilização do modelo proposto para 

análise da competitividade regional.  

 

Relacionado aos fatores externos pesquisados, conforme Tabela 24, existe uma 

insatisfação com alguns fatores regionais. O fator conhecimento e inovação, é 

avaliado como ponto negativo regional pela falta de parceria entre as instituições de 

ensino superior da região com as organizações. O fator recursos humanos é 

avaliado como insatisfeito pelas organizações pela má qualidade dá mão de obra 

disponível no mercado regional e o fator governo foi mal avaliado pela falta de 

incentivos para as empresas. 

 

Fatores relacionados a infraestrutura, recursos financeiros e materiais, são descritos 

como pontos positivos regionais e atendem as demandas das MPME regionais, se 

tornando assim fatores positivos para a competitividade das empresas do Vale do 

Rio Doce. 

 

Tabela 24 

Fatores externos de competitividade 

Analise Fatores Positivo Negativo 

 

 

Externa 

Infraestrutura X  

Conhecimento e inovação  X 

Recursos humanos  X 

Eficiência do governo  X 

Recursos financeiro X  

Recursos materiais X  

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
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Relacionado aos fatores externos pesquisados, conforme Tabela 25, existe uma 

avaliação positiva por parte das empresas nos seus aspectos internos relacionados 

a competitividade. As empresas avaliaram positivamente os fatores de estratégia e 

gestão, inovação, recursos humanos e capacidade mercadológica. 

 

Tabela 25 

Fatores internos de competitividade 

Analise Fatores Positivo Negativo 

 

 

Interna 

Estratégia e Gestão X  

Inovação X  

Recursos humanos X  

Capacidade mercadológica X  

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

4.3.1 Fatores da falta de competitividade 

 

Os respondentes da pesquisacitaram os principais fatores que atrapalham a sua 

competitividade no Vale do Rio Doce, Tabela 26: 23% das empresas destacaram 

que existe concorrência desleal no mercado, podendo ser caracterizada pelos 

preços praticados pelos concorrentes; 20% detectaram que a falta de conhecimento 

e gestão da empresa são os fatores que mais impactam negativamente;para 18% a 

falta de mão de obra qualificada é um fator preponderante para a diminuição da 

competitividade; 13% elegeram os altos custos da empresa como um fator 

fundamental pela sua falta de competitividades; 10% indicaram a dificuldade 

financeira como um fator que atrapalha a gestão; 9% aventaram a falta de apoio do 

governo, seja municipal, estadual ou federal como um fator decisivo para a falta de 

competitividade das empresas. Outros fatores como alta carga tributária e falta de 

demanda do mercado foram mencionados. 
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Tabela 26 

Fatores que mais prejudicam a competitividade 

Fatores que atrapalham a competitividade Nº de Empresas % 
Concorrência desleal 24 23% 
Falta de conhecimento de gestão 21 20% 
Falta de qualidade da mão de obra 19 18% 
Custos altos 13 13% 

Dificuldade financeira 10 10% 
Falta de apoio dos governos 9 9% 
Alta carga tributaria 4 4% 
Baixa demanda do mercado 4 4% 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

FUTURAS 

 

O objetivo desta dissertação, conforme apresentado no capítulo de introdução, foi 

analisar os fatores críticos que mais contribuem para o aumento da competitividade 

das MPME do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Para tal, foram consultadas 

empresas da região. 

 

Após o embasamento teórico que norteou o processo de pesquisa, a definição dos 

processos metodológicos e a aplicação da pesquisa em campo, os resultados foram 

apresentados no capítulo 4. Neste capítulo, são descritas as principais conclusões 

sobre este trabalho, tendo por fundamentação os resultados nas análises das 

pesquisas de campo (questionários). São abordadas, também, suas principais 

limitações, bem como recomendações para futuras pesquisas sobre o tema. 

 

5.1 Considerações finais 

 

O primeiro objetivo específico do trabalho foi relatar os fatores de competitividade 

organizacional necessários para a melhoria da performance das empresas, 

adaptando-os à realidade das MPME do Vale do Rio Doce (MG). O desenvolvimento 

do referencial teórico norteou a montagem da pesquisa com base nos quesitos que 

direcionam a competitividade das empresas. Os fatores de competitividade 

organizacional registrados pelo referencial teórico e utilizados no desenvolvimento 

do modelo proposto no trabalho foram estratégia e gestão, inovação, recursos 

humanos e capacidade mercadológica das empresas. Esses fatores são pilares para 

o desenvolvimento das MPME, pois são base do crescimento estruturado das 

empresas e direcionam o caminho a ser trabalhado por cada uma das empresas, 

norteando as competências essenciais de cada uma, a serem trabalhadas.  

 

O segundo objetivo específico do trabalho foi identificar e analisar as características 

organizacionais das MPME mineiras do Vale do Rio Doce (MG) frente aos fatores 

críticos necessários para o aumento da competitividade das mesmas. Os dados 

coletados pela pesquisa concluem que os principais fatores internos que impactam 

negativamente as MPME analisadas são a dificuldade na obtenção de mão-de-obra 
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qualificada para a melhoria da organização, consequentemente dificultando a 

empresa a implantar ferramentas de gestão. Estas ferramentas constituem outro 

ponto destacado pela pesquisa com o qual as empresas têm dificuldades, por não 

conhecerem ou não conseguirem implantar dentro da empresa. Fatores que as 

empresas mencionaram com satisfação são relacionados à disponibilidade e à 

qualidade de informações para tomada de decisão, conhecimento do mercado e 

demanda dos clientes e desenvolvimento de inovação dentro das empresas. 

 

O terceiro objetivo específico do trabalho foi identificar os fatores de competitividade 

global e regional necessários à melhoria da performance das empresas, adaptando-

os à realidade das PME do Vale do Rio Doce (MG). Os fatores regionais que mais 

se destacaram na pesquisa como entrave à competitividade foram a falta de apoio 

das universidades locais, má qualidade da mão de obra e baixo apoio 

governamental. A falta de apoio das universidades no desenvolvimento das 

empresas é refletida pela falta de atualização dos gestores e a não utilização de 

técnicas de gestão por eles nas organizações. Outros fatores preponderantes foram 

a baixa disponibilidade no mercado de mão de obra e a baixa qualificação, a falta de 

apoio governamental manifestada pelo baixo desenvolvimento regional, a falta de 

expansão das empresas da região e a falta de investimentos de grandes empresas. 

Fatores positivos foram ressaltados, como infraestrutura adequada, que mesmo 

apresentando problemas não dificultam a competitividade das empresas, o bom 

relacionamento com o sistema financeiro e fornecedores que satisfazem os 

pesquisados. 

 

O quarto objetivo específico do trabalho foi propor um modelo para análise dos 

fatores de competitividade externa e interna, com base no referencial teórico, a ser 

aplicado nas MPME mineiras do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. A pesquisa 

bibliográfica realizada norteou as bases para a proposição do modelo de análise dos 

fatores de competitividade externos e internos das empresas. O modelo tem como 

base fatores abordados por autores como Porter (1990), FEE (2006), De Carvalhoet 

al. (2012), Porter (1993), Contador (1995) e Coutinho e Ferraz (1994). Os autores 

formam bases para alguns modelos existentes de análise de competitividade, 

entretanto, os modelos não analisam os fatores internos e externos no mesmo 

momento, sendo necessária a aplicação de um modelo para fator interno e outro 



para fator externo às organizações. O modelo proposto

informações e fazer análise dos dois ambientes, analisan

empresa com a utilização de apenas um modelo.

dados aponta a necessidade do acréscimo

modelo proposto. Fatores externos como Estrutura 

que visam observar se na região onde a organização analisada se faz presente 

possui regime diferenciado de tributação, benefícios fiscais e 

de bancos e governo para o desenvolvimento regional. Nos fatores internos 

acrescenta fatores como logística, eficiência operacional e posição da organização 

na cadeia. Esses fatores complementam a analise observando o sistema de logística 

da organização, e sua infraestrutura na área, a eficiência na execução operacional 

da organização e qual 

análise para os fatores relacionados com sua posição.

 

Figura 40: Modelo analítico: Modelo de análise dos fatores da competitividade de MPME
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O objetivo geral do trabalho

para o aumento da competitividade das 

Gerais. Os fatores ligados ao ambiente interno das organizações devem ser 

trabalhados por elas, pois possuem modos de desenvol

para fator externo às organizações. O modelo proposto aplicado 

informações e fazer análise dos dois ambientes, analisando a competitividade da 

empresa com a utilização de apenas um modelo. Entretanto com a análise dos 

aponta a necessidade do acréscimo de outros fatores para complementar o 

modelo proposto. Fatores externos como Estrutura tributária e nível de investim

que visam observar se na região onde a organização analisada se faz presente 

possui regime diferenciado de tributação, benefícios fiscais e nível de investimento 

de bancos e governo para o desenvolvimento regional. Nos fatores internos 

ores como logística, eficiência operacional e posição da organização 

na cadeia. Esses fatores complementam a analise observando o sistema de logística 

da organização, e sua infraestrutura na área, a eficiência na execução operacional 

da organização e qual posição que ela exerce na cadeia direcionando assim a 

análise para os fatores relacionados com sua posição. 

analítico: Modelo de análise dos fatores da competitividade de MPME
 

O objetivo geral do trabalho visava analisar os fatores críticos que mais contribuem 

para o aumento da competitividade das MPME do Vale do Rio Doce, em Minas 

Gerais. Os fatores ligados ao ambiente interno das organizações devem ser 

trabalhados por elas, pois possuem modos de desenvolver essas características. As 

Externa

Interna

•Infraestrutura
•Conhecimento e inovação
•Recursos humanos
•Eficiência do governo
•Recursos financeiros
•Recursos materiais
•Nivel de investimento
•Estrutura tributária

•Estratégia e gestão
•Inovação
•Recursos humanos
•Capacidade mercadologica
•Logistica
•Eficiência operacional
•Posição da organização na 
cadeia
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 buscou convergir as 

do a competitividade da 

Entretanto com a análise dos 

de outros fatores para complementar o 

e nível de investimento, 

que visam observar se na região onde a organização analisada se faz presente 

nível de investimento 

de bancos e governo para o desenvolvimento regional. Nos fatores internos 

ores como logística, eficiência operacional e posição da organização 

na cadeia. Esses fatores complementam a analise observando o sistema de logística 

da organização, e sua infraestrutura na área, a eficiência na execução operacional 

posição que ela exerce na cadeia direcionando assim a 

 
analítico: Modelo de análise dos fatores da competitividade de MPME. 

visava analisar os fatores críticos que mais contribuem 

PME do Vale do Rio Doce, em Minas 

Gerais. Os fatores ligados ao ambiente interno das organizações devem ser 

ver essas características. As 

Infraestrutura
Conhecimento e inovação
Recursos humanos
Eficiência do governo
Recursos financeiros
Recursos materiais
Nivel de investimento
Estrutura tributária

Estratégia e gestão

Recursos humanos
Capacidade mercadologica

Eficiência operacional
Posição da organização na 
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empresas necessitam aprimorar os conhecimentos dos gestores e/ou proprietários 

para melhorar a aplicação de técnicas de gestão que podem aumentar os resultados 

das MPME, aprimorando a visão destes frente ao negócio da empresa, podendo, 

assim, observar as fraquezas da organização frente ao mercado. 

 

Os fatores externos influenciam diretamente os fatores críticos. A falta de mão de 

obra que o mercado exibe dificulta o crescimento das empresas e, 

consequentemente, dificulta a competitividade com outras empresas do mercado. O 

governo necessita aprimorar seu apoio às MPME, seja com medidas de incentivos 

tributários ou fornecimento de apoio para o desenvolvimento de mão de obra 

regional.  

 

5.2  Limitações e contribuições  

 

Como contribuição, esta pesquisa trouxe uma visão dos fatores de influência que 

atuam sobre a competitividade das empresas do Vale do Rio Doce, que levam à 

tomada de decisões e dificultam o processo de gestão dessas empresas. 

 

As informações levantadas pela pesquisa podem contribuir no setor público para o 

desenvolvimento de políticas públicas e investimentos na região, entendendo a 

necessidade dos empresários para o desenvolvimento da econômica local.  

 

Elaborou-se também um modelo de análise traçado com base nas principais teorias 

da análise da competitividade, que pode ser adaptado às regiões, sendo possíveis 

novos estudos e mais conhecimento das empresas e do seu ambiente.  

 

O foco regional do trabalho (Vale do Rio Doce), limita as conclusões as empresas da 

região, sendo assim esses resultados não podem basear analise de empresas de 

outras regiões. Outro ponto que limita a pesquisa é no que tange a respostas das 

empresas, pois não existia obrigatoriedade no retorno do questionário. E também no 

contato com essas empresas, que por muitas vezes não demonstraram interesse no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

5.3 Pesquisas futuras 
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Observou-se que a análise da competitividade das empresas de uma região 

contribui para o aprimoramento do conhecimento e das informações necessárias ao 

desenvolvimento empresarial. Estudos sobre outras regiões do estado de Minas 

Gerais e outros estados do Brasil podem contribuir para o melhor entendimento das 

dificuldades das empresas em competir e quais fatores podem ser mais bem 

trabalhados por cada região, desenvolvendo a economia. Como sugestão para 

trabalhos futuros, a adaptação do modelo aplicado deve ser trabalhada adicionando 

as variáveis estrutura tributária e nível de investimento nos fatores externos, e 

logística, eficiência operacional e posição da organização na cadeia nos fatores 

internos. Outra sugestão é a criação de indicador de competitividade com base no 

modelo desenvolvido pode aprofundar os conhecimentos e proporcionar o 

desenvolvimento das MPME do Brasil. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 
 
Empresa:_________________________________________________________ 
Respondente:_____________________________________________________ 
Cargo do respondente:______________________________________________ 
Tempo no cargo:_______________  
Definição do negócio da empresa (principal foco): ________________________  
Definição do mercado de atuação (local, regional, nacional, internacional): __________________ 
 
PORTE DA EMPRESA:  
( ) Micro: até 9 empregados  
( ) Pequena: 10 a 49 empregados  
( ) Média: 50 a 99 empregados  
( ) Grande: mais de 100 empregados  
 
1- Relacionado à infraestrutura da região onde a empresa está situada, as rotas logísticas 

(rodoviárias, ferroviárias e aeroportos) satisfazem a necessidade da empresa? 
(   )SIM (   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2- Relacionado à infraestrutura da região onde a empresa está situada, a disponibilidade de energia, 
telefonia e internet atendeàs demandas da sua empresa? 
(   )SIM (   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3- Relacionado a inovação e desenvolvimento empresarial, existe algum trabalho de universidades 
que auxilia o negócio da sua empresa? (Treinamentos, palestras, estagiários e outros)  
(   )SIM (   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4- Relacionado à qualidade de mão de obra disponível no mercado, atende às suas expectativas 
relacionadas a conhecimento e habilidades dos candidatos? 
 (   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

5- O governo da sua cidade ou estado auxilia no desenvolvimento de políticas públicas para o 
desenvolvimento das empresas na sua região? 
 (   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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6- Existe disponibilidade, facilidade na obtenção de crédito e bom relacionamento com as 
instituições financeiras? 
 (   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

7- Relacionado aos fornecedores da sua empresa, existem quantidade e qualidade na sua região 
nos produtos/serviços adquiridos pela sua empresa? 
(   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

8- Os fornecedores da sua empresa atendem você no tempo necessário e tem capacidade de 
atender às suas demandas? 
(   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

9- A gestão da sua empresa é baseada em técnicas da administração? 
(   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

10- Quais técnicas de gestão sua empresa utiliza: 
(   )Fluxo de caixa 
(   )Controle de receitas e despesas 
(   )Gestão de estoques 
(   )Planejamento estratégico 
(   )Análise de mercado 
(   )Gestão de pessoas por competências 
(   )Gestão da empresa com indicadores 
(   )Gestão da qualidade 
(   )Gestão de marketing 
(   )Plano de cargos e salários 
(   )Processos produtivos definidos 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

11- Quais as maiores dificuldades para gerenciar sua empresa? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

12- Na sua empresa, você possui mão de obra qualificada para as funções que você considera 
fundamentais?  
(   )SIM (   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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13- Os gerentes e/ou proprietários da empresa possuem formação qualificada para o cargo que 
exercem?  
(   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

14- A empresa estuda os concorrentes para observar, buscando assim melhorar a sua empresa?  
(   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

15- A empresa atende a todas as demandas dos clientes no quesito qualidade do produto/serviço, 
preço e capacidade de entrega? 
(   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

16- Como a empresa define os preços dos produtos: 
(   ) Com base no custo 
(   ) Adiciona um percentual sobre o preço de compra (ex: preço de compra + 80%) 
(   ) Com base nos concorrentes 
 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

17- A empresa trabalha inovação nos processos e produtos, buscando estar à frente da demanda do 
mercado? 
(   )SIM(   )NÃO 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

18- Esta pesquisa busca analisar os fatores críticos para a competitividade da sua empresa. Em sua 
opinião, o que mais atrapalha a competitividade da sua empresa? 
Comentários: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 


