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Resumo

A competitividade encontra-se inserida em um mercado globalizado, e existe uma
dinâmica criação de produtos e serviços e ferrenha disputa por clientes. Compreender
o ambiente externo no qual as MPE estão inseridas torna-se essencial para a
formulação de estratégias, uma vez que a concepção delas ocorre, especialmente, de
maneira emergente. Uma vez bem-sucedidas, essas estratégias passam a se integrar
ao esforço de planejamento da organização, favorecendo a criação de uma vantagem
competitiva e, consequentemente, contribuindo para a sobrevivência das MPE no
disputado mercado. Levando-se em consideração essa afirmação, o presente estudo
analisou como se configura a Inteligência de Mercado nas MPE da Aerotrópole de
Belo Horizonte, por meio de um estudo comparativo com 28 micro e pequenas
empresas, com entrevistas a proprietários, através de um roteiro semiestruturado.
Constatou-se que o Ciclo de IC é realizado parcialmente pelas MPE e que a Estratégia
Empresarial é emergente. Em função disso, constatou-se também que a grande
maioria dos gestores ainda não consegue enxergar possibilidades de crescimento,
mesmo se situando na Aerotrópole de Belo Horizonte. O estudo aponta uma
oportunidade para a prestação de serviços de consultoria embasados pela Inteligência
de Mercado para preparar os gestores para a nova realidade instaurada pela
Aerotrópole de Belo Horizonte, contribuindo, assim, para o desenvolvimento
sustentável da região.

Palavras-chave: Micro e Pequenas Empresas; Inteligência de Mercado; Estratégia
Empresarial; Competitividade; Aerotrópole de Belo Horizonte.

Abstract

Competitiveness is included in a global market, and there is a dynamic creation of
products and services, and intense competition for customers. Understanding the
external environment in which the SMEs are placed becomes essential for developing
strategies since their conception occurs, especially in an emerging way. These
strategies, being successful, begin to integrate the planning effort in the organization
helping to create a competitive advantage and contributing to the survival of SMEs in
the aggressive market. Taking into account this statement, this study analyzed how
the Market Intelligence in SMEs from Belo Horizonte Aerotropolis behaves, through a
comparative study with 28 small and micro enterprises, through a semi-structured
interview with the owners. It was noticed that the Intelligence Competition Cycle is
partly carried out by SMEs and the business strategy is emerging. As a result, it was
found that the majority of managers still can not see growth opportunities, even being
located in Belo Horizonte Aerotropolis.The study points out an opportunity for
consulting services based on Market Intelligence to prepare managers for the new
reality brought by Belo Horizonte Aerotropolis, contributing to the sustainable
development of the region.

Keywords: Small and Micro Enterprises; Market intelligence; Business strategy;
Competitiveness; Belo Horizonte Aerotropolis
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1 Introdução

A competitividade encontra-se latente em um mercado globalizado, no qual existe uma
dinâmica criação de produtos e serviços e uma ferrenha disputa por clientes. O
ambiente oferece, simultaneamente, oportunidades, e apresenta desafios que
precisam ser superados pelas organizações. Acompanhar e interpretar o complexo
ambiente empresarial é um desafio para as empresas, segundo Barbosa (2006).

De acordo com Hoffmann & Chemalle (2006), o mercado globalizado está atrelado à
Tecnologia da Informação, que desencadeia mudanças na gestão das empresas, uma
vez que a facilidade de comunicação passa a ditar uma nova maneira de interagir com
o ambiente externo. Com a nova dinâmica do mercado, a informação passa de
coadjuvante

a

protagonista,

assumindo

relevância

no

gerenciamento

das

organizações. A partir de 1990, as organizações passaram a integrar a Era da
Informação e do Conhecimento (Cassiolato & Lastres 2003). Os acontecimentos do
ambiente externo à empresa devem ser interpretados para compreender situações e
propor soluções. Ferreira et al. (2010) afirmam que as informações nas organizações
são essenciais na gestão.

Para não serem soterradas por milhares de informações diariamente, as organizações
precisam administrá-las, através da Gestão da Informação e do Conhecimento (Choo,
2003).

Com

práticas

gerenciais

sistematizadas,

torna-se

possível

usar,

estrategicamente, as inúmeras informações do meio externo para traçar ações que
podem proporcionar a sobrevivência da empresa.

A Gestão da Informação e do Conhecimento torna-se o alicerce para a implementação
da Inteligência de Mercado, que consiste em obter informações relevantes sobre fatos
que ocorrem fora da empresa, de maneira a gerar futuros cursos de ação, segundo
Aguilar (1967). A Inteligência de Mercado potencializa a competitividade da empresa,
uma vez que seleciona as informações relevantes ao negócio, auxiliando o gestor a
traçar estratégias empresariais.

Embora pareça uma atividade complexa e restrita às grandes empresas, a Inteligência
de Mercado é intrínseca a todas as organizações. A diferença básica entre a
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Inteligência de Mercado realizada entre empresas de diferentes portes consiste na
estrutura disponibilizada para a execução das análises (Barbosa, 2008). Para que a
Inteligência de Mercado se faça presente em uma organização, ela precisa,
impreterivelmente, prezar pelo armazenamento, processamento e disseminação da
informação.

A Estratégia Empresarial embasada pela Inteligência de Mercado transforma-se em
um elemento fundamental para que as micro e pequenas empresas (MPE) gerem
valor superior aos concorrentes, diferenciando-se no disputado mercado. De acordo
com o SEBRAE Nacional (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa),
a microempresa está enquadrada na sociedade empresária e na sociedade simples,
além da empresa individual de responsabilidade limitada, com receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00. Já a pequena empresa, também segundo o SEBRAE
Nacional, tem a receita bruta anual concentrada entre R$ 360.000,00 e R$
3.600.000,00.

Compreender a Estratégia Empresarial em MPE, segundo Whittington (2004), não
significa, necessariamente, conceituar ou criar definições e sim entender o processo
interativo entre pessoas, ambiente, organização e estratégia, pois nestas empresas,
de acordo com Alves et al. (2013), a formação de estratégias ocorre, especialmente,
de maneira emergente, ou seja, ações são praticadas na dinâmica das pequenas
organizações. Uma vez bem-sucedidas, estas estratégias emergentes, embasadas
pela Inteligência de Mercado, passam a se integrar ao esforço de planejamento da
organização,

favorecendo

a

criação

de

uma

vantagem

competitiva

e,

consequentemente, contribuindo para a sobrevivência das MPE no competitivo
mercado.

1.1 Contextualização e problema de pesquisa
Segundo dados do IBGE (2013), 7.041 MPE encontram-se na área de influência do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves e podem ser impactadas pelas mudanças
desencadeadas pela nova dinâmica promovida pela Aerotrópole de Belo Horizonte.
De acordo com a AV Norte (Associação de Desenvolvedores do Vetor Norte),
associação sem fins lucrativos que congrega interessados das mais variadas áreas
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de atuação econômica e da sociedade civil para o desenvolvimento da Aerotrópole de
Belo Horizonte e também do Vetor Norte de Belo Horizonte, a Aerotrópole de Belo
Horizonte tem 133 empreendimentos em andamento ou anunciados (AV Norte, 2014).
Conforme noticiado pelo Jornal Diário do Comércio, em 10 de maio de 2016, está
projetado para instalar-se no município de Vespasiano o World Trade Center (WTC),
um novo complexo de negócios cuja estimativa de investimento gira entorno de R$
1,5 bilhão. “Esse será o segundo empreendimento do WTC no Brasil e será três vezes
maior que o complexo de São Paulo, inaugurado em 1995” (Diário do Comércio, 2016)

Também já estão instaladas nas cidades que integram a Aerotrópole de Belo
Horizonte lojas de grandes grupos comerciais, como a Drogaria Araújo, o
Supermercado EPA Plus, as lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos Magazine
Luiza e Ricardo Eletro e os hipermercados Carrefour e Apoio Mineiro. Além disso,
mercados das cidades que integram a região, tendo como base o conceito de
conectividade instaurado pela Aerotrópole de Belo Horizonte, no qual mobilidade,
agilidade e velocidade serão preponderantes, poderão transmutar-se para um único
mercado regional. Nesse novo espaço, com um considerável número de pessoas,
novos concorrentes e também com uma nova e potencial circulação de dinheiro, pode
se inaugurar uma nova fase na região.
Aerotrópole representa a lógica da globalização refletida em forma de cidade.
Não importa se considerarmos isso bom ou simplesmente inevitável. A
globalização guarda essa verdade para que sejam evidentes: consumidores
nos lugares mais afastados do mundo podem significar mais do que aqueles
que estão na porta ao lado; os custos devem ser continuamente espremidos
de todos os lados em qualquer negócio, num mercado baseado numa guerra
por participação de todos contra todos; que o andamento dos negócios e da
vida pessoal se moverá cada vez mais rápido e abrirá cada vez mais espaço;
e que devemos empenhar a nossa crença se quisermos nossos iphones,
pedidos da Amazon, atuns azuis e rosas no Dia dos Namorados deixados do
lado de fora das nossas portas, amanhã de manhã. Se os aeroportos são
mecanismos que tornam tudo isso possível, então todo o resto – nossas
fábricas, escritórios, casas, escolas – devem ser construídas em função deles.
Aerotrópole será um novo tipo de cidade nativa nessa Era Instantânea em que
vivemos. (Kasarda & Lindsay, 2012, p.6)
Levando-se em consideração esse cenário, a questão de pesquisa deste trabalho é:
como se configura a Inteligência de Mercado nas MPE da Aerotrópole de Belo
Horizonte?
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1.2 Objetivos geral e específicos
Os objetivos constituem a finalidade de um trabalho científico, ou seja, a meta que se
pretende atingir com a elaboração da pesquisa. Esta dissertação tem como objetivo
geral analisar como se configura a Inteligência de Mercado nas MPE da Aerotrópole
de Belo Horizonte.

Tendo como base o objetivo geral, os objetivos específicos deste trabalho são:
1) Identificar as práticas de monitoramento do ambiente realizadas pelas MPE da
Aerotrópole de Belo Horizonte;
2) Identificar como as MPE planejam e implementam suas Estratégias Empresariais
na Aerotrópole de Belo Horizonte;
3) Identificar o nível de percepção das MPE sobre a Aerotrópole de Belo Horizonte.

1.3 Justificativas
Com a proposta de um novo cenário social e econômico lançada em 2011 pelo
Governo de Minas, a partir do projeto de ampliação do Aeroporto de Confins e de seu
entorno para os próximos 30 anos, as MPE instaladas nas cidades de Capim Branco,
Confins, Matozinhos, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa e Vespasiano
encontram-se suscetíveis à influência do ambiente externo.

Neste contexto, a dissertação justifica-se para a Academia como um estudo inédito
ao analisar como as MPE da Aerotrópole de Belo Horizonte monitoram seu ambiente
de negócios e geram inteligência para seus negócios, visando traçarem suas
estratégias empresariais. A pesquisa também proporciona reflexões sobre a atual
gestão das organizações de pequeno porte localizadas nesta área de influência do
Aeroporto, contribuindo com sugestões de melhorias na administração delas.

Profissionalmente, o estudo contribuirá para o intercâmbio sistematizado de
conhecimento entre a Academia e o mercado. Partindo do pressuposto de que no
Mestrado Profissional em Administração o conhecimento deve ser aplicado ao
ambiente profissional, serão produzidos relatórios sobre a realidade das organizações
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de pequeno porte pesquisadas na Aerotrópole de Belo Horizonte e serão sugeridas
ações sistematizadas para ampliar a competitividade delas nesse novo contexto.

Levando-se em consideração o contexto acadêmico e profissional, o estudo justificase pessoalmente para a pesquisadora como uma oportunidade de desenvolvimento
na carreira, com vistas a novos projetos para ampliar sua experiência profissional.

1.4 Estrutura da dissertação
Para alcançar os objetivos da pesquisa, a dissertação foi estruturada em seis
capítulos. O primeiro capítulo é a Introdução, em que se apresentam a
contextualização do tema, a pergunta norteadora, os objetivos e a justificativa da
pesquisa.

O segundo capítulo aborda o referencial teórico que fundamenta a dissertação. Foram
tratados os seguintes temas: Gestão da Informação e do Conhecimento, Inteligência
de Mercado e Estratégia Empresarial em MPE. Ao final do capítulo é apresentado o
modelo conceitual Competitividade para Micro e Pequenas Empresas na Aerotrópole
de Belo Horizonte, que alinha os temas desenvolvidos no referencial teórico ao
contexto da pesquisa. O terceiro capítulo apresenta o contexto da pesquisa, que é a
Aerotrópole de Belo Horizonte e as MPE desta região.

No quarto capítulo são tratados os procedimentos metodológicos, as técnicas de
pesquisa utilizadas, o método de investigação e a forma de análise das informações
coletadas no estudo. A análise e a discussão dos resultados são apresentadas no
quinto capítulo. Os resultados obtidos foram analisados e discutidos para verificar se
os objetivos da pesquisa foram atingidos.

O capítulo final é dedicado a apresentar a conclusão do trabalho em relação ao
objetivo geral da pesquisa: analisar como se configura a Inteligência de Mercado nas
MPE da Aerotrópole de Belo Horizonte.
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2 Referencial Teórico
Esta seção tem como objetivo apresentar os conceitos relacionados ao estudo. Serão
abordados os de Gestão da Informação e do Conhecimento, tecendo-se observações
sobre a importância da organização dos dados e das informações para serem
transformados em conhecimento. Também será abordado o conceito de Inteligência
de Mercado e como podem ser direcionadas as Estratégias Empresariais nas MPE da
Aerotrópole de Belo Horizonte.

2.1 Gestão da Informação e do Conhecimento
2.1.1 A Era da Informação e as organizações
A competitividade encontra-se inserida em um mercado globalizado, no qual existe
uma dinâmica criação de produtos e serviços e uma ferrenha disputa por clientes. O
ambiente oferece, simultaneamente, oportunidades, mas apresenta desafios que
precisam ser superados pelas organizações. “Acompanhar e interpretar o ambiente
empresarial não é, certamente, tarefa fácil, devido às incessantes mudanças que se
desenrolam nos ambientes de negócios contemporâneos”. (Barbosa, 2006, p.92)

A partir de 1990, as organizações passaram a integrar a Era da Informação e do
Conhecimento (Cassiolato & Lastres 2003). Os acontecimentos do ambiente externo
à empresa devem ser interpretados para compreender situações e propor soluções.
Ferreira et al. (2010) afirma que a informação se tornou vital para as empresas.

Conforme Ianni (2002), as organizações passaram a receber influências do ambiente
em nível mundial:
A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira, articulando capital,
tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e outras forças
produtivas. Acompanhada pela publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a
indústria cultural, misturadas em jornais, revistas livros, programas de rádio,
emissões de televisão, videoclipes, fax, redes de computadores e outros meios
de comunicação, informação e fabulação, dissolve fronteiras, agiliza os
mercados, generaliza o consumismo. Provoca a desterritorialização e
reterritorialização das coisas, gentes e ideias. Promove o redimensionamento
de espaços e tempos (Ianni, 2002, p.19).
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O mercado globalizado está atrelado à Tecnologia da Informação, que desencadeia
mudanças na gestão das empresas, uma vez que a facilidade de comunicação passa
a ditar uma nova maneira de interagir com o ambiente externo (Hoffmann & Chemalle,
2006).
O avanço tecnológico implica em novas formas de inter-relacionamentos entre
o meio externo e as empresas, bem como de novas formas de concorrência e
de organização dos recursos produtivos. O foco fundamental das empresas
esteve restrito à busca de eficiência nos procedimentos de rotina. Mas, com a
evolução das técnicas gerenciais motivadas por requisitos cada vez mais
exigentes da sociedade, estas alternavam seu foco inserindo uma nova
variável: a informação para a tomada de decisão. (Hoffmann & Chemalle, 2006,
p.1).
Com essa nova dinâmica do mercado, a informação passa de coadjuvante a
protagonista, assumindo relevância no gerenciamento das organizações. Os
acontecimentos do ambiente externo à empresa devem ser interpretados para
compreender situações e propor soluções, como aposta Choo (2003). Também nessa
linha, Ferreira et al. (2010) observam que a informação se tornou vital para as
empresas.
Hoje a informação nas organizações possui um papel fundamental na gestão
como um recurso importante e indispensável, tanto no contexto interno quanto
no relacionamento com os clientes e o mercado. (Ferreira et al., 2010, p. 95)
Conforme Rocha Júnior et al. (2014), conquistar informações pertinentes requer
competência: “Atualmente, uma grande dificuldade existente nas organizações é a
seleção conveniente das suas fontes de informação, tanto para os aspectos do
negócio quanto para o dia a dia, para atender às suas necessidades”. (Rocha Júnior
et al, 2014, p.248)

Para não se perderem em meio a milhares de informações diariamente, as
organizações precisam administrar todo esse conteúdo através da Gestão da
Informação e do Conhecimento. Através de práticas gerenciais sistematizadas, tornase possível usar, estrategicamente, as inúmeras informações do meio externo para
traçar ações que podem proporcionar não só a sobrevivência, mas também o
crescimento da empresa.
A informação é um precioso recurso para a organização e deve ser tratada de
modo a contribuir efetivamente para a melhoria dos resultados organizacionais.
Esta nova relação de dependência entre organizações implica em
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identificarmos qual informação é importante para a organização, quando, de
que forma e para qual nível da organização ela se destina (Albano & Araújo,
2013).
Mafra Pereira et al. (2015) afirma que a informação e o conhecimento proporcionam
a maximização dos lucros, uma vez que
A informação e o conhecimento são hoje de tamanha importância para a
eficácia e eficiência das organizações, que são responsáveis pela concepção
contemporânea de sociedade da informação ou sociedade do conhecimento.
São dois aspectos essenciais capazes de promover aumento de receitas e
mais capacidade inovadora (Mafra Pereira et al., 2015, p.142).

2.1.2 Dado, Informação e Conhecimento
A maior compreensão do ambiente, como afirma Choo (2003), passa pela
interpretação do meio em que a organização está inserida. Há influenciadores que
interferem na dinâmica organizacional, os quais podem ser divididos em
macroambiente e microambiente.

Porter (1991) define macroambiente como influências que interferem em todas as
organizações:
Forças externas são significativas principalmente em sentido relativo, uma vez
que as forças externas em geral afetam todas as empresas. Compreender
esses fatores contribui para traçar metas e planejamentos a longo prazo
(Porter, 1991, p.23).
Já o microambiente está relacionado à atuação da empresa, ou seja, ao ambiente no
qual a organização compete. O microambiente é caracterizado como aquele em que
as organizações e seus competidores realizam suas operações.

A Figura 1 representa o macro e o microambiente nos quais a empresa encontra-se
inserida.
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Figura 1- O macro e o microambiente e seus componentes
Fonte: Moresi, E. A. D. (2001). O contexto organizacional. In K. Tarapanoff (Org). (2001). Inteligência
Organizacional e Competitiva. Brasília: Editora Universidade de Brasília, p. 59 – 91 (Adaptado pela
autora).

Para captar sinais do ambiente externo, tanto do macroambiente quanto do
microambiente, a organização deve coletar dados e interpretar informações para gerar
conhecimento. As três ações têm de caminhar juntas, de maneira sistemática, para
que a empresa possa produzir sinergia com o competitivo mercado e proporcionar
elementos para tomadas de decisões, como se vê em Barbalho et al. (2007):
É necessário que a organização possua dados, informação e conhecimentos
sobre o mercado atual e futuro; concorrentes atuais e futuros; fornecedores
atuais e futuros; produtos novos e substitutos; clientes reais e potenciais;
cenário econômico, político e tecnológico atual e futuro; competências
essenciais, metas e estratégias de ação de curto, médio e longo prazo.
(Barbalho et al., 2007, p. 6).
O primeiro conceito para a aplicabilidade da Gestão da Informação e do
Conhecimento a ser compreendido é o de dado. O dado é a matéria-prima para a
geração da informação e conhecimento, ou seja, é o primeiro pilar da Gestão da
Informação e do Conhecimento. De acordo com Davenport e Prusak (1998), dados
[...] são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Um dado
isolado e sem o devido tratamento é destituído de significado. [...] não fornecem
julgamento nem interpretação e nem qualquer base sustentável para a tomada
de ação (Davenport e Prusak, 1998, p.3).
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Segundo Pacheco (2010, p. 29): “dados nada dizem sobre a importância ou
irrelevância. Porém os dados são importantes para as organizações porque são
essenciais para a criação da informação”.

A informação complementa a definição de dado, tornando-se o segundo pilar da
Gestão da Informação e do Conhecimento. “Informação é um dado que possui
agregação de valor”, segundo Davenport e Prusak (1998, p. 8). Por seu turno, Nonaka
e Takerichi (1997, p. 63) definem informação como “um novo ponto de vista para a
interpretação de eventos ou objetos, o que torna visível significados antes invisíveis
ou lança luz sobre conexões inesperadas”.

A informação reduz a incerteza sobre um estado ou sobre um evento, apoia o
processo decisório, “exerce influência sobre o comportamento das pessoas e passa a
ser um vetor importantíssimo, pois pode multiplicar a sinergia dos esforços[...]”
(Moraes & Fadel, 2008, p.103). A informação precisa também ser relevante, clara,
consistente e oportuna, conforme observa Rocha Júnior et al. (2014).

Além do dado e da informação, a Gestão da Informação e do Conhecimento precisa
de um terceiro pilar para consolidar-se: o conhecimento, que “é a mistura fluída da
experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a
qual proporciona uma estrutura de avaliação e incorporação de novas experiências”
(Davenport & Prusak, 1998, p.6).
Smit (2012, p. 98) observa que o conhecimento “é gerado a partir de informações
estruturadas e interconectadas”. Para Davenport & Prusak (1998, p. 33), o
conhecimento é precioso, pois “alguém deu à informação um contexto, um significado,
uma interpretação”.
No processo de gerenciar conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) observam a
importância dos conhecimentos explícitos e tácitos para as organizações,
acrescentando ser o conhecimento tácito a base da criação do conhecimento
organizacional. A conversão do conhecimento individual em recurso disponível para
as pessoas é a atividade central de uma organização orientada para a Gestão da
Informação e do Conhecimento. O conhecimento tácito é pessoal. Sua formalização
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é, na maioria dos casos, difícil, e sua transferência para os outros também é árdua.
Já o conhecimento explícito é formal e sistemático. Assim, pode ser facilmente
comunicado e compartilhado com as demais pessoas da organização.

Nonaka e Takeuchi (1997) individualizam as atribuições dos quatro modos de
conversão do conhecimento:
1. A socialização gera o “conhecimento compartilhado” por meio da interação das
pessoas, quando a organização propicia o relacionamento entre seus
trabalhadores para que discorram sobre suas experiências e modelos mentais;
2. A combinação faz surgir o “conhecimento sistêmico”, em virtude da inclusão do
conhecimento recém-criado no já existente, transformando-os em um novo
produto ou processo;
3. A externalização fornece “o conhecimento conceitual” pela manutenção do
“diálogo e/ou reflexão coletiva” dos membros da equipe, que articulam o
conhecimento tácito até então oculto.
4. A internalização promove o “conhecimento operacional”, ou seja, define a
melhor forma de gerenciar todos os sistemas existentes na organização. É o
“aprender fazendo”.

A empresa criadora de conhecimento tem todos estes quatro padrões de
conhecimento em constante interação dinâmica, construindo uma espiral do
conhecimento, apresentada pela Figura 2.
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Figura 2- A Espiral do Conhecimento
Fonte: Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1997). Criação de conhecimento na empresa: como as empresas
japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

Na dimensão epistemológica, Nonaka e Takeuchi (1997) explicitam a dificuldade em
transformar o conhecimento tácito em explícito e sustentam que essa transformação
se dá quando o conhecimento tácito circula elipticamente, em espiral, pelos quatro
modos de conversão: socialização, externalização, combinação e internalização. A
circulação do conhecimento tácito se dá quando submetida às condições
organizacionais e acionada à dimensão tempo, produzindo, assim, a espiral do
conhecimento. Na dimensão ontológica, o conhecimento criado pelas pessoas é
transformado em conhecimento nos níveis de equipes e organizações, que são
extremamente dependentes uma da outra, devendo interagir de forma cíclica em
espiral. Havendo essa interação, é acionada a dimensão tempo, iniciando-se o
processo de cinco fases de criação do conhecimento organizacional: 1) o
compartilhamento do conhecimento tácito; 2) a criação de conceitos; 3) a justificação
de conceitos; 4) a construção de um arquétipo e 5) a difusão interativa do
conhecimento. Por meio desse ciclo completo, ocorre uma nova espiral do
conhecimento.

Souza et al. (2011, p. 62) definem Gestão da Informação e do Conhecimento como
“práticas gerenciais que permitem a construção, a disseminação e o uso da
informação”. Davenport & Prusak (1998) explicitam que a Gestão da Informação e do
Conhecimento consiste em sete etapas:
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1. Administração de exigências: compreender, com clareza, quais as
necessidades de informação da empresa;
2. Plano de ativos informacionais: classificar a informação de acordo com a
confiabilidade e maneira que ela deve ser deve ser protegida;
3. Plano de sistemas informacionais: planejar o armazenamento e distribuição
dos dados;
4. Aquisição: obter a informação;
5. Análise: analisar o conteúdo da informação;
6. Disseminação: distribuir a informação na organização para as pessoas
corretas;
7. Feedback: perguntar se a informação recebida era adequada e se foi
distribuída de maneira acertada.

A Gestão da Informação e do Conhecimento pode ser resumida da seguinte forma:

Determinação
das exigências

Obtenção

Distribuição

Utilização

Figura 3 - O processo de gerenciamento da informação.
Fonte: Davenport, T.H.; & Prusak, L. Conhecimento empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
(adaptado pela autora)

Souza et al. (2011) acreditam que a Gestão da Informação e do Conhecimento nas
organizações proporciona novas possibilidades de administração, ao afirmar que
Dessa forma, uma noção complexa de gestão da informação exige o
entendimento de que o planejamento e a organização de estruturas de
informação e conhecimento possibilitam o acesso a elementos que incitam
seus usuários a desenvolverem práticas de informação e conhecimento, que,
em última análise, possibilitam o surgimento de outros elementos vinculados
as suas práticas organizacionais quotidianas. (Souza et al., 2011, p. 69).
Com a implementação da Gestão da Informação e do Conhecimento na empresa,
torna-se possível a migração de uma gestão voltada de um controle interno da
empresa para um modelo fluído, no qual a organização mantém, permanentemente,
contato com o ambiente externo, além do interno, e transforma esse conhecimento de
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mercado em conhecimento explícito. A partir dessa nova dinâmica, torna-se possível
também a implementação da Inteligência de Mercado, conforme será apresentado a
seguir.
2.2 Inteligência de Mercado
2.2.1 Monitoramento de mercado
Ao ser implementada na empresa, a Gestão da Informação e do Conhecimento tornase o alicerce para o Monitoramento de Mercado. “O monitoramento trabalha como um
radar, orientado para detectar e interpretar os sinais relativos à organização, incluindo
uma quantidade de atividades pessoais e organizacionais” (Hoffmann, 2011, p. 5).
Aguilar (1967, p. 23) define Monitoramento de Mercado como “a forma pela qual os
dirigentes obtêm informações relevantes sobre eventos que ocorrem fora da empresa,
de maneira a guiar futuros cursos de ação”. A organização empenhada em manter o
Monitoramento de Mercado pode conquistar vantagens em relação aos concorrentes:
O monitoramento melhora as habilidades de uma organização em lidar com a
rapidez das mudanças ambientais de várias maneiras; auxilia as organizações
a capitalizar as oportunidades; indica sinais antecipados de problemas
iminentes; sintetiza para as organizações as necessidades de mudanças e os
desejos de seus clientes; provê uma base de informação qualitativa sobre o
ambiente e melhora a imagem das organizações perante seu público com o
uso da informação (Hoffmann 2011, p. 6).
O Monitoramento de Mercado permite ainda que a empresa instaure um processo de
lucidez sobre o competitivo mercado, afinal, “o ambiente de negócios é uma rede
complexa de forças e pressões mutáveis, sendo uma grande contingência para a qual
a organização deve se planejar e a qual deve se adaptar” (Martins, 2011, p. 35).

Embora pareça uma atividade complexa e restrita às grandes empresas, o
Monitoramento de Mercado é intrínseco a todas as organizações, segundo Aguilar
(1967, p. 16): “Todas as organizações empenham algum esforço em monitorar o
ambiente em que atuam, seja ele direto ou indireto, proposital ou não”. Caso contrário,
as organizações não mais existiram no mercado.
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A diferença básica entre o Monitoramento de Mercado realizado entre empresas de
diferentes portes consiste na estrutura disponibilizada para a execução da análise do
mercado.
As organizações se estruturam, especializam e diferenciam em função,
parcialmente, das relações contingenciais com o ambiente externo com que se
deparam. Esse ambiente é dinamizado por processos transnacionais e novas
tecnologias da informação [...] (Barbosa, 2008, p.103).
Nas MPE, a realidade cotidiana distingue-se das grandes empresas, pois não existe
uma robusta estrutura disponível para realizar o Monitoramento de Mercado. Mesmo
assim, uma MPE não se isenta das influências exercidas permanentemente pelo
ambiente externo no negócio.
Posto que o ambiente contingencia as atividades da organização, exige dela
um pensar e repensar constante sobre o modo de agir. De fato, identificar,
compreender, analisar e criar ações empresariais dependem desta intrínseca
proximidade com o ambiente externo. Uma organização de micro e pequeno
porte pode ser considerada como extremamente volúvel às mudanças que
acontecem no ambiente competitivo. (Martins, 2011, p. 29)
Frente a esta necessidade, a MPE deve adaptar o Monitoramento de Mercado para
tornar-se competitiva, pois
A busca pela clareza nos objetivos da necessidade de informação contribui
para que uma organização de micro e pequeno porte promova esforços
estratégicos que a direcionem ao melhor entendimento do ambiente de
negócios. Esta característica assimilada geralmente por organizações de
médio e grande porte garantem a elas um suporte crescente de competitividade
frente ao atendimento de necessidades e desejos do ambiente de negócios.
(Martins, 2011, p. 35)
O Monitoramento de Mercado, na MPE, pode ser desenvolvido, principalmente,
através do acompanhamento periódico e sistematizado do ambiente externo, sendo
que
O desafio é utilizar processos que agreguem valor à informação, monitorando
o ambiente e permitindo um pensar diferente e estratégico dentro das
organizações, possibilitando a visualização de novos patamares de
desempenho empresarial de modo inteligente. (Martins, 2011, p. 38)
O Monitoramento de Mercado pode concentrar-se, na MPE, na análise de aspectos
relacionados à Estratégia, direcionando os esforços para implementar a Inteligência
Competitiva. “Quando se projeta o entendimento do Monitoramento Ambiental em
MPE repercute-se a importância de melhor identificar qual tipo de informação será
mais demandada e utilizada no negócio” (Martins, 2011, p.39).
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2.2.2 Inteligência Competitiva
Ao ser implementada na MPE, segundo Climaco (2013), a Inteligência Competitiva
(IC) potencializa a competitividade da organização no mercado, uma vez que a IC
seleciona as informações que são relevantes ao negócio, auxiliando o proprietário na
gestão acertada do empreendimento. Logo, é possível notar que
Cabe à gestão a otimização do funcionamento das organizações através da
tomada de decisões racionais e fundamentadas na recolha e tratamento de
dados e informações relevantes e, por essa via, contribuir para o seu
desenvolvimento e para a satisfação dos interesses de todos [...] (Nunes, 2006,
p. 1).
A MPE deve permanecer atenta ao que acontece no meio externo, evitando ser
surpreendida pelas múltiplas ações desencadeadas pelo mercado. A IC viabiliza a
contínua construção de cenários através de sinais que preveem potenciais
modificações no ambiente de negócios da organização, sendo possível planejar e
readequar a empresa para enfrentar desafios do ambiente no qual ela encontra-se
inserida:
[...] as empresas e seus administradores têm se esforçado no sentido de
acompanharem essas mudanças, interpretá-las e compreenderem suas
implicações para seus negócios, além de buscarem constante atualização
sobre estes fatores de mudança e utilizarem as informações obtidas nos
processos de tomada de decisão. (Mafra Pereira et al., 2016, p.143)
A IC é definida por Bortoluzzi et al. (2014, p. 32) como o “processo de aumentar a
vantagem competitiva de uma empresa, com o uso inteligente da informação
disponível para a tomada de decisões”. Para Fleisher e Bensoussan (2003), a
Inteligência Competitiva reduz as incertezas na tomada de decisões. Kahaner (1998)
já definia Inteligência Competitiva como o alicerce para criar uma posição competitiva
da organização, uma vez que se instala “um processo de coleta sistemática e ética
das informações sobre as atividades dos seus concorrentes e sobre as tendências
gerais do ambiente de negócios” (Kahaner, 1998, p. 26).

Tyson (1990) apontava ainda que a Inteligência Competitiva proporciona respostas
rápidas e precisas à empresa em relação aos movimentos do mercado. Miller (2002)
enfatiza que, em função dos múltiplos fatores aos quais as organizações estão
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suscetíveis, a Inteligência Competitiva transformou-se em um ‘instrumento
potencializador’ da organização para a tomada de decisões, uma vez que se torna
possível identificar cenários que “prenunciam eventos que tragam implicações
estratégias para o posicionamento competitivo da empresa” (Miller, 2002, p. 45).

Para que a IC se faça presente em uma organização, ela precisa, impreterivelmente,
prezar pelo armazenamento, processamento e disseminação da informação. Pode-se
atestar a implementação da IC a partir do Ciclo da Inteligência, composto, segundo
Amaral et al. (2008), por seis fases: 1) Identificação das Necessidades de Informação;
2) Planejamento; 3) Coleta de Informação; 4) Análise; 5) Disseminação, e 6) Avaliação
(Figura 4).

Figura 2 - Ciclo de IC
Fonte: Amaral, R.M., Garcia, L.G., & Alliprandini, D.H. (2008). Mapeamento e gestão de
competências em inteligência competitiva. DataGamaZero - Revista de Ciência da
Informação. Rio de Janeiro, 9(6).

A primeira fase do Ciclo de IC corresponde à definição das necessidades
informacionais sobre as principais decisões que a organização deve tomar perante o
ambiente de negócios. Segundo Mafra Pereira & Santos (2015, p.13), “as
necessidades de informações são definidas pelos responsáveis das principais
decisões do negócio, sendo estes, portanto, considerados os usuários-chaves da
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Inteligência Competitiva”. Nesta etapa, são produzidos os ‘tópicos-chave de
Inteligência’ ou KIT (Key Inteligence Topics) e as questões-chave da Inteligência, ou
KIQ (Key Inteligence Questions). As KIT e as KIQ contribuem para que as perguntaschave do processo sejam respondidas.

Já na segunda fase do Ciclo de IC, define-se o planejamento. A empresa organiza-se
em relação
[à] forma como o trabalho será desenvolvido, a previsão de atividades, a
definição das fontes de informação necessárias a serem utilizadas na etapa da
coleta, os métodos necessários analíticos a serem utilizados na etapa de
análise, além da equipe envolvida, prazos para entrega dos produtos de
Inteligência Competitiva e recursos necessários para sua execução - humanos,
financeiros e estruturais (Herring, 1999, p. 8).
A terceira fase do Ciclo de IC corresponde à coleta de informações, quando são
realizadas a busca, adequação e processamento das informações necessárias para
a resolução dos KIT e KIQ, a partir da escolha e definição de fontes de informações
relevantes e confiáveis.

A próxima fase do Ciclo de Inteligência Competitiva consiste na análise das
informações. Essa terceira etapa do Ciclo é o coração da atividade de Inteligência,
pois “as informações coletadas são transformadas em avaliações significativas [...].”
(Mafra Pereira &Santos, 2015, p. 14).

Na penúltima fase do Ciclo de Inteligência Competitiva, acontece a disseminação, ou
seja, a entrega de produtos da Inteligência, que são os resultados do trabalho
desenvolvido nas fases anteriores do Ciclo. Para Mafra Pereira & Santos (2015), é
essencial estruturar as estratégias de Comunicação, selecionando, adequadamente,
Os formatos e mecanismos de distribuição dos produtos (relatórios,
apresentações, análises setoriais, boletins, dentre outros), a definição da
linguagem e a abrangência da disseminação (focada para um grupo restrito ou
amplo de usuários) e a definição da frequência de envio dos produtos de
Inteligência Competitiva (Mafra Pereira & Santos, 2015, p. 14).
A avaliação integra a última fase do Ciclo de Inteligência Competitiva. Nesta etapa,
não só todos os processos que compõem o Ciclo são monitorados para ter a eficiência
averiguada, mas também é avaliado, segundo Mafra Pereira & Santos (2015), se a
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Inteligência Competitiva “está efetivamente sendo utilizada nos processos de tomada
de decisão da organização” (Mafra Pereira & Santos, 2015, p.14).

De acordo com Borges (2015), a Inteligência Competitiva agrega valor à dinâmica do
ambiente

organizacional

e

transforma-se

em

“um

sistema

avançado

de

monitoramento de mercado, sistematização de informações relevantes e entrega de
resultados” (Borges, 2015, p. 35).

Embora o Ciclo de Inteligência Competitiva pareça complexo e restrito a grandes
corporações, ele pode ser adaptado à realidade das MPE, que dispõem de uma
estrutura enxuta, se comparada às grandes organizações. De acordo com Mintzberg
(1979), as principais características das pequenas empresas é que elas são
[...] geridas pelos próprios sócios, podendo ser um indivíduo ou pequeno grupo,
que exercem o poder de forma direta sobre os empregados; o número de
empregados é reduzido; a estrutura organizacional é composta por um número
restrito de níveis hierárquicos; e a autoridade para a tomada de decisão é
concentrada no proprietário da empresa, existindo assim pouca delegação
(Mintzberg, 1979, p. 45).
Com uma estrutura enxuta, as MPE têm a vantagem de, a partir da implementação da
Inteligência Competitiva, terem tomadas de decisões ágeis, porém respaldadas por
informações do meio ambiente externo que interferem no negócio. Assim,
Nas empresas menores, os canais de decisão são mais curtos e as estruturas
são mais simples, pois os grupos são pequenos ao redor do dono, permitindo
que se percebam oportunidades e que ações sejam implantadas com rapidez.
(Pearce et al. 1982, p. 27).
Com decisões respaldadas pela IC, a MPE passa a orientar a estratégia empresarial
também com maior assertividade. O Ciclo de Inteligência Competitiva torna-se um
sistema de aprendizagem no qual as informações são aplicadas na Estratégia
Empresarial para a melhoria do desempenho organizacional. Na seção seguinte, será
apresentado o conceito de Estratégia Empresarial e como a implementação de
práticas relacionadas a este conceito em MPE pode ampliar a sua competitividade no
mercado.

2.3 A Estratégia Empresarial em MPE
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A Estratégia Empresarial embasada pela IC transforma-se em um elemento
fundamental para que as MPE gerem valor superior aos concorrentes, diferenciandose no disputado mercado. De acordo com Porter (1996), Mintzberg (1987) e Barney &
Hesterly (2007), quanto mais aprimorado for o conjunto de suposições e hipóteses
que a empresa reúna, a partir do acompanhamento sistemático do mercado, maiores
são as chances de alcançar a vantagem competitiva. Segundo Porter (1996), uma
estratégia competitiva é formulada a partir da interface entre a empresa e o ambiente
externo, como representa esquematicamente a Figura 5.

Figura 3 - Contexto no qual a estratégia competitiva é formulada
Fonte: Porter, M. E. (1996). Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da
concorrência (7a ed.). Rio de Janeiro: Campus.

A Estratégia Empresarial precisa, impreterivelmente, contemplar o ambiente interno e
externo, para “mover a organização e implementar as estratégias, tudo em um esforço
para satisfazer a seus principais públicos interessados” (Harrison, 2002, p.26). A
gestão da empresa deve elencar suas estratégias levando em consideração as
oportunidades que o mercado oferece, os pontos fortes que a estrutura proporciona e
maneiras de neutralizar as ameaças ambientais, além de também aprimorar seus
pontos fracos.
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Por Estratégia Empresarial entende-se o “conjunto de regras de tomada de decisão
para orientação do comportamento de uma organização” (Ansoff & McDonell, 1993,
p. 47). Já Mintzberg (2007) conceitua estratégia através de 5P´s, a saber:
- A estratégia é um plano (plan), uma direção, um guia ou um curso de ação
para o futuro, um caminho a ser seguido para levar a organização de um estado
atual para um estado futuro desejado.
- A estratégia é um padrão (pattern), isto, é uma consistência de
comportamento ao longo do tempo.
- A estratégia é uma posição (position), ou seja, a localização de certos
produtos em determinados mercados.
- A estratégia é uma perspectiva (perspective), uma maneira fundamental de a
organização fazer as coisas.
- A estratégia é um estratagema (ploy), uma manobra específica para vencer o
concorrente. (Mintzberg, 2007, p. 27)
Kanter (1995) afirma que a Estratégia Empresarial é a capacidade de entender o
mercado e a habilidade para comandar ativos intangíveis como conceitos (ideias
principais, visão de objetivos, interação do conjunto, etc.); capacidades (recursos e
habilidades para transformar ideias em produtos e serviços que criam valores aos
clientes); e conexões locais, regionais, e até mundiais (alianças estratégicas para
aprender e conquistar mercados).

As organizações podem concebem suas estratégias de três modos, de acordo com
Mintzberg (1979): empreendedor, incremental (ou adaptativo) e planejado. O modo
empreendedor identifica-se por meio da existência de um fundador que toma as
decisões relacionadas à organização de maneira intuitiva, arriscada e ousada. Suas
principais características são:


a criação de estratégias é dominada pela busca ativa de novas oportunidades;



o poder está centralizado nas mãos dos proprietários/dirigentes;



a formação de estratégias é caracterizada pelos saltos à frente da incerteza;



o crescimento é a meta dominante.

Já no modo incremental ou adaptativo, a organização se adapta ao ambiente
complexo de forma gradativa, o formulador de estratégia toma suas decisões de modo
a reduzir conflitos e incerteza. Como principais características desse modo, podemse citar:


não existem metas claras;
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o processo de criação de estratégias é caracterizado pela solução reativa aos
problemas existentes, em vez haver de uma busca proativa por novas
oportunidades;



a organização toma suas decisões passo a passo;



decisões não são facilmente interligadas. A formulação de estratégias é
fragmentada.

No modo planejador, necessita-se de um sistema formal e racional de metas em
termos precisos: a principal preocupação desse sistema é a elaboração de objetivos
atingíveis. As características essenciais são:


o analista tem um grande papel na construção das estratégias;



o processo é sempre sistemático e estruturado e envolve tanto a busca ativa
por novas oportunidades, quanto na solução de problemas existentes, focandose a análise sistemática;



o planejamento força a organização a pensar em estratégias globais e a
desenvolver um conjunto explícito de direções estratégicas, caracterizando-se
pela integração das decisões e estratégias.

Segundo Mintzberg (2007), a Estratégia Empresarial determina, ou seja, mapeia a
direção que a organização deve seguir mediante seus esforços. De acordo com Alves
et al. (2013), a Estratégia Empresarial não se restringe às grandes empresas. Ela
abrange todos os tipos de organizações ou instituições, independente do porte, ramo
de atividade e natureza de operações.

Para Whittington (2004), compreender a estratégia em MPE não significa,
necessariamente, conceituar ou criar definições e sim entender o processo interativo
entre pessoas, ambiente, organização e estratégia. Levando-se em conta esta
afirmação, a formação de estratégias, nas MPE, ocorre em duas direções: uma
deliberada e outra emergente, conforme explicam Mintzberg & Waters (1985):
A diferença fundamental entre a estratégia deliberada e a emergente é que,
enquanto a primeira enfatiza o planejamento, a direção e o controle, fazendo
com que as intenções sejam realizadas, a última permite a noção de
aprendizagem estratégica, ou seja, as empresas se desenvolvem à medida que
o ambiente competitivo gera novos cenários de atuação. (Mintzberg e Waters,
1985, p. 278)
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Uma estratégia em MPE pode emergir, segundo Alves et al. (2013), como uma
situação em evolução ou pode ser introduzida deliberadamente, por meio de um
processo de formulação seguido de implementação. As estratégias emergentes são
ações praticadas na dinâmica das organizações, sem terem sido planejadas. Uma vez
bem-sucedidas, passam a se integram ao esforço de planejamento da organização.

Para Mintzberg (1998), os processos de formulação e implementação transformamse em um processo contínuo de aprendizagem através do qual surgem estratégias
criativas. Para a formulação da estratégia em MPE, faz-se necessária a percepção de
diversificados fatores internos ou externos que, necessariamente, interagem com a
empresa. Portanto, tal percepção, se embasada pela Inteligência de Mercado,
conforme seus conceitos e processos apresentados anteriormente, pode proporcionar
maior assertividade na formulação da estratégia.

Segundo Gimenez et al. (2000), a estratégia em MPE é fortemente influenciada por
uma abordagem empreendedora, que reconhece a influência do comportamento
individual do proprietário sobre o processo de formação de estratégia. Para Lakatos
(1997), a estrutura das MPE também é centralizada no dono. Ou seja, a criação da
estratégia tende, muitas vezes, a refletir a visão implícita de que este dono tem do
mundo, transformando a estratégia até em uma extrapolação de sua personalidade.
Os dirigentes dessas organizações geralmente imprimem sua marca pessoal,
agindo como um filtro para a formulação de ações e decisão estratégica. Isso
ocorre porque comumente a decisão nessas organizações está centralizada na
figura de seu proprietário. (Alves et al., 2007, p. 6)
A centralização da gestão na pessoa do dono, para Lakatos (1997), pode causar
problemas de gerenciamento em função de uma baixa qualificação acadêmica, uma
divisão de tarefas que não se apresenta nítida e um potencial acúmulo de funções.
Além destes desafios, as MPE ainda enfrentam outros obstáculos, como a pouca
capacidade financeira e a deficitária modernização tecnológica, que não permite a
implementação da inovação.

O IBGE, em 2014, mensurou que mais da metade das empresas fundadas no Brasil
fecharam as portas após os quatro primeiros anos de atividades. A questão crucial
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que se coloca às MPE é que, devido à sua estrutura, os problemas relativos à gestão
revestem-se de maior amplitude, ou seja, o impacto causado nessas organizações é
mais contundente do que seria em uma grande empresa. Então, a estratégia,
embasada pela Inteligência de Mercado, passa a ser essencial para a continuidade e
a longevidade das organizações.

2.4 Marco teórico: contribuições do referencial teórico para a pesquisa
A partir do referencial teórico exposto, este estudo propôs um modelo que integra
Inteligência de Mercado e Estratégia Empresarial aplicados às MPE da Aerotrópole
de Belo Horizonte para o despertar de organizações competitivas de pequeno porte.
Os autores citados no referencial teórico serviram como base conceitual do modelo,
respaldando a coleta de dados e a análise dos resultados. A seguir, na Figura 6, é
apresentado como proposta e como estrutura orientadora do trabalho de pesquisa e
de análise o modelo Competitividade para Micro e Pequenas Empresas na
Aerotrópole de Belo Horizonte.
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Figura 4 - Modelo Teórico: Competitividade para Micro e Pequenas Empresas na Aerotrópole de Belo Horizonte
Fonte: Elaborado pela autora.
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A Gestão da Informação e do Conhecimento, na primeira fase do Modelo Teórico,
pode proporcionar que as MPE compreendam, com maior exatidão, o mercado.
Através da organização da miscelânea de dados e informações existentes no
ambiente da Aerotrópole de Belo Horizonte, a pequena organização realizaria o
monitoramento de mercado, gerando o conhecimento, que é a base para a
implementação da Inteligência de Mercado.

Com a Inteligência de Mercado, as MPE podem interpretar o contexto da Aerotrópole
de Belo Horizonte, no qual as pequenas organizações encontram-se inseridas, e gerar
insights, ou seja, ideias que alicerçarão suas estratégias empresariais.

Assim, as estratégias, construídas a partir da Inteligência de Mercado, contemplarão
as variadas nuances do mercado regional e, consequentemente, proporcionarão
maior assertividade nas decisões empresariais e permitirão que as pequenas
organizações possam se rearranjar internamente para posicionarem-se de maneira
assertiva frente aos múltiplos desafios do competitivo mercado da Aerotrópole de Belo
Horizonte, gerando, potencialmente, um resultado satisfatório às MPE, como maior
competitividade, rentabilidade e maximização de lucros.
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3. O contexto da pesquisa: A Aerotrópole de Belo Horizonte
Em 2011, o Governo de Minas Gerais apresentou um novo projeto de ampliação do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Aeroporto Internacional de Belo Horizonte)
e de seu entorno para os próximos 30 anos. Como foi noticiado pela mídia em nível
nacional, o projeto, único na América do Sul, elaborado por consultores e empresas
internacionais, planeja fomentar a economia e também evitar o crescimento
desordenado ao redor do citado Aeroporto: “A sociedade deve entender que o projeto
é bem mais ousado do que a simples ideia de um lugar exportador de produtos ou
concentrador de empresas. Vai além de um aeroporto industrial” (Diário do Comércio,
2013).

Denominado como Aerotrópole de Belo Horizonte, o projeto tem uma lógica inovadora
para o Brasil, para Minas Gerais e especialmente para o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves. A Aerotrópole de Belo Horizonte é inspirada em modelos
semelhantes e bem-sucedidos já implementados em vários países, como Holanda,
Japão, Estados Unidos e Emirados Árabes.

O idealizador do conceito de Aerotrópole é John Kasarda, professor da Universidade
da Carolina do Norte (Kasarda & Lindsay, 2012). De acordo com esses autores, a
Aerotrópole é uma estrutura urbana que tem como centro o aeroporto e, ao redor, em
um raio de 30 quilômetros, atividades relacionadas a ele:
Aerotrópole representa a lógica da globalização refletida em forma de cidade.
Não importa se considerarmos isso bom ou simplesmente inevitável. A
globalização guarda essa verdade para que sejam evidentes: consumidores
nos lugares mais afastados do mundo podem significar mais do que aqueles
que estão na porta ao lado; os custos devem ser continuamente espremidos
de todos os lados em qualquer negócio, num mercado baseado numa guerra
por participação de todos contra todos; que o andamento dos negócios e da
vida pessoal se moverá cada vez mais rápido e abrirá cada vez mais espaço;
e que devemos empenhar a nossa crença se quisermos nossos iphones,
pedidos da Amazon, atuns azuis e rosas no Dia dos Namorados deixados do
lado de fora das nossas portas, amanhã de manhã. Se os aeroportos são
mecanismos que tornam tudo isso possível, então todo o resto – nossas
fábricas, escritórios, casas, escolas – devem ser construídas em função deles.
Aerotrópole será um novo tipo de cidade nativa nessa Era Instantânea em que
vivemos (Kasarda & Lindsay, 2012, p.6).
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A Figura 7 mostra-nos uma ilustração esquemática do conceito de Aerotrópole.

Figura 5 - Esquema de uma aerotrópole
Fonte: disponível em http://www.aerotropolis.com/airportCities/about-the-aerotropolis

A aerotrópole tem como epicentro o aeroporto. “O aeroporto deixa a cidade, a cidade
segue o aeroporto e o aeroporto se torna uma cidade” (Kasarda & Lindsay, 2012,
p.31). As principais características da Aerotrópole, segundo esses autores são: a
distância, medida em minutos (e não em quilômetros); o trânsito terrestre multimodal,
para facilitar o deslocamento e a maior eficiência nos fluxos de passageiros e cargas,
negócios dependentes da aviação e também empreendimentos residenciais
associados. As empresas são capazes de operar, principalmente, em função da
conectividade global, proporciona por passageiros e cargas.

A Aerotrópole de Belo Horizonte abrange as seguintes cidades: Capim Branco,
Confins, Matozinhos, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa e Vespasiano.
Como a infraestrutura para o deslocamento fácil é requisito para a criação de uma
Aerotrópole, o Governo de Minas Gerais tem viabilizado a infraestrutura propícia para
a consolidação da Aerotrópole de Belo Horizonte:
O plano do governo de Minas Gerais é fazer de Confins uma versão local desse
fenômeno. Desde 2004, o aeroporto local, chamado Tancredo Neves, passou
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a receber voos internacionais. O governo mineiro também investiu R$ 1 bilhão
em obras de infraestrutura na área e duplicou a rodovia entre o aeroporto e a
capital. O aeroporto foi colocado no centro de um círculo com 30 quilômetros
de raio, dividido em faixas, cada uma destinada a um tipo de negócio. (Revista
Época, 2013. (Disponível em http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2013/03/cidadesque-querem-voar.html)

Novos empreendimentos já se instalam próximo ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, corroborando a implantação da Aerotrópole de Belo Horizonte. Segundo a AV
Norte (Associação de Desenvolvedores do Vetor Norte), associação sem fins
lucrativos que congrega interessados das mais variadas áreas de atuação econômica
e da sociedade civil para o desenvolvimento da Aerotrópole de Belo Horizonte e
também do Vetor Norte de Belo Horizonte, a Aerotrópole de Belo Horizonte tem 133
empreendimentos em andamento ou já anunciados (AV Norte, 2014).

Entre os investimentos previstos para os eixos aeroespacial e defesa, ciências da
vida, tecnologia da informação e microeletrônico, além do turismo de negócios, estão
empreendimentos com capital inicial robustos, como: Six Condutores, fábrica de
semicondutores com investimento de R$ 1,2 bilhão; BH International Medical City,
cidade médica e plataforma logística com investimento de R$ 500 milhões; e Philips,
produtor de aparelhos de ressonância magnética e tomografia computadorizada com
investimento de R$ 2 milhões (AV Norte, 2014).

Também está previsto para instalar-se na Aerotrópole de Belo Horizonte o complexo
de negócios World Trade Center (WTC). Conforme noticiado pelo jornal Diário do
Comércio em 10 de maio de 2016, o empreendimento imobiliário que terá um
investimento previsto de R$ 1,5 bilhão, será construído em Vespasiano e é o segundo
empreendimento do WTC no Brasil. Será três vezes maior que o complexo de São
Paulo, inaugurado em 1995, tornando-se o maior complexo empresarial da América
Latina. O grupo investidor escolheu instalar-se em Vespasiano em função do conceito
de Aerotrópole. “Esse empreendimento está totalmente conectado ao Aeroporto. As
pessoas poderão participar de eventos, se hospedar lá e voltar para o Aeroporto em
poucos minutos” (Diário do Comércio, 2016). A meta do WTC é de que a obra seja
realizada em três anos. A inauguração está prevista para 2020.
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Já se encontram em funcionamento na Aerotrópole de Belo Horizonte vários
empreendimentos, como as universidades FPL (Fundação Pedro Leopoldo) e Faseh
(Faculdade de Saúde e Ecologia Humana), os hotéis San Diego Express, Confort e
Super 8; o empreendimento imobiliário Terras Fidalgo, com 11 milhões de metros
quadrados; e o Centro de Manutenção de Aeronaves Gol (AV Norte, 2014).

Também já estão instaladas nas cidades que integram a Aerotrópole de Belo
Horizonte lojas de grandes grupos comerciais, como a Drogaria Araújo, o
Supermercado EPA Plus, as lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos Magazine
Luiza e Ricardo Eletro e os hipermercados Carrefour e Apoio Mineiro.

Outra mola propulsora para o desenvolvimento de uma Aerotrópole, de acordo com
Kasarda & Lindsay (2012), são os voos internacionais, que já integram a realidade do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Desde que a concessionária BH Airport
assumiu a gestão do Terminal, em 2013, existe uma forte orientação da gestão para
a expansão de voos internacionais. De acordo com o CEO (Chief Executive Officer)
da BH Airport, Paulo Rangel, atualmente o Aeroporto Internacional Tancredo Neves
opera, em momentos de pico, com 31 voos por hora, mas tem potencial para atingir
até 60 voos por hora. Até 2023, estão previstos pela BH Airport R$ 3,5 bilhões em
investimento, especialmente para a ampliação do número de voos internacionais.
Com a implantação da Aerotrópole, Minas Gerais terá condições de atrair novas
indústrias com maior nível de dependência do transporte aéreo, como microeletrônica,
farmacêutica, equipamentos médicos, vestuário, perecíveis em geral e pedras
preciosas (Rangel, 2015).

Com estas mudanças promovidas no mercado em nível regional, a Aerotrópole de
Belo Horizonte inaugura a possibilidade de implantação de um novo conceito na
região de influência: conectividade. Como a região está sendo planejada para os
próximos 30 anos com padrões de mobilidade e acessibilidade, este conceito pode
estender-se ao mercado regional, possibilitando uma dinâmica ágil de circulação de
pessoas, renda e até de troca de experiências.

Encontram-se, na área de influência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
7.112 empresas, de acordo com o Cadastro Central de Empresas de 2013 (IBGE,
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2013). Levando-se em consideração a informação do SEBRAE Nacional de que 99%
das organizações no Brasil são micro e pequenas empresas (MPE), 7.041 empresas
que se encontram na área de influência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves
podem ser impactadas pelas mudanças desencadeadas pela nova dinâmica
inaugurada pela Aerotrópole de Belo Horizonte.

Os mercados das cidades que integram a região, tendo como base o conceito de
conectividade viabilizado fisicamente pela Aerotrópole de Belo Horizonte, no qual a
mobilidade, agilidade e velocidade serão preponderantes, transmutaram para um
novo e único mercado regional a ser explorado:
Não é possível analisar uma região sem ter em conta as relações econômicas
e sociais entre empresas e pessoas. É a proximidade relacional (que não
implica necessariamente em proximidade espacial) que, favorecendo as
interações, se pode tornar uma fonte de competitividade (Scott & Storper, 2003,
p. 587).
Nesse inovador, único e competitivo mercado regional, com um considerável número
de pessoas, novos concorrentes e nova circulação de dinheiro, pode ser inaugurada
uma fase singular a partir da formação de redes empresariais, afinal, o modo de
decisão das empresas molda o território e o seu processo de desenvolvimento, de
acordo com Giuliani (2007, p.143).

Para que se formem redes empresariais na Aerotrópole de Belo Horizonte, as
empresas locais, especialmente as MPE, precisam desenvolver a capacidade de
assimilar informações e aplicá-las eficazmente de maneira a criar valor. “Os atores
econômicos, pela sua atuação, têm a capacidade de alterar e construir novos
percursos de desenvolvimento que podem romper com o trilho passado” (Correia,
2010, p. 115).
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4. Procedimentos Metodológicos
Metodologia é, conforme Silva (2003, p.25), “[...] o estudo do método na busca de
determinado conhecimento”, ou seja, a metodologia apresenta o caminho percorrido
pelo pesquisador para atingir o resultado de uma pesquisa científica. Para Moresi
(2001), o valor de uma pesquisa científica está na organização e consistência da
estrutura, uma vez que
Pesquisa científica seria, portanto, a realização concreta de uma investigação
planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela
metodologia científica. Metodologia científica entendida como um conjunto de
etapas ordenadamente dispostas que você deve vencer na investigação de um
fenômeno. Inclui a escolha do tema, o planejamento da investigação, o
desenvolvimento metodológico, a coleta e a tabulação de dados, a análise dos
resultados, a elaboração das conclusões e a divulgação de resultados (Moresi,
2001, p. 11).
4.1 Caracterização da pesquisa
A pesquisa deve ser classificada quanto aos fins e quanto aos meios.

a) Quanto aos fins: a pesquisa desta dissertação foi descritiva. De acordo com
Gil (2008), a pesquisa descritiva descreve as características de determinadas
populações, fenômenos ou de uma experiência. O pesquisador procura
conhecer e interpretar a realidade, através de descrição e interpretação. Este
estudo não teve o compromisso com dados quantificáveis, mas sim em
investigar se as MPE da Aerotrópole de Belo Horizonte aplicam a Inteligência
de Mercado para traçarem estratégias empresariais.

b) Quanto aos meios: os estudos de casos múltiplos foram a técnica escolhida
quanto aos meios. Esse tipo de pesquisa baseia-se, segundo Yin (2001), em
uma investigação empírica, na qual o pesquisador descreve e analisa,
simultaneamente, fenômenos, sem nenhuma interferência.

Conforme Benbasat et al. (1987), os estudos de casos múltiplos possuem as
seguintes características:
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 Uma ou mais entidades (pessoa, grupo, organização) são analisadas
simultaneamente;
 Os fenômenos são observados em seu ambiente natural;
 Os dados são recolhidos utilizando diversos meios (observações diretas,
entrevistas, registros de áudio e vídeos, diários, entre outros);
 A complexidade da unidade é estudada aprofundadamente.

Além dessas características, os estudos de casos múltiplos são adequados para a
observação do fenômeno em poucas amostras, de acordo com Fidel (1992), pois
desenvolvem teorias mais genéricas a respeito do fenômeno observado. Para elevar
a pesquisa com esta metodologia ao patamar de teorias mais genéricas, o
pesquisador necessita de rigor desde o planejamento até a análise dos dados.

Um dos pontos-chave desse método consiste na preparação, ou seja, na definição de
ações para a execução da pesquisa. Segundo Creswell (1994), também é essencial
que as observações se conectem às entrevistas, de maneira complementar,
proporcionando, com assertividade, o reflexo da realidade.

Quanto à abordagem, a pesquisa foi qualitativa, característica de poucas unidades
pesquisadas. Moresi (2001) afirma que a estatística e a previsão não são
características deste tipo de pesquisa, pois
Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode
ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso
de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para
coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. O
processo e seu significado são os focos principais de abordagem. (Moresi,
2001, p. 9).
A pesquisa qualitativa tem como foco as impressões manifestadas pelos atores
envolvidos.

Nesta dissertação, a pesquisa de campo foi utilizada para a coleta de dados. A
característica principal desse tipo de abordagem é o contato direto com as pessoas
que integram o universo investigado:
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Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de
estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente,
a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do
grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações
e interpretações do que ocorre no grupo. (Gil, 2008, p. 53).

4.2 Unidades de análise, de observação e sujeitos da pesquisa
As unidades de análise desta pesquisa foram as MPE inseridas na Aerotrópole de
Belo Horizonte. A delimitação geográfica para a realização do estudo foi traçada a
partir da definição de abrangência da área de influência de uma Aerotrópole, que,
segundo Kasarda & Lindsay (2012), é de um raio de 30 quilômetros a partir do
aeroporto.

Foram englobadas nesta pesquisa as MPE das cidades de Capim Branco, Confins,
Matozinhos, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa e Vespasiano. O
universo do presente trabalho levou em consideração o número de empresas
existentes na área de influência da Aerotrópole de Belo Horizonte, conforme dados
extraídos do Cadastro Central de Empresas (2013), do IBGE. A área de influência é
integrada por 7.112 empresas, sendo o somatório dos empreendimentos dos
municípios o seguinte:


Capim Branco: 214 empresas;



Confins: 252 empresas;



Matozinhos: 1.116 empresas;



Lagoa Santa: 1.552 empresas;



Pedro Leopoldo: 1.863 empresas;



São José da Lapa: 434 empresas;



Vespasiano: 1.681 empresas.

Levando-se em consideração a informação do SEBRAE Nacional de que 99% das
empresas do Brasil são MPE, tem-se um universo estimado de 7.041 MPE na
Aerotrópole de Belo Horizonte. O Cadastro Central de Empresas do IBGE não
apresenta a delimitação das organizações dos municípios que integram a Aerotrópole
de Belo Horizonte por setores da economia. Em função disto, definiu-se, inicialmente,

45

uma amostra de 2 empresas por segmento (indústria, comércio e serviço), totalizando
6 empresas a serem pesquisadas por cidade. Mas as indústrias, quando abordadas
para participarem da pesquisa, não demonstraram interesse em participar da coleta
de dados.

Além disso, de acordo com Dados do Cadastro Nacional da Indústria (FIEMG 2014),
a maior parte das atividades econômicas concentram-se no comércio e no serviço na
região da Aerotrópole de Belo Horizonte: existem apenas 236 indústrias nas cidades
que integram a Aerotrópole de Belo Horizonte, sendo que 65% delas (154) são médias
e/ou grandes, reduzindo o universo potencial de indústrias pesquisáveis a apenas 82.

Sem a possibilidade de buscar novas indústrias para serem estudadas, foram
selecionadas 28 empresas para a pesquisa, sendo 14 MPE no setor secundário
(comércio) e 14 MPE no setor terciário (serviços). Foram pesquisadas, portanto, 2
empresas por setor em cada cidade, totalizando 4 organizações por município. Levouse em consideração a acessibilidade da pesquisadora, uma vez que ela reside na
região da Aerotrópole de Belo Horizonte e mantém uma rede de relacionamentos com
gestores de MPE das cidades citadas, devido ao seu trabalho como Assessora de
Comunicação e Relações com o Mercado da FPL. Outro critério utilizado como
parâmetro de escolha e inclusão das empresas para esta pesquisa foi o tempo de
existência das mesmas. Foram estudadas somente MPE com, no mínimo, 5 anos de
mercado. Esse pré-requisito foi definido devido à credibilidade e expertise já
conquistadas pelas organizações no mercado local e/ou regional, o que, por
conseguinte, permitiria, em tese, que os gestores respondessem às perguntas do
trabalho com maior profundidade, segurança e clareza.

Foram entrevistados os 28 proprietários das MPE selecionadas, por estarem à frente
dos negócios, além de desenvolverem e participarem da maioria das tarefas das
pequenas organizações, tendo, assim, domínio para responder às perguntas definidas
no roteiro semiestruturado. A amostragem foi do tipo não probabilística convencional
(ou intencional), dados os parâmetros de inclusão mencionados acima.

Sobre a amostragem não probabilística intencional, comentam Samara & Barros
(2002, p. 94): “os elementos da amostra são selecionados segundo um critério de
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julgamento do pesquisador, tendo como base o que se acredita que o elemento
selecionado possa fornecer ao estudo”.
Mattar (1996), assim refere-se a este tipo de amostragem:
Amostragem não probabilística: aquela em que a seleção dos elementos da
população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento
do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance
conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da
amostra. As amostragens não probabilísticas geram amostras probabilísticas.
(Mattar, 1996, p. 132).
A amostra, portanto, foi direcionada para garantir que os elementos selecionados
fossem os mais adequados para evitar resultados enganosos.

4.3 Técnicas de coleta de dados
A coleta de dados foi feita através de entrevistas que se basearam em um roteiro
semiestruturado com 10 perguntas abertas e que se encontra no Apêndice A desta
dissertação. O objetivo de adotar um roteiro semiestruturado nas entrevistas justificouse pelo fato do estudo ser de natureza qualitativa. A entrevista, segundo Lakatos &
Marconi (2001), é um procedimento de investigação social, seja para coleta de dados
ou para diagnosticar e tratar um problema. De acordo com Selltiz (1967), a entrevista,
enquanto técnica de coleta de dados, é adequada para a obtenção de informações
sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem
fazer, fazem ou fizeram, bem como suas explicações ou razões sobre coisas
precedentes.

Para que as entrevistas fossem realizadas, a FPL cedeu à pesquisadora um banco de
dados com nomes e contatos de proprietários e/ou sócio-proprietários de MPE da
Aerotrópole de Belo Horizonte. A Instituição concedeu o acesso às informações
devido ao fato de a pesquisadora ser funcionária da FPL. Nesse banco de dados foram
selecionadas pela pesquisadora MPE com tempo de permanência no mercado igual
ou superior a 5 anos, em função de já estarem consolidadas no mercado da região, e
conforme critérios de inclusão já anteriormente mencionados.
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A partir destes contatos, por meio de telefonemas, no período de 16 a 26 de março de
2016, apresentou-se a proposta de estudo desta dissertação aos proprietários dessas
empresas. Para os gestores que demonstraram interesse em participar da pesquisa,
foi enviado, na sequência, via e-mail, a carta de apresentação do estudo, que se
encontra no Apêndice B desta dissertação, detalhando as intenções da pesquisa, o
tempo de duração e a sugestão de dia e horário para a realização da entrevista. Todos
os e-mails encaminhados pela pesquisadora foram registrados em uma planilha Excel,
que contém dados e contatos pessoais dos gestores, informações e contatos das
empresas e, ainda, as indicações de dia e horário para as entrevistas.

A confirmação pelos empresários da data e horário das entrevistas deu-se por meio
de telefone e e-mail. A maioria deles confirmou ou remarcou a entrevista por telefone.
Todos os agendamentos confirmados foram registrados no arquivo Excel citado
anteriormente. Ao término das marcações das entrevistas, os dias e horários de
entrevistadas foram transferidos para a agenda pessoal da pesquisadora, para que
ela pudesse comparecer às organizações para a realização do estudo.

As entrevistas tiveram, em média, duração de 1 hora e 30 minutos e foram realizadas,
impreterivelmente, nas próprias sedes das empresas pesquisadas. As entrevistas
foram gravadas pela pesquisadora, e, posteriormente, transcritas para a análise.

4.4 Estratégia de tratamento e análise de dados
A estratégia de tratamento e análise de dados é uma das etapas mais complexas de
uma pesquisa científica. O pesquisador deve escolher com zelo o método a ser
utilizado para que o resultado espelhe a realidade:
Talvez a fase de analisar os dados, na execução de uma pesquisa científica,
seja um dos momentos mais nevrálgicos e a escolha do método ou da técnica
para a sua realização necessite do pesquisador muita atenção e cuidado. Essa
escolha realmente tem que ser adequada e proporcionar a exploração dos
dados em toda a sua riqueza e possibilidades. (Campos, 2004, p. 1).
As técnicas de análise de dados foram do tipo Análise de Conteúdo e de Observação.
De acordo com Tjora (2006), entrevistas e observação são técnicas interativas, e a
entrevista conduz o pesquisador para a observação, a qual pode sugerir os
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aprofundamentos necessários para as entrevistas. A observação permite também a
detecção e obtenção de informações por vezes não apreendidas por outros métodos.
Ainda sobre o método de observação, Ludke & André (1986) descrevem que “para
que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a
observação precisa ser antes de tudo controlada. Isso implica a existência de um
planejamento cuidadoso do trabalho” (Ludke & André, 1986, p. 25). Levando em
consideração esta afirmação, a pesquisadora planejou aspectos que desejava
observar no universo a ser pesquisado construindo um contexto bem próximo à
realidade.

A pesquisadora, que realizou a pesquisa de 28 de março a 16 de abril de 2016, optou
por se deslocar ao ambiente da entrevista alguns minutos antes do horário marcado.
As impressões sobre as MPE foram transcritas e utilizadas, posteriormente, para a
análise dos dados. O caderno foi denominado pela pesquisadora como ‘Diário de
Bordo’. Também no Diário de Bordo foram registradas todas as percepções da
pesquisadora sobre a entrevista e frases que a impactaram, revelando, assim, com
maior exatidão, o contexto das MPE estudadas. Todas as observações eram
registradas, impreterivelmente, no mesmo dia da entrevista, com o objetivo de manter
fidelidade aos dados coletados e também evitar possíveis esquecimentos.

Já com relação à Análise de Conteúdo, a palavra possui um significado preponderante
neste tipo de análise, que conta com a inferência sobre o objeto analisado. De acordo
com Bardin (2002), a análise de conteúdo é
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (Bardin, 2002, p. 42).
A pesquisadora levou em consideração as transcrições das entrevistas, a análise do
seu conteúdo e, ainda, as observações coletadas em campo, utilizando-se do método
de pesquisa denominado triangulação, o qual, segundo Azevedo et al. (2013), significa
olhar para o mesmo fenômeno a partir de mais de uma fonte de dados. Informações
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provenientes de diferentes ângulos podem ser usadas para corroborar, elaborar ou
iluminar o problema de pesquisa.

A Tabela 1 correlaciona os objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os
autores que dão sustentação teórica para o assunto abordado, o tipo de pesquisa
realizada e os instrumentos de coleta de dados correspondentes.

Tabela 1
Estratégia Síntese da Metodologia
Objetivos específicos

Autores

Tipo de pesquisa

Fontes/instrumentos
de coleta de dados

Porter (1991; 1996);
Identificar as práticas de
monitoramento do
ambiente realizadas
pelas MPE da
Aerotrópole de Belo
Horizonte.

Davenport e Prusak
(1998); Moresi (2001);
Choo (2003); Amaral et
al (2008); Martins
(2011); Mafra Pereira &

Roteiro de entrevistas
Pesquisa de
campo.

semiestruturado:
questões 1 a 5.

Santos (2015); Mafra
Pereira et al. (2015;
2016).

Identificar como as MPE
planejam e implementam
suas Estratégias
Empresariais na
Aerotrópole de Belo
Horizonte.

Mintzberg (1979; 1987;
1998; 2007); Mintzberg
& Waters (1985);
Lakatos (1997);
Gimenez et al. (2000);

Roteiro de entrevistas
Pesquisa de
campo.

semiestruturado:
questões 6 a 9.

Whittington (2004);
Alves et al. (2013).

Identificar o nível de
percepção das MPE

Kasarda e Lindsay

sobre a Aerotrópole de

(2012).

Belo Horizonte.
Fonte: Elaborado pela autora.

Roteiro de entrevistas
Pesquisa de
campo.

semiestruturado:
questão 10.
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5. Apresentação e Análise dos Resultados
Este capítulo organiza e analisa as observações coletadas pela pesquisadora e
também as respostas dadas pelos micro e pequenos empresários na pesquisa de
campo, após serem entrevistados com base no roteiro semiestruturado. Serão
apresentadas tabelas que resumirão afirmações feitas pelos entrevistados e
embasarão as análises sobre Inteligência de Mercado e Estratégia Empresarial nas
MPE da Aerotrópole de Belo Horizonte.

Para preservar a identidade das empresas, foram omitidas as razões sociais. As
organizações são apresentadas somente por segmentos de atuação. As identidades
dos entrevistados também foram omitidas. Eles serão identificados somente com as
terminologias E1, correspondente ao primeiro entrevistado, E2 para o segundo
entrevistado e assim sucessivamente, até o código E28, correspondente ao vigésimo
oitavo entrevistado.

5.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa

A maioria dos entrevistados tem apenas ensino médio completo. O segundo nível de
escolaridade mais frequente é ensino superior, seguido por superior incompleto e
mestrado. A faixa etária dos entrevistados variou entre 23 e 53 anos. A Tabela 2 a
sintetiza esses dados.
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Tabela 2
Síntese do perfil dos entrevistados
Cidade

Segmento

Entrevistado

Idade

Escolaridade

Categoria da empresa

Número de funcionários

Capim Branco

Comércio

E1

38 anos

Ensino médio completo

Microempresa

3 funcionários

Capim Branco

Comércio

E2

45 anos

Ensino médio completo

Microempresa

7 funcionários

Capim Branco

Serviço

E3

32 anos

Ensino médio completo

Microempresa

2 funcionários

Capim Branco

Serviço

E4

44 anos

Ensino médio completo

Microempresa

4 funcionários

Confins

Comércio

E5

46 anos

Ensino médio completo

Microempresa

9 funcionários

Confins

Comércio

E6

51 anos

Ensino médio completo

Microempresa

5 funcionários

Confins

Serviço

E7

37 anos

Ensino médio completo

Microempresa

4 funcionários

Confins

Serviço

E8

53 anos

Ensino superior incompleto

Microempresa

3 funcionários

Matozinhos

Comércio

E9

42 anos

Ensino médio completo

Microempresa

7 funcionários

Matozinhos

Comércio

E10

53 anos

Ensino superior completo

Microempresa

10 funcionários

Matozinhos

Serviço

E11

31 anos

Ensino médio completo

Microempresa

5 funcionários

Matozinhos

Serviço

E12

34 anos

Ensino superior completo

Microempresa

6 funcionários

Lagoa Santa

Comércio

E13

44 anos

Ensino superior completo

Microempresa

5 funcionários

Lagoa Santa

Comércio

E14

39 anos

Ensino médio completo

Microempresa

7 funcionários

Lagoa Santa

Serviço

E15

33 anos

Ensino médio completo

Microempresa

22 funcionários

Lagoa Santa

Serviço

E16

31 anos

Ensino superior completo

Microempresa

18 funcionários

Pedro Leopoldo

Comércio

E17

38 anos

Ensino superior completo

Microempresa

11 funcionários

Pedro Leopoldo

Comércio

E18

50 anos

Ensino superior completo

Microempresa

15 funcionários

Pedro Leopoldo

Serviço

E19

35 anos

Ensino superior incompleto

Pequena empresa

9 funcionários

Pedro Leopoldo

Serviço

E20

23 anos

Ensino superior completo

Microempresa

18 funcionários
(continua)
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(conclusão)
São José da Lapa

Comércio

E21

39 anos

Ensino médio completo

Microempresa

5 funcionários

São José da Lapa

Comércio

E22

28 anos

Ensino médio completo

Microempresa

7 funcionários

São José da Lapa

Serviço

E23

35 anos

Ensino superior completo

Microempresa

12 funcionários

São José da Lapa

Serviço

E24

52 anos

Ensino médio completo

Pequena empresa

22 funcionários

Vespasiano

Comércio

E25

42 anos

Ensino superior completo

Microempresa

3 funcionários

Vespasiano

Comércio

E26

45 anos

Ensino superior completo

Microempresa

9 funcionários

Vespasiano

Serviço

E27

50 anos

Ensino superior completo

Microempresa

7 funcionários

Vespasiano

Serviço

E28

43 anos

Mestrado

Microempresa

5 funcionários

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.
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5.2 Análise das respostas relacionadas ao primeiro objetivo específico

O primeiro objetivo específico desta pesquisa visou identificar as práticas de
monitoramento do ambiente realizadas pelas MPE da Aerotrópole de Belo Horizonte.
Dados e informações são considerados importantes pelos pequenos empresários
para as tomadas de decisões. Os gestores buscam, especialmente, dados e
informações relacionadas ao negócio, como sinalizado por todos os empresários
entrevistados. Em função da proximidade com os clientes e fornecedores, estes se
tornam importantes fontes de informação para os entrevistados. O contato direto com
os clientes, especialmente no dia a dia, proporciona aos empresários conhecerem as
necessidades dos consumidores, como afirmam os entrevistados E2 (comércio em
Capim Branco), E15 (serviço em Lagoa Santa) e E18 (comércio em Pedro Leopoldo),
respectivamente: “Escutar o cliente é o que move a empresa”. “Ouço com atenção o
que os clientes querem.” “Converso bastante com os clientes”.

O fornecedor é tido pelos pequenos empresários estudados como uma importante
fonte de informação e é tratado com um parceiro do negócio, como sinaliza o
entrevistado E11 (serviço em Matozinhos): “Sempre recebo os fornecedores para
conversar”. Embora os clientes e fornecedores sejam importantes fontes de
informação, os concorrentes ainda não detêm destaque perante os entrevistados.
Poucos gestores enxergam os concorrentes como fator preponderante ao negócio;
logo, ele não é considerado pela maioria dos entrevistados como uma fonte de
informação e, portanto, não é monitorado. Apenas 4 gestores pontuaram que
monitoram o concorrente, como exemplifica o entrevistado E26 (comércio em
Vespasiano): “Sempre estou de olho no que meu concorrente está fazendo”. A Tabela
3 resume os dados e as informações considerados relevantes pelos empresários
entrevistados.
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Tabela 3
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados sobre fontes de informações
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E2

“Escutar o cliente é o que move a empresa.”

Confins

E5

“Busco todos os dias informações sobre o meu negócio.”

Matozinhos

E11

“Sempre recebo os fornecedores para conversar.”

Lagoa Santa

E15

“Ouço com atenção o que os clientes querem.”

Pedro Leopoldo

E18

“Converso bastante com os clientes."

São José da Lapa

E22

“Sempre estou em busca de informações para fazer as coisas
melhores.”

Vespasiano

E26

“Sempre estou de olho no que meu concorrente está
fazendo.”

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Como as informações relevantes para os gestores são aquelas relacionadas ao
negócio deles, observa-se que os micro e pequenos empresários entrevistados
priorizam a busca por informações para aprimorar os processos operacionais/internos
das organizações. Eles preferem tanto fontes primárias, como sinalizado pelas
afirmações dos entrevistados E7 (serviço em Confins) e E14 (comércio em Lagoa
Santa): “Os fornecedores trazem muitas novidades para gente. A prosa é boa!”;
“Sempre que podemos, vamos a feiras para conhecer novidades”; quanto fontes
secundárias, como pode ser demonstrado pelas falas dos entrevistados E1 (comércio
em Confins) e E18 (comércio em Pedro Leopoldo): “Já preparei as minhas redes
sociais para receber informações sobre meu negócio”; “Acesso os sites de entidades
de classe para ficar por dentro das tendências”.

As associações locais e regionais, como os CDL (Clube de Dirigentes Lojistas) e até
mesmo o SEBRAE MG, foram citados por apenas 3 entrevistados, bem como
formadores de opinião e pessoas com ampla experiência profissional (como
consultores e /ou mentores). Grande parte dos gestores dos negócios pesquisados
integram-se ao meio ambiente somente através de informações coletadas a partir de
fontes secundárias, seja assistindo telejornais ou ouvindo notícias transmitidas por
emissoras de rádio, como citado pelos entrevistados E10 (comércio em Matozinhos):
“Todos os dias, chego em casa e assisto o Jornal Nacional”; E23 (serviço em São
José da Lapa): “Nunca deixo de assistir os jornais na televisão. Aproveito para assistir
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durante as refeições”; E25 (comércio em Vespasiano): “Por aqui, o rádio sempre fica
ligado. Ouvimos música e notícias”.

Tabela 4
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados com relação à coleta de
informações
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E1

“Já preparei as minhas redes sociais para receber
informações sobre meu negócio.”

Confins

E7

“Os fornecedores trazem muitas novidades para gente. A
prosa é boa!”

Matozinhos

E10

“Todos os dias, chego em casa e assisto o Jornal Nacional.”

Lagoa Santa

E14

“Sempre que podemos, vamos à feiras para conhecer
novidades.”

Pedro Leopoldo

E18

“Acesso os sites de entidades de classe para ficar por dentro
das tendências.”

São José da Lapa

E23

“Nunca deixo de assistir os jornais na televisão. Aproveito
para assistir durante as refeições.”

Vespasiano

E25

“Por aqui, o rádio sempre fica ligado. Ouvimos músicas e
notícias.”

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Os canais utilizados pelas MPE da Aerotrópole de Belo Horizonte para selecionar as
informações que influenciam nos negócios são diálogos com clientes, fornecedores e
funcionários, conforme citado pelos 28 empresários entrevistados, especialmente
pautados por assuntos relacionados ao nível operacional. Afirma o E3 (serviço em
Capim Branco): “Vira e mexe a gente conversa com os clientes, afinal, estamos aqui
todos os dias”. O E12 (serviço em Matozinhos) diz: “O funcionário precisa ser ouvido.
Ele tem muitas informações úteis”. O E14 (comércio em Lagoa Santa) corrobora: “Os
clientes nos dão muitas pistas de como fazer melhor”. O E28 (serviço em Vespasiano)
conclui: “O cliente é a alma do negócio.”

Ainda com relação às informações que podem ser aplicadas ao negócio, os
entrevistados usam poucas fontes primárias que concedam informações estratégicas
relevantes sobre o mercado, como CDL ou o SEBRAE MG. As entidades foram
citadas por apenas 3 entrevistados.
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Os concorrentes servem pouco como canal de coleta de informações para as
organizações pesquisadas. Quando eles são analisados, os gestores observam
principalmente preços, que são coletados por intermédio de amigos, como comentado
pelo entrevistado E23 (serviço em São José da Lapa): “A gente fica de olho no
concorrente. Para sabe o preço que eles estão vendendo, pedimos para um amigo
conferir pra gente”.

Para que os empresários monitorem o mercado, eles se valem de canais de
comunicação de massa, como Internet, jornais, televisão, rádio e revistas. A maioria
das informações refere-se ao contexto internacional, nacional e estadual, como
sinalizado pelos entrevistados E8 (serviço em Confins) e E20 (serviço em Pedro
Leopoldo), respectivamente: “Não dá para viver sem Internet, dá? Busco praticamente
toda novidade lá”. “Os jornais nos apresentam fatos que podem impactar no negócio”.
Não foi citada por nenhum entrevistado uma fonte de informação primária através da
qual os gestores pudessem buscar informações estratégicas relevantes sobre o meio
ambiente no qual eles encontram-se inseridos.

Tabela 5
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados com relação aos meios de coleta
de informações
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E3

“Vira e mexe a gente conversa com os clientes, afinal, estamos aqui
todo dia.”

Confins

E8

“Não dá para viver sem internet, dá? Busco praticamente toda
novidade lá!”

Matozinhos

E12

“O funcionário precisa ser ouvido. Ele tem muitas informações úteis.”

Lagoa Santa

E14

“Os clientes nos dão muitas pistas de como fazer sempre melhor.”

Pedro Leopoldo

E20

“Os jornais nos apresentam fatos que podem impactar no negócio.”

São José da Lapa

E23

“A gente fica de olho no concorrente! Para saber o preço que eles
estão vendendo, pedimos para um amigo conferir pra gente.”

Vespasiano

E28

“O cliente é a alma do negócio.”

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Com uma coleta de informações centralizada nos gestores da empresa, a análise
destas informações acontece na mente dos proprietários de todas as empresas
pesquisadas, como exemplificado pelos entrevistados E4 (serviço em Capim Branco),
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E6 (comércio em Confins), E9 (comércio em Matozinhos) e E24 (serviço em São José
da Lapa), respectivamente: “Fico dias e até semanas pensando antes de decidir
alguma coisa” ; “...acredita que têm dias que minha cabeça ferve?”; “Sempre consulto
o travesseiro antes de fazer algo diferente na empresa” ; “Junto as pecinhas do
quebra-cabeça. É o papel do dono da empresa, não é?”.

Uma parte dos gestores, 10 empresários entrevistados, mantém a técnica de
organizar as ideias através da escrita, como observado pelos entrevistados E13
(serviço em Lagoa Santa) “Escrever o que penso me ajuda a clarear as ideias antes
de chegar a uma conclusão”; e E27 (serviço em Vespasiano) “Escrever me ajudar a
raciocinar”. A maioria dos gestores pesquisados analisa as informações no escritório,
quando se encontra em momentos com menor possibilidade de interferência e
também na residência deles.

Tabela 6
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados com relação à análise de
informações
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E4

“Fico dias e até semanas pensando antes de decidir alguma
coisa.”

Confins

E6

“...acredita que têm dias que minha cabeça ferve?”

Matozinhos

E9

“Sempre consulto o travesseiro antes de fazer algo diferente
na empresa.”

Lagoa Santa

E13

“Escrever o que penso me ajuda a clarear as ideias antes de
chegar a uma conclusão.”

Pedro Leopoldo

E19

“Converso com clientes, funcionários e fornecedores. Troco
algumas ideias antes de tomar minhas decisões.”

São José da Lapa

E24

“Junto as pecinhas do quebra-cabeça. É o papel do dono da
empresa, não é?”

Vespasiano

E27

“Escrever me ajuda a raciocinar.”

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Como as informações são analisadas informalmente na mente dos gestores, o
armazenamento destas informações está condicionado aos critérios estabelecidos
pelos empresários. As informações estratégicas de quase a totalidade das empresas
pesquisadas, 27 organizações, são registradas e armazenadas pelos gestores em
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cadernos ou agendas. Após a coleta e a análise das informações, eles reúnem,
manualmente, as informações relevantes com o objetivo de analisá-las e esboçar,
minimamente, um planejamento.

O caderno ou a agenda é um objeto pessoal do entrevistado, que nenhuma pessoa
da empresa tem acesso. Normalmente, são carregados, diariamente, da casa para o
trabalho, e do trabalho para casa, pelos gestores. Esse comportamento é ilustrado
pelos entrevistados E3 (serviço em Capim Branco) e E14 (comércio em Lagoa Santa):
“Tenho meu caderninho, que levo para cima e para baixo! Escrevo nele um monte de
coisas que me ajudam a gerenciar o negócio”; “Minha agenda está sempre comigo.
Anoto tudo o que quero fazer nela”.

Detectou-se também a presença de softwares para controles operacionais (controle
de estoque, fluxo de caixa e geração de nota fiscal) sinalizado por 11 gestores e
ilustrado pelos entrevistados E10 (comércio em Matozinhos) e E21 (comércio em São
José da Lapa), mas estas informações não são utilizadas pelos gestores.
Tabela 7
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados com relação ao armazenamento e
registro de informações
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E3

“Tenho meu caderninho que levo para cima e para baixo!
Escrevo nele um monte de coisas que me ajudam a gerenciar
o negócio.”

Confins

E6

“Vou reunindo as coisas que acontecem no dia a dia da
empresa no meu computador.”

Matozinhos

E10

“Temos um programinha
movimentações da empresa.”

Lagoa Santa

E14

“Minha agenda está sempre comigo. Anoto tudo o que quero
fazer nela.”

Pedro Leopoldo

E19

“Meu caderno vive comigo. Anoto tudo o que vou fazer na
empresa nele.”

São José da Lapa

E21

“Tem um programa que salva a rotina da loja.”

Vespasiano

E27

“Todas as operações da empresa ficam armazenadas no PC.”

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

que

registra

todas

as

59

Com relação ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, que era identificar as
práticas de monitoramento do ambiente realizadas pelas MPE da Aerotrópole de Belo
Horizonte, constatou-se que o Ciclo da Inteligência Competitiva, proposto por Amaral
et al. (2008), não é integralmente realizado nas MPE pesquisadas. Observou-se que
as etapas de necessidade, planejamento, coleta e análise são executadas, mas de
maneira informal, pelos próprios gestores, sem auxílio de mão de obra especializada.

Já as etapas de disseminação e avaliação não são realizadas, uma vez que as
informações operacionais e estratégicas das organizações se concentram com os
proprietários

ou

sócio-proprietários

das

organizações.

As

anotações

que

fundamentam as tomadas de decisões dos empresários são registradas manualmente
em agendas ou cadernos e não podem ser acessados por outras pessoas da
empresa. A recuperação da informação, quando necessário, não é fácil e nem ágil. As
MPE analisadas nesta pesquisa não têm, de fato, IC implementada em seus negócios,
apesar de executarem, de maneira informal, algumas ações relacionadas ao Ciclo de
IC.

5.3 Análise das respostas relacionadas ao segundo objetivo específico
O segundo objetivo específico deste estudo foi identificar como as MPE planejam e
implementam suas Estratégias Empresariais na Aerotrópole de Belo Horizonte.
Identificou-se com este estudo que a maioria dos entrevistados, 18, leva em
consideração somente informações sobre a macroeconomia para a elaboração de
estratégias empresariais, conforme as afirmações feitas pelos entrevistados E9
(comércio em Matozinhos): “Procuro saber sobre política e economia, porque tudo que
acontece interfere no negócio, que nem essa crise econômica” e E15 (serviço em
Lagoa Santa): “Acompanhamos tudo o que acontece pelo noticiário”. Essas
informações são obtidas, especialmente, através de fontes secundárias – canais de
comunicação de massa, como telejornais, emissoras de rádios, jornais e revistas - e
são alinhadas ao negócio na estratégia para que a empresa possa manter-se no
competitivo mercado. Poucos empresários pesquisados levam em consideração
informações relacionadas ao meio ambiente local ou regional na estratégia do
negócio. Apenas 1 entrevistado, E27 (serviço em Vespasiano), considera as
informações sobre a região relevantes e sinalizou a busca e o desejo de obter essas
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informações para que possa desenvolver novas ações estratégicas para o negócio:
“Estou ligado em tudo o que acontece no Brasil e no mundo, mas também quero
acompanhar as coisas daqui da região. Sempre que tem um evento, eu vou”. A Tabela
8 ilustra estas observações.
Tabela 8
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados com relação ao uso de informações
para a elaboração de estratégias empresariais
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E1

“Sempre estou ligado no que está acontecendo no Brasil e no
mundo”.

Confins

E7

“Adoro escutar rádio enquanto estou trabalhando”.

Matozinhos

E9

“Procuro saber sobre política e economia, porque tudo que
acontece interfere no negócio, que nem essa crise
econômica!”.

Lagoa Santa

E15

“Acompanhamos tudo o que acontece pelo noticiário”.

Pedro Leopoldo

E17

“Assisto jornal na televisão, leio revistas e jornais”.

São José da Lapa

E24

“Quem está à frente do negócio precisa saber um pouco sobre
economia”.

Vespasiano

E27

“Estou ligado em tudo o que acontece no Brasil e no mundo,
mas também quero acompanhar as coisas daqui da região.
Sempre que tem um evento, eu vou”.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Os gestores pesquisados têm clareza de que o atendimento personalizado e
diferenciado, e também a qualidade dos produtos e serviços, são diferenciais das
empresas, e que esses dois requisitos podem gerar novos clientes e superar a
concorrência. Isso foi expresso por todos os entrevistados e exemplificado pelas falas
dos entrevistados E4 (serviço em Capim Branco): “Tem propaganda melhor do que
boca a boca?”; E8 (serviço em Confins): “Todo mundo gosta de ser bem tratado e é
isso que fazemos aqui” e também E13 (comércio em Lagoa Santa): “Qualidade bate
qualquer concorrente”.

Já quando o assunto é a identificação de oportunidades de crescimento, a maioria dos
gestores, 15 deles, sequer têm respostas a esta questão. Eles não conseguem
enxergar as possibilidades de expansão dos negócios. Outros gestores, 6 deles,
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pretendem analisar o mercado; e o restante, 7, pretendem pesquisar concorrentes e
compreender a região.

Tabela 9
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados sobre estratégias para a
competitividade do negócio
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E4

“Tem propaganda melhor do que a boca a boca”?

Confins

E8

“Todo mundo gosta de ser bem tratado e é isso que fazemos aqui”!

Matozinhos

E11

“Entendemos o que nosso cliente quer”.

Lagoa Santa

E13

“Qualidade bate qualquer concorrente”.

Pedro Leopoldo

E20

“Qualidade vem sempre em primeiro lugar”.

São José da Lapa

E25

“Sem qualidade ninguém sobrevive no mercado”.

Vespasiano

E28

“Ouvir o cliente é melhor forma de atendê-lo cada vez melhor”!

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Os empresários pesquisados afirmam saber, com clareza, quais são os diferenciais
competitivos dos negócios deles. Atendimento personalizado e pagamento facilitado
são os diferenciais citados em, praticamente, todos os negócios estudados, como
exteriorizaram os entrevistados E4 (serviço em Capim Branco): “Aqui todo cliente é
especial” e E27 (serviço em Vespasiano): “Sabemos o que os clientes precisam
porque conversamos com cada um deles”.

No setor do comércio verifica-se a presença significativa de crediário, como
confirmado pelo entrevistado E21 (comércio em São José da Lapa): “Ainda temos
crediário simplesmente porque funciona”. Já no setor de serviços, ainda existem as
‘cadernetas’, nas quais são registrados os débitos dos clientes para pagamento
mensal, conforme sinalizado pelos entrevistados E8 (serviço em Confins) e E16
(serviço em Lagoa Santa), respectivamente: “Já esquematizamos o pagamento de
fornecedores para acontecer próximo ao pagamento dos clientes” e “Anotamos o que
os clientes nos devem e eles nos pagam. Por enquanto, ainda não burocratizamos
este processo”. Essa facilidade de crédito nas empresas estudadas justifica-se pela
proximidade e confiança dos proprietários para com os clientes. Quando os
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consumidores não quitam os débitos, como acordado, os proprietários pedem
garantias de pagamento, como cheques pré-datados.

O fato de o proprietário atender a seus próprios clientes é outra característica
predominante nas MPE pesquisadas. Os gestores permanecem pelo menos um turno
de trabalho (manhã ou tarde) no ambiente profissional e fazem questão de não só
atender os clientes, mas também de conversar e agradar os consumidores, como
sinalizado pelo entrevistado E11 (serviço em Matozinhos): “Quem não gosta de ser
atendido pelo próprio dono”?

Tabela 10
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados sobre os diferenciais do negócio
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E4

“Aqui todo cliente é especial”!

Confins

E8

“Já esquematizamos o pagamento de fornecedores para acontecer
próximo ao pagamento dos clientes”.

Matozinhos

E11

“Quem não gosta de ser atendido pelo próprio dono”?

Lagoa Santa

E16

“Anotamos o que os clientes nos devem e eles pagam. Por
enquanto, ainda não burocratizamos este processo”.

Pedro Leopoldo

E19

“A gente dá crédito para quem tem crédito: para que complicar”?

São José da Lapa

E21

“Ainda temos crediário simplesmente porque funciona”!

Vespasiano

E27

“Sabemos o que os clientes precisam porque conversamos com
cada um deles”.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Nas empresas estudadas, assim como os diferenciais competitivos são determinados
pela proximidade dos gestores com a administração do negócio, especialmente dos
funcionários, fornecedores e clientes, as estratégias são, impreterivelmente,
acompanhadas pelos proprietários e/ou sócios proprietários, conforme sinalizado por
todos os entrevistados e exemplificado pelo entrevistado E1 (comércio em Capim
Branco): “A gente vê as coisas acontecendo”.

Entretanto, a maioria dos gestores, 16 deles, acompanha as ações estratégicas de
maneira informal, sem reuniões agendadas com os funcionários e indicadores,
especialmente em função da proximidade com as pessoas centrais na empresa.
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Apesar de não existirem indicadores formais para o acompanhamento das estratégias,
elas são mensuradas pelos gestores através do impacto no caixa, como é sinalizado
pelo entrevistado E9 (comércio em Matozinhos): “Se as coisas não vão bem, percebese rapidinho; basta olhar o caixa”! A Tabela 11 apresenta, de maneira sintética, essas
análises.

Tabela 11
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados sobre o acompanhamento das
estratégias do negócio
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E1

“A gente vê se as coisas estão acontecendo”.

Confins

E6

“Aqui é um olho no peixe e outro no gato”!

Matozinhos

E9

“Se as coisas não vão bem, percebe-se rapidinho: basta olhar o
caixa”!

Lagoa Santa

E16

“Diariamente, vemos como estão as coisas. Vemos se o trem está
nos trilhos”.

Pedro Leopoldo

E20

“Todos os dias, vemos se as coisas estão acontecendo ou não”.

São José da Lapa

E24

“O olho do dono é que engorda o gado”.

Vespasiano

E26

“Observo se tudo está acontecendo conforme o previsto todos os
dias”.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

O segundo objetivo específico desta dissertação pretendia identificar como as MPE
planejam e implementam suas Estratégias Empresariais na Aerotrópole de Belo
Horizonte. A maioria dos gestores sabe quais são os diferenciais competitivos do
negócio: atendimento diferenciado, com plena compreensão sobre as demandas dos
clientes; produtos entregues e serviços prestados com qualidade e pagamento
facilitado, e executam estes princípios no dia a dia da empresa, mobilizando suas
enxutas estruturas para gerar rentabilidade. Entretanto, não possuem processos
formais de planejamento, nem de implementação das estratégias, e os respectivos
indicadores do negócio são concentrados em apenas um: o resultado no caixa da
empresa. Em suma, as estratégias mencionadas pelos entrevistados caracterizam
ações de curto prazo e de cunho mais tático e operacional, e muito menos de cunho
estratégico e de longo prazo. E os aspectos citados como diferenciais são, na
realidade, aspectos mínimos necessários para a sobrevivência de qualquer
organização no mercado atual.
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5.3 Análise das respostas relacionadas ao terceiro objetivo específico
O terceiro objetivo específico deste estudo foi identificar o nível de percepção das
MPE sobre a Aerotrópole de Belo Horizonte. Com a ausência de um acompanhamento
minucioso do mercado regional, a maioria dos empresários pesquisados, 17 deles,
desconhece o conceito de Aerotrópole de Belo Horizonte. Os empresários que
afirmaram conhecer este conceito, o têm como uma superficial compreensão,
desconhecendo o tema em profundidade e não compreendendo a potencialidade
deste mercado e as novas possibilidades de negócio que podem ser geradas na
região, como exemplificado pelo entrevistado E12 (serviço em Matozinhos), “Sei o que
é, mas não sei muitos detalhes”.

Somente 2 entrevistados conhecem o conceito e o contexto da Aerotrópole de Belo
Horizonte com maior profundidade, e pretendem mobilizar-se para aproveitar a
potencialidade desse mercado, como ilustrado pelo entrevistado E27 (serviço em
Vespasiano): “Conheço o conceito e quero aproveitar a oportunidade”. A Tabela 12
detalha estas análises.

Tabela 12
Síntese de afirmações feitas pelos entrevistados sobre o conceito da Aerotrópole de
Belo Horizonte
Cidades

Entrevistado

Afirmações

Capim Branco

E2

“Não sei o que é isso!”

Confins

E5

“Nunca ouvi falar.”

Matozinhos

E12

“Sei o que é, mas não sei muitos detalhes.”

Lagoa Santa

E13

“Já ouvi falar, mas não entendo muito sobre o assunto.”

Pedro Leopoldo

E18

“Sei o que é, mas não sei detalhes.”

São José da Lapa

E21

“Não sei.”

Vespasiano

E27

“Conheço o conceito e quero aproveitar a oportunidade.”

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.
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6. Considerações finais, limitações e sugestões para pesquisas futuras
O objetivo geral desta dissertação foi analisar como se configura a Inteligência de
Mercado nas MPE da Aerotrópole de Belo Horizonte. Para alcançar esse objetivo,
foram entrevistados 28 empresários, proprietários de MPE dos segmentos secundário
e terciário com mais de 5 anos de existência na região de abrangência da Aerotrópole
de Belo Horizonte.

6.1 Considerações finais
A informalidade na implementação de parte do Ciclo de IC interfere na Estratégia
Empresarial das MPE na Aerotrópole de Belo Horizonte pesquisadas nesta
dissertação. Tendo como base o Ciclo de IC, proposto por Amaral et al. (2008), as
quatro primeiras etapas deste Ciclo, a saber, necessidade, planejamento, coleta e
análise, são realizadas informalmente nas empresas estudadas. As últimas etapas do
Ciclo de IC, disseminação e avaliação, não são realizadas pelas organizações
pesquisadas.

Na primeira etapa do Ciclo de IC, são definidas as necessidades de informações pelos
responsáveis pelas decisões do negócio. As MPE estudadas na Aerotrópole de Belo
Horizonte priorizam a coleta de informações relacionada aos processos internos,
visando, especialmente, o aprimoramento das operações.

As etapas seguintes do Ciclo de IC, que são planejamento e coleta, as quais
contemplam, respectivamente, a forma de trabalho que será desenvolvida, os
recursos necessários para a busca de informações e a execução deste planejamento
para a coleta de informações, são realizadas de maneira informal nas organizações
pesquisadas. Foi identificado na pesquisa que os gestores estão próximos das fontes
primárias ligadas aos negócios deles. Como o contato pessoal com essas fontes é
feito permanentemente, não existe um planejamento para a coleta de informações.
Os diálogos com as fontes primárias acontecem durante a rotina de trabalho dos
gestores.
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Nas segunda e terceira fases do Ciclo de IC também são utilizadas fontes secundárias
pelos gestores para a coleta de informações, especialmente meios de comunicação
de massa. As informações obtidas através desses canais são usadas para a
compreensão do contexto socioeconômico a nível mundial, nacional e estadual. Essa
coleta de informações também ocorre de maneira informal, pois os gestores obtêm as
informações durante a sua rotina de trabalho.

A quarta etapa do Ciclo de IC, que consiste na análise das informações, e é
considerada por Mafra Pereira & Santos (2015) como o coração da atividade de IC,
ocorre também informalmente nas MPE estudadas. As informações obtidas pelos
gestores são registradas em cadernos ou agendas e o processamento dessas
informações acontece, em todas as organizações pesquisadas, na mente do gestor,
corroborando, assim, uma das especificidades das MPE, que é o comportamento
individual dos donos no processo de formação de estratégia, conforme aponta
Mintzberg (1979).

Em função dessas características da gestão de MPE, as últimas etapas do Ciclo de
IC, disseminação e avaliação, não são realizadas pelas organizações pesquisadas.

O modo informal e incompleto de como é realizado o Ciclo de IC, proposto por Amaral
et al. (2008), pelas MPE pesquisadas na Aerotrópole de Belo Horizonte, provoca
reflexos na execução das estratégias empresariais. Como existe uma concentração
pela busca de informações em fontes primárias e a coleta e a análise acontecem de
maneira informal, na mente do gestor, as MPE pesquisadas apresentam aspectos
que, na prática, não podem ser caracterizadas como diferenciais (como um
atendimento que agrada aos clientes e condições de pagamento simplificadas e
facilitadas ao público-alvo). Tais medidas equivalem à estratégia emergente,
explicada por Alves et al. (2013) como uma estratégia que é praticada na dinâmica
das organizações. Conforme as informações relacionadas ao negócio são coletadas
pelos gestores junto às fontes primárias, no dia a dia das MPE, são incorporadas ao
negócio, são implementadas novas formas de fazer o negócio acontecer, garantindo
a elas resultados no dia a dia, e de característica de curto prazo.
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Uma vez que são priorizadas pelas MPE estudadas nesta dissertação a coleta e a
análise sobre o contexto socioeconômico em fontes secundárias, especialmente em
meios de comunicação de massa que divulgam informações relacionadas ao contexto
a nível mundial, nacional e estadual, existe, por outro lado, uma ausência de
informações sobre o mercado da região. A grande maioria dos gestores ainda não
consegue enxergar possibilidades de crescimento, mesmo estando situadas na
Aerotrópole de Belo Horizonte. Já investidores nacionais e até internacionais, estando
a muitos quilômetros de distância da Aerotrópole de Belo Horizonte, já vislumbraram
oportunidades de geração de negócios e, consequentemente, de receitas nessa
região.

Em função da estrutura enxuta da maioria das MPE, seria uma oportunidade de
negócios para uma entidade, instituição de educação ou empresa privada oferecer
serviços de consultoria embasados em IC para os gestores dessas pequenas
organizações, para prepará-las para a nova realidade instaurada pela Aerotrópole de
Belo Horizonte.

6.2 Limitações e contribuições da pesquisa
Este é o primeiro estudo desenvolvido sobre Inteligência de Mercado e Estratégia
Empresarial em MPE na Aerotrópole de Belo Horizonte, sendo portanto a primeira
contribuição científica pela academia sobre a região. O presente trabalho pode servir
como fonte de consulta para pesquisas futuras sobre a Aerotrópole de Belo Horizonte,
necessárias nos próximos anos em função da transformação do mercado, da
economia, dos hábitos e da maneira de viver na região.

Esta pesquisa limitou-se aos segmentos secundário e terciário da Aerotrópole de Belo
Horizonte. O estudo não foi desenvolvido com o setor primário devido à resistência de
gestores para a realização da pesquisa. A limitação da pesquisa à Aerotrópole de Belo
Horizonte foi intencional, em função do escopo determinado pela pesquisadora e os
resultados não podem basear a análise em outras Aerotrópoles.

6.3 Pesquisas futuras
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Entretanto, este estudo pode ser um escopo para futuras pesquisas sobre Inteligência
de Mercado e Estratégia Empresarial em MPE em outras Aerotrópoles, desde que
guardado o seu histórico. Cada Aerotrópole mantém uma dinâmica distinta, em
função, especialmente, do tempo de existência, que determina uma considerável parte
das características de mercado. A dissertação pode servir como modelo para
pesquisas junto a MPE de Aerotrópoles em fase inicial de implementação, com o foco
para a percepção dos gestores sobre a potencialidade de mercado para o
oferecimento de consultorias nas quais alinham Inteligência Competitiva e Estratégia
Empresarial.
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Apêndices
Apêndice A - E-mail de apresentação para a realização da pesquisa

Bom dia, NOME DO GESTOR! Espero que esteja bem. Envio este e-mail para
detalhar a pesquisa que estou desenvolvendo para o Mestrado Profissional em
Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL). Como comentei, além de aluna
do Mestrado, também atuo na FPL, na Assessoria de Comunicação e Relações com
o Mercado.

A dissertação Inteligência de Mercado em Micro e Pequenas Empresas: um
estudo comparativo na Aerotrópole de Belo Horizonte é um estudo sobre micro e
pequenas empresas das cidades localizadas na área de influência do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves.

A intenção desta pesquisa produzida como requisito parcial para a obtenção do título
de mestre, que tem a orientação do Professor Dr. Frederico César Mafra Pereira, e
integra a área de concentração Gestão em Organizações e a linha de pesquisa
Inovação e Organizações, é produzir um estudo inédito que analisará como as micro
e pequenas empresas da Aerotrópole de Belo Horizonte monitoram seu ambiente de
negócios para traçarem suas estratégias. A intenção deste estudo é também
promover o intercâmbio sistematizado de conhecimento entre a academia e o
mercado.

Sua empresa integrará este estudo inédito ao participar de uma entrevista. O roteiro
tem 10 perguntas abertas pré-definidas e a duração estimada desta entrevista é de
uma hora. A entrevista será gravada. As informações também serão registradas, à
mão, em um caderno, mantendo, assim, o máximo de fidelidade as respostas dadas
pela empresa nesta entrevista.

Os dados apurados serão tabulados pela pesquisadora, com orientação do Professor
Dr. Frederico Mafra, e serão apresentados no quarto capítulo da dissertação,
integrando um contexto científico no qual estarão reunidos outras informações
coletadas pela pesquisadora com micro e pequenas empresas da Aerotrópole de Belo
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Horizonte. Será preservado o nome da empresa, que não constará na dissertação,
pois a análise de dados não será individual. Os dados da empresa coletados nesta
pesquisa, de forma individual e nominal, não serão divulgados em nenhuma hipótese.

Sugiro que a entrevista seja no dia DATA E HORÁRIO SUGERIDO. Se você tiver
disponibilidade de me receber esta data, me confirme o e-mail e também o endereço
da empresa com um ponto de referência. Caso você não tenha disponibilidade, me
avise também para que possamos remarcar uma nova data.

Aguardo seu retorno.

Obrigada pela atenção.

Atenciosamente,

Regiane Santos Barbosa
Mestranda em Administração – FPL
Assessoria de Comunicação e Relações com o Mercado – FPL
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Apêndice B - Roteiro semiestruturado para entrevistas

Dados preliminares:
Nome:
Idade:
Qual cargo ocupa:
Escolaridade:
Nome da empresa:
Cidade onde está localizada:
Há quanto tempo a empresa está no mercado:
Ramo de atividade:
Categoria: (micro ou pequena):
Número de funcionários:

Objetivo específico 1: Identificar como se configura a Inteligência de Mercado
das MPEs na Aerotrópole de Belo Horizonte.

Perguntas:

1) Que tipos de informações você considera importantes ter em mãos para a
tomada de decisões em sua empresa?
(Explorar aqui as necessidades de informação, e quais critérios ele utiliza para
defini-las. Explorar também sobre os tipos de informações que considera
importantes: se são informações sobre clientes, potenciais clientes,
concorrentes, fornecedores, etc.)

2) Como sua você/ sua empresa coleta essas informações? Quais os
meios/fontes de informação são mais utilizadas para este fim?
(Explorar se o gestor/empresa possui algum sistema de busca de informações,
se essas informações são compradas, e quais as fontes de informação mais
utilizadas, e por que)

3) Quais os meios a empresa usa para coletar estas informações?
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(Explorar quais os canais de informação utilizados para reunir informações para
o negócio.)

4) Como você/sua empresa analisa as informações obtidas através dessas
fontes/meios utilizados?
(Explorar se utiliza técnicas ou metodologias de análise de informações, ou
mesmo sistemas de análise e de apoio à decisão. Se afirmativo, identificar
quais técnicas, metodologias e/ou sistemas)

5) As informações obtidas são armazenadas/registradas na empresa para serem
utilizadas futuramente? Se sim, como isso é feito? Se não, por que isso não é
feito?
(Explorar aqui os meios para registro das informações e do conhecimento
adquirido. Observar se esse conhecimento ficará explicitado na empresa, ou
se tornará conhecimento tácito do gestor para futuras decisões)

Objetivo específico 2: Identificar como as estratégias empresariais são
desenvolvidas pelas MPE na Aerotrópole de Belo Horizonte.

6) Você/sua empresa leva em consideração as informações sobre o mercado, o
ambiente de negócios em geral, para elaborar estratégias e/ou metas para o
negócio?
(Identificar o peso/grau de relevância das informações do monitoramento na
definição das estratégias, e se elas são ou não utilizadas. Se for positiva a
resposta, identificar quais os tipos de informações mais relevantes para o
planejamento: ex. concorrentes; clientes; legislação; etc?)

7) Quais são as ações/estratégias que sua empresa tem utilizado para conquistar
clientes? E para manter os clientes atuais? E para enfrentar a concorrência? E
para identificar oportunidades de crescimento?
(Identificar se as ações mencionadas representam estratégias, de fato, ou são
apenas ações emergenciais)
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8) Qual(is) é(são) o(s) diferencial(is) que sua empresa possui, atualmente, para
atuar no seu mercado?
(Identificar/perceber se a empresa possui diferenciais bem definidos, e isso
gera algum tipo de vantagem competitiva para o negócio)

9) Essas ações/estratégias realizadas são acompanhadas por você/alguém da
sua empresa? Como isso é feito? Quem faz esse acompanhamento?
(Identificar se a empresa utiliza indicadores para gestão das estratégias, e se
os mesmos são acompanhados constantemente)

Objetivo específico 3: Identificar o nível de percepção das MPEs na Aerotrópole
de Belo Horizonte

10) Você conhece/já ouviu falar do conceito de Aerotrópole de Belo Horizonte?
(Explorar o nível de conhecimento sobre o conceito, e se o gestor consegue
perceber a participação de seu negócio na referida Aerotrópole)
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Apêndice C - Tabelas com as análises detalhadas dos resultados da pesquisa

Tabela 13
Informações para a tomada de decisões
Cidade

Segmento

Entrevistado

Fontes de informações para o negócio

Capim Branco

Comércio

E1

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Capim Branco

Comércio

E2

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Capim Branco

Serviço

E3

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Capim Branco

Serviço

E4

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Confins

Comércio

E5

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Confins

Comércio

E6

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Confins

Serviço

E7

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Confins

Serviço

E8

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Matozinhos

Comércio

E9

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Matozinhos

Comércio

E10

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Matozinhos

Serviço

E11

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Matozinhos

Serviço

E12

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Lagoa Santa

Comércio

E13

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Lagoa Santa

Comércio

E14

Segmento de atuação, clientes, fornecedores,
concorrentes e mercado.
(continua)
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Lagoa Santa

Serviço

E15

(conclusão)
Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Lagoa Santa

Serviço

E16

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Pedro

Comércio

E17

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e

Leopoldo
Pedro

mercado.
Comércio

E18

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e

Leopoldo
Pedro

mercado.
Serviço

E19

Leopoldo
Pedro

Segmento de atuação, clientes, fornecedores,
concorrentes e mercado

Serviço

E20

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e

Leopoldo
São José da

mercado.
Comércio

E21

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e

Lapa
São José da

mercado.
Comércio

E22

Lapa
São José da

Segmento de atuação, clientes, fornecedores,
concorrentes e mercado.

Serviço

E23

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e

Lapa
São José da

mercado.
Serviço

E24

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e

Lapa
Vespasiano

mercado.
Comércio

E25

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Vespasiano

Comércio

E26

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Vespasiano

Serviço

E27

Segmento de atuação, clientes, fornecedores,
concorrentes e mercado.

Vespasiano

Serviço

E28

Segmento de atuação, clientes, fornecedores e
mercado.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.
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Tabela 14
Fontes de coleta de informações.
Cidade

Segmento

Entrevistado

Fontes de coleta de informação

Capim Branco

Comércio

E1

Sites, redes sociais, catálogos, fornecedores, clientes, funcionários, telejornais e jornais (rádios).

Capim Branco

Comércio

E2

Sites, cursos, fornecedores, clientes, funcionários, telejornais e jornais (rádios).

Capim Branco

Serviço

E3

Sites, redes sociais, clientes, fornecedores, funcionários, telejornais e jornais (rádios).

Capim Branco

Serviço

E4

Sites, redes sociais, cursos, fornecedores, clientes, funcionários e telejornais.

Confins

Comércio

E5

Sites, entidades de classe, fornecedores, clientes, funcionários e telejornais.

Confins

Comércio

E6

Redes sociais, catálogos, fornecedores, clientes, funcionários, telejornais, jornais (rádios) e jornais
(impressos).

Confins

Serviço

E7

Sites, catálogos, cursos, clientes, fornecedores, funcionários, telejornais e jornais (rádios).

Confins

Serviço

E8

Sites, catálogos, cursos, clientes, fornecedores, funcionários e telejornais.

Matozinhos

Comércio

E9

Entidades de classe, revistas especializadas, fornecedores, clientes, funcionários, telejornais e jornais
(rádios).

Matozinhos

Comércio

E10

Entidades de classe, legislações específicas, fornecedores, clientes, funcionários, telejornais, jornais
(rádios), revistas e CDL (cursos).

Matozinhos

Serviço

E11

Fornecedores, clientes, funcionários e telejornais.

Matozinhos

Serviço

E12

Sites, redes sociais, feiras, cursos, fornecedores, clientes, funcionários, telejornais, revistas e jornais.

Lagoa Santa

Comércio

E13

Sites, concorrentes, feiras, fornecedores, clientes, funcionários, cursos, telejornais, jornais (rádios) e
revistas.
(continua)
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Lagoa Santa

Comércio

E14

(conclusão)
Sites, redes sociais, concorrentes, fornecedores, clientes, funcionários, telejornais e jornais (rádios).

Lagoa Santa

Serviço

E15

Sites, entidades de classe, concorrentes, mentor, cursos, fornecedores, clientes, encontros, feiras,
associações de classe, associações da região, pessoas estratégicas da sociedade regional, jornais,
revistas, sites de notícias e livros.

Lagoa Santa

Serviço

E16

Redes sociais, concorrentes, fornecedores, clientes, funcionários, feiras, telejornais, jornais e revistas.

Pedro Leopoldo

Comércio

E17

Sites, feiras, cursos, fornecedores, clientes, funcionários, jornais (rádios), telejornais, cursos (CDL) e
palestras.

Pedro Leopoldo

Comércio

E18

Sites, feiras, cursos, fornecedores, clientes, funcionários, jornais (impressos), telejornais, revistas, livros e
cursos.

Pedro Leopoldo

Serviço

E19

Sites, redes sociais, concorrentes, cursos, clientes, funcionários, jornais, telejornais, revistas, livros e
cursos.

Pedro Leopoldo

Serviço

E20

Sites, redes sociais, feiras, entidades de classe, manuais, catálogos, fornecedores, clientes, funcionários,
jornais, revistas e livros.

São José da Lapa

Comércio

E21

Sites, catálogos, fornecedores, clientes, funcionários, revistas e livros.

São José da Lapa

Comércio

E22

Redes sociais, concorrentes, clientes, funcionários e telejornais.

São José da Lapa

Serviço

E23

Sites, redes sociais, concorrentes, clientes, fornecedores, funcionários, telejornais e jornais (rádios).

São José da Lapa

Serviço

E24

Sites, feiras, livros, revistas, cursos, concorrentes, fornecedores, clientes, funcionários, jornais, revistas e
livros.

Vespasiano

Comércio

E25

Sites, redes sociais, catálogos, fornecedores, feiras, clientes, funcionários, telejornais e jornais (rádios).

Vespasiano

Comércio

E26

Sites, catálogos, feiras, cursos, fornecedores, clientes, funcionários, telejornais, jornais (rádios) e revistas.

Vespasiano

Serviço

E27

Sites, legislações, entidades de classe, cursos, palestras, revistas, clientes, livros, funcionários, jornais,
revistas, CDL e eventos.

Vespasiano

Serviço

E28

Sites, concorrentes, clientes, funcionários, cursos, jornais, revistas, livros e sites de notícias

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa
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Tabela 15
Meios de coleta de informações
Cidade

Segmento

Entrevistado

Meios de coleta de informações

Capim Branco

Comércio

E1

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet e meios de comunicação de massa.

Capim Branco

Comércio

E2

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet e meios de comunicação de massa.

Capim Branco

Serviço

E3

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet e meios de comunicação de massa.

Capim Branco

Serviço

E4

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet e meios de comunicação de massa.

Confins

Comércio

E5

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet, impressos e meios de comunicação de massa.

Confins

Comércio

E6

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet, impressos e meios de comunicação de massa.

Confins

Serviço

E7

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet, impressos e meios de comunicação de massa.

Confins

Serviço

E8

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet e meios de comunicação de massa.

Matozinhos

Comércio

E9

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet, impressos e meios de comunicação de massa.

Matozinhos

Comércio

E10

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet e meios de comunicação de massa.

Matozinhos

Serviço

E11

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet, impressos e meios de comunicação de massa.

Matozinhos

Serviço

E12

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet e meios de comunicação de massa.

Lagoa Santa

Comércio

E13

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, cursos, bechmarking, internet e impressos.

Lagoa Santa

Comércio

E14

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, cliente oculto, bechmarking, internet, impressos e meios de
comunicação de massa.

Lagoa Santa

Serviço

E15

Conversas com potenciais, clientes, eventos, encontros, feiras, mentor, associações de classe, internet,
impressos e meios de comunicação de massa.

Lagoa Santa

Serviço

E16

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, feiras, visita técnica, bechmarking, internet, impressos e
meios de comunicação de massa
(continua)
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(conclusão)
Pedro Leopoldo

Comércio

E17

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, feiras, entidades de classe, internet, impressos e meios de
comunicação de massa.

Pedro Leopoldo

Comércio

E18

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, feiras, entidades de classe, internet, impressos e meios de
comunicação de massa.

Pedro Leopoldo

Serviço

E19

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, cliente oculto, internet e impressos.

Pedro Leopoldo

Serviço

E20

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, cliente oculto, internet e impressos.

São José da

Comércio

E21

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet e impressos.

Comércio

E22

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, cliente oculto, internet, impressos e meios de comunicação

Lapa
São José da
Lapa
São José da

de massa.
Serviço

E23

Lapa
São José da

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, cliente oculto, internet, impressos e meios de comunicação
de massa.

Serviço

E24

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet, impressos e meios de comunicação de massa.

Vespasiano

Comércio

E25

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, internet, impressos e meios de comunicação de massa.

Vespasiano

Comércio

E26

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, cliente oculto, internet, impressos e meios de comunicação

Lapa

de massa.
Vespasiano

Serviço

E27

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, feiras, entidades de classe, internet, impressos e meios de
comunicação de massa.

Vespasiano

Serviço

E28

Conversas com clientes, fornecedores, funcionários, cliente oculto, internet, impressos e meios de comunicação
de massa.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa
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Tabela 16
Análise das informações
Cidade

Segmento

Entrevistado

Análise de informações

Capim Branco

Comércio

E1

Informalmente, na mente do gestor.

Capim Branco

Comércio

E2

Informalmente, na mente do gestor.

Capim Branco

Serviço

E3

Informalmente, na mente do gestor.

Capim Branco

Serviço

E4

Informalmente, na mente do gestor.

Confins

Comércio

E5

Informalmente, na mente do gestor.

Confins

Comércio

E6

Informalmente, na mente do gestor.

Confins

Serviço

E7

Informalmente, na mente do gestor.

Confins

Serviço

E8

Informalmente, na mente do gestor.

Matozinhos

Comércio

E9

Informalmente, na mente do gestor.

Matozinhos

Comércio

E10

Informalmente, na mente do gestor.

Matozinhos

Serviço

E11

Informalmente, na mente do gestor.

Matozinhos

Serviço

E12

Informalmente, na mente do gestor.

Lagoa Santa

Comércio

E13

Informalmente, na mente do gestor.

Lagoa Santa

Comércio

E14

Informalmente, na mente do gestor.

Lagoa Santa

Serviço

E15

Informalmente, na mente do gestor.

Lagoa Santa

Serviço

E16

Informalmente, na mente do gestor.

Pedro Leopoldo

Comércio

E17

Informalmente, na mente do gestor.

Pedro Leopoldo

Comércio

E18

Informalmente, na mente do gestor.

Pedro Leopoldo

Serviço

E19

Informalmente, na mente do gestor.

Pedro Leopoldo

Serviço

E20

Informalmente, na mente do gestor.

São José da Lapa

Comércio

E21

Informalmente, na mente do gestor.

São José da Lapa

Comércio

E22

Informalmente, na mente do gestor.

São José da Lapa

Serviço

E23

Informalmente, na mente do gestor.

São José da Lapa

Serviço

E24

Informalmente, na mente do gestor.

Vespasiano

Comércio

E25

Informalmente, na mente do gestor.

Vespasiano

Comércio

E26

Informalmente, na mente do gestor.

Vespasiano

Serviço

E27

Informalmente, na mente do gestor.

Vespasiano

Serviço

E28

Informalmente, na mente do gestor.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.
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Tabela 17
Armazenamento e registro de informações
Cidade

Segmento

Entrevistado

Armazenamento e registro de informações

Capim Branco

Comércio

E1

Agenda e computador.

Capim Branco

Comércio

E2

Caderno e computador.

Capim Branco

Serviço

E3

Agenda e computador.

Capim Branco

Serviço

E4

Agenda e computador.

Confins

Comércio

E5

Caderno e computador.

Confins

Comércio

E6

Caderno e computador.

Confins

Serviço

E7

Caderno e computador.

Confins

Serviço

E8

Agenda e computador.

Matozinhos

Comércio

E9

Agenda e computador.

Matozinhos

Comércio

E10

Caderno e computador.

Matozinhos

Serviço

E11

Agenda e computador.

Matozinhos

Serviço

E12

Agenda e computador.

Lagoa Santa

Comércio

E13

Agenda e computador.

Lagoa Santa

Comércio

E14

Caderno e computador.

Lagoa Santa

Serviço

E15

Servidor.

Lagoa Santa

Serviço

E16

Agenda e computador.

Pedro

Comércio

E17

Caderno e computador.

Comércio

E18

Caderno e computador.

Serviço

E19

Agenda e computador.

Serviço

E20

Caderno e computador.

Comércio

E21

Agenda e computador.

Comércio

E22

Caderno e computador.

Serviço

E23

Caderno e computador.

Serviço

E24

Caderno e computador.

Vespasiano

Comércio

E25

Agenda e computador.

Vespasiano

Comércio

E26

Caderno e computador.

Vespasiano

Serviço

E27

Agenda e computador.

Leopoldo
Pedro
Leopoldo
Pedro
Leopoldo
Pedro
Leopoldo
São José da
Lapa
São José da
Lapa
São José da
Lapa
São José da
Lapa

(continua)
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(conclusão)
Vespasiano

Serviço

E28

Agenda e computador.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Tabela 18
Informações para a elaboração de estratégias empresariais
Cidade

Segmento

Entrevistado

Informações para elaboração de estratégias empresariais

Capim Branco

Comércio

E1

Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.

Capim Branco

Comércio

E2

Capim Branco

Serviço

E3

Capim Branco

Serviço

E4

Confins

Comércio

E5

Confins

Comércio

E6

Confins

Serviço

E7

Confins

Serviço

E8

Matozinhos

Comércio

E9

Matozinhos

Comércio

E10

Matozinhos

Serviço

E11

Matozinhos

Serviço

E12

Lagoa Santa

Comércio

E13

Lagoa Santa

Comércio

E14

Lagoa Santa

Serviço

E15

Lagoa Santa

Serviço

E16

Pedro

Comércio

E17

Comércio

E18

Leopoldo
Pedro
Leopoldo

Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia.
(continua)

89

Pedro

(conclusão)
Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia.

Serviço

E19

Serviço

E20

Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia.

Comércio

E21

Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.

Comércio

E22

Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.

Serviço

E23

Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.

Serviço

E24

Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.

Vespasiano

Comércio

E25

Vespasiano

Comércio

E26

Vespasiano

Serviço

E27

Vespasiano

Serviço

E28

Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação e
macroeconomia.
Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia
Informações sobre o segmento de atuação, macroeconomia
e microeconomia

Leopoldo
Pedro
Leopoldo
São José da
Lapa
São José da
Lapa
São José da
Lapa
São José da
Lapa

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Tabela 19
Estratégias para a competitividade
Cidade

Segmento

Entrevistado

Estratégias para a competitividade
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Capim Branco

Comércio

E1

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Capim Branco

Comércio

E2

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Capim Branco

Serviço

E3

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: observar tendências de
mercado.
(continua)
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(continua)
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.
Capim Branco

Serviço

E4

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Confins

Comércio

E5

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Confins

Comércio

E6

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Confins

Serviço

E7

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Confins

Serviço

E8

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: observar tendências de
mercado.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Matozinhos

Comércio

E9

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Matozinhos

Comércio

E10

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Matozinhos

Serviço

E11

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: observar tendências de
mercado.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Matozinhos

Serviço

E12

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e carro de som.

Lagoa Santa

Comércio

E13

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta
(continua)
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(continua)
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e carro de som.
Lagoa Santa

Comércio

E14

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: novas tendências de
mercado.
Conquistar clientes: visita a clientes potenciais.

Lagoa Santa

Serviço

E15

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: conhecer mais sobre a
região.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e panfletos.

Lagoa Santa

Serviço

E16

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca. e panfletos.

Pedro

Comércio

E17

Leopoldo

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Pedro

Comércio

E18

Leopoldo

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e anúncio jornal

Pedro

Serviço

E19

Leopoldo

local.
Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: estudar concorrentes e
conversar com clientes.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Pedro

Serviço

E20

Leopoldo

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: estudar mercado.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e panfletos.

São José da
Lapa

Comércio

E21

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: pesquisar tendências de
mercado.
(continua)
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(conclusão)
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e panfletos.
São José da

Comércio

E22

Lapa

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e panfletos.

São José da

Serviço

E23

Lapa

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: nenhuma resposta.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e panfletos.

São José da

Serviço

E24

Lapa

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: pesquisar tendências de
Mercado.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Vespasiano

Comércio

E25

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: pesquisar tendências de
mercado.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Vespasiano

Comércio

E26

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade superior das mercadorias.
Oportunidades de crescimento: pesquisar tendências de
mercado.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca.

Vespasiano

Serviço

E27

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: buscar novos clientes na
região.
Conquistar clientes: propaganda boca a boca e panfletos.

Vespasiano

Serviço

E28

Manter clientes: atendimento diferenciado/personalizado.
Enfrentar concorrentes: qualidade na prestação de serviços.
Oportunidades de crescimento: entender o Mercado regional.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.
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Tabela 20
Diferenciais competitivos do negócio
Cidade

Segmento

Entrevistado

Diferenciais competitivos do negócio

Capim Branco

Comércio

E1

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.

Capim Branco

Comércio

E2

Capim Branco

Serviço

E3

Capim Branco

Serviço

E4

Confins

Comércio

E5

Confins

Comércio

E6

Confins

Serviço

E7

Confins

Serviço

E8

Matozinhos

Comércio

E9

Matozinhos

Comércio

E10

Matozinhos

Serviço

E11

Matozinhos

Serviço

E12

Lagoa Santa

Comércio

E13

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
Atendimento personalizado e de qualidade, ser atendido pelo
dono e pagamento facilitado.
Atendimento personalizado e de qualidade, ser atendido pelo
dono e pagamento facilitado.
Atendimento personalizado e de qualidade, ser atendido pelo
dono e pagamento facilitado.
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.

Lagoa Santa

Comércio

E14

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.

Lagoa Santa

Serviço

E15

Atendimento personalizado e pagamento facilitado.

Lagoa Santa

Serviço

E16

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.

Pedro

Comércio

E17

Leopoldo
Pedro

facilitado.
Comércio

E18

Leopoldo
Pedro

Serviço

E19

Lapa

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.

Serviço

E20

Leopoldo
São José da

Atendimento personalizado e de qualidade, ser atendido pelo
dono e pagamento facilitado.

Leopoldo
Pedro

Atendimento personalizado, qualidade, preço e pagamento

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
problemas resolvidos com agilidade.

Comércio

E21

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.
(continua)
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São José da

Comércio

E22

Lapa
São José da

problemas resolvidos com agilidade.
Serviço

E23

Lapa
São José da

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.

Serviço

E24

Lapa
Vespasiano

(conclusão)
Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.

Comércio

E25

Atendimento personalizado, ser atendido pelo dono e
pagamento facilitado.

Vespasiano

Comércio

E26

Atendimento personalizado e de qualidade, ser atendido pelo
dono e pagamento facilitado.

Vespasiano

Serviço

E27

Atendimento personalizado.

Vespasiano

Serviço

E28

Atendimento personalizado e de qualidade, ser atendido pelo
dono e pagamento facilitado.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Tabela 21
Acompanhamento de estratégias
Cidade

Segmento

Entrevistado

Acompanhamento de estratégias

Capim Branco

Comércio

E1

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.

Capim Branco

Capim Branco

Capim Branco

Confins

Confins

Confins

Confins

Comércio

Serviço

Serviço

Comércio

Comércio

Serviço

Serviço

E2

Quem acompanha: donos.

E3

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.

E4

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.

E5

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.

E6

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.

E7

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.

E8

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
(continua)

95

(continua)
Matozinhos

Matozinhos

Matozinhos

Matozinhos

Lagoa Santa

Comércio

Comércio

Serviço

Serviço

Comércio

E9

Quem acompanha: donos.

E10

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.

E11

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.

E12

Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.
Quem acompanha: donos.

E13

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.
Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.

Lagoa Santa

Comércio

E14

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.

Lagoa Santa

Serviço

E15

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Lagoa Santa

Serviço

E16

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Pedro

Comércio

E17

Leopoldo

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Pedro

Comércio

E18

Leopoldo

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Pedro

Serviço

E19

Leopoldo

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Pedro

Serviço

E20

Leopoldo

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação informal das ações e impacto no
caixa.

São José da
Lapa

Comércio

E21

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.
(continua)
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São José da

Comércio

(conclusão)
Quem acompanha: donos.

E22

Lapa

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.

São José da

Serviço

E23

Quem acompanha: donos.

Lapa

Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.

São José da

Serviço

E24

Lapa

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Vespasiano

Comércio

E25

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação informal das ações e impacto
no caixa.

Vespasiano

Comércio

E26

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Vespasiano

Serviço

E27

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Vespasiano

Serviço

E28

Quem acompanha: donos.
Como acompanha: verificação formal das ações e impacto no
caixa.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Tabela 22
Conhecimento sobre o conceito Aerotrópole de Belo Horizonte
Cidade

Segmento

Entrevistado

Conhecimento sobre o conceito Aerotrópole de Belo
Horizonte

Capim Branco

Comércio

E1

Não

Capim Branco

Comércio

E2

Não

Capim Branco

Serviço

E3

Não

Capim Branco

Serviço

E4

Não

Confins

Comércio

E5

Sim

Confins

Comércio

E6

Não

Confins

Serviço

E7

Não
(continua)
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(conclusão)
Confins

Serviço

E8

Não

Matozinhos

Comércio

E9

Não

Matozinhos

Comércio

E10

Não

Matozinhos

Serviço

E11

Não

Matozinhos

Serviço

E12

Sim

Lagoa Santa

Comércio

E13

Sim

Lagoa Santa

Comércio

E14

Não

Lagoa Santa

Serviço

E15

Sim

Lagoa Santa

Serviço

E16

Sim

Pedro Leopoldo

Comércio

E17

Sim

Pedro Leopoldo

Comércio

E18

Sim

Pedro Leopoldo

Serviço

E19

Não

Pedro Leopoldo

Serviço

E20

Sim

São José da Lapa

Comércio

E21

Não

São José da Lapa

Comércio

E22

Não

São José da Lapa

Serviço

E23

Não

São José da Lapa

Serviço

E24

Sim

Vespasiano

Comércio

E25

Sim

Vespasiano

Comércio

E26

Não

Vespasiano

Serviço

E27

Sim

Vespasiano

Serviço

E28

Não

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

