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Resumo 

 

Rezende, Patrícia Dias de. A Competitividade das Micro e Pequenas Empresas 
fornecedoras na Cadeia Produtiva da Mineração em Paracatu/MG. 103 fls. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de Mestrado Profissional em 
Administração da FPL Educacional. Pedro Leopoldo (MG). 
 
Este trabalho tem como tema o estudo da competitividade das pequenas empresas 
na cadeia da mineração em Paracatu/MG. Apesar de esses pequenos negócios 
estarem instalados em uma região em que também estão instaladas grandes 
mineradoras, as pequenas empresas ainda perdem fatia de mercado para empresas 
vindas de outras regiões. O objetivo principal é identificar os fatores que geram 
vantagem competitiva para as micro e pequenas empresas (MPE) fornecedoras da 
indústria da mineração, em Paracatu (MG), utilizando o modelo teórico-analítico de 
Mafra-Pereira e Pessoa (2016). Propõe-se levantar os aspectos históricos e regionais 
que caracterizam a indústria da mineração em Paracatu (MG), adaptar o roteiro de 
entrevistas utilizado por Mafra-Pereira e Pessoa (2016) para retratar de forma mais 
adequada o modelo teórico-analítico desenvolvido por ambos e relatar os fatores 
críticos de competitividade necessários para a melhoria da performance das MPE da 
indústria da mineração em Paracatu (MG). A metodologia de trabalho proposta para 
a execução da pesquisa compreendeu a realização de entrevistas com 20 gestores 
de micro e pequenas empresas que fazem parte da cadeia produtiva da mineração na 
região de Paracatu (MG). A análise de dados foi realizada por meio de análise de 
conteúdo, além da coleta de dados secundários. Os fatores de competitividade 
definidos para o referido estudo foram: Gestão e estratégia; recursos humanos; 
capacidade mercadológica; inovação; recursos financeiros e recursos materiais. Para 
os gestores das empresas, os aspectos que impactam em competitividade estão 
ligados diretamente à satisfação dos clientes, à capacidade de atender às 
expectativas dos mesmos, possuir uma mão de obra qualificada e fornecer produtos 
e serviços de qualidade. Os principais fatores críticos para a competitividade da cadeia 
são gestão da mão-de-obra, conhecimento da concorrência, falta de fornecedores na 
região, gestão da inovação e longas distâncias para a chegada de insumos na região.  
 
 
 
Palavras-chave: Cadeia da Mineração; Competitividade; Micro e Pequenas 
Empresas; Ambiente Externo; Capacidades Internas. 
 
 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 

Rezende, Patrícia Dias de. The Competitiveness of Micro and Small Business 
Suppliers in the Mining Productive Chain in Paracatu/MG. 103 pages Dissertation 
(Master in Administration) - Professional Master's Course in Administration from FPL 
Educacional. Pedro Leopoldo (MG). 
 
This work has as its theme the study of the competitiveness of small companies in the 
mining chain in Paracatu / MG. Despite these small businesses being installed in a 
region where large mining companies are also installed, small companies still lose 
market share to companies from other regions. The main objective is to identify the 
factors that generate competitive advantage for micro and small companies (MPE) that 
supply the mining industry, in Paracatu (MG), using the theoretical and analytical 
model of Mafra-Pereira and Pessoa (2016). It is proposed to survey the historical and 
regional aspects that characterize the mining industry in Paracatu (MG), adapt the 
interview script used by Mafra-Pereira and Pessoa (2016) to better portray the 
theoretical-analytical model developed by both, report the critical competitiveness 
factors necessary to improve the performance of the MSEs in the mining industry in 
Paracatu (MG). The work methodology proposed for the execution of the research 
comprised interviews with 20 managers of micro and small companies that are part of 
the mining production chain in the region of Paracatu (MG). Data analysis was 
performed through content analysis, in addition to the collection of secondary data. 
The competitiveness factors defined for the referred study were: Management and 
strategy, human resources, marketing capacity, innovation, financial resources and 
material resources. For company managers, the aspects that impact competitiveness 
are directly linked to customer satisfaction, the ability to meet their expectations, have 
a qualified workforce and provide quality products and services. The main critical 
factors for the chain's competitiveness are labor management, knowledge of 
competition, lack of suppliers in the region, innovation management and long distances 
for the arrival of inputs in the region. 
 
Keywords: Mining Chain; Competitiveness; Micro and Small Companies; External 
Environment; Internal Capabilities 
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1 Introdução 

 

A Globalização vem promovendo demasiadas alterações na esfera política, social 

e econômica, causando impacto imediato no campo dos negócios, obrigando as 

organizações a apresentarem novos avanços e disposição para adentrar e 

conservar-se no meio competitivo, via regulares e ligeiras transformações. 

 

De acordo com Motta (1995), na década de 1980 as organizações adotavam como 

diferencial competitivo algumas peculiaridades de serviços/produtos ou por 

pequenos gastos. No século XXI, esses quesitos, antes diferenciais, se tornaram 

essenciais para a permanência e preservação das organizações em seus negócios. 

Isso posto, as organizações se veem pressionadas a preponderar seus serviços e 

produtos, tornando imprescindível dedicar tempo, atenção e constância para 

procurar o modo mais favorável para receber os consumidores de baixa renda, com 

maior eficiência e menor prazo, contendo tecnologia satisfatória (Jussani, Krakauer 

& Polo, 2010). 

 

Logo, a inclinação para a concorrência das organizações representa exatamente a 

eficácia para a procura de opções de inovação e desenvolvimento de estratégias 

modernas para conduzir futuras ações (Kotler, 2000).  

 

Nesse contexto, observa-se que os meios de administração das empresas estão se 

modificando, com o objetivo de absorverem as novidades na área tecnológica e 

demográfica que surgem constantemente no cenário administrativo/ empresarial. 

Peter (2000, p.151) compreende que "quando os benefícios pesam 

significativamente mais do que o custo, o valor alto é percebido e os consumidores 

ficam satisfeitos”. 

 

Dessa forma, quanto maior a satisfação dos clientes, presume-se que ponderem a 

ideia de serem fieis à empresa e à marca, sendo assim pela globalização e pela 

competitividade, as Micro, Pequenas e Médias empresas (MPMEs). 

 

Por meio de estratégias associadas ao planejamento organizacional, operações 

promocionais e Marketing, as empresas buscam promover o bom relacionamento 
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com os consumidores de modo a convencê-los a regressar e adquirir os produtos 

e/ou serviços da empresa, tornando-se primordial a relevância de se compreender 

o âmbito e os componentes que inspiram os administradores em seu cotidiano e as 

premissas que os induzem a adotarem providências e atitudes para que possam 

assim se manter no mercado da competitividade, da qualidade e da fidelidade dos 

seus clientes (Kotler, 2000). 

 

Ressalta-se então a presença da competividade. Barbosa (1999) afirma que o 

conceito de competitividade poderá ser mais bem entendido quando diferentes 

níveis de análise forem levados em conta, pelo fato de cada nível possuir seu 

conjunto de medidas específicas que permitem a compreensão das particularidades 

do conceito. Nessa direção, Pettigrew e Whipp (1993) defendem que o desempenho 

competitivo não depende apenas de características da firma ou da tecnologia, mas 

de uma coleção de habilidades e modelos de ação combinados. Assim, para se 

analisar a competitividade, é preciso ter em mente a influência dos padrões setoriais 

e das características socioculturais presentes nas organizações e no ambiente em 

que atuam. 

 

Nesse cenário, destaca-se a análise dos elementos da competitividade, uma vez 

que aplicados na gestão das MPMEs, de forma estratégica, criam procedimentos, 

obtendo técnicas para contenção de gastos, ampliando os atributos, a fim de 

satisfazer às exigências dos consumidores.  Logo, aponta-se que a observância 

desses elementos é decisiva para que as empresas sejam capazes de conquistar 

maiores rendimentos, zelando, dessa forma, por sua incumbência empresarial 

(Schereiber, 2012). 

 

Ao se elencar a competitividade das micro e pequenas empresas fornecedoras na 

cadeia produtiva da mineração em Paracatu/MG para desenvolvimento desta 

pesquisa, foi proposto um modelo para análise dos fatores de competitividade a ser 

aplicado às micro e pequenas empresas (MPE) fornecedoras da indústria da 

mineração, do município em questão. 

 

A cidade de Paracatu, no Estado de Minas Gerais, apresenta a maior jazida de ouro 

do Brasil, tanto em tamanho da planta quanto em território de extração. Além de ter 
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enorme extensão ao ar livre de extração de ouro, o município também exibe duas 

minas de zinco de porte mediano, uma nas mesmas condições da anterior (a céu 

aberto) e outra subterrânea (Minérios & Minerales, 2009). 

 

Na década de 1980, a companhia canadense Rio Paracatu Mineração, atualmente 

Kinross, conquistou do poder executivo a permissão para apossar-se do Morro do 

Ouro com estimativa de cessação de seus trabalhos para 2040, no lugar em que 

alguns garimpeiros anônimos extraiam ouro em bateias. Naquela época, a 

mineradora fechou o terreno, com funcionários armados para protegerem a mina e 

iniciaram as compras de lotes e fazendas de velhos residentes, a maior parte 

desses afrodescendentes que viviam na localidade desde a época do Império 

Colonial. Atualmente, a área da empresa é equivalente a 10.942 hectares e está 

situada a pouco menos de 2 km da zona urbana (Souza et al., 2011). 

 

A companhia de mineração de zinco se instalou em Paracatu no ano de 1974, mas 

só iniciou seus trabalhos na década de 1980 (Brasil Mineral, 2011). A empresa Nexa 

atualmente ocupa o lugar de terceira maior organização do Brasil, sendo a maior 

produtora de zinco também no mesmo território, ocupando espaço entre as dez 

maiores produtoras mundiais. No município de Paracatu é proprietária de duas 

grandes minas de zinco. Além do aglutinado sulfetado de zinco, há ainda remoção 

de dois subprodutos, o aglomerado de chumbo e o pó calcário. O pó calcário é o 

resíduo da retirada do zinco que é escoado e vendido como disciplinador agrícola 

(Minérios & Minerales, 2009). 

 

Diante da proposta de estudo e pesquisa, tem-se como questão norteadora de 

trabalho: Qual o nível de intensidade dos fatores competitivos para as empresas 

fornecedoras da mineração em Paracatu, MG? 

 
 

1.2 Objetivos 
 

Neste tópico serão apresentados os objetivos estabelecidos no presente estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar os fatores que geram vantagem competitiva para as micro e pequenas 

empresas (MPE) fornecedoras da indústria da mineração, em Paracatu (MG). 
 



18 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

Entre os objetivos específicos da presente pesquisa, estão: 

 

➢ Levantar os aspectos históricos e regionais que caracterizam a 

indústria da mineração em Paracatu (MG); 

➢ Adaptar o roteiro de entrevista utilizado por Mafra-Pereira e Pessoa 

(2016) para apresentar de forma mais adequada o modelo teórico-

analítico desenvolvido por ambos; 

➢ Relatar os fatores críticos de competitividade necessários para a 

melhoria da performance das MPE da indústria da mineração em 

Paracatu (MG). 

 

1.3 Justificativa 
 

Este referido trabalho buscou, analisar o fenômeno da competitividade, além dos 

padrões concorrenciais e institucionais. Procurou considerar que o conceito pode 

se revelar estrutural e simbolicamente diferenciado de acordo com o segmento 

empresarial. Assim como, pode apresentar conotação diversa, a partir de diferentes 

níveis do contexto ambiental: local/regional, nacional e internacional. Estas 

conotações são decorrentes da possibilidade concreta da existência de diferentes 

valores ou significados atribuídos aos mesmos valores pelos atores sociais em 

diferentes níveis do contexto ambiental (Scott, 1992; Machado-da-Silva & Fonseca, 

1996; Ferraz, Kupfer & Haguenauer, 1997 citado em Machado-da-Silva & Barbosa, 

2002).  

 

A mina de ouro Morro do Ouro possui 10.942 hectares e a previsão de exploração 

termina em 2040 e está situada a 2 km do centro urbano da cidade de Paracatu 

(MG). A Kinross Gold Corporation em 2008, triplicou a envergadura de produção, 

elevando a capacidade de lavra para 61 milhões ROM (t)/ano (Souza, et al., 2011). 

 

A mina tem o menor teor aurífero do mundo: 0,4 g Au/t minério. A extração do 

minério em 2010 foi de 44,9 mil t ROM (run-of-mine, minério bruto), e sua produção 

de ouro foi de 14.916 kg. Sua receita operacional líquida no mesmo ano foi de cerca 

de R$ 1.100 milhões. A arrecadação do royalty da mineração de ouro, a 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) em 2010 

foi de R$ 12,1 milhões (Souza, Fernandes & Alamino, 2011). 
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Uma vez que o município de Paracatu/MG tem sua economia baseada na 

mineração, constituindo-se um arranjo produtivo local de fornecedores da cadeia da 

mineração, essa cadeia produtiva envolve cerca de 30% de micro e pequenas 

empresas do município, das atividades econômicas industrial, comercial e de 

serviços. Logo, compreende-se que para o aprimoramento da competitividade, é 

necessário maior atenção na gestão e no desempenho empresarial das empresas, 

tornando-as empresas competitivas no mercado global. 

 

A pesquisa discute os fatores que geram vantagem competitiva para as pequenas 

empresas na cadeia de valor da mineração. Vale ressaltar esses se encontram na 

primeira camada de fornecimento de produtos e serviços no município e por muitas 

vezes perdem concorrências para empresas entrantes. 

 

As empresas nascem pela expectativa de se ter um relacionamento de compra com 

as grandes empresas presentes no território, mas para um desdobramento positivo 

no mercado, existe a necessidade de se criar “vantagem competitiva”, ou seja, 

desenvolver capacidade de planejamento, organização e controle para competir e 

se manter no mercado. 

 

Sendo assim, o referido trabalho justifica-se por buscar identificar e descrever os 

fatores que condicionam a competitividade das pequenas empresas da cadeia   de 

mineração que atuam com prestação de serviços, comércio e indústria. Apresenta 

também como fundamento identificar os fatores competitivos que podem levar as 

empresas locais a se tornarem cada vez mais competitivas perante seus principais 

concorrentes, que são médias e grandes empresas nacionais entrantes no Noroeste 

de Minas Gerais.  

 

1.4 Indústria de mineração de Paracatu (MG) 

 

A cidade de Paracatu está localizada no Noroeste de Minas, tendo como principal 

fonte de economia a mineração de ouro desde a primeira metade do século XVII, 

uma vez que neste município se localiza a maior mina de ouro de céu aberto do 

mundo (Lobato, 2012). 

 



20 

A economia de Paracatu está associada a uma agricultura implantada em larga 

escala, a uma pecuária intensiva, à exploração mineral (com a presença capital 

privado brasileiro e internacional) e à prestação de serviços. Todavia, o crescimento 

econômico traz consigo impactos ambientais e sociais em Paracatu e que precisam 

ser mais bem estudados (Verde & Fernandes, 2010). 

 

A cidade de Paracatu tem abundância de metais preciosos, a mineradora 

canadense Kinross, há mais de três décadas atuando na região. Tem como 

principais atividades o desenvolvimento de pesquisa mineral e mineração, 

beneficiamento a comercio de ouro. É uma das maiores produtoras de ouro do 

Brasil, responsável por 22% da produção nacional (Lobato, 2012). 

 

Com operação na mina Morro do Ouro, em Paracatu, noroeste de Minas Gerais, e 

escritório em Belo Horizonte, a empresa integra a Kinross Gold Corporation, grupo 

canadense com presença na América do Sul (Brasil e Chile), América do Norte 

(Estados Unidos e Canadá), África (Gana e Mauritânia) e Eurásia (Rússia). 

Importante empreendimento industrial de Paracatu, a Kinross responde por cerca 

de 22% dos postos de trabalho formais do município. São cerca de 1.800 empregos 

diretos e quase 3 mil terceirizados. A atividade de mineração em Paracatu é a marca 

da cidade, com reservas de ouro, calcário, zinco e chumbo (Lobato, 2012).  

 

O cenário socioeconômico de Paracatu se constitui da mineração e de atividades 

oriundas da agricultura e pecuária. Paracatu possui agricultura altamente 

tenrificada, implantada em larga escala; pecuária intensiva; exploração mineral das 

mais modernas do mundo, convivendo com uma exploração agrícola rudimentar de 

subsistência e uma pecuária extensiva (Lobato, 2012). 

A Kinross contribui com o município por meio de ações diretas para benefício da 

comunidade, forneceu subsídios para a reforma do pronto socorro municipal, 

doando material para a reforma. Outra importante aporte é o Programa Integrar 

iniciativa da Kinross cuja finalidade é participar da vida comunitária e colaborar para 

o desenvolvimento sustentável do município de Paracatu, de acordo com as 

diretrizes do Plano Paracatu 2030. 
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A mineradora mantém ativo o programa desde 2011, trabalhando com ações e 

projetos que buscam resultados efetivos de transformação social. Essas iniciativas 

estão divididas em quatro grandes eixos: Educação, Cultura, Educação Ambiental 

e Geração de Trabalho e Renda (Kinross, 2018). 

 

A mineração, assim como a agricultura, gera grande parte dos empregos no 

município, sendo a mineração a segunda atividade econômica em número de 

empregos. A exploração minerária ainda gera vários negócios através de 

contratação de serviços, em sua função de suas atividades e projetos de expansão. 

Os recursos de pagamentos dos funcionários diretos e indiretos giram o comércio 

local, beneficiando também empresas que não estão diretamente ligadas à 

atividade de mineração. As mineradoras possuem controles de emissões 

atmosféricas, qualidade das águas, ruído e vibração (Kinross, 2018). 

 

O objetivo desses monitoramentos é garantir a manutenção das inter-relações da 

natureza, conforto e qualidade ambiental das comunidades vizinhas. A agroindústria 

tem relação direta com a atividade extrativa mineral de Paracatu, sendo uma 

alternativa econômica que o poder municipal vem apoiando para o desenvolvimento 

da cidade quando, num futuro não muito distante, as minerações em Paracatu forem 

encerradas (Kinross, 2018). O município vem obtendo sucesso com os 

investimentos no setor do agronegócio, principalmente, pelo trabalho da empresa 

agrícola binacional Campo (com capital brasileiro e japonês) e até pelo incentivo da 

mineradora Kinross para a implantação de uma usina produtora de biodiesel 

(Queiroz & Souto, 2010; Ramos, 2010). Os agricultores e pecuaristas contam com 

cooperativas que oferecem crédito, treinamento e assistência técnica, aumentando 

a qualidade e a competitividade dos produtos (Lobato, 2012). 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta, em três seções, o embasamento teórico utilizado para o 

desenvolvimento da pesquisa. Na primeira seção, faz-se uma abordagem sobre o 

tema competitividade e seus modelos, registrando cada conceito e descrevendo os 

modelos para análise da competitividade nas empresas. A segunda seção trata dos 

fatores críticos para competitividade das MPME e por último é proposto um modelo 

analítico para avaliar os fatores de competitividade das MPME da indústria da 

mineração de Paracatu, MG. 

 

2.1 Competitividade 

 

2.1.1 Conceitos de competitividade 

 

A competitividade é a aptidão de ponderar e trabalhar estratégias concorrenciais 

para que uma organização seja capaz de ampliar e manter por um longo período de 

tempo uma posição sustentável no mercado. A competitividade é, também, a 

capacidade de adaptação das estratégias das empresas singulares ao nível de 

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

É trabalhada como consequência da integração de causas da execução de 

processos e incumbências em busca da estratégia do negócio, enfatizando o 

propósito que é potencializar a produção e eficiência (Mathews, 2006). 

 

Os aspectos que influenciam a competitividade não podem ser vistos simplesmente 

como particularidades internas da empresa, porquanto elementos externos também 

contribuem para o seu desenvolvimento, independe se são ou não controlados 

pelas empresas (Silva, 2011). A competitividade tem sido alvo de diversos estudos 

e, em campos pluridisciplinares, tem recebido diferentes enfoques, uma vez que os 

pesquisadores têm definido a competitividade de acordo com o seu ponto de vista 

e com sua área científica (Costa, 2017). Paiva (2011), preconiza que o conceito de 

competitividade está ligado às características de uma empresa ao definirem seu 

processo de desenvolvimento. Uma empresa de natureza contemporânea pode 

estar apta a desenvolver novas inovações e desta forma alcançar um lucro 

extraordinário. Uma empresa que gera várias inovações em seus produtos pode 
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garantir supremacia de mercado, sendo a única a oferecer determinado produto ou 

serviço. 

 

No entanto, outras empresas podem oferecer produtos similares, não estando entre 

as inovadoras e da mesma forma garantirem liderança de mercado. A causa e efeito 

no processo de competitividade dependem da trajetória da organização e por uma 

peculiaridade aleatória em que a inovação é desestabilizadora do mercado e a 

estratégia de produtos similares estabiliza o mercado entre os concorrentes. 

 

Silva e Fonseca (1996) relatam que a eficiência na competitividade se define como 

a habilidade de se sobressair aos seus concorrentes com a prática de fabricar 

produtos cotidianamente melhores e com maior qualidade, analisando sua carga 

tributária, financeira, gerencial e comercial, levando em consideração a relação de 

custo e preço final do produto ou insumo para produção e produto. Nesse caso, a 

competitividade é mensurada pelos parâmetros de técnicas de produção e 

produtividade, fazendo uma comparação com o maior rendimento de mercado do 

ambiente. 

 

A posição competitiva é amparada pelo dinamismo dos princípios determinados em 

seus recursos, como quando se utiliza das inovações para se gerar vantagem. 

Constatam-se razões que proporcionam esta vantagem, e esquemas que podem 

ser adotados com objetivo de criar resultados para a organização. Portanto, 

entende-se que a competitividade deve ser mais ponderada, podendo considerar 

diferentes fatores e possibilidades de junção como determinantes da vantagem 

competitiva das organizações (Coutinho & Ferraz, 1994). 

 

Competir é participar do mercado, mas, principalmente, é uma ação daqueles que 

continuam existindo. A firma que compete, sobrevive a novas transformações, 

desenvolve-se e estrutura-se para alcançar o objetivo final: manter ou aumentar a 

sua participação no mercado com a otimização do binômio lucro-sobrevivência 

(Araújo, 2018). 

 

O êxito competitivo depende cada vez mais da renovação para criar vantagens, 

devendo ser um progresso contínuo. Assim a organização deve procurar se 
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destacar entre as demais no mercado, melhorando a qualidade dos produtos e 

serviços, evoluindo a aptidão no atendimento, trabalhando preços diferenciados, 

tendo agilidade no prazo de entrega, expandindo o contato com fornecedores, entre 

outros. A inovação pode ser o propulsor que leva a empresa a se tornar mais 

competitiva no ambiente em que está inserida. A competitividade surgiu na década 

de 80, particularmente no ano de 1982, criada pelo Comitê da Presidência dos 

Estados Unidos. Competitividade para uma nação é o grau pelo qual ela pode, sob 

condições livres e justas de mercado, produzir bens e serviços que se submetem 

satisfatoriamente ao teste dos mercados internacionais enquanto, 

simultaneamente, mantenha e expanda a renda real de seus cidadãos (Coutinho & 

Ferraz, 1994). Coutinho e Ferraz (1994 p. 17) compreendem que 

a competitividade é a base para o nível de vida de uma nação. É também 
fundamental à expansão das oportunidades de emprego e para a capacidade 
de uma nação cumprir suas obrigações internacionais. E, ainda, esta 
aproximação discerne que a competitividade internacional de economias 
nacionais é exercida com base na competitividade das organizações que 
atuam no interior e exportam já em suas fronteiras. Concomitantemente, o 
conceito outorga discernir a competitividade das economias nacionais 
tornando algo maior que a simples fusão da performance de suas 
organizações (Coutinho & Ferraz, 1994, p.17). 

 

Os fatores determinantes da competitividade preconizados por Coutinho & Ferraz, 

estão descritos na Figura 1. 

 

 

Figura 1 
Fatores determinantes da competitividade. 
Fonte: Coutinho, L.; & Ferraz, J. C. (1994). Estudo da competitividade da indústria brasileira. 2. ed. 
Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas. 
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Os fatores internos podem estar exatamente ponderados pela empresa, uma vez 

que demonstram gestão, inovação, produção e recursos humanos. Esses 

elementos podem ser usados pelas empresas como modelo de criação e/ou 

ampliação das vantagens competitivas diante dos opositores (Coutinho & Ferraz, 

1994). Por sua vez, Hashimoto (2006) retrata a competitividade conforme a 

hostilidade do ambiente, dado seu progresso de acordo com cada década, conforme 

Figura 2. 

 

 

Figura 2 
Evolução do ambiente competitivo por décadas  
Fonte: Adaptado de Hashimoto, M. (2006, p. 12). Espírito Empreendedor nas organizações: 
Aumentando a competitividade através do intraempreendedoríssimo. 3 ed. São Paulo, Saraiva, 
2006, 277 p. 
 

O ambiente tem grande influência no exercício de cada empresa.  

 

É de crucial relevância entender o ambiente e os elementos-chave que instigam os 

administradores no seu cotidiano e quais as circunstancias a sua volta os provocam 

a se empenhar em novas providencias e ações. A pesquisa sobre os elementos da 

competitividade é voltada para o progresso de métodos oportunos para as MPME, 

com o propósito de usarem as melhores estratégias de processos, criação, técnicas 

para diminuir custos, expansão da qualidade e para que consigam satisfazer às 

necessidades e anseios dos consumidores (Roman, Piana, Lozano, Mello & 

Erdmann, 2012) 

 

Porter (1992) menciona os alicerces da organização e sua conexão com a 

competitividade, apresentando cinco comandos imprescindíveis para o 

desempenho na concorrência de mercado:  



26 

I) Intimidação de substitutos;  

II) Introdução de novos adversários;  

III) Artifício de barganha com consumidores;  

IV) Artifício de barganha dos fornecedores, e  

V) Hostilidade entre os adversários vigentes (Porter, 1992 p. 4)  

 

A pressão coletiva destas cinco forças determina a habilidade das firmas em uma 

indústria de ganhar, em média, taxas de retorno sobre o investimento em excesso 

ao custo de capital. A pressão das cinco forças varia de indústria para indústria e 

pode se modificar quando a indústria evolui” (Porter, 1992). 

 

Costa (2017) faz referência ao o World Economic Forum (WEF), International 

Institute for Management Development (IMD) e German Development Institute (GDI) 

que abordam a competitividade tomando como referência aspectos relacionados ao 

país. Esses estudos apresentam um ponto de vista econômico, focando em 

estrutura, produtividade, renda e estabilidade das nações. Por mais de três 

décadas, o World Economic Forum emite anualmente o The Global Competitiveness 

Report (GCR), o qual avalia e apresenta o cenário econômico de 144 países, 

fornecendo informações sobre desempenho, produtividade e ambiente competitivo. 

Nele é publicado o Global Competitiveness Index (GCI), uma ferramenta 

abrangente que mede os condutores de competitividade, considerando aspectos 

microeconômicos e macroeconômicos. O GCI ilustra três estágios de 

desenvolvimento e seus respectivos pilares:  

 

I) Requisitos básicos: instituições, infraestrutura, estabilidade, 

macroeconomia, saúde e educação primária; 

II) Potencializadores de eficiência: educação de nível elevado e treinamento, 

eficiência dos bens de mercado, eficiência do mercado de trabalho, 

sofisticação do mercado financeiro, prontidão tecnológica e tamanho do 

mercado; e  

III) Inovação e sofisticação empresarial: inovação e sofisticação do negócio 

(WEF, 2017).  
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O GCI é um dos índices mais abrangentes na comparação de competitividade das 

nações e é utilizado em diversas políticas internacionais. Suas informações 

contribuem no benchmarking e na transformação de países, regiões ou cidades, 

uma vez que, ao apontar os fatores sistêmicos, empresariais e estruturais da 

economia, responsáveis pela competitividade, apresentam subsídios para que se 

tornem mais competitivos e, assim, promovam um crescimento sustentável. 

 

Nessa linha de análise também está o World Competitiveness Yearbook (WCY), 

divulgado pelo International Institute for Management Development (IMD). O IMD 

propõe que competitividade é a capacidade de um país de promover um ambiente 

no qual as empresas podem gerar valor e prosperidade para a população. O IMD 

analisa as condições de competitividade de 61 países, avaliando o que faz um país 

bem-sucedido na economia mundial e como nações e empresas gerenciam suas 

competências para alcançar prosperidade ou lucro. Para isso, divide o ambiente 

nacional em quatro esferas principais: 

 

I) Desempenho econômico;  

II) Eficiência do governo;  

III) Eficiência do negócio; e  

IV) Infraestrutura (IMD, 2016).  

 

Cada um desses é dividido em cinco subfatores, totalizando 20 subfatores, que, 

juntos, somam mais de 300 critérios, baseados tanto em dados quantitativos como 

em qualitativos. Portanto o objetivo do IMD é captar as percepções sobre a 

realidade econômica, regulatória, ambiental, social, empresarial e educacional dos 

países, mostrando quais são os pontos mais relevantes. Isso possibilita uma visão 

ampla e crítica sobre os determinantes da competitividade de um país, contribuindo 

na construção de medidas e de instrumentos para sua operacionalização (IMD, 

2016). 

 

Compreender a competitividade e a realidade do país e o ambiente das MPME é 

primordial para colaborar na manutenção da existência dessas empresas. Luna 

(1983) reitera que as MPME são essenciais para o progresso das nações, 

competindo a elas a captação de operários com baixa maestria, tornando 
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consideráveis “escolas” de constituição de mão de obra. Outro motivo marcante é a 

cooperação na criação de produtos no mercado, agregando constância econômica 

e sua diversidade. 

 

A próxima vertente é a colaboração por parte das MPME no desfecho das 

discrepâncias locais, visto que revigora o interior, ofertada sua versatilidade de 

instalação. E o último, e não menos importante aspecto, é a magnitude do reforço 

oferecido das MPME para as grandes empresas, contribuindo no crescimento da 

escala de manufaturamento e no abastecimento de produtos e mão de obra. As 

empresas regularmente visam melhor atuação no mercado, melhorando sua 

capacidade para aumentar o volume de negócios, mais lucratividade e um convívio 

mais seguro e confiável com seus clientes, assim competem por um espaço que 

atenda melhor suas propensões. Ferraz (1994, p.18) afirma que competitividade é 

"a capacidade de a empresa formular e implementar estratégias concorrenciais, que 

lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável 

no mercado".  

 

De acordo com Linton, Klassen e Jayaraman (2007), a imprescindibilidade das 

empresas se tornarem mais competitivas, advém, sobretudo, da renovação dos 

paradigmas de crescimento e expansão do mercado no qual há uma progressiva 

busca por novos produtos e serviços. 

 

Contudo, tornou-se caráter de urgência a produção com maior eficiência, 

requerendo dos gestores competência, prudência e originalidade para modernizar 

os produtos e processos para que, diante das demandas, as organizações 

repensem cotidianamente em estratégias de negócios, em desenvolvimento de 

produtos, no processo de produção e na melhoria da relação entre empresa e 

sociedade, provocando inevitavelmente a mudança para se manterem no ápice da 

competitividade. 

 

Para Palmieri (2018), as firmas podem ter vantagens competitivas sustentáveis a 

partir do momento que utilizam seus recursos para implementar estratégias, 

explorar suas oportunidades e neutralizar suas fraquezas, sendo possível criar 

barreiras à entrada de novos concorrentes ou até mesmo manter seu poder de 
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mercado. A demanda das empresas pela vantagem competitiva é o que impõe a 

frequência do seu ciclo de existência. Sendo assim, as organizações têm de criar 

meios para atrair o interesse e satisfação de seus clientes, e, consequentemente, 

tomarem para si uma postura satisfatória no tocante à competitividade. Portanto a 

competitividade se torna mais intensa entre os setores e organizações, assim bens 

e serviços de súbita qualidade podem viabilizar uma apreciável vantagem 

competitiva. Para se atingir e manter esta alta competitividade no mercado, é 

primordial estipular as possibilidades pelas quais a organização optará para tornar 

o objetivo uma realidade. 

 

As organizações não são constituídas unicamente com o intuito de sobrevivência, 

buscam também crescer e se desenvolver continuamente. Um coeficiente 

primordial para que de fato se alcance vantagem competitiva é implementar ações 

para atacar ou se defender da concorrência, tornando possível a obtenção de uma 

posição de sucesso no mercado (Porter, 2004). 

 

Diversos autores afirmam que para as organizações se conservarem no mercado, 

têm que deliberativamente se manterem competitivas; porém diante da dinâmica da 

economia e das demandas dos clientes, não basta serem competitivas, mas devem 

cooperar entre si (Tarapanoff, 2006). É possível competir e cooperar ao mesmo 

tempo; para este objetivo, as empresas precisam estabelecer certo nível de 

confiança, compartilhando, por exemplo, informações ou até mesmo uma inovação, 

sendo que a relação adjacente dessa cooperação não pode dificultar a operação de 

nenhuma das envolvidas. 

 

A competitividade pode ser medida pela rentabilidade e pela participação no 

mercado. A conjunção de determinados fatores resultaria em um espaço de análise, 

definindo uma condição de competitividade. Ribeiro (2013) explica esses fatores 

divididos por 4 grupos:  

 

I) Fatores controlados pela firma – produtos, estratégia, tecnologia, 

pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, etc.;  

II) Fatores controláveis pelo governo – política fiscal, educacional e 

monetária, leis de regulamentação de mercado, etc.;  
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III) Fatores quase controláveis - condições de demanda, preço de 

insumos, etc.;  

IV) Fatores não controláveis – envolve fatores climáticos e naturais 

(Ribeiro, 2013).  

 

Dentro dos fatores controlados pela firma, encontram-se as ações de coordenação 

que visam aumentar a competitividade da cadeia como um todo (Ribeiro, 2013). 

 

Este estudo concentra-se nos fatores internos e externos às empresas que podem 

gerar vantagem competitiva aos negócios, sendo que o primeiro compreende os 

seguintes itens: estratégia e gestão, recursos humanos, inovação e capacidade 

mercadológica; para o segundo grupo, temos os seguintes fatores: infraestrutura, 

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

econômico, recursos financeiros e recursos materiais. 

 

Araújo (2018) destaca como fatores determinantes de competitividade os fatores 

empresariais (subdivididos em estratégia e gestão, capacitação para inovação, 

capacitação produtiva e recursos humanos), os fatores estruturais (subdivididos em 

mercado, configuração da indústria e concorrência) e os fatores sistêmicos 

(subdivididos em macroeconômicos, internacionais, sociais, infraestrutura, fiscais e 

financeiros, político-institucionais). 

 

Daleaste, Favretto e Bernardy (2020)explicam que o fator recursos humanos se 

refere às mudanças organizacionais, como gerenciamento dos processos internos, 

organização de pessoal e reposicionamento de mercado imposto pela realidade 

atual, que exige adequação na forma de gestão das organizações. Os recursos 

humanos são vitais para as organizações, são as pessoas fazendo diferencial 

dentro das empresas. O cenário dessas transformações está exigindo mais das 

organizações, uma vez que as mudanças ocorrem de forma rápida e ascendente, 

em uma velocidade nunca antes observada. 

 

A inovação deve ser utilizada como uma ferramenta gerencial básica,  considerada 

como um instrumento importantíssimo de mudanças de culturas organizacionais e 

reconhecida como uma base aliada importante na economia atual. As organizações 
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que buscam alcançar o sucesso precisarão inovar com novos insights, novos pontos 

de vista e novos papéis (Daleaste et al. 2020). 

 

O padrão de concorrência é descrito como o conjunto de formas de concorrência 

prevalecentes em um espaço de competição, resultante da interação entre as forças 

concorrenciais que aí se revelam. As possíveis formas de concorrência incluem 

preço, qualidade, esforço de venda, diferenciação de produto, entre outras, e as 

forças concorrenciais refletem as características estruturais do mercado e 

influenciam na capacidade mercadológica das empresas (Araújo, 2018). 

 

O planejamento estratégico estabelece o rumo a ser seguido, criando uma direção 

a fim de construir uma empresa única e que entregue valores únicos aos clientes. 

Afirmam ainda que o planejamento envolve a formulação de objetivos que afetam 

toda a empresa por muito tempo e visam obter uma otimização em relação ao seu 

ambiente, tanto interno quanto externo sob essa perspectiva (Daleaste et al. 2020). 

 

O desempenho econômico representa os elementos ambientais que são definidos 

em nível governamental e relacionados à economia como um todo. A eficiência do 

governo envolve elementos de natureza político-jurídico-institucional que 

estabelecem como a atividade econômica deve funcionar, o que se dá através de 

leis e normas, bem como das instituições que as operacionalizam (Costa & Olave, 

2014). 

 

O planejamento estratégico estabelece o rumo a ser seguido, criando uma direção 

a fim de construir uma empresa única e que entregue valores únicos aos clientes. 

O planejamento envolve ainda a formulação de objetivos que afetam toda a 

empresa por muito tempo e visam obter uma otimização em relação ao seu 

ambiente, tanto interno quanto externo sob essa perspectiva (Daleaste et al. 2020). 

 

Costa (2017) descreve que os recursos financeiros afetam a capacidade de 

competir, sendo que a disponibilidade de capital possibilita maiores investimentos, 

contribuindo para o crescimento das empresas. O fator Recursos Financeiros 

observa o relacionamento entre as organizações bancárias e as empresas, 

analisando a disponibilidade e a facilidade na obtenção de crédito por parte destas 

últimas (Mafra-Pereira & Pessoa, 2016). 
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Por seu turno, o fator Recursos Materiais analisa a disponibilidade de fornecedores 

locais, qualidade e quantidade de matéria-prima necessária, e se ambos estão de 

acordo com as necessidades das empresas (Mafra-Pereira & Pessoa, 2016).  

 
Fontoura, Daleaste e Motter (2018) afirmam que o conjunto de indicadores relativo 

à qualidade dos produtos e à atualização tecnológica das empresas está 

relacionado ao nível de utilização dos recursos na produção. 

 

Para Mafra-Pereira & Pessoa (2016) o fator ‘Infraestrutura’ analisa os aspectos e a 

qualidade da malha ferroviária, rodoviária e aérea da região analisada, a quantidade 

e a qualidade da energia, da telefonia e da Internet para o desenvolvimento das 

empresas na região.  

 

Costa (2017) ressalta a necessidade de se criar um ambiente em que as empresas 

operam, relacionado à infraestrutura, meio ambiente, políticas seletivas de 

educação, tecnologia, meio ambiente, importação, exportação e regulamentação. 

Normalmente as abordagens de competitividade encontram nas empresas um 

espaço privilegiado de análise, por estarem diretamente ligadas ao mercado e 

consequentemente na lucratividade dos negócios.  

 

Para Costa (2017) é necessário, ainda, analisar os fatores competitivos que devem 

estar presentes no dia a dia dos negócios, já que, devido a fatores internos e 

externos, sofrem constante variação. 

 

Por sua vez Porter (1990) argumenta que a competitividade das indústrias está 

relacionada à existência de um diamante nacional favorável, formado por quatro 

determinantes: condições de demanda, condições de fatores, existência de 

indústrias correlatas e de apoio e a natureza da estratégia, estrutura e rivalidade 

entre as empresas, além da influência do governo e do acaso, como exposto na 

Figura 2. 
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Figura 3 
Modelo Diamante da competitividade  
Fonte: Adaptado de Porter, M. E. (1990, p. 146). A Vantagem Competitiva das Nações. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 15ª reimpressão. 

 

O modelo é composto por quatro atributos: a condição de fatores refere-se à posição 

relativa do país em relação aos fatores de produção como trabalho especializado 

ou infraestrutura, necessários à competição em determinada indústria. As 

condições de demanda tratam da natureza da demanda interna para produtos ou 

serviços da indústria. As indústrias correlatas e de apoio significam a presença ou 

ausência, no país, de indústrias abastecedoras e indústrias correlatas que sejam 

internacionalmente competitivas e por fim, a estratégia, estrutura e rivalidade das 

empresas são as condições que, no país, governam a maneira pela qual as 

empresas são criadas, organizadas e dirigidas, mais a natureza da rivalidade 

interna. Além desses pontos, ainda temos o governo e o acaso, sendo o primeiro 

um promotor de políticas que contribuem para a competitividade e o segundo está 

relacionado aos fatores da natureza que em determinado momento pode influenciar 

na competitividade (Porter, 1990). 
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2.1.2 Vantagens e benefícios da competitividade 

 

A competitividade pode ser definida como a capacidade de uma empresa, grupo 

empresarial, setor e até mesmo um país de atingir o sucesso em seus negócios. 

 

Prahalad e Hamel (1990) descrevem que, quando se escolhe uma estratégia de 

competição, é preciso ter uma “visão do futuro” e se manter à frente das ações das 

concorrentes, proporcionando às organizações que atingirem essa colocação, a 

deliberação das regras futuras para as demais participantes. O objetivo é garantir 

que as ameaças futuras sejam menores que os ganhos. 

 

Postulam Nogueira et al. (2001) que a estratégia competitiva se refere aos projetos, 

planos, políticas e ações praticadas por uma organização ou departamento no 

sentido de preservar ou aumentar, sustentavelmente, as vantagens competitivas já 

conquistadas em relação à concorrência, visto que 

sem competidores não haveria necessidade de estratégia, pois o único 
propósito do planejamento estratégico é tornar a empresa apta a ganhar, tão 
eficientemente quanto possível, uma vantagem sustentável sobre seus 
concorrentes (Ohmae, 1998, p. 36).  

 

Para Jensen (2000), competir é da natureza organizacional. A competitividade pode 

ser vista a partir de diversas variáveis, como preço e política de venda, assim como 

podem estar relacionadas a finanças e políticas de contabilidade. As empresas 

devem manusear seus recursos de forma penetrante para manter-se no mercado, 

pois a competição é necessária para a sobrevivência. 

 

Além de adotar estratégias competitivas consistentes para chegar à liderança de 

mercado, a empresa deve ter grande capacidade de comunicação, corrigir a 

estratégia no decorrer da trajetória. Como abordar o cliente, por exemplo, é um dos 

pontos para os quais se deve ficar atento, pois as modificações do mercado e da 

concorrência serviram para identificar a hora certa de executar as mudanças. 

(Coutinho & Ferraz, 1994). 

 

Segundo Sigalas, Pekka-Economou e Georgopoulos (2013), uma empresa possui 

vantagem competitiva quando explora todas as oportunidades de mercado onde 
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atua e neutraliza as ameaças dos opositores. As teses de Estratégia Empresarial 

que versam sobre a vantagem competitiva podem ser divididas em dois principais 

grupos. A primeira relaciona as pesquisas conforme o ponto de vista de origem da 

vantagem competitiva. Assim, se identificam os dois grupos: a) as teses que 

ponderam a vantagem competitiva como um atrativo de apreciação, exterior à 

organização, originário da organização da indústria, da dinâmica da oposição e do 

mercado; e b) as que acreditam em desempenho distinto como um fenômeno 

subsequente primordialmente de peculiaridades internas da organização. 

 

A segunda perspectiva especifica as abordagens em harmonia com suas 

preposições sobre a concorrência. Uma ramificação se faz entre os observadores 

que detém uma perspectiva estrutural, principalmente estática, constituída na noção 

da estabilidade econômica, da concorrência, e os que salientam os pontos 

dinâmicos e variáveis da concorrência, enfatizando casos como a inovação, 

intermitência e instabilidade. As teses da Estratégia Empresarial podem ser exibidas 

acompanhando essas duas medidas (Figura 4). 

 

 

Figura 4 
As correntes explicativas da vantagem competitiva  
Fonte: Adaptado de Vasconcelos, F. C., & Cyrino, A. B. (2000, p. 23). Vantagem competitiva: os 
modelos teóricos atuais e a convergência entre estratégia e teoria organizacional. Revista de 
Administração de Empresas - RAE, v. 40, n. 4, p. 20-37, out./dez. 2000. Recuperado de: 
http://www.rae.com.br. 
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A competitividade é aprimorada como a consequência da adaptação de elementos 

e do cumprimento de processos e incumbências em diligência da estratégia do 

negócio, enfatizando o propósito de potencializar a produtividade e êxito (Mathews, 

2006). Os elementos que provocam a competitividade não podem ser considerados 

apenas como peculiaridades internas da empresa, visto que os elementos externos 

similarmente contribuem para a evolução, independentemente se são ou não 

ponderados pelas empresas (Silva, 2011). 

 

O estudo da competitividade deve ser analisado por duas vertentes, desempenho e 

êxito. O desempenho está conectado à empresa ou ao produto, estabelecido por 

uma competitividade evidente para os clientes, que pode se pronunciar através de 

market share. Já na hipótese do êxito, é alusiva a potencialidade da competitividade 

de uma empresa ou seção, que pode ser executada por pesquisas pelos fatores 

econômicos, gereis, organizacionais, tecnológicos, financeiros, dentre outros, 

havendo um relacionamento causal, com certo estado determinístico, em meio a 

conduta estratégica da empresa e o seu desempenho eficaz (Silva & Batalha, 1999). 

 

Segundo Julião (2015), os autores dividem competitividade em desempenho e 

eficiência, sendo a primeira  também chamada de competitividade revelada, que é 

tomada por base a participação de mercado, seja ele interno ou a participação em 

exportações, considerando a demanda de mercado e posição competitiva das 

empresas frente aos fatores comerciais. Já para eficiência, também denominada 

como competitividade potencial, leva-se em consideração a relação insumo/produto 

(indicadores comparativo produto x custos, produtividade e coeficientes técnicos), 

e o produtor é o principal responsável pelo seu desempenho, com sua capacidade 

de gestão financeira, gerencial, comercial e tecnológica. A competitividade está 

diretamente ligada à capacidade de formular e implantar estratégias concorrenciais, 

para ampliar ou assegurar posição de mercado. 

 

Ribeiro et al. (2013) postulam que os processos de competitividade são aqueles que 

ajudam a identificar a importância e a atual performance dos principais processos, 

como a gestão de processos estratégicos, processos de recursos humanos, 

processos de operações de gestão e processos de gestão de tecnologia. Para 

esses autores, a competitividade pode ser mensurada por uma associação de ativos 
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e processos. Os ativos são: marca; reputação; cultura e sistemas; recursos 

humanos; tecnologia; satisfação do cliente; criação de valor; Market share; 

desenvolvimento de novos produtos; produtividade; variedade e alcance; preço e 

custo, e rentabilidade. Os processos são: estratégia; inovação; qualidade; 

flexibilidade e adaptabilidade; poder de persuasão; tecnologia da informação; 

gestão de relacionamentos; desenvolver e implantar talentos; marketing, e 

produção. 

 

2.1.3 Desafios da competitividade na cadeira produtiva da mineração 

 

Na cadeia de valor da mineração estão vários pequenos negócios ligados à sua 

produção, muitos desses fornecedores de produtos e serviços, ligados diretamente 

ao resultado final de produção dessas grandes empresas. 

 

O correto gerenciamento da cadeia de valor se torna um diferencial competitivo na 

medida em que colabora para a melhoria da rentabilidade do empreendimento e em 

que identifica as atividades estratégicas para agregação de valor, assim como a 

eliminação daquelas que dificultam ou que impedem a coordenação dos agentes da 

cadeia. Dessa forma, trabalhar uma estratégia considerando como parâmetro a 

cadeia de valor pode ser crucial para o sucesso de um empreendimento (Costa, 

2017). É na cadeia produtiva dos minerais industriais que se dão também os 

maiores descompassos entre a mineração e os segmentos industriais 

consumidores, em termos de tecnologia, gestão empresarial e qualidade das 

substâncias e produtos comercializados, bem como a maior defasagem da 

competitividade do setor mineral brasileiro em comparação aos produtores de 

outros países. 

 

Como já foi constatado por Cabral Junior e Almeida (1999) e Coelho et al. (2005), 

uma parcela considerável da pequena e média mineração nacional produtora de 

minerais industriais não acompanhou o processo de modernização das indústrias 

situadas à jusante na cadeia produtiva, não implementado as modernizações 

tecnológicas e gerenciais necessárias ao aprimoramento do sistema de produção, 

consequentemente reflete nas pequenas empresas que se encontram na cadeia de 

valor das mineradoras, sendo menos competitivas por não adotar recursos 

tecnológicos e investir em estratégias de gestão do negócio. 



38 

2.1.4 Uso e limitações da competitividade 

 

A competitividade pode ser, de certa forma, expressa pela participação no mercado 

alcançado por alguma firma em um mercado em um certo momento no tempo 

(Possas, 1999). A participação no mercado expressa o quanto uma determinada 

empresa possui de vendas ou receitas no conjunto total de vendas ou receitas 

realizadas para um determinado mercado. 

 

Todavia, Possas (1999) considera a participação no mercado um indicador do 

sucesso alcançado por uma determinada firma no passado. Portanto, faz-se 

necessária uma melhor avaliação do potencial que uma empresa tem de atingir 

resultados consistentes no futuro. Para isso, Possas (1999) sugere uma análise 

interna da firma quando se busca compreender as escolhas estratégicas que 

influenciam sua participação no mercado. Isto é, como a participação de mercado é 

um dado histórico e, portanto, refere-se ao passado, faz-se necessário entender a 

estratégia das organizações para tentar predizer seu comportamento e, por 

consequência, sua capacidade de manter a participação. É preciso saber até 

quando a busca pela competitividade pode levar um negócio a adotar estratégias 

que levem seu negócio a alcançar uma fatia de mercado que promova sua 

sobrevivência. 

 

A competitividade por ser obtida por meio de alguns fatores, como por exemplo, o 

acesso a novas tecnologias, que por sua vez afetam a produtividade de mão de 

obra e do capital; além disso, a competitividade de um dado setor pode ser afetada 

por políticas governamentais e variáveis macroeconômicas (Julião, 2015). 

 

Para Julião (2015), a competitividade nada mais é que conseguir uma posição única 

e valiosa em um mercado e sustentá-la. No entanto, a sustentabilidade da vantagem 

competitiva pode ser temporária, tendo em vista um mercado dinâmico e com 

tecnologias que surgem rapidamente.  

 

Para Araújo (2018), o termo competitividade é usado amplamente e seu significado 

remete à produtividade ou à ideia de vantagem, como também a níveis de 

comparação e de competição, não havendo, porém, uma consensualização quanto 
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a seu conceito nas várias discussões acadêmicas sobre o assunto. Isso se dá 

porque há uma variedade tanto de fatores determinantes da competitividade quanto 

de campos de atuação. Por exemplo, indica a crise econômica, a globalização, o 

progresso tecnológico e a integração entre os países como fatores constantemente 

citados para contextualizar os estudos e as preocupações sobre esse fenômeno, 

sendo sempre necessário avaliar os fatores que realmente naquele momento 

podem trazer vantagem competitiva.  

 

2.2 Fatores de Competitividade em Indústrias 

 

Ao se tratar de competitividade, Motta (1995) aponta um olhar reflexivo do passado 

ao presente, construindo um comparativo através do tempo e das mudanças 

socioeconômicas e culturais que se sucederam. O autor aponta que na década de 

1980 as empresas trabalhavam seu diferencial competitivo na busca por qualidade 

de produtos/serviços ou por baixo custo. No século XXI, tais requisitos não são mais 

considerados diferenciais; são requisitos mínimos para a sobrevivência das 

empresas e sua manutenção no mercado. 

 

Neste cenário, as empresas se veem obrigadas a repensar seus produtos e 

serviços, sendo necessário investir tempo, empenho e dedicação na busca pela 

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

melhor tecnologia possível (Jussani, Krakauer & Polo, 2010). Portanto, a 

capacidade de competição das empresas está diretamente ligada à capacidade 

destas em buscar novas alternativas e desenvolver novas estratégias para 

direcionar suas ações futuras (Roman et al., 2012). Na indústria também não é 

diferente, as empresas cada vez mais devem buscar estratégias para se manter no 

mercado, voltando seu olhar para o ambiente que estão inseridas e para aspectos 

internos que proporcionem diferencial perante as demais indústrias para que tenha 

sua fatia de mercado e seja sustentável. Quando a indústria deixa de acompanhar 

esses fatores, pode se deparar com a perda significativa de mercado.  

 

A perda de competitividade industrial no século XXI pode ser avaliada a partir da 

evolução do comércio. As importações, em especial, de insumos e componentes, 

são benéficas à medida que promovem ganho de eficiência produtiva e aumento 
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das exportações. Porém, os importados ganharam participação, tanto na demanda 

doméstica de bens acabados quanto na de bens intermediários (Morceiro, 2012) 

enquanto a exportação permaneceu estável, o que ocasionou uma queda na 

indústria brasileira. 

 

No contexto industrial brasileiro, a produção e o emprego vêm caindo desde 2010, 

caracterizando um fenômeno conhecido como desindustrialização. Esse processo, 

que não é exclusivo do país, é alvo de discussões públicas, por contribuir para a 

perda de bons empregos, para o aumento das desigualdades sociais e para a 

redução da capacidade inovadora, mesmo em países desenvolvidos (Rodrik, 2016). 

No entanto, uma indústria competitiva pode não ser a solução correta. Nota-se uma 

tendência generalizada de desindustrialização nos países mais desenvolvidos, 

aliada há uma rápida industrialização de alguns países em desenvolvimento, 

principalmente da Ásia, com destaque para a China e a Coreia do Sul, por isso essa 

onda de novos entrantes que faz com que a indústria necessite ter um olhar cada 

vez mais refinado para o mercado. 

 

A preocupação com o declínio da indústria de transformação em países mais 

desenvolvidos tende a ser mais limitada, provavelmente em razão da presença de 

serviços em segmentos mais sofisticados e capazes de agregar valor, como os 

associados a tecnologias e inovação, que são de alta produtividade e muito 

atrativos. Tais segmentos têm em comum o fato de se apoiarem na existência na 

academia que pode fazer entregas de produtos e serviços inovadores, sendo que 

nem todos países possuem um sistema educacional com essa capacidade de 

entrega (Rodrik, 2016). O papel da inovação e de fatores mais avançados de 

competitividade – como identidade de marcas, controle de canais de distribuição e 

relacionamentos comerciais podem ser a solução para o avanço da indústria. O 

modelo que também pode contribuir para esse avanço é a formação de clusters 

industriais de natureza da estratégia em que as empresas locais deixam a rivalidade 

para se unir em busca de mercado. Assim, tem condições de buscar um mercado 

local ou internacional.  

  



41 

2.3 Fatores de Competitividade na MPE 

 

Frente ao cenário da economia brasileira, o crescimento econômico demonstra-se 

fortemente dependente da criação e da capacidade de manter as empresas que 

possam sobreviver no mercado atual, podendo gerar serviços e empregos, gerando 

renda à população econômica e conseguindo sustentabilidade por longo período, 

gerando maior produção de bens e serviços ao país e melhorando a distribuição de 

renda no mesmo (Dornelas, 2003). Surge assim a competitividade, instituída nesse 

cenário econômico empresarial. 

 

As micro, pequenas e médias empresas (MPME) sofrem impactos ainda mais 

intensos dos desafios competitivos contemporâneos. Estudos recentes vêm 

demonstrando como as MPME estão respondendo a esses estímulos. Um dos 

principais achados é que sua competitividade pode ser acrescida pela participação 

em aglomerações de firmas engajadas em atividades similares e até mesmo 

complementares – chamadas de clusters (Caniels & Romijn, 2003). O trabalho em 

rede, por fortalecer os pequenos negócios e as parcerias, são cada vez mais 

comuns, pois assim as pequenas conseguem se equiparar a grandes empresas no 

mesmo setor. A Confederação Nacional das Indústrias (CNI, 2015), em seu relatório 

sobre a competitividade do Brasil de 2014, apresenta um comparativo entre as 

empresas brasileiras com outros 14 países.  

 

Os fatores analisados foram disponibilidade e custo de mão de obra, disponibilidade 

e custo de capital, infraestrutura e logística, peso dos tributos, ambiente 

macroeconômico, ambiente microeconômico, educação e tecnologia e inovação. O 

Brasil, em termos de competividade de suas empresas, aparece em 14º lugar, na 

frente apenas da Argentina. Estudos a respeito do desempenho competitivo das 

MPMEs indicam que existem limitações a este desempenho que são comuns às 

empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, tais como máquinas 

obsoletas, administração inadequada e dificuldades de comercialização de seus 

produtos em novos mercados (Levistky, 1996). Os pequenos negócios ainda 

precisam entender a necessidade de uma gestão profissional, de se estabelecer 

processos e entender o mercado e seus clientes. 

 



42 

A baixa capacitação gerencial decorre do fato de que estas empresas são, em sua 

maioria, familiares. Além disso, o tamanho reduzido das empresas faz com que seus 

proprietários/administradores tenham um horizonte de planejamento de curto prazo, 

ficando presos num círculo vicioso onde a resolução de problemas diários impede 

a definição de estratégias de longo prazo e de inovação (Vos, Keizer & Halman, 

1998). Tal fator leva as empresas a ter cada vez mais menos consciência da 

necessidade de serem competitiva. As pequenas empresas não estão preparadas 

para acesso ao crédito, para buscar iniciativas que possam trazer vantagem a esses 

negócios. 

 

Para Sarfati (2013), o grande problema da pequena empresa é a falta de 

competência e condição econômica para dominar todas as etapas da cadeia de 

valor, além da própria capacidade de gestão de todo o processo. Tal situação acaba 

prejudicando o desenvolvimento estratégico e, consequentemente, a 

competitividade da pequena empresa dentro de um setor. 

 

Como o município que abrange nossa pesquisa, Paracatu, tem sua economia 

baseada na mineração, as pequenas empresas aqui instaladas necessitam se 

posicionar no mercado de forma a ser competitiva perante as empresas entrantes 

para serem sustentais. 

 

2.4 Modelo Teórico-Analítico 

 

Alicerçado nos modelos e indicadores supramencionados, foi constituído e proposto 

um modelo preparatório a ser aprimorado para o diagnóstico da competitividade de 

MPE fornecedoras da Rio Paracatu Mineração, em Paracatu - Minas Gerais. 

Preliminarmente, o modelo apresentado engloba os elementos extrínsecos à 

organização, como inovação e concepção, infraestrutura, RH e demais funcionários, 

eficiência governamental, atuação econômica, capital e pecúlios distintos. Já entre 

os elementos intrínsecos à organização, têm-se as táticas e logísticas, a 

predisposição para inovação, o RH e a predisposição de marketing. Na Figura 5 

podem ser visualizados esses fatores. 
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Figura 5 
Modelo para análise dos Fatores da Competitividade de MPME 
Fonte: Adaptado de Mafra-Pereira, M. F. C., & Pessoa, D. Q. S. F. (2016, p. 6). Fatores Críticos para 
a Competitividade de Micro, Pequenas e Médias Empresas: Proposição de Modelo Analítico. In: V 
Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade - V SINGEP, São Paulo 
- SP. 

 

Os elementos extrínsecos na proposição do modelo foram elaborados e alicerçados 

nos fatores, indicadores e propriedades supramencionados para a pesquisa da 

competitividade geral e local, como se vê na Figura 6. 

 

 

Figura 6 
Modelos e fatores externos para análise da competitividade global e regional 
Fonte: Adaptado de Mafra-Pereira, M. F. C., & Pessoa, D. Q. S. F. (2016, p. 6). Fatores Críticos para 
a Competitividade de Micro, Pequenas e Médias Empresas: Proposição de Modelo Analítico. In: V 
Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade - V SINGEP, São Paulo 
- SP. Brasil. 
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Os fatores extrínsecos serão averiguados conforme sua condição como maneira da 

listagem das informações para a observação gerencial. A Tabela 1 descreve o 

modelo proposto de fatores externos baseado em Mafra-Pereira e Pessoa (2016). 

 
Tabela 1 
Modelo proposto de fatores externos 

Fatores Variáveis 

Infraestrutura 
Densidade e qualidade das rodovias, ferrovias e aeroportos 
Disponibilidade de energia, telefonia e internet  

Conhecimento e 
inovação 

Número de universidade e centros de pesquisas 
Relação entre essas instituições e as empresas 

Recursos humanos 

Média de anos de estudo 
Índice de analfabetismo  
Expectativa de vida 
Percepção de conhecimento da mão de obra disponível pelas 
empresas 

Eficiência governamental 
Políticas públicas que influenciam as empresas 
Execução Pública 

Desempenho econômico 

PIB per capita 
Remuneração média 
Taxa de desemprego 
Saldo da balança comercial da região 

Recursos financeiros 

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

Recursos de materiais 

Quantidade de fornecedores na região 
Qualidade desses fornecedores 
Capacidade de atendimento dos fornecedores 
Efetividade dos fornecedores 

Coreia do Sul Artigo 10º da Carta da Coréia do Sul: 

Brasil 
PEC 19/2010 
Altera o artigo 6º da Constituição Federal 

Fonte: Adaptado de Mafra-Pereira, F. C.; Pessoa, D. Q. S. F.(2016). Fatores Críticos para a 
Competitividade de Micro, Pequenas e Médias Empresas: Proposição de Modelo Analítico. In: V 
Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade - V SINGEP, São Paulo 
– SP. 

 

Nesse contexto, os elementos detalham-se da seguinte forma: 

 

➢ Infraestrutura – estuda os fatores e particularidades da ferrovia, vias 

aéreas e rodovias do território pesquisado; a capacidade e a 

particularidade da carga elétrica, da Internet e da rede telefônica para 

a prosperidade da organização na localidade. O elemento “Inovação 

e Concepção” promove o contato entre as organizações, núcleo de 

diligências e centro universitários na localidade, e se persevera uma 

permutação de dados entre as mesmas para o progresso da 
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organização. O elemento “RH” examina a capacidade e a 

particularidades dos trabalhadores ociosos no local; 

➢ Eficiência Governamental – estuda os elementos do convívio entre 

administração e empresas, atentando à diplomacia pública que 

chocam as organizações e seu progresso;  

➢ Atuação Econômica – observa o progresso local relativo ao 

desenvolvimento de capital, como: proporção de desemprego, PIB e 

os demais coeficientes que apresentam a performance e a evolução 

local;  

➢ Capital Financeiro – analisa o convívio entre as empresas 

financeiras (bancos) e as demais organizações, averiguando os 

desimpedimentos e a desenvoltura na aquisição de crédito para a 

empresa;  

➢ Recursos Materiais – observa a disposição daqueles que possam 

fornecer na região, atributos e disposição de material básico, e se 

concordam com as exigências da organização. 

 

Ressalta-se que a proposição dos fatores intrínsecos do modelo preparatório foi 

elaborada e baseada nos modelos, indicadores e aspectos supramencionados para 

a observação da competitividade empresarial, como expõe a Figura 7. 

 

 

Figura 7 
Modelos e fatores internos para análise da competitividade organizacional 
Fonte: Adaptado de Mafra-Pereira, M. F. C., & Pessoa, D. Q. S. F. (2016, p. 7). Fatores Críticos para 
a Competitividade de Micro, Pequenas e Médias Empresas: Proposição de Modelo Analítico. In: V 
Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade - V SINGEP, São Paulo 
- SP. 

 

Os fatores intrínsecos são divididos em variáveis, examinando assim o diagnóstico 

da empresa. Na Tabela 2 apresentam-se os fatores internos. 
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Tabela 2 
Modelo proposto de fatores internos. 

Fatores Variáveis 

Gestão e Estratégia 
Disponibilidade e qualidade de informações para tomada de decisão; 
Ferramentas e técnica utilizadas pela empresa; 

Recursos Humanos 
Formação dos gestores da empresa; 
Participação de empregados qualificados na empresa. 

Capacidade 
Mercadológica 

Conhecimento dos concorrentes e dos consumidores 
Capacidade de assistência ao cliente 
Fatores de decisão de definições de preços por parte das empresas. 

Inovação 

Investimento em pesquisa e desenvolvimento; 
Investimento em novas tecnologias e novas ferramentas de trabalho; 
Melhorias no produto e serviços da organização; 
Diversificação dos produtos e serviços da empresa. 
Excelência Operacional 

Fonte: Adaptado de Mafra-Pereira, F. C., & Pessoa, D. Q. S. F. (2016). Fatores Críticos para a 
Competitividade de Micro, Pequenas e Médias Empresas: Proposição de Modelo Analítico. In: V 
Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade - V SINGEP, São Paulo 
– SP. 

 

Mafra-Pereira e Pessoa (2016) sintetizam os fatores, a saber: 

 

➢ Gestão e Estratégia – observa as atividades executadas pelas 

organizações, e a aplicação de equipamentos de gestão e seguimento 

das estratégias para seu progresso; 

➢ Recursos Humanos – averigua a capacidade dos dirigentes das 

organizações, grau de entendimento e avanço do RH e a capacidade 

das empresas em promover capacitação aos seus colaboradores; 

➢ Capacidade Mercadológica – observa a prática da empresa de 

examinar o mercado, analisando a concorrência e consumidores, e 

criando serviços e/ou produtos de conforme a indicação do mercado 

e observando os fatores relativos à precificação; 

➢ Inovação – observa a propriedade dos produtos e método da 

organização para usar a tecnologia, exigências dos clientes e 

necessidades do mercado, analisando a aplicação das organizações 

no andamento dos procedimentos e produtos. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

abrangendo o tipo de pesquisa, a unidade de análise, o universo e a amostra da 

pesquisa, os instrumentos utilizados para coleta de dados e as técnicas utilizadas 

para análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa caracteriza-se como exploratória, por tratar-se de um estudo que busca 

descrever, analisar e entender o problema investigado, em uma realidade com 

pouco conhecimento acumulado (Malhotra, 2012). No caso, é a identificação dos 

fatores que geram vantagem competitiva às MPEs fornecedoras da indústria de 

mineração em Paracatu, MG. 

 

De abordagem qualitativa, a pesquisa permite conduzir o pesquisador a melhor 

compreender o contexto do problema e a colocá-lo em relação direta com a 

realidade estudada. O ambiente torna-se, então, como fonte de dados (Silva, 2012). 

 

Os métodos qualitativos procuram explicar o porquê das coisas, exprimindo o que 

convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se 

submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados 

e de interação) e se valem de diferentes abordagens, tal qual afirma (Silveira & 

Gerhardt, 2009). 

 

3.2 Coleta de dados 

 

Os instrumentos metodológicos relacionados à pesquisa exploratória constaram de 

um roteiro de busca de dados secundários, com a intenção de identificar uma série 

de fatores externos que afetam o nível de competitividade das MPEs fornecedoras 

na cadeia produtiva da mineração (Apêndice A), e de um roteiro semiestruturado de 

entrevista (Apêndice B). 
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Vale ressaltar que a pesquisa se fundamentou na revisão de vasta literatura, 

utilizando-se do modelo teórico-analítico de Mafra-Pereira e Pessoa (2016), que foi 

adaptado para este estudo. Foram incorporadas novas categorias ao modelo antes 

da entrevista junto aos gestores dos pequenos negócios. Nos fatos internos foram 

inseridos recursos, matérias e recursos financeiros e nos fatores externos foi 

inserido o elemento recursos materiais, para identificação de fatores que afetam a 

competitividade das MPEs, mais especificamente os seus indicadores internos e 

externos. 

 

O roteiro de busca de dados secundários procurou conhecer e explorar os 6 fatores 

externos da competitividade: infraestrutura, conhecimento e inovação, recursos 

humanos, eficiência governamental, desempenho econômico, recursos financeiros 

e recursos materiais. A análise desses dados realizou-se com base no documento 

do Sebrae Minas Gerais de identidade dos municípios mineiros. 

 

O roteiro semiestruturado de entrevista permitiu o levantamento de informações e 

opiniões dos gestores das MPEs. Constou de 36 questões, contemplando as 6 

dimensões do modelo de Mafra-Pereira e Pessoa (2016): estratégia e gestão, 

inovação, recursos humanos e capacidade mercadológica. Acrescentaram-se 2 

outras dimensões (recursos materiais e recursos financeiros), em face de sua 

importância em agregar informações para geração de vantagem competitiva.  

 

Foram entrevistados empresários e gerentes, e em alguns casos, com a 

participação de dois sócios de pequenas empresas, participantes do programa de 

encadeamento produtivo com as mineradoras de Paracatu, que tem como objetivo 

criar rede de relacionamento entre pequenos negócios e grandes empresas. Esse 

programa é uma metodologia do Sebrae de Minas Gerais. 

 

O roteiro de entrevista foi respondido de forma presencial. Cada entrevistado 

recebeu a visita do pesquisador. A coleta de dados aconteceu no período de 06 de 

janeiro de 2020 a 07 de fevereiro de 2020, através de visitas agendadas in loco em 

cada empresa, e do interesse dos gestores em participar da pesquisa. Respeitando 

o interesse dos gestores em participar da pesquisa, a amostra foi escolhida por 

conveniência e determinada por saturação teórica.  
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A amostra por conveniência é uma técnica de amostragem não probabilística, 

constituída por elementos convenientes a critério do entrevistador e disponibilidade 

do entrevistado. Para Fontanella et al. (2008) a saturação teórica é praticada por 

um processo ininterrupto na busca e análise de dados junto aos respondentes, 

buscando-se o momento em que dados novos pouco aparecem. 

 

A Tabela 3 apresenta as vinte empresas selecionadas e o cargo de seus 

respondentes dispostos a fornecer informações. 

 

Tabela 3 
Descrição da amostra – empresas participantes da pesquisa. 

Empresa Cargo 

 

Empresa Cargo 
Madeireira Andrade Sócias gestoras Casa da Empada Proprietário 

Hotel Veredas Proprietária GPD Sistemas Gerente 

Pousada Serra Bonita Proprietário Refil Informática Sócia  

Madeireira Paracatu Proprietária Decore Chic Proprietário 

Inovar Sócios gestores Lavanderia Fino Trato Proprietária 

Armazém Proprietária Bioclínica Gerente 

Bella Carne  Proprietário Fornalha Proprietário 

Ipê Florido hotel e restaurante Proprietário Clínica Vitale Proprietária 

Hotel Pousada das Palmeiras Proprietária/gerente  Gráfica Gemol Proprietário 

Eletrogás Proprietário Bida Produções  Proprietário 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Ressalta-se que foram selecionadas empresas respeitando a disponibilidade de 

tempo e interesse em atender à pesquisadora. 

 

3.3 Procedimentos para a coleta de dados 

 

O processo de análise de dados foi feito por meio da análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2016), designando “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

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, 2016, p.47). Os 

dados, submetidos à análise de conteúdo, foram respaldados entre a sustentação 

teórica e as informações coletadas. Nesse sentido, a análise de conteúdo adotou o 

modelo de grade fechada, em que as categorias foram elencadas com base na 

literatura (Laville & Dionne, 1999) e as falas dos entrevistados foram inseridas, 

respeitando a sua essência de significado, correspondente à categoria proposta 
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incialmente. Buscou-se também detectar as frequências de similaridade e 

diferenciações apontadas nos relatos, sempre pretendendo compreender o 

fenômeno pesquisado. A grade fechada definiu os fatores e as variáveis, como 

mostra a Tabela 4, doravante denominadas de categorias e subcategorias.  

 

Tabela 4 
Modelo proposto de fatores internos. 

CATEGORIAS 
(Fatores) 

SUBCATEGORIAS (Variáveis) 

Gestão e Estratégia 

➢ Disponibilidade e qualidade de informações para tomada de 

decisão; 

➢ Ferramentas e técnicas utilizadas pela empresa. 

Recursos Humanos 
➢ Formação dos gestores da empresa; 

➢ Participação de empregados qualificados na empresa. 

Capacidade  
Mercadológica 

➢ Conhecimento dos concorrentes e dos consumidores; 

➢ Capacidade de assistência ao cliente; 

➢ Fatores de decisão de definições de preços por parte das 
empresas. 

Inovação 

➢ Investimento em pesquisa e desenvolvimento; 

➢ Investimento em novas tecnologias e novas ferramentas de 

trabalho; 

➢ Melhorias no produto e serviços da organização; 

➢ Diversificação dos produtos e serviços da empresa. 

Fonte: Adaptado de Mafra-Pereira, F. C.; & Pessoa, D. Q. S. F. (2016). Fatores Críticos para a 
Competitividade de Micro, Pequenas e Médias Empresas: Proposição de Modelo Analítico. In: V 
Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade - V SINGEP, São Paulo 
– SP. 

 

Todavia, no decorrer do processo de análise, nada impede que novas categorias 

possam ser incorporadas. As categorias preliminarmente definidas no modelo de 

grade fechada passam então a incluir novas categorias, transformando-se a grade 

fechada em grade mista. A operacionalização da Análise de Conteúdo seguiu as 

etapas enunciadas por Bardin (2011): (1) Pré-análise; (2) Exploração de material; 

(3) Tratamento de dados; (4) Interpretação. Na Pré-análise, o material foi 

organizado de conformidade com as categorias estabelecidas preliminarmente. A 

exploração de material permitiu a releitura das respostas dos entrevistados e a sua 

organização em relação às categorias. O tratamento de dados e sua interpretação 

referem-se ao tratamento dos resultados, propriamente ditos, promovendo 

interpretações inferenciais, análise reflexiva e crítica para melhor observar a 

competitividade empresarial. Com efeito, construiu-se um sumário das 

constatações verificadas. 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Este capítulo está dividido em duas seções. A primeira apresenta os dados 

secundários (Apêndice A), descrevendo os fatores externos à organização. A 

segunda seção traz os dados primários obtidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas, conforme apêndice B, realizadas com empresas fornecedoras da 

cadeia produtiva da mineração em Paracatu/MG. 

 

4.1 Fatores Externos à Organização 

 

Este tópico apresenta e analisa os fatores externos que podem interferir na 

competitividade das MPEs, considerando os dados colhidos no perfil dos 

municípios, material desenvolvido pelo Sebrae Minas Gerais e no site Minas em 

Números. 

 

A Tabela 5 relaciona os dados sobre a infraestrutura disponível na região de 

Paracatu, Minas Gerais. 

 
Tabela 5 
Infraestrutura 

Região Descrição Perfil 

Noroeste 
de  

Minas 
Gerais 

Densidade e 
qualidade das 
rodoviárias, 

ferroviárias e 
aeroportos 

➢ 9 Rodovias – 8 Estaduais e 1 Federal em processo de 

duplicação  

➢ 05 aeródromos privados e 01 aeródromo público. 

Sem presença de ferrovias. 

Paracatu  
Minas 
Gerais 

Disponibilidade de 
energia, telefonia e 

internet. 

➢ Energia elétrica - 99, 58% dos estabelecimentos possuem 

acesso. 

➢ 3.431.566 usuários com acesso à telefonia fixa 

➢ Internet banda larga fixa – 11.517 pontos de acesso 

Fonte: SEBRAE-MG. Inteligência Sebrae (MG). Dados 2019. Recuperado em: 
https://www.inteligencia-sebraemg.com.br. Acesso em 10 jan. 2020. 
 

Observa-se que a região possui uma boa malha de rodovias, destaque para a 

presença da BR 040, que corta o município de Paracatu e é o principal meio de 

escoamento da produção do agronegócio. A rodovia apresenta condições em nível 
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bom. Falta a presença de voo comercial, sendo precária a estrutura de aeroportos. 

A infraestrutura de energia, telefonia e internet atende às necessidades da região, 

com um percentual alto (99,58%) (DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura, 

2020). 

 

Os resultados sobre conhecimento e inovação em Paracatu/MG são apresentados 

na Tabela 6. 

 

Tabela 6 
Conhecimento e inovação 

Região Descrição Perfil 

Paracatu  
Minas 
Gerais 

Número de universidades e centros de 
pesquisa 

➢ 06 universidades presenciais e a distância  

➢ Sem presença de centro de pesquisa 

Analisar a relação entre essas 
instituições e as empresas da região 
de Paracatu/MG. Existem projetos de 

pesquisa, de extensão entre essas IES 
e as empresas da cadeia de 

mineração? Existem cursos ou outras 
formas de capacitação da mão de obra 

que são úteis para as empresas? 

➢ Presença de curso superior no setor da 

mineração 

➢ Presença de cursos profissionalizantes 

voltados para a Mineração 

➢ Não existem pesquisa e extensão entre 

as pequenas empresas e as instituições 

de ensino superior e profissionalizante 

Fonte: SEBRAE-MG. Inteligência Sebrae (MG). Dados 2019. Recuperado em: 
https://www.inteligencia-sebraemg.com.br. Acesso em 10 jan. 2020. 

 

Há a presença importante de instituições de ensino superior com cursos voltados 

para mineração e agronegócio. De acordo com o SEBRAE, Paracatu é um polo 

educacional, recebendo diariamente vários estudantes que residem em municípios 

em um raio de 200 km que se deslocam para estudar e ao final das aulas retornam 

para sua origem. Constatou-se a necessidade de aproximação entre academia e os 

negócios instalados na região, com baixa presença de empresas de base 

tecnológica ou startups em Paracatu e região. 

 

A Tabela 7 descreve os resultados de recursos humanos no município de Paracatu, 

destacando a média de anos de estudo da população, analfabetismo e expectativa 

de vida. 
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Tabela 7 
Recursos Humanos 

Região Descrição Perfil 

Paracatu  
Minas 
Gerais 

Média de 
anos de 

estudos da 
população 

➢ 50,87% sem instrução ou fundamental incompleto 

➢ 14, 85% ensino fundamental completo e médio incompleto. 

➢ 25,67% de ensino médio completo e superior incompleto.  

➢ 8,60% Ensino Superior completo. 

Expectativa 
de vida da 
população 

➢ 93,1% - Taxa de alfabetização 

➢ 6,9% - Analfabetismo 

➢ Em Paracatu - Minas Gerais: Dados 2018. 

➢ Evolução da taxa de envelhecimento: em 2016, aumentou para 

1,95% 

Índice de 
analfabetismo 
da população 

➢ Evolução da taxa de envelhecimento: em 2016 aumento para 

1,95% 

Fonte: SEBRAE-MG. Inteligência Sebrae (MG). Dados 2018. Recuperado em: 
https://www.inteligencia-sebraemg.com.br. Acesso em 10 jan. 2020. 

 

Uma parcela significativa da população possui apenas o ensino fundamental ou são 

desprovidos de instrução  (50,87%). A parcela da população que possui ensino 

superior completo é pequena (8,60%), mesmo com a presença de instituições de 

ensino superior na região. A taxa de alfabetização ultrapassa os (90%). Para a 

composição dessa taxa, consideram-se pessoas que sabem assinar ou desenhar o 

próprio nome. A taxa de envelhecimento da população, acima de 60 anos, está 

crescendo em relação ao ano anterior, sendo que em 2000 era de (1,45%) e em 

2015 chegou a (1,95%).  

 

Na Tabela 8 apresentam-se dados de eficiência governamental. 

 

Tabela 8 
Eficiência Governamental 

Região Descrição Perfil 

Paracatu  
Minas Gerais 

Políticas públicas 
que influenciam as 

empresas 

➢ Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu 

(Paracatu 2030). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. Dados (2010). Eficiência Governamental. Recuperado em: 
http://paracatu.mg.gov.br. Acesso em 22 jan. 2020. 
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O Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu – Paracatu 2030, é um 

instrumento de planejamento, cujo  principal objetivo é orientar o crescimento 

municipal em bases sustentáveis, tendo com princípios o planejamento estratégico, 

a sustentabilidade social, a participação social, a intersetorialidade de políticas 

públicas, o referenciamento no território, tanto urbano quanto rural e a gestão 

democrática. O plano pensa principalmente o desenvolvimento econômico do 

município pós mineração (Prefeitura Municipal de Paracatu, 2010). 

 

A Tabela 9 apresenta os dados de desempenho econômico do município de 

Paracatu e da região Noroeste de Minas Gerais. 

 
Tabela 9 
Desempenho Econômico 

Região Descrição Perfil 

Noroeste de  
Minas Gerais 

Saldo da balança 
comercial da região 

➢ Saldo US$ Milhões: 709,91 em 2019 

➢ Fechou com superávit de janeiro a novembro de 

2019 

Paracatu  
Minas Gerais 

Produto Interno 
Bruto (PIB) per 

capita 
➢ Em 2016 – R$35.093,70 

Remuneração 
média 

Massa salarial em 2016: 

➢ Microempresas: 142.053,531 

➢ Médias e Grandes Empresas: 216.009.209 

Taxa de 
desemprego 

➢ Taxa de desocupação no Noroeste de Minas – 6,12% 

em 2016 

➢ Taxa de desocupação no Brasil 11,8% em 2016 

Fonte: SEBRAE-MG. Inteligência Sebrae (MG). Dados 2016 e 2019. Recuperado em: 
https://www.inteligencia-sebraemg.com.br/numeros.mg.gov.br. Acesso em 10 jan. 2020. 
 

Entre os dois primeiros produtos da lista de itens exportados na região Noroeste de 

Minas Gerais estão o ouro e a soja. O agronegócio e a mineração são as duas 

principais atividades econômicas, sustentando grande parte dos empregos na 

região. 

 

A Tabela 10 elenca os resultados concernentes aos recursos financeiros de 

Paracatu (MG). 
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Tabela 10 
Recursos Financeiros 

Região Descrição Perfil 

Paracatu  
Minas Gerais 

Número de bancos 
oficiais 

➢ 7 agências em Paracatu ( 2 agências do Bradesco,  

1 agência do Banco do Brasil, 1 agência  do Itaú,1 

agência do Mercantil, 1 agência do Santander e 1 

agência da Caixa Econômica Federal) 

➢ 1 Cooperativa de Crédito (Credigerais) 

Disponibilidade de 
captação de 

recursos 

➢ Oferta de linhas de crédito exclusivas para MPE, 

para capital de giro e investimento. 

Fonte: SEBRAE-MG. Inteligência Sebrae (MG). Dados 2020. Recuperado em: 
https://www.inteligencia-sebraemg.com.br. Acesso em 10 jan. 2020. 

 

Foram identificadas sete agências bancárias instaladas no município, além da sede 

de uma cooperativa de crédito. Essas instituições operam com linhas de crédito 

específicas para pequenas empresas, oferecendo capital para investimento e 

também capital de giro. Algumas agências contam com gerências exclusivas para 

pessoa jurídica, que personaliza o atendimento às necessidades dos empresários. 

 

4.2 Fatores Internos à Organização  

 

Fatores internos às organizações são aqueles peculiares e que dependem da forma 

como a empresa modela o seu processo de gestão, da forma como ela enxerga o 

mercado e o ambiente em que está inserida, da sua visão entre o passado e o futuro 

e se está em consonância com suas metas e objetivos para manter ou ganhar 

participação no mercado. Este tópico apresenta a análise de dados realizada a partir 

do método de análise de conteúdo, considerando as respostas das trinta e seis 

questões do roteiro de entrevista. Para cada uma dessas questões foi feita uma 

tabela e uma descrição dos resultados. 

 

Vale lembrar que, após exploração do material, as primeiras impressões foram 

registradas, conforme a fala dos respondentes, tabuladas para verificar a frequência 

e, posteriormente, organizadas em relação às subcategorias e categorias. 

 

Com o tratamento de dados e sua interpretação, foi possível realizar inferências e 

críticas, visando verificar o contexto interno da competitividade empresarial. Para 
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cada constatação apurada, construiu-se um sumário. 

 

Os números retratados na frequência absoluta das tabelas abaixo ultrapassam o 

número de entrevistados, devido ao fato de a variável estar presente na fala de mais 

de um empresário ou gestor. 

 

4.2.1 Gestão e Estratégia 

 

A Tabela 11 demonstra a disponibilidade e a qualidade de informações para tomada 

de decisão dentro da organização 

 

Tabela 11 
Subcategoria qualidade de informações para tomada de decisão 

Variáveis Freq. % 
Busca informação em associações, profissionais e empresas 
do mesmo setor  

6 22 

Busca Informações na internet 5 18 
Busca a opinião dos clientes 4 14 
As informações deixam a desejar  3 11 
Busca Informações nos controles internos 3 11 
Busca informações em Congressos e eventos 3 11 
Buscamos no Sebrae  2 7 
Dificuldade para obter informações na região 1 3 
Existe informação e é de qualidade 1 3 

Total (n) 281 100 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois, os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Averiguou-se, entre as respostas dos entrevistados, que o maior grupo (22%) busca 

informações em associações de classe, com profissionais capacitados ou empresas 

do mesmo setor que são referência para a atuação. 

 

Grande parte dos entrevistados (18%) buscam por informações na internet, na 

tentativa de encontrar dados que possam contribuir para as tomadas de decisão no 

negócio. Outros (14%) utilizam-se da relação com os clientes para obter 

informações na gestão das empresas.  

 

De forma geral, os entrevistados não possuem o hábito de procurar por informação 

para decisão em seus empreendimentos, fazem-no informalmente quando se tem 

necessidade ou surge uma ameaça. Alguns (11%) ainda têm controles internos que 
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permitem certa análise de acordo com o histórico de gestão da empresa. Existem 

também aqueles (11%) que têm por hábito participar de congressos e eventos que 

trazem atualização.  

 

Algumas associações de classe e o SEBRAE disponibilizam estudos para setores 

específicos de sua atuação na internet, com objetivo de fortalecer o setor e contribuir 

com seus associados, dando visibilidade às tendências de mercado. No caso dos 

nossos entrevistados, 7% procuram pelo SEBRAE. Apenas 1% admite que existe 

informação e que é de qualidade, enquanto que 1% discorre sobre a dificuldade em 

obter informações na região.  Para os pequenos negócios, é de grande importância 

ter acesso a essas informações já que geralmente estão localizados em pequenos 

centros e interior dos estados, onde não existe acesso facilitado à informação.  

 

A seguir, a fala de um dos entrevistados demonstra a utilização da internet como 

fonte de informação: 

Hoje em dia, com a internet, é tudo muito acessível a todos. Porém ainda há 
dificuldades em encontrar informações especificas para o meu mercado, o 
que, consequentemente, dificulta nas decisões a serem tomadas 
[Entrevistado].  

 

O nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa é 

apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto 11 55 
Muito Alto 7 35 

Regular  2 10 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os entrevistados apontam o nível de importância para acesso a informação de 

qualidade como alto ou muito alto (90%). Afirmam que as informações podem 

contribuir para se destacarem no mercado, sendo importante para a estratégia do 

negócio e para decisões mais acertadas, em razão do mercado estar cada vez mais 

competitivo. Por isso conhecer as tendências pode ser essencial para se manter 



58 

vivo. Na fala a seguir, apresenta-se o ponto de vista de um entrevistado: “Alta, 

manter a empresa atualizada com todas as informações necessárias, faz com o que 

ela se sobressaia no mercado.” 

 

A Tabela 13 refere-se à subcategoria ferramentas e as técnicas de gestão utilizadas 

pela empresa:  

 

Tabela 13 
Subcategoria ferramentas e as técnicas de gestão utilizadas pela empresa 

Variáveis Freq. % 

Podemos melhorar 11 44 
Boas, Atendem e Excelentes  5 20 
Preciso adaptar para meu setor 4 16 
Temos programa específico para o negócio 3 12 
Precisa ser mais estratégico  1 4 
Implantando Indicadores 1 4 

Total (n) 251 100 

Nota: 1) esse valor está acima de 20  – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Todos empresários ou gestores utilizam algum tipo de mecanismo para gerenciar 

as empresas. No entanto, ainda não conseguem explorar ao máximo para obter 

informações de prontidão. Entre os entrevistados, (44%) afirmam que podem 

melhorar as ferramentas e técnicas de gestão que utilizam atualmente.  

 

Existe também um grupo (20%) que considera as técnicas já utilizadas como boas 

e excelentes, atendendo às expectativas, não demonstrando necessidade de troca 

ou melhoria. Uma parcela dos entrevistados (16%) acredita que seja necessário 

adaptar as ferramentas que já trabalham para seu ramo de negócio, podendo assim 

melhorar sua performance no mercado. Por fim, existem casos e empresários (12%) 

que já possuem programas específicos para sua área de atuação; outros que já 

estão implantando indicadores (4%); e outros (4%) que citam que poderiam usar 

ferramentas e técnicas de gestão de forma mais estratégica. A fala apresentada a 

seguir demostra a necessidade de melhoria nas ferramentas de gestão das 

empresas: “Muito boas, mas poderiam melhorar, as que eu tenho acesso, nem 

todas consigo aplicar, sempre buscamos adaptar e obtivemos algum sucesso, mas 

é sempre bom melhorar”. 
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O próximo tópico aborda o nível de importância desse aspecto na competitividade 

da empresa. Os dados estão representados a partir da Tabela 14. 

 

Tabela 14 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto 12 60 
Muito Alto 7 35 

Regular  1 5 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A maioria dos entrevistados (60%) disse que ter ferramentas e técnicas de gestão 

tem um nível de importância muito alto, já que impactam diretamente na eficiência 

da empresa, e permitem ao negócio um bom posicionamento no mercado, uma vez 

que com elas o empresário tem condições de fazer uma gestão mais assertiva. Da 

mesma forma que ocorreu com o item anterior, um índice muito alto de 

respondentes – cerca de 95% - consideram que esse item possui uma importância 

alta ou muito alta.  

 

Relato de um entrevistado sobre a importância dessa variável: 

Alto, ter uma boa gestão favorece sempre a empresa a se situar em 
informações mais privilegiadas e se manter no nível do comércio 
[Entrevistado]. 

 

4.2.2 Recursos Humanos 

 

Em relação aos fatores de competitividade da empresa, o próximo aspecto 

analisado são os recursos humanos. 

 

A Tabela 15 apresenta a percepção sobre a formação acadêmica e profissional dos 

gestores da empresa. 
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Tabela 15 
Subcategoria formação acadêmica e profissional dos gestores da empresa 

Variáveis Freq. % 

Sempre qualificamos os gestores/Capacitamos 10 37 

Todos com nível superior 9 34 

Oferecemos aperfeiçoamento 4 14 

Não possui nível superior 3 11 

Possui vasta experiência  1 4 

Total (n) 271 100 

Nota: 1) esse valor está acima de 20  – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando questionados quanto à formação acadêmica e profissional dos gestores da 

empresa, 37% dos entrevistados disseram que qualificam os funcionários conforme 

sua necessidade, enquanto 34% das empresas possuem em seu quadro de 

colaboradores gestores com curso superior, além dos gestores que qualificam os 

funcionários existem os que ofertam aperfeiçoamento para os gestores dentro da 

própria empresa (14%). Grande parte das empresas é gerida por seus proprietários 

ou sócios, que consideram a experiência e o tempo que estão no mercado tão 

significativos quanto uma formação acadêmica.  

 

De forma geral, todos consideram estar preparados para desempenhar o papel de 

gestor. No entanto, reforçam que existe espaço para melhorar, considerando que a 

empresa necessita estar em constante melhoria. O entrevistado em sua fala destaca 

a importância no investimento em capacitação: “Nem todos nossos funcionários 

possuem formação acadêmica, mas todos são capacitados e bem treinados pela 

nossa empresa”. 

 

A tabela 16 apresenta o nível de importância desse aspecto na competitividade da 

empresa. 

 

Tabela 16 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 
Alto 10 50 
Muito Alto 7 35 

Regular  3 15 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Quando perguntados sobre o nível de importância em relação à formação 

acadêmica da equipe de gestores, 50% dos respondentes consideram-na alta, visto 

que um gestor qualificado pode oferecer um serviço de mais excelência e mais 

qualificado para a empresa, podendo ser também um diferencial competitivo. 

Capacitar a equipe é garantir um bom posicionamento de mercado. No entanto, 

existem aqueles que prezam pela experiência, acreditando que a mesma é o 

suficiente para garantir um bom gerenciamento.  

 

De uma forma em geral, verifica-se que esse item é considerado como importante 

ou muito importante para a grande maioria dos entrevistados. A fala a seguir reforça 

o nível de importância dessa subcategoria: “Alto, manter um profissional bem 

treinado para desenvolver as funções é o que garante a excelência no serviço 

prestado ao cliente”. 

 

Quanto à percepção da qualificação dos funcionários da empresa pelos 

entrevistados, os resultados estão descritos na Tabela 17. 

 
Tabela 17 
Subcategoria qualificação dos funcionários da empresa 

Variáveis Freq. % 

Oferecemos capacitação 14 64 

Poderiam se capacitar mais 3 16 

Falta interesse dos funcionários 2 8 

Possui muito aperfeiçoamento 1 4 

Inovamos nos serviços oferecidos pelos funcionários 1 4 

Ainda deixa a desejar  1 4 

Total (n) 221 100 

Nota: 1) esse valor está acima de 20  – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 
O maior grupo de gestores entrevistados (64%) afirmam oferecer uma grade de 

capacitação para sua equipe de colaboradores, sendo que o quesito experiência 

não é essencial na avaliação durante a contratação de um funcionário. Mesmo 

assim, 16% consideram que ainda existe espaço para melhorar o nível de 

capacitação, sendo que em alguns casos os empresários (8%) citaram falta de 

interesse por parte dos funcionários em se qualificar. Apenas 4% afirmaram que os 

funcionários possuem muito aperfeiçoamento.  
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Houve também uma minoria (4%) que disse inovar nos serviços prestados por parte 

de suas equipes aos clientes e os que falaram (4%) que, em termos de qualificação, 

a empresa deixa a desejar. A fala a seguir reforma a primeira variável da tabela 

acima: “Como são treinados pela própria empresa, qualificamos eles 

especificamente para as devidas funções atribuídas”. 

 

Na tabela 18 os entrevistados avaliam o nível de importância de qualificação de 

funcionários. 

 

Tabela 18 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 
Alto 13 65 
Muito Alto 6 30 

Regular  1 5 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A maioria dos respondentes (65%) considera o quesito qualificação da equipe de 

alta importância, visto que é o primeiro contato com o cliente. Afirmam ainda que o 

atendimento é um diferencial para as empresas e que uma equipe bem capacitada 

impacta diretamente na entrega final do serviço/produto para o cliente, além de 

impactar também diretamente em produtividade e qualidade do serviço ou produto. 

Somente um entrevistado aponta como regular a importância dessa subcategoria, 

considerando que a prática pode suprir a necessidade de capacitação. Um dos 

entrevistados, em sua fala, reforça o nível de importância com maior porcentagem 

acima: “Alto, funcionários bem qualificados e capacitados fazem todo diferencial 

para atender bem o cliente”. 

 

O próximo aspecto a ser abordado na análise de dados sobre os recursos humanos 

é sobre a qualidade da mão de obra disponível no mercado na região de 

Paracatu/MG. Os resultados estão presentes na Tabela 19. 
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Tabela 19 
Subcategoria qualificação dos funcionários da empresa 

Variáveis Freq. % 

Faltam pessoas qualificadas 9 40% 

Buscamos em outras cidades 3 13% 

Desinteresse das pessoas 2 9% 

Desestímulo das pessoas 2 9% 

É um grande problema 2 9% 

Não se acham pessoas responsáveis  1 5% 

Está melhorando 1 5% 

Muita oferta e pouca mão de obra 1 5% 

Olhamos o caráter das pessoas 1 5% 

Total (n) 221 100 
Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando se fala de mão de obra disponível, grande parte dos respondentes (40%) 

afirma que existe uma deficiência de mão de obra qualificada, ou seja, pessoas que 

não atendem os pré-requisitos de vagas abertas nas empresas entrevistadas, 

sendo que 13% buscam por funcionários em outras cidades do estado ou mesmo 

em outros estados. Alguns citam o grande número de vagas ofertadas na região e 

atrelam a isso o fato de não existir mão de obra qualificada; alguns (9%) consideram 

um problema para as empresas e citam que as pessoas estão desinteressadas (9%) 

ou mesmo desestimuladas (9%).  

 

No entanto, um empresário afirma que não se acham pessoas responsáveis. Por 

sua vez, outro empresário diz que a disponibilidade de mão de obra está 

melhorando; outro postula que existe muita oferta para pouca demanda e, por fim, 

um avalia o caráter da pessoa, deixando de lado a experiência profissional.  

 

A resposta de um dos entrevistados para essa subcategoria reforça a primeira 

variável da tabela acima: Muito complicado, existe pouca mão de obra qualificada 

em nossa função. Por isso contratamos e capacitamos os funcionários dentro da 

empresa”. 

 

A Tabela 20 avalia o nível de importância desse quesito. 
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Tabela 20 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Muito Alto 11 55 

Alto 5 25 

Baixo 3 15 

Regular 1 5 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Para a maioria dos entrevistados, o nível de importância desse aspecto é muito alto 

(55%), destacando-se a mão de obra disponível na região, sendo citado por alguns 

que bons funcionários garantem excelência nos serviços prestados. Ter acesso a 

uma boa mão de obra impacta na qualidade do que é entregue ao cliente. No 

entanto, um entrevistado afirmou que não é significativo o aprendizado que uma 

pessoa leva de uma empresa para outra, já que cada negócio tem suas 

particularidades considerando como regular essa subcategoria. Quando perguntado 

a respeito do nível de importância dessa subcategoria, um entrevistado emitiu a 

seguinte fala: “Muito Alta, manter funcionários bem qualificados garante a 

excelência nos serviços prestados [Entrevistado]”. 

 

4.2.3 Capacidade Mercadológica  
 

O próximo tópico analisado apresenta as variáveis relacionadas ao marketing. 

Nesse caso, o primeiro aspecto refere-se ao nível de conhecimento dos gestores 

da empresa em relação aos seus clientes, cujos resultados são apresentados a 

partir da Tabela 21. 

 

Tabela 21 
Subcategoria conhecimento dos gestores da empresa em relação aos seus 
clientes 

Variáveis Freq. % 
Temos conhecimento do cliente 7 32% 

Diálogo e feedback com o cliente  4 18% 

Precisa melhorar 4 18% 

Temos mecanismo para gerir a carteira de clientes 3 13% 

Trabalhamos baseados no bom atendimento 2 9% 

Aprendemos com o Sebrae 1 5% 

Começamos a entender os clientes 1 5% 

Total (n) 221 100 

Nota: 1) esse valor está acima de 20  – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Quando perguntados se tinham conhecimento a respeito de seus clientes,  32% dos 

respondentes avaliam que têm conhecimento de quem é seu cliente, entendendo 

seus desejos e necessidades. Na sequência, com o mesmo percentual, 18% de 

gestores afirmam ter diálogo constante com seus clientes e outros 18% mencionam 

a necessidade de melhorar nesse aspecto.  

 

Com ferramentas e priorizando a análise da carteira de clientes, 13% dizem ter 

mecanismos para gerir a carteira de clientes. Mas existem os que acreditam (9%) 

que um bom atendimento já leva os gestores a conhecer os clientes, enquanto 5% 

afirmam ter aprendido em cursos do Sebrae e outros 5% começam o processo de 

entender a analisar o perfil de cada cliente que passa por seu negócio.  

 

A seguir, apresenta-se a fala do gestor de um negócio:  

Conhecemos e temos o hábito de sempre procurar criar uma intimidade 
profissional para o cliente se sentir confortável e satisfeito com o atendimento 
e nossos produtos [Entrevistado]. 

 

Na Tabela 22 é apresentado o nível de importância desse aspecto. 

 

Tabela 22 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Muito Alta 13 65 
Alta 6 30 

Regular 1 5 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A grande maioria dos respondentes (65%) considera como muito alta a importância 

do quesito conhecer o cliente, já isso pode levar a empresa a superar a expectativa 

de quem adquire seus produtos e serviços. Para a maioria, o objetivo maior é 

fidelizar o cliente, já que é quem garante a sustentabilidade do negócio, avaliar 

individualmente cada um, ter foco ao oferecer por um produto ou prestação de 

serviço, gerar relacionamento, oferecer comodidade, entregas de valor, surpreender 

e fazer com ele se sinta em casa são pontos essenciais que impactam no 

desempenho da empresa.   
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A seguir, a fala de um entrevistado em relação ao nível de importância da 

subcategoria: 

Muito alto, superar as expectativas de quem confiou em nosso trabalho é o 
nosso foco [Entrevistado]. 

 

O próximo aspecto a ser analisado é o nível de conhecimento dos gestores da 

empresa em relação aos seus concorrentes. Os resultados são exibidos na Tabela 

23. 

 

Tabela 23 
Subcategoria conhecimento dos gestores da empresa em relação aos seus 
concorrentes 

Variáveis Freq. % 

Não é uma preocupação 7 29% 

Prezamos mais por nossa qualidade 6 26% 

Pesquisamos para manter o mesmo nível  4 16% 

Não existe nada formal, às vezes sabemos por internet ou 
clientes 

3 13% 

Não temos concorrentes na região 2 8% 

Não existe contato com o concorrente 2 8% 

Total (n) 241 100 

Nota: 1) esse valor está acima de 20  – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Nesse aspecto, houve uma divisão nas respostas: 29% dos gestores responderam 

não se preocupar com a concorrência, sugerindo que eles não impactam em sua 

atuação, ou mesmo oferecem perigo; 26% dos entrevistados avaliam que cuidar da 

qualidade de seus produtos e serviços seria mais importante, e poucos empresários 

16% pesquisam informalmente a concorrência com objetivo de manter o mesmo 

nível, buscam investir em alguma tecnologia nova ou oferecer um novo produto ou 

serviço.  

 

Existem também os empresários que acompanham a concorrência pela internet ou 

por meio de cliente em comum, algumas empresas também não possuem 

concorrência que ofereça os mesmos produtos e serviços na região. A seguir, 

apresenta-se a fala de um empresário entrevistado: “Não procuramos informações 

de concorrentes, sempre visamos exercer nossas atividades com qualidade e 

segurança”. 
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De fato, analisar um concorrente não é uma prática do grupo entrevistado, embora 

exista uma preocupação com esse aspecto, visto o nível de importância apontado 

na Tabela 24. 

 

Tabela 24 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto 10 50 
Regular 7 35 

Muito Alto 3 15 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O maior grupo de entrevistados considera alto o nível de importância do aspecto de 

conhecer o concorrente (50%). Mesmo que não façam formalmente uma análise da 

concorrência, os empresários consideram que podem conhecer o concorrente para 

se destacar ou mesmo fazer parcerias. Outro ponto que consideram importante 

avaliar é a precificação, para manter uma média no mercado, quando pensam em 

na possibilidade de acompanhar uma empresa do mesmo setor, avaliam que é 

importante para manter um diferencial competitivo.  

 
A fala de um dos entrevistados reforça essas colocações: 

Alto, ter um bom conhecimento do concorrente nos agrega mais valor no 
serviço, atendimento e produtos [Entrevistado]. 

 

No que tange à avaliação do nível de capacidade de assistência técnica ao cliente, 

os aspectos mercadológicos estão expostos Tabela 25. 

 

Tabela 25 
Subcategoria capacidade de assistência ao cliente por parte da empresa 

Variáveis Freq. % 

Buscamos superar expectativas 9 37% 

Prezamos mais por nossa qualidade 6 26% 

Oferecemos total assistência, atendemos às necessidades 
dos clientes 

5 20% 

Temos pós vendas 4 17% 

Precisamos melhoras/deixa desejar  3 14% 

Oferecemos um bom atendimento 2 8% 

Falta capacitação dos funcionários 1 4% 
Total (n) 241 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20  – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa 2020. 
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Quando os empresários falam sobre a assistência ao cliente, 39% dos respondentes 

afirmam que trabalham para superar as expectativas dos mesmos, 20% dos 

respondentes demostram que há uma preocupação eminente em relação ao 

atendimento das necessidades dos clientes, já que a sustentabilidade das 

empresas aos olhos dos empresários está ligada diretamente a satisfação durante 

a compra de um produto ou serviço. 17% diz ter um serviço de pós-vendas, 

mantendo contanto com o cliente para acompanhar a satisfação com a aquisição 

de um produto ou serviço, embora 14% avaliem que precisam melhorar, que hoje 

trabalham para resolver reclamações e precisam trabalhar como foco em fidelizar 

os clientes.  

 

A variável citada com maior frequência está presente na fala a seguir: “Procuramos 

sempre atender nossos clientes para fazê-los se sentir em casa, qualquer 

dificuldade visamos sempre superar as suas expectativas”.  

 

Em relação ao nível de importância desse item, os resultados são apresentados na 

Tabela 26. 

Tabela 26 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Muito Alto  12 60 

Alto 8 40 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os empresários, quando perguntados sobre o nível de importância do aspecto 

oferecer assistência ao cliente, 60% consideram esse fator como muito alto, já que 

a satisfação do cliente garante um retorno do mesmo ou até mesmo a fidelização, 

um atendimento com empatia, atenção e atender às necessidades dos clientes é 

um diferencial competitivo. 

 

Além disso, é possível perceber que para 100% dos respondentes, esse aspecto é 

considerado como muito importante ou importante. A fala de um dos entrevistados 

corrobora esta questão: 

Muito alto, o cliente é prioridade se ele fica satisfeito, é um fato que nos 
mostra que a empresa está no caminho certo [Entrevistado]. 
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O próximo item a ser analisado é a percepção sobre os fatores de decisão na 

definição de preços por parte da empresa. A Tabela 27 contém os resultados 

obtidos. 

 

Tabela 27 
Subcategoria fatores de decisão na definição de preços por parte da empresa 

Variáveis Freq. % 

Custo fixo e Variável  13 52% 

Mercado e Concorrente 8 32% 

Valor tabelado pelo conselho 1 4% 

Já coloca valor do desconto 1 4% 

Cálculo CMV (Custo de Mercadoria Vendida) 1 4% 

Complexidade do serviço 1 4% 

Total (n) 251 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20  – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O fator preço é definido por 52% dos respondentes das empresas, levando em 

consideração os custos fixos e variáveis. As empresas controlam todos os custos e 

com base no mesmo definem sua margem de lucro obtendo o valor final, sendo que 

o valor praticado pelo mercado, nesse caso, não impacta diretamente na definição 

dos preços desses entrevistados. Para 32% dos entrevistados a avaliação do 

mercado e os preços que a concorrência aplica, um entrevistado utiliza o CMV – 

Custo de Mercadoria Vendida, outra empresa entrevistada utiliza uma tabela de 

valores que é disponibilizada pelo conselho que regulamenta sua atividade e 

nenhum dos entrevistados citou o uso de ferramenta específica para precificação 

de produtos e serviços. A fala colocada expõe a percepção sobre o custo variável: 

Costumo me basear nos custos fixos e varáveis que existem dentro da 
empresa [Entrevistado]. 

 

A percepção sobre o nível de importância dos fatores de definição de preços é 

apresentada na Tabela 28. 

 

Tabela 28 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto  12 60 

Muito Alto 8 40 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 



70 

Quando perguntados sobre o nível de importância do aspecto definição do preço, 

60% dos respondentes considera que esse fator é alto, já que o preço é um fator 

que impacta na tomada de decisão dos clientes. É também na definição do preço 

que o gestor estabelece a margem de lucro e a sustentabilidade financeira do 

negócio. Preocupar-se com o preço também é considerado um nível alto, pelo fato   

de que uma empresa não pode definir seu preço sem cuidar para estar no mesmo 

parâmetro dos demais que oferecem produtos e serviços no mesmo segmento, já 

que a empresa que pratica um valor que foge da curva pode perder clientes e ser 

menos competitiva. 

 

Em suma, da mesma forma que ocorreu com o item anterior, aqui 100% dos 

respondentes consideram que os fatores que afetam a decisão de preço são 

importantes ou muito importantes.  

A fala de um dos empresários entrevistados corrobora esse resultado: 

Alto, basicamente o preço é o que mantem a empresa na competitividade do 
mercado [Entrevistado].  

 

4.3.4 Inovação 

 

Outro aspecto que possui diversos itens a serem analisados em relação à 

competitividade das empresas é a inovação e o primeiro item a ser avaliado é o 

investimento em P&D, cujos resultados são mostrados na Tabela 29. 

 

Tabela 29 
Subcategoria fatores de decisão na definição de preços por parte da empresa 

Variáveis Freq. % 

Precisa melhorar 7 33 

Não é prioridade 4 20 

Busca em feiras e eventos 4 20 

Capacitando/qualificando 2 9 

Acompanhamos mercado 2 9 

Buscam informações com fornecedores 2 9 

Total (n) 211 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O grupo de entrevistados demonstrou muita dificuldade no entendimento dessa 

pergunta, confundindo a mesma com busca de informações, demonstrando não 
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conhecer aspectos relacionados à inovação no quesito pesquisa e 

desenvolvimento. Quando explicado pelo entrevistador do que ser tratava a 

questão, 33% disseram que precisam melhorar, não tendo com prática buscar por 

soluções inovadoras.  

 

Ainda existem os empresários que não consideram prioridade desenvolver soluções 

de inovação para seu negócio (20% do total), outros (20%) buscam por essa 

inovação em feiras e eventos do setor segmento que no qual estão atuando, e ainda 

existem aqueles que dizem estar de capacitando/qualificando, ou mesmo os que 

acompanham esse movimento de pesquisa e desenvolvimento no mercado. Em 

alguns casos os fornecedores são quem disponibilizam alguma tecnologia para as 

empresas. Quando um entrevistado foi questionado a respeito dessa subcategoria, 

afirmou: “Nosso maior investimento hoje em dia em relação às pesquisas e 

desenvolvimento, são as feiras que participamos e a nossa parceria com o Sebrae, 

que nos ajuda a inovar em diferentes aspectos”. 

 

Em relação ao nível de importância desse item, na percepção dos empresários, os 

resultados são apresentados na Tabela 30. 

 

Tabela 30 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto  10 50 

Muito Alto 8 40 

Regular 2 10 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando perguntados quanto ao nível de importância do aspecto pesquisa e 

desenvolvimento, 50% consideram como alto, já que novas tecnologias na visão do 

grupo podem zerar chance de erros e da necessidade de retrabalho, ou mesmo 

ampliar a competitividade da empresa perante o mercado, garantir estabilidade, 

fidelizar os clientes, reduzir custos e até mesmo colaborar para o crescimento do 

negócio.  
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A seguir, apresenta-se a percepção de um dos entrevistados quanto ao nível de 

importância: “Alto, para conseguir manter o nível de competitividade dos demais 

empreendedores”.  

 

O próximo item a ser analisado é o nível de investimento da empresa em novas 

tecnologias e ferramentas de trabalho. Os resultados alcançados são apresentados 

na Tabela 31. 

 

Tabela 31 
Subcategoria - Investimento da empresa em novas tecnologias e novas 
ferramentas de trabalho 

Variáveis Freq. % 

Investimos em equipamentos e maquinários 11 52% 

Não realiza investimento 6 28% 

Inovamos em ferramentas e serviços para melhor atender o 
cliente 

4 20% 

Total (n) 211 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Entre as respostas dos entrevistados para a questão de investimento em novas 

tecnologias e ferramentas de trabalho, a maioria dos respondentes (52%) afirma 

que está fazendo investimentos em compra de novos maquinários, que em muitos 

casos suprem deficiência de falta de mão de obra, e garante mais qualidade em 

seus produtos ou serviços. Por outro lado, 28% dos entrevistados não realizam 

nenhum investimento nesse aspecto, e 20% do total investe em ferramentas de 

gestão que gerem impacto na melhoria de serviços que são ofertados aos clientes. 

 

A maioria das empresas pesquisadas ainda está em fase de aprimoramento das 

ferramentas básica de gestão, portanto, em muitos casos, investir em novas 

ferramentas e tecnologias não é prioridade. Assim, ainda é necessário avançar nas 

ferramentas de gestão que já estão utilizando.  A fala a seguir de um empresário 

entrevistado reforça o primeiro item da Tabela 31: “Fazemos investimentos em 

equipamentos modernos que facilitam o nosso dia a dia”. 

 

Da mesma forma que ocorreu com os outros, o próximo item a ser analisado é a 

percepção da sua importância pelos gestores das empresas, na Tabela 32.  
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Tabela 32 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Muito Alto 10 50 

Alto 8 40 

Regular 2 10 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A maioria dos entrevistados avalia como muito alta a importância do aspecto 

investimento em novas tecnologias e ferramentas de trabalho (50%). Eles avaliam 

que o mercado tecnológico muda constantemente e acompanhar esse 

desenvolvimento é primordial, bem como novas tecnologias também ampliam a 

capacidade de produção em menor tempo, contribuem para redução de custos e o 

alcance de mais eficiência e facilidade na gestão do negócio. A fala de um 

entrevistado reforça a preocupação no investimento em novas tecnologias: “Muito 

alta, investir para atender o cliente mais rápido e adaptar para suprir as expectativas 

do mesmo é o nosso foco”. 

 

Outro item a ser analisado diz respeito ao nível de melhorias nos produtos e serviços 

da empresa e os resultados auferidos são exibidos na Tabela 33.  

 

Tabela 33 
Subcategoria investimento da empresa em novas tecnologias e novas ferramentas 
de trabalho 

Variáveis Freq. % 

Constante em aprimoramento 14 59% 

Agrega valor e conforto para o cliente 3 12% 

Investe em qualidade 3 12% 

Investe em atendimento 3 12% 

Avalia aceitação de mercado 1 5% 

Total (n) 241 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Do grupo de entrevistados, 59% deles afirmaram que seus produtos e serviços 

estão em constante aprimoramento; existe um cuidado com a qualidade dos 

produtos e serviços prestados, com qualificação e equipamentos de alto nível para 

atender as necessidades do cliente; existe um investimento em maquinário, 



74 

qualificação e adaptação dos produtos e serviços para atingir as expectativas dos 

clientes.  

 

Além disso, 12% dos empresários demonstram preocupação com a qualidade da 

entrega final, outros 12% investem em qualidade e acreditam que podem oferecer 

mais conforto para os clientes quando se tem uma atenção especial para melhoria 

do que entrega. Relacionam o aspecto melhoria principalmente a conforto e 

qualidade. A fala a seguir reforça a maior porcentagem de citação dos entrevistados: 

“Investimos na qualidade dos produtos e serviços prestados, com qualificação e 

equipamentos de alto nível para atender as necessidades do cliente”. 

 

A Tabela 34 mostra o nível de importância que os respondentes atribuem a esse 

item. 

 

Tabela 34 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Muito Alto 9 45 

Alto 9 45 

Regular 2 10 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando perguntados sobre o nível de importância do aspecto melhoria em produtos 

e serviços, a grande maioria (90% dos respondentes) considera que esse item 

possui uma alta importância ou uma muito alta importância, pois impacta 

diretamente na competitividade do negócio. Os respondentes avaliam que melhorar 

o produto garante qualidade, o que surpreende ou atende às expectativas dos 

clientes, gerando uma fidelização e definindo a capacidade mercadológica. 

Relacionam também qualidade de produto e serviço a lucro e ganho de tempo. A 

fala a seguir refere-se à percepção de um entrevistado quanto a essa subcategoria: 

“Muito Alto, manter a qualidade de produtos e serviços garante a posição da 

empresa dentro do mercado”. 
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O nível de diversificação dos produtos e dos serviços da empresa é outro item 

considerado como um dos fatores de competitividade para as organizações. Os 

resultados estão presentes na Tabela 35.  

 

Tabela 35 
Subcategoria diversificação dos produtos e dos serviços da empresa 

Variáveis Freq. % 

Constantemente diversificando 11 48% 

Agrega valor e conforto para o cliente 3 12% 

Oferecemos o que o cliente necessita/deseja 5 22% 

Investe em atendimento 3 12% 

Para cada cliente existe uma prestação de serviço ou produto 
específica, cada um com uma identidade 

4 18% 

Prioridade é a qualidade 2 8% 

Preocupação com a satisfação do cliente 1 4% 

Total (n) 231 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ao analisar as repostas dos gestores das empresas, fica evidente a preocupação 

com a diversificação de produtos e serviços, pois 48% dos respondentes afirma que 

está constantemente diversificando com o objetivo de se diferenciar da 

concorrência, priorizar os desejos dos clientes e para acompanhar as inovações de 

mercado. O cliente é quem influencia no que diversificar e quando fazê-lo.  

 

Além disso, 22% dos entrevistados) consideram que diversificam de acordo com a 

necessidade do cliente, que procura ter uma identidade no que oferece de forma a 

se destacar no mercado. Existem também algumas empresas que moldam seus 

produtos e serviços de acordo com o projetado para cada cliente. Em outros casos 

(para 8% dos respondentes), a principal preocupação está relacionada à qualidade 

e satisfação do cliente; a diversificação não fica em primeiro plano. Quando 

questionado em relação a essa subcategoria, um dos entrevistados postulou: 

“Possuímos um nível de diversificação altíssimo, muita qualidade nos nossos 

produtos e sempre visando o melhor atendimento para atender as expectativas de 

todos”. 

 

A seguir, são mostrados os resultados – ver Tabela 36 - sobre a percepção de 

importância desse item. 
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Tabela 36 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto 10 50 

Muito Alto 6 30 

Regular 3 15 

Baixo 1 5 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Para os empresários entrevistados, 50% deles consideram como alta a importância 

da diversificação de produtos. Como cada cliente tem a sua exigência, os 

respondentes consideram ser importante atender às necessidades dos clientes, 

avaliam que diversificar contribui muito para o crescimento da empresa, e quanto 

mais produtos podem ter para oferecer maior oportunidade de negócio. Citam ainda 

que a diversificação pode ampliar a possibilidade de suprir todos os desejos dos 

clientes. Um dos entrevistados fez a seguinte fala em relação ao nível de 

importância dessa subcategoria: “Alto, como cada cliente tem a sua exigência, 

diversificar para atendê-los contribui muito para o crescimento da empresa”. 

 

4.2.5 Recursos Materiais 

 

O próximo grupo de análises é sobre os recursos materiais e a avaliação dos 

gestores sobre as atividades realizadas pelas empresas e a sua importância em 

termos de competitividade. O fator recurso material não está comtemplando no 

modelo de Mafra-Pereira e Pessoa (2016), e foi inserido nesse estudo para analisar 

a competitividade das pequenas empresas na cadeia da mineração em Paracatu 

Minas Gerais, inserido no roteiro de perguntas antes do início das entrevistas. 

 

Em relação à quantidade de fornecedores disponíveis, os resultados são 

apresentados na Tabela 37. 
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Tabela 37 
Subcategoria quantidade de fornecedores disponíveis para a sua empresa na 
região 

Variáveis Freq. % 
A maioria está fora da região, fora do estado, gera muito 
imposto 

11 46% 

Não temos 10 42% 

Priorizamos as empresas locais 2 8% 

A maioria está na região  1 4% 

Total (n) 241 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com os respondentes, o aspecto quantidade de fornecedores é 

deficitário, pois 46% dos gestores afirmaram que a maioria de seus fornecedores 

está em outra região. Devido à proximidade de Brasília, grande parte das compras 

são feitas fora do estado; em outros casos, como são serviços bem específicos 

relacionados à atividade mineraria, 42% dizem não possuir fornecedores na região. 

Apenas (8%) dizem que priorizam as compras locais para movimentar a economia 

do município e prestigiar o empresariado de Paracatu e região e apenas um 

empresário em resposta a essa questão disse que a maioria de seus fornecedores 

se encontram na localidade. Assim, pode-se concluir que existe oportunidade de 

negócios na região, já que a maioria das compras das empresas prestadoras de 

serviço é feita em outras cidades. Com a fala a seguir, pode-se compreender a 

percepção do entrevistado quanto à disponibilidade de fornecedores: “A maioria dos 

fornecedores são de fora, devido a serem mercadorias muito específicas, a cidade 

não possui a variedade necessária” 

 

A Tabela 38 apresenta os resultados sobre o nível de importância desse item. 

 
Tabela 38 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Muito Alto 10 50 

Alto 8 40 

Baixo 1 5 

Regular  1 5 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Visto que vários empresários afirmaram comprar fora de Paracatu, quando 

perguntados sobre o nível de importância do aspecto quantidade de fornecedores 

na região, 10% deles respondem que é muito alto, principalmente pelos fatores 

descritos a seguir: taxa tributária elevada, já que as compras acontecem na maioria 

das vezes de um estado para o outro; a logística e o frete influenciam na entrega do 

produto final ou serviço, e, no caso do frete, impacta diretamente no preço final para 

os clientes; na logística, acontecem atrasos que influenciam no prazo final de 

entrega. Por isso é necessário manter grandes estoques, imobilizando um capital 

elevado. Isso não seria necessário se o fornecedor estivesse mais próximo 

geograficamente. Em apenas dois casos a presença do fornecedor apresenta um 

impacto regular ou baixo na competitividade da empresa. A fala a seguir reflete a 

percepção de grande parte dos entrevistados: “Muito alta, com mais fornecedores 

dentro de nossa região o dinheiro gira para crescimento geral, e reduziria mais 

estoques, os custos e logísticas da empresa”. 

 

A próxima análise se refere à qualidade dos produtos ou dos serviços prestados 

pelos fornecedores das empresas. Os resultados são apresentados na Tabela 39. 

 

Tabela 39 
Subcategoria - Qualidade dos produtos ou dos serviços prestados pelos seus 
fornecedores 

Variáveis Freq. % 

Alta Qualidade 12 50% 

Priorizamos a qualidade 5 21% 

Se não atende, trocamos 3 13% 

Produtos são bons, prestação de serviços, ruim 2 8% 

Problemas com pontualidade de entrega 1 4% 

Difícil conseguir produto de qualidade 1 4% 

Total (n) 241 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando perguntados quanto ao quesito qualidade da entrega de produtos e 

serviços por parte de seus fornecedores, 50% dos respondentes afirmam que têm 

uma alta qualidade, dizendo ainda que existe uma exigência por parte deles em 

relação à qualidade, já que isso impacta diretamente no produto ou serviço que 

colocam no mercado. Além disso, existe uma priorização da qualidade (para 21% 
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dos entrevistados), os quais explicam que se a qualidade não atender à expectativa, 

fazem a substituição de fornecedor. Dizem ainda que demoraram a encontrar um 

grupo de fornecedores que fossem capazes de atender às expectativas e hoje 

consideram que existe uma relação de parceria e confiança. Dois empresários 

relatam problemas com qualidade e pontualidade na entrega, avaliando que isso 

impacta diretamente na experiência que a empresa oferece aos seus clientes.  

 

A fala de um dos entrevistados corrobora: “São de boa qualidade, a agilidade e 

atendimento que eles dispõem nos atendem muito bem”. 

 

Em relação ao nível de importância desse item, os resultados estão presentes na 

Tabela 40. 

 

Tabela 40 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Muito Alto 11 55 

Alto 8 40 

Regular  1 5 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os entrevistados, quando perguntados quanto ao nível de importância do aspecto 

qualidade dos produtos e serviços ofertados por seus fornecedores, 55% deles 

afirma que é muito alto e 40% dizem ser alto e o principal fator que justifica essas 

respostas é garantir a qualidade de seu produto ou serviço final, garantir satisfação 

do cliente e garantir excelência na entrega de um produto ou na prestação de um 

serviço. A seguir, a fala de um empresário do grupo de entrevistados em relação a 

essa subcategoria: “Muito alta, se os fornecedores me oferecem bons produtos, vou 

conseguir repassar ao meu cliente com eficácia e eficiência”. 

 

A efetividade dos fornecedores e a capacidade deles em atender às demandas da 

empresa são analisados na Tabela 41. 
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Tabela 41 
Subcategoria efetividade dos seus fornecedores, capacidade deles em atender às 
necessidades da empresa 

Variáveis Freq. % 

Muito Satisfeito 8 35% 

Dificuldade pelo fator distância 4 17% 

Poderia melhorar no quesito atendimento 4 17% 

Não atende às minhas necessidades 4 17% 

Consideramos nossos parceiros 3 14% 

Total (n) 231 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando questionados no quesito efetividade, 35% do total de respondentes afirma 

estar muito satisfeita, quanto à entrega, atendimento e disponibilidade de produtos 

e serviços. Já outros (17%) colocaram que o fator distância prejudica a efetividade, 

pois ocorrem atrasos nas entregas, há falhas de comunicação, falta disponibilidade 

de produtos para serem entregues. 17% apontam dificuldades com atendimento, 

citam como exemplo que os fornecedores nunca fizeram uma visita para entender 

de fato as necessidades da empresa.  

 

Enquanto a maioria coloca ter uma relação de parceria, temos uma parcela que 

ainda tem dificuldade de estabelecer uma relação de confiança com quem fornece 

para seu negócio. A fala apresentada a seguir refere-se à resposta de um dos 

entrevistados: “Em tudo o que precisamos, eles conseguem atender. Apenas a 

madeira em espécie que é mais complicado, devido à burocracia, e à distância”. 

 

A próxima análise é sobre o nível de importância desse item. Os resultados 

alcançados são mostrados pela Tabela 42. 

 

Tabela 42 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto 10 50 

Muito Alto 9 45 

Regular  1 5 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Quando perguntados da importância do aspecto efetividade dos fornecedores, 50% 

dos respondentes colocam que seria alto e 45% enquadram como muito alto. O 

principal motivador para essa resposta está relacionado à satisfação do cliente, a 

garantia de entrega de qualidade e cumprir prazo de entrega, além de considerarem 

que manter bons fornecedores impacta em uma gestão mais tranquila e assertiva 

da empresa. A seguir, destaca-se a fala de um dos entrevistados: “Alto, trabalhamos 

em função de disponibilidade, então se eles deixam a desejar em algum quesito, 

não conseguimos atender o cliente de forma que ele fique satisfeito”. 

 

4.2.6 Recursos Financeiros 

 

Os recursos financeiros são o último aspecto sobre os fatores influenciadores da 

competitividade das empresas analisado. O primeiro item diz respeito à 

possibilidade de captação de recursos, cujos resultados são exibidos na Tabela 43.  

 

Tabela 43 
Subcategoria efetividade dos seus fornecedores, capacidade deles em atender às 
necessidades da empresa 

Variáveis Freq. % 

Difícil, muita burocracia 14 51 

Não captamos, investimento próprio 10 37 

Fácil 3 12 

Total (n) 271 100% 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A maioria do grupo de gestores que participou da pesquisa – cerca de 51% - 

considera difícil a captação de recursos, avaliando o processo como moroso, e com 

muita burocracia, conforme citado por um entrevistado: “É razoável, a burocracia é 

muita e acaba dificultando para a captação de recursos”. Relatam que até 

conseguirem o recurso, já encontraram uma alternativa por outros meios. De outro 

lado, 37% dos respondentes afirmam que fazem planejamento de todos os 

investimentos da empresa, e somente com capital próprio, alguns por medo dos 

juros e outros que encontram nessa modalidade a melhor forma de gerenciar as 

finanças da empresa.  Dos entrevistados, 12% consideram fácil captar recursos e 

fazem uso de capital de terceiros para capital de giro ou investimentos maiores.  
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Assim como os recursos materiais, esse fator também não é descrito no modelo de 

Mafra-Pereira e Pessoa (2016). Sendo importante para avaliar a competitividade 

dos pequenos negócios fornecedores da cadeia de mineração, foi inserido no roteiro 

de perguntas feitas aos gestores/empresários da MPE’s de Paracatu e região.  

 

A próxima análise é sobre a importância da possibilidade de captação de recursos 

para a competitividade das organizações e os resultados alcançados estão 

presentes na Tabela 44.  

 

Tabela 44 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto 9 45 

Muito Alto 5 25 

Regular  3 15 

Baixo 3 15 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Por mais que grande parte dos gestores afirme não utilizar capital de terceiros, 

quando perguntados sobre o nível de importância do aspecto captação de recursos, 

muitos (65% dos respondentes) considera que é alto e ou muito alto, já que não 

descartam a possibilidade de que no futuro possa existir uma necessidade de 

captação de recurso, seja ela para investimento ou capital de giro.  

 

Por outro lado, há outros (30% dos respondentes) que consideram o aspecto 

captação de recurso como baixo e regular, já que afirmam se programar 

financeiramente para que os investimentos e o capital de giro sejam feitos com 

recursos próprios. A seguir, a fala de um dos gestores do grupo de entrevistados: 

“Alto, é sempre bom ter uma segunda opção de captação de recursos para 

emergências”. 

 

O próximo item é a avaliação sobre o nível de relacionamento entre as empresas e 

as instituições bancárias, cujos resultados são apresentados na Tabela 45.  
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Tabela 45 
Subcategoria relacionamento entre as empresas e as instituições bancárias e a 
sua empresa 

Variáveis Freq. % 

Bom relacionamento 16 72 

Serviços básicos 4 18 

Bom atendimento 1 5 

Sem muito contato 1 5 

Total (n) 221 100 

Nota: 1) esse valor está acima de 20 – número de respondentes – pois os respondentes indicaram  
mais de uma variável para essa categoria e subcategoria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A maioria dos empresários que participaram da pesquisa (72% do total) afirma ter 

um bom relacionamento com as instituições bancarias. Todos os respondentes têm 

relação com mais de uma instituição e consideram ter facilidade para negociação 

de taxa de juros, máquina de cartão e seus recebimentos e pagamentos.  Dos 

gestores, 18% deles relatam que utilizam os serviços básicos das instituições 

bancárias, têm acesso facilitado ao gerente, chegando a receber visitas por parte 

do mesmo na empresa. Do total de entrevistados, alguns (5%) relatam o bom 

atendimento que recebem por parte da instituição bancária e o mesmo número se 

repete (5%) para os que afirmam não ter muito contato com as instituições 

bancárias. Destaca-se a fala de um entrevistado: “Ótimo, possuímos uma boa 

comunicação, mesmo não necessitando dos seus investimentos”.  

 

Por fim, em termos da importância desse item para a competitividade das empresas, 

os resultados se apresentam na Tabela 46. 

 
Tabela 46 
Nível de importância dessa subcategoria na competitividade da empresa 

Variáveis Freq. % 

Alto 12 60 

Regular 5 25 

Muito Alto 3 15 

Total (n) 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Quanto ao nível de importância do relacionamento com as instituições bancárias, 

muitos (60% dos entrevistados) responderam que seria alto, alguns pelo fato de 

depositarem nessas instituições os ganhos de seu negócio, outros pelo fato de 

necessitarem de seus serviços e alguns que, por meio de captação de recurso, 
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conseguiram ampliar a empresa. Manter um bom relacionamento repassa 

segurança se algo faltar financeiramente, basicamente o relacionamento é 

importante para suprir alguma necessidade futura.  O depoimento do empresário a 

seguir reforça o nível de importância dessa subcategoria descrito na tabela acima: 

“Alto, um bom relacionamento pode garantir recurso financeiro em casos de 

emergência”.  

 

Na Tabela 47 apresenta-se uma síntese com as principais respostas dos gestores 

ou empresários entrevistados nesse estudo. Apresentam-se as variáveis que 

tiveram maior frequência e que são significativas para a competitividade das 

pequenas empresas. 

 

Tabela 47 

Síntese de respostas dos entrevistados 
Categoria/Subcategoria  Importância  Principais Variáveis Explicação 

Gestão Estratégica/ 
Disponibilidade e a qualidade 
de informações 

Alta 

Busca informação em 
associações, 
profissionais e 
empresas do mesmo 
setor.  

A busca de informação 
acontece informalmente e 
conforme necessidade. 

Gestão 
Estratégica/Ferramentas e 
técnicas de gestão  

Muito Alta 
Pode melhorar/Usam 
para gestão financeira 
e estoques. 

Existem ferramentas de 
gestão, mas a maioria dos 
empresários afirma 
necessidade de melhoria.  

Recursos Humanos/ 
Formação acadêmica e 
profissional dos gestores 

Alta 
Sempre qualificam os 
gestores/Capacitam 
os empregados. 

As empresas capacitam seus 
empregados conforme 
necessidade. 

Recursos Humanos/ 
Qualificação dos funcionários 
da empresa 

Alta 

Oferecem 
Capacitação/Avaliam 
que poderiam 
capacitar mais. 

As empresas fazem sua 
própria grade de 
capacitações. 

Recursos Humanos/ 
Qualidade da mão de obra 
disponível no mercado na 
região 

Muito Alta 

Empresários avaliam 
que faltam pessoas 
qualificadas/ Buscam 
em outras cidades. 

Os empresários afirmam que 
não se tem mão de obra, 
sendo necessário importar de 
outra região. 

Capacidade 
Mercadológica/Conhecimento 
dos gestores da empresa em 
relação aos seus clientes 

Muito Alto 

Afirmam ter 
conhecimento das 
necessidades dos 
clientes. 

Não existe ferramenta para 
conhecer o cliente, isso é feito 
informalmente. 

Capacidade Mercadológica/ 
Conhecimento dos gestores 
da empresa em relação aos 
seus concorrentes 

Alto 
Não é uma 
preocupação/Preza
m pela qualidade. 

Os empresários priorizam 
qualidade do que ofertam aos 
clientes e não se preocupam 
com concorrentes. 

Capacidade Mercadológica/ 
Capacidade de assistência ao 
cliente por parte da empresa 

Muito Alto 

Buscam superar 
expectativas/ 
Oferecem total 
assistência, atendem 
às necessidades dos 
clientes. 

O Cliente e suas necessidades 
são o foco dos empresários.  

Continua 
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Conclusão 

Categoria/Subcategoria  Importância  
Principais 
Variáveis 

Explicação 

Capacidade Mercadológica/ 
Fatores de decisão na 
definição de preços por parte 
da empresa 

Alto 
Custo fixo e Variável/ 
Mercado e 
concorrentes. 

Para definir o preço, a principal 
preocupação é o custo da 
operação do negócio. 

Inovação/ Investimento da 
empresa em pesquisa e 
desenvolvimento 

Alto 
Precisa 
melhorar/não é 
prioridade.  

Não se investe em pesquisa e 
desenvolvimento, o empresário 
não trata como prioridade. 

Inovação/ Investimento da 
empresa em novas 
tecnologias e novas 
ferramentas de trabalho 

Muito Alto 

Investimos em 
equipamentos e 
maquinários/ Não 
realiza investimento. 

O gestor se preocupa muito 
com novos equipamentos para 
suprir mão de obra.  

Inovação/ Melhoria nos 
produtos e serviços da 
empresa 

Muito Alto 

Constante em 
aprimoramento/  
Agrega valor e 
conforto para o 
cliente. 

As mudanças acontecem para 
atender aos clientes. 

Inovação/ Diversificação dos 
produtos e dos serviços da 
empresa 

Alto 

Constantemente 
diversificando/ 
Oferecem o que o 
cliente necessita. 
    

Todos os novos produtos são 
planejados de acordo com que 
o cliente demanda. 

Recursos Materiais/- 
Quantidade de fornecedores 
disponíveis para a sua 
empresa na região 

Muito Alto 

A maioria está fora 
da região, fora do 
estado, gera muito 
imposto/ Não temos. 

A maioria das compras é feita 
em outras regiões ou estados, 
pouca disponibilidade de 
fornecedores. 

Recursos Materiais/ Qualidade 
dos produtos ou dos serviços 
prestados pelos seus 
fornecedores 

Muito Alto 
Alta 
qualidade/Prezam 
pela qualidade  

Se o fornecedor deixa de 
ofertar algo com qualidade, 
logo é substituído. 

Recursos Materiais/ 
Efetividade dos seus 
fornecedores, capacidade 
deles em atender às 
necessidades da empresa  

Alto 
Empresário 
Satisfeito/Dificuldade 
pelo fator distância.  

Estão satisfeitos com o que é 
entregue pelo o fornecedor 
embora a distância entre a  
empresa e a sede do 
fornecedor atrapalhe.  

Recursos Financeiros/ 
Possibilidade de captação de 
recursos 

Alto 

Difícil, muita 
burocracia/Não 
fazem captação, 
investimento próprio. 

Trabalham principalmente com 
recurso próprio e se 
programam para isso. 

Recurso Financeiros/ 
Relacionamento entre as 
empresas e as instituições 
bancárias e a sua empresa 

Alto 
Possuem bom 
relacionamento/Serv
iços básicos. 

Mantém um bom 
relacionamento caso seja 
necessário buscar recurso em 
uma eventualidade. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A seguir são representados os resultados obtidos por meio da coleta de dados, 

conforme a metodologia deste estudo. 

 

Os resultados concernentes ao modelo de competitividade sugerido para as 

pequenas empresas de Paracatu e região, inserindo as categorias de recursos 

materiais e financeiros nos fatores externos, descritos na Tabela 47, podem ser 
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considerados um gargalo para essas pequenas empresas, devido às grandes 

distâncias territoriais de seus fornecedores, os grandes estoques que são feitos 

devido aos atrasos em entregas, a qualidade que se perde durante os longos dias 

de transportes de produtos e os atrasos nas entregas. O acesso a recursos 

financeiros, por sua vez, é evitado devido à burocracia, às taxas, que não são 

atrativas. A seguir se apresentam os fatores que devem ser considerados na gestão 

dos negócios para promover a competitividade dos pequenos negócios.  

 

4.3 Modelo Proposto pelo Estudo 

 

O modelo apresentado na figura 8 é sugerido para pequenas empresas da cadeia 

produtiva da mineração, abrangendo os fatores que geram vantagem competitiva, 

nos fatores internos com as categorias de infraestrutura, conhecimento e inovação, 

recursos humanos, eficiência governamental, desempenho econômico, recursos 

financeiros e recursos materiais. Já nos fatores internos, foram avaliadas as 

categorias gestão e estratégia, recursos humanos, capacidade mercadológica e 

inovação, as categorias Recursos Materiais e a de Recursos Financeiros, que são  

consideradas relevantes para os gestores. 

 

Figura 8 
Modelo e fatores análise das pequenas empresas da cadeia da Mineração 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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5. Considerações finais 

 

A cadeia da mineração em Paracatu e região é expressiva em números e oferece 

grande possibilidade de negócios para as pequenas empresas. O estudo partiu em 

busca de respostas para aqueles que são os fatores determinantes da 

competitividade dos pequenos negócios na cadeia produtiva da mineração.  

 

O objetivo desse trabalho foi descrever e avaliar os principais fatores de 

competitividade da cadeia produtiva da mineração. Para isso foram utilizados como 

marcos teóricos e conceituais a abordagem dos conceitos de competitividade, 

vantagens e benefícios da competitividade, desafio da competitividade na cadeia da 

mineração, usos e limitações da competitividade, fatores de competitividade na 

indústria, fatores da competitividade para MPE e foi abordado um modelo teórico 

analítico.  

 

Essas abordagens teóricas permitiram compreender um pouco melhor o 

funcionamento da cadeia de fornecimento da mineração. A partir do modelo 

analítico escolhido, foram elaborados quatro fatores internos para investigação da 

competitividade das pequenas empresas na cadeia da mineração: gestão e 

estratégia, recursos humanos, capacidade mercadológica, inovação, recursos 

materiais e recursos financeiros. 

 

Antes de se iniciar a análise dos fatores de competitividade, procurou-se 

compreender melhor a constituição da região através da coleta de dados 

secundários, sendo possível conhecer o território estudado através dos seguintes 

fatores: infraestrutura, conhecimento e inovação, recursos humanos, eficiência 

governamental, desempenho econômico e recursos financeiros. Como resultado do 

esforço da compreensão da competitividade na cadeia mineração, a seguir 

apresenta-se a análise de cada fator de competividade explorado no roteiro de 

entrevistas. 

 

Quanto ao fator de gestão e estratégia, observa-se que as empresas não têm por 

hábito a procura de informação para tomada de decisão. Quando fazem essa busca, 

geralmente a fazem em associações de classe ou na internet, o que no geral não 
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garante a confiabilidade da informação encontrada. O nível de importância desse 

fator está como alto e muito alto. Para utilização de novas ferramentas e técnica de 

gestão, fica evidente a necessidade de melhorar a aplicabilidade das ferramentas 

básicas de gestão que a maioria afirmou possuir. Quanto ao nível de importância 

desse aspecto, foi analisado como muito alto e alto, considerando que investir em 

novas ferramentas possibilita uma gestão mais assertiva do negócio. 

 

No fator recursos humanos, é possível avaliar que os gestores são qualificados 

internamente para desempenhar sua função. Existe uma preocupação com a 

capacitação e a experiência, sendo que a falta de formação acadêmica não é de 

fato um problema para as empresas. O nível de importância é alto e muito alto, 

considerando que um gestor bem qualificado desempenha melhor sua função e 

pode ser um diferencial competitivo para a empresa. Na percepção dos empresários 

em relação ao aspecto qualificação dos funcionários, fica evidente a disponibilidade 

das empresas em capacitar sua mão de obra, embora admitam que existe espaço 

para melhorar. Em relação ao nível de importância desse aspecto, a maioria dos 

respondentes considera como alto e muito alto, visto que esse quesito impacta 

diretamente na qualidade do produto ou serviço entregue ao cliente. Essa 

necessidade de se capacitar mão de obra acontece devido à falta de mão de obra 

capacitada disponível na região, alguns empresários chegam a buscar funcionários 

em outras regiões. No caso do aspecto mão de obra disponível, foi considerado 

como muito alto e alto, já que bons colaboradores garantem a excelência da 

empresa. 

 

Observa-se que, em relação à capacidade mercadológica, os respondentes 

afirmam conhecer sua carteira de clientes, entendem seus desejos e necessidades, 

existindo uma preocupação com a necessidade de superar a expectativa do cliente. 

As empresas prezam pela qualidade da sua entrega final.  

 

Em relação à concorrência, não existe uma preocupação, esporadicamente 

procuram informações a respeito das empresas concorrentes via clientes e internet, 

com o objetivo de manter o mesmo nível de entrega final. No critério definição de 

preço, o que de fato se avalia são os custos e o mercado, pontualmente se analisa 

a concorrência.  Quanto ao nível de importância relacionado ao conhecimento do 
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cliente, conhecer a concorrência, assistência ao cliente e definição de preço é 

considerado como alto, já que são itens essenciais para sustentabilidade dos 

negócios. 

 

Quanto ao fator inovação, no que se diz respeito à pesquisa e desenvolvimento, 

nota-se que não é uma prioridade dos gestores, e em alguns casos é citada a 

necessidade de melhoria. Quando se analisam as respostas para investimento e 

novas técnicas e ferramentas de gestão, a maioria não investe nelas, e os que 

investem, buscam por novos maquinários com objetivo de ter maior escala de 

produção e reduzir mão de obra.  

 

No aspecto melhoria de produtos e serviços com base nas respostas, nota-se que 

existe uma busca constante por aprimorar o que já é oferecido ao cliente, buscando 

agregar valor e conforto ao mesmo. Também existe uma boa diversificação de 

produtos e serviços, a preocupação principal é a satisfação do cliente. No geral, o 

nível de importância para o fator inovação é considerado como alto, já que pode 

garantir a competitividade da empresa, proporcionar vantagem competitiva e 

diferenciação das demais empresas do mercado. 

 

Para recursos materiais, analisou-se a quantidade de fornecedores disponíveis na 

região. De acordo com as respostas, a maioria das compras é feita de empresas de 

outras regiões. Quanto à qualidade os produtos que são ofertados, são 

considerados de boa qualidade. Se algum fornecedor entrega algum produto fora 

do padrão desejado, é feita a substituição do mesmo. Existe uma satisfação quanto 

à efetividade dos fornecedores, no entanto o fator distância prejudica a satisfação 

completa. No geral, quando se faz a análise do nível de importância do fator de 

recursos materiais ele é considerado como alto, devido aos aspectos ligados a esse 

fator impactarem diretamente na qualidade do produto ou serviço que é entregue 

ao cliente. 

 

Para o fator recursos financeiros, em relação à captação de recursos, não é uma 

preocupação ou necessidade para os empresários e gestores, que se programam 

financeiramente para fazer investimentos com recursos próprios. Para a maior parte 

dos empresários e gestores, o relacionamento com as instituições financeiras existe 
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em função do uso dos serviços de pagamentos, máquina de cartão, depósitos e 

outros, não existindo um relacionamento profundo. 

 

Nesta pesquisa buscou-se identificar quais os fatores competitivos para os 

pequenos negócios. Os dados da pesquisa demonstraram que para os pequenos 

negócios da cadeia da mineração se tornarem mais competitivos, se faz necessária 

a implementação de ações que ampliem o desempenho nas seguintes áreas: 

melhoria na utilização das técnicas e ferramentas de gestão, gestão da mão de 

obra, ferramentas para definição de preço, análise de persona do cliente, análise da 

concorrência, gestão de fornecedores e estoque, ferramentas de inovação. 

 

Concluindo, o estudo realizado junto às pequenas empresas fornecedoras das 

mineradoras de Paracatu/MG amplia os conhecimentos sobre esta cadeia, 

apontando fragilidades e potencialidades nas dimensões da competitividade que 

podem ser exploradas para contribuir com o desenvolvimento da cadeia no 

Noroeste de Minas Gerais e ampliar as abordagens que possibilitem a avaliação da 

competitividade organizacional.  

 

Dentro da perspectiva acadêmica, o estudo amplia o conhecimento sobre a 

competitividade, apresentando uma abordagem própria para a avaliação da 

competitividade em pequenas empresas que são ou pretendem ter um 

relacionamento de fornecimento de insumos para grandes mineradoras. As 

pequenas empresas avaliadas em Paracatu/MG, através de seus gestores, têm 

consciência da necessidade de se ter uma boa gestão para serem mais 

competitivas. Existe uma preocupação em ter controles internos e indicadores para 

tomada de decisão. A maioria já vem fazendo um esforço para melhorias na 

ferramentas de gestão. Como são empresas pequenas e em grande parte formada 

por familiares, esse já é um grande esforço. No entanto, o fator inovação e seus 

aspectos ainda têm pouca aplicabilidade nas empresas.  

 

Destacam-se como pontos fortes a qualificação dos funcionários, a garantia da 

satisfação do cliente, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos e a experiência 

dos gestores; como pontos fracos, têm-se o acesso a insumos e serviços, 

ferramentas de gestão desatualizadas, pouco investimento em novas ferramentas 

de trabalho, baixo índice de inovação. 
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O modelo utilizado nesse estudo possui pontos fortes, já que em todas as 

dimensões e aspectos os respondentes classificaram como nível de importância 

muito alto ou alto. Se utilizado, o modelo sugerido nesse estudo pode elevar o nível 

de gestão desses negócios, aprimorando sua capacidade competitiva. 

 

Os resultados aqui obtidos podem ser utilizados em cada negócio, através do 

modelo sugerido. Podem ser analisados seus pontos fortes e suas fraquezas, 

aprimorando os aspectos que já estão sendo aplicados nas empresas e 

implementando os aspectos que ainda estão distantes na realidade atual do 

empreendimento. Os fatores críticos para a competitividade das MPE em 

Paracatu/MG são basicamente a inovação e os recursos materiais, as longas 

distâncias e o acesso dificultado a fornecedores, o que impacta no desempenho das 

empresas, geram grandes estoques, atrasam na entrega, entre outros. A inovação 

ainda não é entendida como necessidade no momento; relacionam inovação como 

aspectos distantes da realidade do negócio; entendem que necessitam aprimorar o 

operacional da empresa para posteriormente investir nos aspectos de inovação; 

relacionam os aspectos de inovação como algo de elevado custo para implantação; 

não enxergam inovação como diferencial para o cliente; consideram que o cliente 

preza pela qualidade, que é algo que já oferecem. 

 

Ribeiro (2013) demonstra em seu estudo que, para os curtumes se tornarem mais 

competitivos nestes mercados, se faz necessário a implementação de ações que 

ampliem o desempenho nas seguintes áreas: qualidade do produto, matéria-prima, 

tecnologia, finanças, gestão, mão de obra, responsabilidade socioambiental, 

exportação e market share, possuindo aspectos em comum com este estudo, já que 

a MPE de Paracatu necessita aprimorar a gestão e implantar novas tecnologias. 

 

Costa (2017) indica cinco fatores para competitividade das pequenas empresas 

produtoras de suco de laranja, sendo eles:  competências e capacidades da 

empresa, processos gerenciais, condições de mercado, dimensões sistêmicas, 

recursos competitivos. Este estudo também analisa a necessidade de melhoria em 

processos gerenciais para ampliar a competitividade das MPE de Paracatu/MG. 
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Julião (2015) aponta que os produtores de uva prezam por qualidade de 

produtividade, para que tenham uma boa rentabilidade e assim prossigam com a 

cultura. Também indicam deficiência em mão de obra, que não é eficiente. No 

estudo da competitividade das pequenas empresas em Paracatu, também é 

observada a falta de mão de obra na região, sendo necessário importar de outras 

regiões; também existe uma preocupação com a qualidade dos produtos e serviços, 

semelhante aos produtores de uva. 

 

Araújo (2018) aponta como fatores críticos para a competitividade da cadeia de açaí 

do nordeste paraense os insumos, o armazenamento, o transporte e o ambiente 

institucional. Nesse estudo também é apontada como fator crítico a dificuldade de 

acesso aos insumos, devido às longas distâncias e à falta de fornecedores locais.  

 

5.1 Limitações de pesquisa 

 

A principal limitação desse trabalho está relacionada com o processo de 

amostragem para a composição da amostra. Como o processo de seleção dos 

gestores para participar da pesquisa não foi aleatório, e sim, por conveniência, 

verifica-se a impossibilidade de generalizar os resultados para todas as micro e 

pequenas empresas da região de Paracatu/MG. 

 

5.2 Sugestões para estudos futuros 

 

Para os trabalhos futuros, sugere-se a aplicação da abordagem, indo além da 

cadeia da mineração, pesquisando também a cadeia de fornecimento do 

agronegócio e do sucroalcooleiro, que são as principais atividades econômicas do 

Noroeste de Minas Gerais, com o objetivo de aprimorar os fatores de 

competitividade identificados neste estudo. 

 

Outra sugestão da continuidade dessa pesquisa está relacionada com o 

desenvolvimento de uma escala para realizar pesquisas com a abordagem 

quantitativa. Assim, escalas poderiam ser criadas para cada um dos fatores 

internos, bem como uma pergunta para o gestor em termos da percepção de 

competitividade da sua empresa em relação aos concorrentes. A partir de análises 
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estatísticas multivariadas, as escalas poderiam ser validadas, bem como se poderia 

descobrir qual dos fatores internos mais influência na formação da competitividade 

das micro e pequenas empresas.  
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Apêndices 

 

Apêndice A – Roteiro de busca de dados secundários 
 

Este documento apresenta o roteiro de busca de dados secundários para identificar 

uma série de fatores externos que afetam o nível de competitividade das Micro e 

Pequenas Empresas fornecedoras na Cadeia Produtiva da Mineração em 

Paracatu/MG. 

 

Fatores externos à organização 
 

Infraestrutura 
Densidade e qualidade das rodoviárias, ferroviárias e aeroportos 

Disponibilidade de energia, telefonia e internet 

 

Conhecimento 
e Inovação 

Número de universidades e centros de pesquisa 

Analisar a relação entre essas instituições e as empresas da 
região de Paracatu/MG. Existem projetos de pesquisa, de 
extensão entre essas IES e as empresas da cadeia de 
mineração? Existem cursos ou outras formas de capacitação da 
mão de obra que são úteis para as empresas? 

 

Recursos 
Humanos 

Média de anos de estudos da população 

Índice de analfabetismo da população 

Expectativa de vida da população 

 

Eficiência 
Governamental 

Políticas públicas que influenciam as empresas. 

 

Desempenho 
Econômico 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita. 

Remuneração média 

Taxa de desemprego 

Saldo da balança comercial da região 

 

Recursos 
Financeiros 

Número de bancos oficiais 

Disponibilidade de captação de recursos 
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Apêndice B – Roteiro de entrevistas 
 

Este documento apresenta o roteiro de entrevista a ser realizado com os gestores 

das empresas que fazem parte do público alvo da pesquisa. Todas as perguntas 

sobre o nível de importância se referem aos aspectos de “muito baixa”; “baixa”; 

“regular”; “alta” e “muito alta”. 

 

Fatores internos à organização 
 

 

 

 

G
e

s
tã

o
 e

 E
s
tr

a
té

g
ia

 

Como você avalia a disponibilidade e a qualidade de informações para 
tomada de decisão dentro da organização? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Como você avalia as ferramentas e as técnicas de gestão utilizadas pela 
empresa? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

R
e
c
u

rs
o
s
 H

u
m

a
n
o

s
 

Como você avalia a formação acadêmica e profissional dos gestores da 
empresa? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Como você avalia a qualificação dos funcionários da empresa? 
Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Como você avalia a qualidade da mão de obra disponível no mercado 
na região de Paracatu/MG? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

C
a
p

a
c
id

a
d

e
 M

e
rc

a
d

o
ló

g
ic

a
 

Como você avalia o nível de conhecimento dos gestores da empresa 
em relação aos seus clientes? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Como você avalia o nível de conhecimento dos gestores da empresa 
em relação aos seus concorrentes? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Qual é o nível de capacidade de assistência ao cliente por parte da 
empresa? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Quais são os fatores de decisão na definição de preços por parte da 
empresa? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 
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In
o

v
a

ç
ã

o
 

Qual é o nível de investimento da empresa em pesquisa e 
desenvolvimento? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Qual é o nível de investimento da empresa em novas tecnologias e 
novas ferramentas de trabalho? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Qual é o nível de melhorias nos produtos e serviços da empresa? 
Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Qual é o nível de diversificação dos produtos e dos serviços da 
empresa? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

R
e
c
u

rs
o
s
 M

a
te

ri
a

is
 

Como você avalia a quantidade de fornecedores disponíveis para a sua 
empresa na região? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Como você avalia o nível da qualidade dos produtos ou dos serviços 
prestados pelos seus fornecedores? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Como você avalia a efetividade dos seus fornecedores? A capacidade 
deles em atender às suas necessidades? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

R
e
c
u

rs
o
s
 

F
in

a
n

c
e

ir
o

s
 

Como você avalia a possibilidade de captação de recursos? É fácil ou 
difícil? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 

Qual é o nível relacionamento entre as instituições bancárias e a sua 
empresa? Descreva. 

Qual é o nível de importância sobre esse aspecto na competitividade da 
empresa? Por que? 


