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o estud.oprocura 1nvesttgar a exí st ênc í a de 8.s600iaç;':0entre e. adapta- -..,
çao ao ambiente externo e o desempenho econômico de grandes empr-esaa indus
triais brasileiras do ramo t~xtil. Desse modo, pode ser classificado dentro
do campo de mudança organizacional e adaptação ao amb~ent9 da teoria da cr

. ..,gan~zaçao.

são testada.s algumas hi.p6teses já pesquisadas por outros autores, bem

como algtmas proposições da teoria dos sistemas abertos, aplicada às organ~
..•

saç oes ,

~ pesquisada a situação da administração de c~pu1a de nove grandes em
presas de f:!.E.çãoe tecelagem, do setor t~xtil, da grande são Pe.ruo.

A escolha da ind~stria t~xtil se deve à s~posição de que ela apresente
as características do ambiente "turbulento" nos l1ltimos cinco anos. Essas

-características derao a.nali~adas e especificadas post~~iormente. Outras in
d~strias também poderiam ter sido escolhidas, como a de aparelhos de sem ,
televisão, brinquedOS, plásticos, etc.

Foram descobertas algumas correlações ordinais signif~cativas entre

contrclados o tamanho e a idade das empresas.
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I) ~ESBNTAÇ!O DO PrtQ}3J.JEI·:A

1) Delimi "t2-çio do P!.92l~. d3. A~.!.a~o roa Tecria da .Administraç~o

Tanto a teoria da orga.:nizaçio como a !,)rática empr-esaní a.L tem-se vol

,..

-t ado, histericamente, paz-a o intE:rior da or-ganí aaçao , tratando-a. como um sis

tema fechado e autônomo, destacado do ambiente. fforam ostensivamente estuda

das a estrutura e as fUl'1.ç~e8aim4..nistrativas, o subsistema social, o subsis

tema técnico, os "Lnput s " e os "out put e" d.o sistema., mas sem a devida a t en

çio ~ dependência e corrt í ngêncãa da organização, em relação ao ambí ent e,

Por outro lado,a liderança da empresa tem-se con cerrt rado na vida in

terna das organizaç~es, buscanào maior'eficiê~cia e rentabilidade,

da manipulação dos recursos produtivos.

~O planejamsnto global do desenvolvi~ento da organizaça.o, sob as ~es

trições do ambí ent e, fruto de docisões estratégioas e táticas da liderança,

através

é um requint e da ad.ministraçã~ das grandfSls empresas-l!d.ereso

Essa ment ab í.Lã d.ade tende a mudar cada vez mais, com o aumento da

tlturbulência" do ambiente empresarial, definida Comoa aceleração das mudan

ças tecno16gicas, a inovacão dos processos e dos produto s, a mudança quali t,!

tiva nos gostos e costumes dos consumido~es, o acirramento da competiç~o, as

nOYas leis tr1but~rias, etc., o que tem levado as lic1.eranças empresariais a

se preocuparem com o problema da adaptação ao ambâ ent a, Para sobrev~ver e

prosperar num ambiente turbulento, não basta conse~lir eficiência operacional

e criar uma empresa "organí sada"; é preciso ajustar-se ao ambiente, ante-C cipar-se ~s mudanças, se poss!vel introduzir mudanças no ambiente, favorá

veis h em~resa, exploracão as oportunid~d6~ respeitando as restriç;es.

A alta admin.i stração, atrav~B de modeznas t~cnj_cao de auministraç;o,

-:deve ficar aliviada dos pr-ob'lemaa e decisões :rotineiras e internas,

trc:mdo-se nas transaç;es da empresa COIr. o amb;.ente, a'tuando , pois,

"fronteiras orgarrí sao'í ona'í s ",r Numambiente dinâ.mico, em que existem Opol.·tun~dtl.d~para o crescimen

'te das ~mp~esas, ~ ae se esp~rar que as de m~or crescimento num per~odo de

C011C9.."1

nas

tempo considerado sejam aquelas que melhor se adaptaram ~s mudanças do 2m
biente supondo dadas certas características corauns de competente administr.!

çao, de lidera."1ça de caráter empresarial "schumpeteriano",. suficiente capac!.

dade de levantamento de capital, suficiente capacidade,dos recursos .produt!
vos, etco

r>

l
adaptaçã~ ao ambiente, sendo urna aplicação da técnica d.os sistemas abertos

A~organi7.açÕeS sociais, Trata-se de um campo de pesqutsas de crescente de

aenvoLvíment o na ainda nascente Teoria da Administra.ção. Esse campo tem sido

o present e estudo se insere na área de mudança or-garrízacional e

• , - "'b --- ... ,.- •.....•--- --- -, - - -........----",._ .•.., .



f;'f chamado na teoria da .eco'logía das empresas e, mais especificnrnente, noslgócios, como "Teoria Estratégica da Empresa".

Segundo Igor Ausoff, "na teor-ia estrat~gica. completa, a firma preci-

sa modelar dois fenônelUos distintcs= 8.) a relaç;o "estímulos 'internos e e:x

tornos da. :firme." e a aç;;:o estratégica resultante; b) a relação entre uma ação

estratég1ca dada e o coris eqiierrt e desempenho da fiJ:ma". (1)

Um outro campo de estudos na teoria da adm1.n~.stração tem .sido a me

diç;o da influência cultural sobre as características da estrutura admdzds -

trativa e sobre a dinâmica das empresas. Desse nodo, têm-se fejto estudos

comparativos de empresas subsidiárias op er ando em di.ferentes pa!ses, o que

tem permitido lançar nova luz sobre albumas descobertas ou conoeitos já fir

{ mados na teoria, de c:dgem predominantemente americana,
\

Esta pesquisa refle

dos de semelhantes estudos realizados principalmente nos Estados Unidos.

resulta
1

te uma tentativa de se testar empd r-í.c amorrte, no caso brasileiro, os

/

Revis;:o (ta Literatura Cj.ent:rfica

Â restriç~o a grande Gmpr~sas, no escopo do trabalho, S6 deve ao
corrt eüdo da pesqutsa-decis6es táticas e estratégic<?o que implicam a d l f'er-en

olaçio O.OS departamentos, moà.if'icaçã:c nos "Lnput s " e "out put s"; indução de-

mudança no ambiente, int egraç~o vertical e horizontal, .etc., - todas p!'óprias

de grandes empresas. Por outro lado as pequenas e a maior parte das m~dias

empresas, não t~m a complexidade administrativa e o grau de contre·le das
I

transações "organizaç~o-ambiente" adequadas a.o presente estudo, al~m de se

caracterizarem por certo caráter l"Udimentar da administraç~. Essas afirma

ç;ee se baseiam nos resul tadcs de uma peF.lquiaa de 30 em:9resas de di-ferer.tes

tamanhos Local í zadas no a.tual estado do Rio de Janeiro, feita en 1967 e

1968 pela Universidade :3'ederal Fluminense (2).
nosso estudo se concentra, exclusivamente, n~s Q/'i'Icisõesda alta ad

mj.nistraçã:o, mais pr6xima e diretamb'Ilte relac5.,onadas à ada.pta.ç~(1_ Ás mudanç aa

do ambiente, i9t~ ~, ~quelas v-oltA.das à.s modificações nos "inputs" e ífout

'puts" da o2'g'anização, com o cbjetivo de rea.gir 6 se arrt ecdpar- à.s mudcnç as in

duzidas do exterior ou de induzir mud~lças no ambiente. Sob esSe enfoque, as

dec:l.sões referentes a mod.ificações das variáveis organizacionais, induzidas

/ . -
I (1) Ver E. Igor Ânsc,ff - a) "Em busca de uma teoria estratégica para

Lpresa'" emBus:i.ness Str2.t~ Pengu:i.nBookst b) Corporate Strategy,
Books, 1971, pág. 102.

(
(2) "Dâagnõ std co da Crganjza~ão e Administração da .L.ndústria Têxti~_
tados do liio de Janeiro e Guanabara (1969). Grupo de Planejamento e
9io da. Universid.ade Federal FlUll1inense. '
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internamente, nao foram analisadas. Utilizando os conc s-í to u de Emery e

Trist (3) foi abcrdado o conjunto L 22 e suas relaç~es L 12 o 121, menospT.~-

zando o conjunto L 11.
Conforme já af í.rmado, o es tudo se insere na área de mudança oz-gard z'a

cional e adaptaçio ao ambiente, da teoria r10S sistemas, aplicada às organiz!...

ç~es sociais. ~~ais particularmente, na teoria dos si sternas abertos e

volvimento organizacional.
Â.t~ certo ponto, a presente pesquisa pode ser encarada como uma apli

desen

•..caçao parti cular da pesqui sa anterior, reali zeda nos Estados Unidos por Law

rence e Lorsch (4) com o objetivo de verificar as caracterfsticas de diferen

ciação de est~ltura e orientaçio dos departamentos, de integração inte~de

partamenta1 e de m ecarrí smos para resoluçio de conflitos que as empresas de

vem ter~ a fim de enfrentar, eficientemente, as demandas de diferentes ambi

entes, no chamado modelo de diferenciaçio e integraçãoo Da.mesma forrr.a, se

(3) Os autores desenvolverem um aparato conceitual para o estud.o dc campo!.
tamento d~s organizaç~eso Azsim, deaig~ando por L ~~a correlação potçrlcia~
mente reg~lar, o índice I referindo-se à organizaça.o e o !ndice 2 referindo-
se ao seu meio ambiente,-teríam08 os seguintes conjuntos: Ll1, L12, L2l, L22.

L11 - processos ~ntern08 da organi~ação, área de interdependências -
internaso

L12 e L21 _ transaç~es entre a organizai~ e o ambiente, área de in
terdependências transácionais em ambas .S direçoes.

L22 _ processo pelo qual partes'do ambiente se tornam relacionadas
umas 1ls out.r-as , isto ~, sua textura causal, área. de interdependências que
pertence ao próprio ambienteo

Os autores postulam aã nda quavr-o "tipos ideais" de ambiente que P.2.
_ .•.•.• ~ ~... .!I_ ...;_+ ......-.-"'_":.,.. ~..;~+.~~~,....o (C!.,r'C!!+'oTna.em ser ora.t'lla.ll.Oi::j ll.'-' e2.WJ:·ú.v vUU! U e, .•.""•..•.u.v ~ •• vvõ.~~-~ ,-.,---- t:"0!!

nectednes) que e::;;:is'i;e entre os componentes de ambiente (L22):
plácidO, randômico;
pl~cido, agrupado;
agitado: reativo; .

campo turbulento (muItipliddade a.e ()rgan1zC:.ç~e~~r~pidez nas mud.an
ça.s , ocmp Lexâ dade, pro ceasoe d'í.nâmi cce , eté.)
Ve;- _ F. H. Emery e B •• L. Trist (1965) ~'The causal texture of organizatil'lsl

I emzl ronment " ITR. 28

(4) Ver La'l'TrenCe,Paul e Jay Lorsch: a) .As emnresas e o ambiente, Edi tora V~
zes, 197.3; b) ''Differentiation and integra~ion in complex organ!,zations" ASQ
l!ar 68; c) "O desenvolvimento de organâ zaç oes s diagnóstico e açao ", 19690 . .l
pesquisa dos autores tem sido seriar::ente criticada quanto ao ~specto metodo
16gico, especialmente pelo reduzido tamanho da amostra, que nao permitiria a
rigorosa ;i,ndl.lç~ode conclus~es. O trabalho representaria meio termo entre e!!,
tudo de ca~o (uma empresa) e o "Survey" (muitas empresa.s), beneficiand2::::se da
inves'tigaçao mais ãrrtensã.va do primeiro e da possibilidade de comparaçao do
segundo o (Ver Nicos Nouze1es, OI' anization and Bureaucrac , Routledge e
Kegan Paul, London, 1967, págs 66 a 69 • No entanto, •...o trabalho de La'~Tence-
e Lorsch exerceu considerável influência na or~entaçao de estudos e pesqui
sas posteriores no c~po da ecologia da& empr3sas ou teoria contingencial daS
organizaç~es.

...•.~-; _.
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relaciona com a t00~' a elo crescimento das f:rmas de Edith Penz-o s o (5), .'gual

monte voltada para o as t udo elas o::''l.ractBl·:tsticns dan empresas que poô.em ores

cer com sucesso e rios fatores que mo Ldam e J.Író t am seu crescimento ••

o estudo se liga e).ncla aos ür-aba l hoe teóricos e de pesquisas de Kat z

e Kahn (6), Sh;:rrle;r ?err1berry (7), E.Lo 'i'rist (8), llice (9),Lievococ-i (10),

Iiobect Chaí.n (11), Duncan (12),C:Dil1 (13), N'.<:c;anà.ie Reinann (14), Goodman

(15), todos enfocando o.uGst~es relativas à teoria dos sistemas abertos, de

senvolvimento organizacional c ajuste ao ambiente ••

A- luz da formulaç~o do problema e ela revi s;:o da li teratura ci entrfi

ca, podemos levantar diversas questões relativas ~ associaç;;o entre

tação ao ambiente e desempenho· econômico ••:t:.

I

(5) - No profundo t raba Ibo teórico sobre o crescimento or-ganí zact onaj, a au
·tora desenvolve ,liversas proposições que podem ser relacionadas ao :presen·ce
trabalho:

a) Ambiente como "imagem" na mente do s administrad.ores.
b) Causaa de fracassos de falta de c r-eac imsnto , incluindo a f'al ta de

adaptabilide.ne ~scircunstâncias em mutaç~o.
c) Ajuste a condiç~es de cur to prazo e de 10!1go prazo.
a) Fatores externos que induzem expans~o: demanda. e crescente po!.'

produtos parti cu lar ea, mudanças t ecnológi cas , d.esco berte.s e ínver.ç~es.
e) Press~o para oxpansão provocada pelos fatores externos citados

apenas em relação às f~rmas "qua'l í Eí cad as !", firmas cujos r-ecur-so s i!lternos
são de um tipo que, ou lhes pz-o po r-ci onam uma vazrt agem especial nas áreas lu
crativas ou, pelo menos, nio Lhes ir.rpõem sérios obstáculos (Obs.: Na. prese!!.
te pas qu'i sa o critério de qualificação para entrada na amostra, foi o -I; 2.111 a
nhc , tan?c 31do escoLhí daa eoene.s as dez enove ma.iores empresas do ramo, eto-,.." - - , .. -~ao raU.LoJo

f) Estudo voltado para a e~~loração das caracterrsticas das fi~as-
que podemcrescc::r com sucesso e dos fatores que moldam e limitam seu cl.'esel
ment o ,

g) E:>..~a.nsãocomo exig~ncia competitiva num mercado em c:::-escimento
Ver Ed.:l.th Penrose (1959), The 'i'heory of Gro.•.,,-t.ll of thc firm, JobnHiley
Sons.

•
e

(6) á á i ti' Ó 1 S . 1 .... u, - Os autores, j na cl ss ca obra Ps í col t:': (-l. ocia c.as Crgan1.zaçoes ,
tratam de r1.iversas caracter:rsticas sistêmicas daI:' orgal1izac;'os, incluind.o ,

.no que interessa mais de perto ao presente t r-abs.Lho t disti;lCio errt r-e efic&:
c13. e e:t"':i.ciência; crescimento cemo estratéGia de adapi;aç~o ao ambiente; :f~
ção etlpresarial de ajuste às mudanças do ambiente. Ver Obra oi ~ada, Ld.
Atlas, 1966.

( )

• ~ 011 • • • • ..J.,. .."7 Num artl;so teorJco ba.st an t e cltado na teorla e pc scu't aa da adnnn]svraçao
a autora trata das relaç;es "organizaçio x ambiente", e'Labo r-ando duas hipó-t~
ses:

RI - A muitança organizacional é bastante i!1dUZ"lcla externamente.
H2 - A adap tab l Lí ríaôs do sistema ccmo uma função da habilid3.de para

aprender e realizar de acordo com as contingências ambientais em mudança.
. Diversidade nas entradas do sistema (L2l) e interdependências na.s

sardas aumentam a adaptabilidade. .

(8) O auco.r enfatiza al gumas quest~es relevantes para o trabalho em apreço :
a) li. importância do componente tecnológico da empr esa como '..lID mcddad oz- e!!,.
tre seus objetivos e seu ambiente externo. Rel;resen'~a un tlil.'nbtente intorne".
b ) A tarefaprec!pua da adrnirdstração da empresa como um todo é relacionar o

06
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D3 que forma as e.mpresas pe)squisam o ambt ent e, a fim de levantar in.

forma.ç~es que lhes permitam operar com maâ or estabilidade? Que proo ee s cs de

integrac;.~o externa são utilizad.os para se .obter ma.i or e tabilidade; Qual o

b' t 1 ," t' tr, L'? i I ~ ,.am: a en e re avante aa a ndüs r1.a 8Jclil1. Q.ua ;;; as re1açocs externas ma i o :tn

po rt crrt es? Qual a par-+.;~.c:i.paçãoda licce:::'ança nos processos ele a~ç~o ao am

biente? Qual a natureza e ma{)1ituda da asseci.ação entre adaptação e desomp~

nho econômico? Qual a peroepção dos administr3.dores qU3.nto à in:portância em
sj. da n8cessidad.e da ada?,tação? Que mecan i smo s formais desenvo Lvem para faci

litar a adaptaçãc?

~ ~as essas questões sao tratãd~a presente pesquisa • .llg~as ..o

esult-:do da pr ôpr i a verific3.ção emp:trica, outras fo r-am abordaelas de ma.'1.ei)

a e~I!eCu1atiYa e explorat6:cia, em fu..'1.çãoà.as conclus;es obtidas dos da~.-s

nal1. zado s.----------

sistema total ao seu am~iente e nao a regulagem interna por si ( administra
ção interna).
c) A necessidade de a administraç~o controlar as IIcondiç~es de fronteirall

as f'o rmas de tranoaçio entre a empresa e o aiTIbien'te - a fim de co rrt ro Lar o
crescimento e desenvolvimento Lnt e'rno da organi~aç;:o •.
d) O alcance de posi.ção de "competição distine;uid.ora" no amb i ent e , como a. e2-
tratégi,a 6tima da emp r es a (posiçâ:o de oono.1.ç6e5 asseguradas de crescimento).
Ver E. L. Trist.

\

(9) O autor d.ee envc Lve um modelo para análise organizacional, chamado
tlimport-conversion-e:mort11, derivado da teoria do s silO,temas abel.~tos. À
fa prec1pua (primary task) da liderança 58ria admin~stra.r as rele..ções
a em~"'rc~' e o "'(_~'l] ',""b~ c •.1.•..0 HeI' A Kenne.•.•. u; c- (l0t;-J) r.L:l;"'" .",,-'-o"'D"'; "'eJ:::' · ••.•..•a ~'-_ o..I~l .LcJ! I.:'V. v _-'1.. _~c v,.. u; J".\..l.,. v /"--'; a'-"":" .;,.."'4:..'•.......•...•..-.~

i ts environmen t, London , 'l'avi sco ck,

(10) I~ste autor holandês, num r-acen t e livro, trata de d es envo I v'l.menbo e mu
dança organizacional, sugGrindo novos padrô'es estrlJ.turai <3 e ressal tanc10 a im
portâncl.q, da.s atiyie.ades gerenciais de c.ine~wizaçâ:o, vc Lt aô.as pa ra o plftnej~
mento estratégloo, novos produtos, novos serv:i 90S, novas pol1'ti cas , novas
fo ruas , Ver B.G.T. Lievegoeld, 1973, :I}lG devel0J):Lne; ~anizat~~!l1- }~'1sen, 'l'a,
vistock (ediçio e~ inglês).

de
tare

entre
':!nc

j

(ri) Ver R. Cheir.. ~~he 'ct1.1ity of system mode13 anrJ. dovelcpIi1E!nt ~h3.nge~, in
Bl3nnis,':Sonn6 e CheLn (Editores), 1969 - "I'h e :rlanning of Chan:.:;ell

, Holt lli
nehart and 1'iinston Inc., 2e ed.

(12) Ver Robert Duncan: a) "Charaoter'Í. stcs of organizational envi r-onmcnt s
and par-cel ved enví r-onmerrcaâ unccrtainty" •. Il.SQ. se:pt. 1972. b) :'.':JJll outro tlr!l
b a.Lho, o autor inclui adaptação, ao ·la(1.o do integração C.OG membros e grau ele
realização dos obj eti vos cone variáveis l.ndepend ent es, c.us quais a ef'i c6cie.
organizaci.ona1 seria urna função.

(13) Dill foi um :108 pi_óneiros na pes qut sa de campo sobre as Telaçõ'cs "em:pl'~
sa x ambientell, desenvolven'10 ;Üversos conoe ' tos COla0 "t a sk er:virc~Elent" "t~
rafa" e "atividade", já pertencentes ao vocabulário da ...•ad.mini s b r'aç ao , ira sua

\

pes~uisa <13du?.~ empr es<l..s,norueG'1.lesas, achou uma r~laçao po~i"c~va ent:-? a i,!l
f1uenc1.a '9Elrceblda do ambt errt e e o grau de aut onotnt a- Ver 1-lJ.l1lar. R. ,0211 :

\ 1958 - "~nvironll'.ent as an LnI'Luen ce 011 manageria1 au t onomy" - !'§2, vol 11.

\ (14) Cs a.utores prO~Ul~arD.~:1a~)l~.caj,' as pro!losiç;es ela teoria cont:.1.n"encir:.l 1(-'·5
organizaç:ões ao contexto 08 um paf e em ,j.es(lnvolvh~Gnto, med~·l1doas reli::'<:::~;EE

U(

~_. -- - J--r;.
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~) Ambiente da Ind~~!'l.a de Fiação e Tecelagem

Uma das 'premissas do trabalho é que o ambiente do setor de fiação e

tecelagem da. indústria têxtil no Bz-as i L e particularmente em S~o Paulo, no

período de 1970 a 1974, apresentou car~cter!sticas de rápidas e profundas mu

danças, configurando, asstm, um ambiente "turbulento".

Dada a importância da premissa para toda a pesquisa, apresento a se

guir urna descrição das mudanças ocorridas no amb â errt e citado, baseada em in

forma9~es obtidas de publ:ica,ç;;es especializadas, e de entrevistas com esp~

ciali at as do setor, especialmente no Departamento de Economia do Sindicato

da Indústria de Fiação e Tecelagem em geral no Estado de são Paulo.

No períod0 considerado, o Govêrno Federal criou e ampl~ou divarso8

Lncen tivoe para a mOdernizaçio, expansão 6 ooncentração da ind-6stria têxtil •...
Assim, foram reduzidas al:rquotas ou concedidas isençoes de pagamento de

IPI e IeM sobre produtos exportadcs; elevado o teto de financiamento, com

menores taxas de juros das vendas e produção para o exterior.

Esses ã ncen t í.vos para 0xportação foram bem aproveitados pelas

sas como mostra o quadro abaixo s

emnre- .-

BRASIL-E:KPORTAÇÃ(\IlE PRC'DUTOSTtY.TEISSEHl MANUFATU:1ADOSE ~A..TlTUF1\TURADOS

( 1970 I 1971"; 1972 I 1913 )

1970 1971 I 1972 1973 VAi.L':.ÇOES%(UJS)
PRO"DtJTOS --

poi~~ÊuOO U;)~ ..J:.uuu U~;,,'.J:.\.':UVu•...•lfc.suIJu 7J/70 7?/71 '!2/72. ,CB FCB • ,t

MÂT~Rl.AS-PRlMAS 6~983,5 6.031,9 10.521,31200043,2 13,6 74,4 90,5

FIoS /FlLAI{FNTOS 1",.346.0 1909~9.2 46.142,7197.100,7149,6.131,2 110,4
- I .

TECIDOS 1.3.268,9 20.655,9'46.701,9 98.344,0 55,'7 126,1 110,6

1iANUFATllRASDiVEl1SAS 3.175,5 3.208,4 5.249,5 11. ~14, 4 Ire 63,6 109,8

CONFECÇÕES 5.052,7 12.868,5 36.812,5 98.274,3 154,7 186,1 167,0

-f'" • #OJ .J~.' .~en1;;~ grau de descentrall.zaçao, ef1c~cla e gr-au de oompetlçs.o no mercado. Ver
'AnJnt Negandh! e Baz-na.rd C. Reimanu)·~liA contd ngancy Theory of orgarrl zati ons-
ref,xamined in the corrt ext of a developing C0utr'J11 AT3J, june 19721 voL 15,no 2-

s) "Task environment, decentraltzation and organizational effe ctiv~
ness" _ ~ val 26, nQ 3, pesquiaa f'e lt a na India, com resul tados •..•coni;;rasta;!!.
tes com os de Laur-enoe e Lorsch. Os autores encontraram uma relaçao posl ti va
entre descentralização e eficácia, apesa'r da r·elativa estabilidad~ do ambi€!!.
te~tarefa na India. Explicaram tal divergência atrav~s da percepçao dos lide
res como a varíável de importância em oposiçao aos estimulos objetivos do
meio.

o) "Task envâ ronmenü and som~ structural charaterl stlosJ a cEoas cul
tural study" Q,Bmt, march 1971. Relaçao posi ti va entre descentra1izaçao e _ o
interesse e atençao da gerênoia pelos agentes do ambiente-tarefa refletidos
nas políticas da empresa.
(15) Ver R.A.Goodeman - "Environmental Knowk edge anã. organizationa,l ti!Ile
horizons some f'unct í.ona and disfunctions" HR, vol, 26, nQ2, 1973-

r
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Fo3. conceô.í da :i.sençãode impostos para imp.ortaç~o da maquí.nãrd e sem s!
milar naoí.ona'L, ao mesmo tempo obrigando o suoata.mento compensat6rio de macuí,.-
naria. obsoleta.

O quadro aba í.xo mostra o crescimento das hlpo~tações de maquinaria no
período:

BRAS!L EXPO'1TACÃOD~ KáG,UiNAS T~XTElS

PR01)UTCS l~'{l f972 ~913- .

quantid. IU08T~vU Quant~d j'JC!RvVV (~uant.r U{3.r p\.J UI
-.r

MAQUiNAS E AP A.RELEOS PA .! !

RA E;sTRUsIo, fR:EiPA-CUç Iõ
FIAÇAO E rosçso DE MATE 71 •.846RIAIS Tn:xrElS - 1,,863 47.554 1,,767 60.315

, ,

r,L{QUiNASPLf{A 'T':8CER, p~ -
PARATCRIAS PARA T:CCELAGEN

TINGi1:1:EN'ro , ESTAMPARiA ,
COSTURA, ETCo 290235 38.710 43.190 I 64.144 75 •.510I

T O T A L - 86.264 - 1250260 P-59.,360
~

Fontes: 3IFTGESP/CACEX/SERPRO - «() - Não foram especificadas as quantida ~
dedo

...Foram criados programas de financiamento de expansao de fábricas já
existentes e construção de novas unidades, cuja produção fosse destin~da to
tal ou parcialmente ~ ergortação; foram ~Tiados incentivos fiscais e prcmoc1~
nais ~Vparticipação das empresas em feiras internacionais.

Paralelamente ~quelas mudanças cliretamente pz-ovo cadas pelo Governo, ,
houve mudanças decorre!l~I::õ::j UI::

•..... _-"- •... ~-.u •. '"" ..•.•_ ••.•••~_

c í ona'l, como, por exemplo; crescimento do mer-cado Lrrt erno renu1 tante do ores
cimento da renda; novas técnicas de produç~o desenvolvidas no exterior, ten
d~ncia.s da.moda quanto ao use de tecidos natura! s cu sini;lticos; cri aç~o ds

novos tipos de fios sint~tic0s, maior grau de competioão no m9roado cúm a en
:ra~a de capital estra.."lg'eirona ind~s~~.I.,iaproblemas de crise de ma.téria-pI·i.ma
e d J preços antes e apô s a. cr~.sedo p~tr61eo, ·etc.•

O quadro abaixo mostra o crescimento da produção de fibras t~xteis, no
Pars, de 1970 a 1973, devendo-se observar o aumento mais do que proporcional-
das fibras sintéticas em 19730 ....BRASIL PRQDUCAC DE FIBRAS Tt~r.IS

(1963 I 1973 - em 1000 toneladas)

}

I
~

NAS.'O?.)•Ls tJ. ':(-'.ili'.l.C.l.A1.3 Sl.HTJ:? .iC CS TOTAL G:EP.t.~
A N O

__ J../.... '"

TOTAL , !TOTAL! TOT.ft~ TOTAL

1969 785,7 48,4 31,5 865,6
1970 646,2 ~ 47,9 45,6 739,7.
1971 664,8 53~2 56,3 774,3
1972 764,9 54,5 77,2 896,6
1973 729,0 59,3 116,2 904,5

_I ____

09 - ~ ..-"-,,. - --~~_ ...•...•....
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Fontes: (1) - BoM.SoP. - Relatório do Exercício de 1972 e Carta Semanal de
algodão. 1972 dado rettficado.

(2) _ Serviço de Ovinotécnica - S.A. Rio Grande do Sul ~ 1963, IBGE
1973 Estimativa·S.!..F.T.G.E.S.P.

(3) - Central de Classificaç~o de Urar-P~ e CACEX - 1972/73
S~I.F.T.G.E.S.Po

(4) - S.Á.E.P. - Serviço de Sericultura de Camp Inas (Produçio fios
.E.S.Po).

(5) - 1963/1964 Estimativa S.~oF.T.G.E.S.P./F.A.C.- 1965/1973

Todas essas muda~ças levaram as empresas a efetuar maciços investim~
tos de expansio das fábricas 'atuais e construção de novas unidades, na sua
matar parte equipados com maquinaria estran.'.:.eirade maior ~ofisticação tecno-
16gica, de maior p rcdut áví dade e de produç~o de melhor qua Li.d adee

O próximo quadro mostra a expans~o do setor em termos de Lnve std.men -

I tos fixoso
CONSE'LHCDE DES1'NVe LVnIENTO INDUST?iAIJ - PRCJETüS APROVADC8 PAltA.A I]:\TDüST-qIA

SETORES .I.1rDUSTRJ..Al S 1969 1970 1971 1972 1973
r _ TnTiL QUIM1CA 215.785 200.209 371.489 293.367 832.280

11 - FIAÇÃO, TECELAGEM
- - E. ACABAr/lENTO 104.836 207.661 199.002 414.644 1.562.597

1.11 - TECELAGEM,AC~ill.A1C:;H_
- - '1'0E CONFECÇOES DE I 28.,053 1134.961MALHA 47.344 31.206 5150530
lV - HEIAS .12.988 1.085 2.345 1.926 9.201
V - TEXTtlBlZAÇÃO 12.977 2.410 12.337 68.959 78.729
VI - ESPECiÃ.1iDADE TSX

TEIS - 60.190 196.924~ 32.003 50.535 144,,539
-

T C T A L 425.933 4930312 757,,765 9740047. .3.195.261./

I
\.

Sihdicato da Ind~stria de Fiaçio e Tecelagem em Geral, no Estado de~
S~o Paulo.
Ministério da Ind6stria e do Comércio - CDI

Cbservaçio: C levantamento supra nM abrange 08 investi.mentos realizado s nem
a interveniêncj.a do C.D.I.

Tal moa.e!:'nizaçãodos equipamentos foi acompanhada de mai.or aprimor!:!:.-
mento do controle de qualidade, com aquisição de aparelhagem de testes e E"..In

prego de pessoal qualificado, dadas as mafs fortes exí.gênc í.aa do mercado in
terno 19 principalmente do tnel'cadoexterno.

10
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Por outro lado, emvi s+a elas novas cportuniJ.ades de vendas abertas à
,"

t
~ . ~ . ... Nexpor aç ao e da maio r oco rr onci a no mar-cado lntc:.''Do, J nc lu si ve com a opere.çao

de sUbsidiárias de companhl a.s estrance:tl'as (japonesas, principalment e), a fu,!!

c~o de "Nar'keting" pas sou a ser altamente relevante, dando-se maior

ã s atividades de comércio exterior e pes<?ui8a (te mercado.

A maior complexidad.e de planejamento, controle e execuç~o das ati viaa

atenção

des de produção, compras, "market-Jng" e finanças forçou a exieência de
. - . i i''''felçoamento de mao-ede-cob ra qua l.t f cada e de ad:n-nl s t r-aç ao, com o emprego

maior número de técnicas·.e en:enheiros têxteis e outros profissionais ele

ve1 m~d.ioe superior, e a idCll'cificaçãodetreinamer.to.

A produç~o se tornou mais dive,rnificada, em teTmos de tipos d e

ape,!

de

nr

teci

dos (camisaria, masculinos, fer.:d.ninos, etc.) e matéria-rH,ima empregada ( a1gE.

dão, po1iester, nai10n, etce). A proporç~o de produtos sintéticos e naturais
..w ",. i...·va ra ou, 8111 f'unçao de preços de- materla-IH-ma e tend\Olllclada moda , Na estrutu-

rá. de di stri ouiçâ:o cresceu a importâ.ncie. das "trading compan'i es" e dos re -

presentant es.

Finalmente, o pr-ôxí mo quadro ap r esent a de maneira sin'~ética o vertigi

n080 aumento de prod.uç~o e venda.s da inc.ústria tê:~ti1 e são Pa~10, no per:!odo

considerado. ..•
S,'"O PAUI·O - I N TI 1'1 S T :1 I A

. .
1970 157.909 672.187 61,1 4.8920888 58,7 4.•918.298 58,61
1971 157.567 857.152 58,9 6.985.103 ·59,1 7.061.826 60,6
1972(t) I " 61,e162.405 1.203.861 59~9 I 9.991.584 i)9,9 10.111 .•2!~4

147.1'53

ANCS P:::;SSCAL
ccUPAD O

}]2

1969 525.932 60,) 3.999.3'71

ta) - Er.1 relaçao ao Brasil sãc Paulo

(b) - Esttmativa DECAD - FIESP
Observaçâ:o: Excl.usdve indústria de vestuário e artefatos de 'recid.os.

Ir) 1.E:TODCLCGlA

1) Conceitos B!s~cos

s~o definidOS e reunidOS, a sebuir, os princtpais conceitos utilizados

na pesquisa:

11
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a) knblente-parte do meio externo da organização que é r-e'levant e

potencialmente relevante para a fixaçio dos objeti vos.

b) Fatores do anb i.errte-sf'a't os objetivos oco rrd dos no ambã ent e,

c) Percepções-influência sentida pelos administradcres, traàu~1àas em

ou

tarefas, quanto ~ relevância os fatores sobre a vida da organização ••

a) Turbulênc·ta-característica (la rápidas mudanç a.s, crescente incerta

za, ccmplexidade de interações e heterogeneidade de fatores do amb+errtee

e) Competência. Itdistinguidora"-posiç~o al canç ada , por uma organização,

de dorr.:!nio sobre processos, produtos, tecnolof,ia, relações favoráveis com o

ambiente, patentes, contratos, etc., que lhe dá um diferencial de estab~lida

de do ambiente, perm;.tindo-Ihe, asaim, obter maior prediç~o e controle da in

certeza, em relação aos concorrentes o

f) Fronteiras da organi~ação-limitos abstratos da estrutltra fonnal da

organização, onde se verificam-as relações externas da empresa ambiente.

g) "Inputs" e "cutputs"-transações da org:mi zação com o ambient e, so

b
z . ......l.re os qua .•.e a empresa procura a6",r, mod.if'â oando-sos,

Âs decisões por eles tomadas Quanto a IDodificaçio nos "inpu"tsfl

"out put a" e mudanças na estrutura, representar~o as tarefas e ati vid.8.c as de

Di11 (13).
h) Dimensões &0 ambiente //
Duncan (12), no trabalho jâJcitado, procurou precisar melhor os com

/

ponentes e dimensões do ambiente das organizações. Definiu um amb l errb e inter

no e um externo e os fatores e componentes (grupo de fatores) ~e ~ada ure. A

percepção doa adzrl nâ st r-ador cs quanto a. moc.ificações sobre c mimere e tipo a~
fatores como conc1.icionamento da tomada de deci sões, lhe permitiu quan+l f'Lcaz-

a incerteza pe rcebã da do ambiente, ao longo das dimensões ifsimples~oomplexa 11

e "está·tico-di:lâuiica". Verificou que, nas unidades de r:l.,=,o:is~o(grupos for

mais) de maãor- efeito "estático-dinâmico", os ind:t"iduos experi.m~~tava.romaí oz

incerteza na tornada de decisão. Os d.adc s tnmbé!J indicaram que a dimensao ':,.,9
-tático-dinâ..::lica" do ambiente cont r+but mais para a incerteza. do que s. dimen

•..
~ao simples-complexa.

Aproveitando as descobertas de Dunca.n(12), na presente pesquisa, p~

curamos realçar a dimensio "estático-dinârnica" do ambiente, confo:rme pez-ceb..~

da pelos M.ministraClores. Emoutras palavras, apôs levantar os pr-Lnoipaâ a f'a

tos relevantes do ambiente-tare~a dá indústria t~xtil, nos ~ltimos cinco ano~

os quais representam os .fatores, procuramos verif!oar como foram os me9mos

percebidos pelos indivíduos em relaç~o ao grau de relev:Cnoia. pa ra a organiz~

\ ção, o grau de mudanças (dimensão "estático-dinâmica") e o gra.u de ')omplerlã.!:!:.

\
de (dimens~o "simples-complexa"), no esforço de se a.daptar ao ambi.ente ••

12



~~
i) Estrutura ~.n·:jel·na-reded e interaç~es entre os membros da organtza.'''-

N N ~çao para fixaçao e realizaçao dos objetivos, segundo um conjunto dado de no~
óoimas; valores e funçces; oampo de maior ccntrole e previsibiliclade da organiz!...,

çao , cujas var-í.ãved s talúb~m podem ser modificadas para facilitar o ajust e ao
ambiente. Essas modificaç;'es, em grande parte,. s~o respcstas ~s mudanças 1'1",2,

vocada..snos "inputs" e "outputs"o
j) Adaptaç~c-processo de ajuste da oTgallizaç~o às mudanças do ambie!!,

teJ representa pl~~ejamento, tomada. de decisões e implantaç~o de mudanças nos
"inputs", "outputs", estrutura e processos internos de funcionamento da or~

aro-...nizaçao, em resposta antecipada, simultânea cu posterior ~s mudanças do
biente.
2) - Cper_aciona}izaç~<2-.33.sConce~tos.

Através de consulta d. revistas e::;peoializadas,relatórios de confer~!l.
cias de congressos, estudos e pesquisas, bem como de entrevistas com profi~
aionais que trabalham no setvr, foram levant,,!-dasas principais mudanças ocor-
ridas no setor t~xtil no período 00nsiderado. Essas mudanças.foram analisadas,
classificadas e integrad~s, cobrindo as seguintes ~reas& (Ver questionário e
histórico) o

a) "Marketing"-N ovos tipos de fios e tecidos; noves tendências da me...da; pol!tica de incentivos para expor-taç oee] crescimento de maior sofistica.,
çao da demanda interna.; maior grau de concor-r-êncd a no mercado interno; cres
cente necessidade de pesquisa no mercado.

b) Froduç~o-incentivos do gc~~rno federal para importaç~o e moderniz~
... de.maquinaria; novas te0nologias de fabricação importada9; incentivosçac

ra expansão; alterações na ofarta de preços de lios sin~áticos e de algod;o S
maiores evià_~nciasde qualidade do mer-cado externo es em menor grau, do m er-ca
do interno; desenvolvimento da ina.l~strianacicnal de m~C!uinas têxteis, n ecee
sidade de "know-how" estra.ngeiro.

o) Adminietr~ção Geral e Qe Passoal-Crescente necessidade de m~o-de -
obra qu~liflcadat mestres, e .mgenheiros têrl~isJ cr-eacente necesaldM.e de
y3ssoal de n!vel superior na administraçao; or~scente necessidade de ape~fei- -çoamento da mae-de-obra na.~rea existente; necessidade de reorganizaçao da em

. A -presa; em decorrencia de maior complexidad.e expansao das atividades
trativas •

./

adminis

d) Finanças-crescente necessidade de diversificação das fontes de fi
nanoiamento; oportunidade de investL~entos na área da SUDENE; necessidade de
maior 11quidez em determinadas ~pocas e per!odosJ neces~idade de aumentar a

0.#proporçao 1e capital próprio na estrutura de capital da empresa, da10 o maior
•••custo aos financiamentos; necessidade de ampliaç~o de capital social.

13



Estudados os principais fatores ele mudança s , foram es'tabelecir'los' O'S

indicadores,de caráter descritivo 9 que..ntitativo, de adaptação em cada ~rea ,

isto é, foram elaborados os itens cujas respostas serviriam para medir a cape;-,-
cidade da organização em se ajustar às mudanças do ambiente.

Os mesmos fatos do ambiente, em termos de neceasd daô.e de medidas para

responder às mudanças, aerv í r-amcomoi t ens do questionário de per-c epçao , Os

itens equivaleriam, assim, a à,ecisões da cüpu'La administrativa. relativas a mo

dificaçâ:o e orlaçãc de "input s" de energia e de informação (1), a fim de pe..!:

mitir a adaptação da empresa ~s mutações do ambiente-tarefa (2). Es~as pe~

guntas procuravam medir o grau de importancia daqu.elas necessidades atribuídas

pela organizaçao, numa escala de 1 a 6. Sugerimos que a mediana dos escores de

cada item, calculad3. a partir das respostas das nove empresas da amostra, P.,2
de medir a valirlade pragmática ou externa. dos i tens correspond.entes do que!:!.-

t:tonário de adaptação, conforme Quadro I.

\
I

I

QUADRO I COllRES'PCND!;J:TCiA :OCs 11'BNS TI"" ADAPTAÇÃOE PERCEPÇÃO

.l.tens de Itens d~ (2) Hediana dos i tens (3)
a.daptação (1) pe rc epç ao •...

de percepçao

1.1. 11 4
1.2. 11 4
1.3. 11 4
1.4. J ,1,13a 4
1.5. 11713b 4

~ -1.6. 11,13b 4,
107. 11,13b 4
1.8. 11,13b 4- ~ .... A o'

I
.Le:;1- ..L..L ~
1.10. 11 4
1.11. 11 4
2.19. 9 5
3.1. I 22 5 I
3.2. 4 5
4050 1 5 ,

• 4.8. 16 3
I••...

(1) Os sistemas abertos (blclõgj coe e soei a!.s) , especialmente es so~i'ai s, de
pendem, para sua sobreviv~ncta, da importaçao de energi~ e infcrmaçoes do, am
biente. No caso das empresas, ao lado dos "inputs" de mao~de-obra, capital •.• ,
equipamento e energia calor!fica, ter.:os os "Lnputa " essenciais de Lnf'o r-maç oea.
Ver Katz e Kahn, op. oit.

(2) Dill define "ambiente-tarefa" como o conjunto de est!mu10s externos (" i!!,
puta" ele informação) a que. a organizaçã:o deve responder •• Ver Hillian R. Dill,

"En'Vti'onmentas an influenc-e On managerial autonomy" Administrativa Solence
Quartely, 11, março 19580
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Cl3S.1 a) Foram considerados apenas oa 16 itens do question~rio de

efetivamente utilizados na análiseo

b) A coluna. (1) mostra os itens do questionário de adaptaç~o correspo,!!.

.dentes aos i tens do' questionário de percepç~o ne coluna (2) o Deste

modo, o item nQ 1 do questionário de percepçio - necessidade de mo

dernização da maquinaria - corresponde a pergunta 405. do question~

rio de adaptaçio - investimentos realizado~ pela. empresa no período

.,;
ad.aptaçao

para modernizar o maquinário. Por outro lado, a mediana dos escores

dc i tem 1 de perc€.pçãc dada na coluna (3), e de valor igual a .2" se!,

viu· como peso do ítem 405., no cálculo da capacidade de adaptação.

Este mesmovalor (mediana de percepçã:o) foi adotado como peso dos
N N

itens correspondentes de adaptaçao no cálculo dos esco~es dessa dimensaoe

A va.riável Ifadaptaç~o" foi tratada como de na.tureza escalar quant1~

t1va e não como de ordenação simples dentro da amostra, isto ~, ooncebemos

"quant âdades " de adaptaç~o ao inyês de uma mera ordenaçio de ad~p·taç~o dentro

do específico grupo de err.presa8 da amostra, p:-essupondo, assim, um contínuo

de "lotes" de a.d.aptaç~o (3) o Essa inte~pretaçio De baseou no carát e2.~ eet,ritB,

mente quant Ltat â.vo e universal (aplicávEll a toda. a indl1stria de f'iaç~o e tec~

lagem) dos itens do questionário de'adaptaç~o (4)0
Dado o r~duzido tamanho da amostra final (nove empresas). As IDedi.c.as

de - ( (TAU) de Kendall (no)correlaçao tiveram que ser do tipo ordinal e de

Sp1erman), o que exigiu,por sua vez, a ordenação dos escores das três variá

veis (adaptação, percepçio e deserr.penho econômico). A o:rdenaçãc teve car~ter

relativo, tendo sido a.s ordens atribuidas por intervalos ou classe, consid~
___ ,...+"'<Ao..... ""eM~v..., V •••• i •. _

sa forma, as ordens foram tratadas como os escores de interesse, assumind.o as

(3) Dando um exempLo de diferença entre escalas de intervalo e o.rdd.nads numa
nota de rodapé,Costner afirrnM tlPode-se quezer conceber "quantidades" de
prest:!gio que seriam avaliadas apenas grosseiramente por ordenaião, ou se PB,
de querer conceber prest!gio come nada mais do que uma "ordenaçao num grupo-

J ~sp6cífico, isto ~, sem assumir um contínuo ·subjanente de f1qu.antiõ.ades" da
.prest:!gioc. e Sob eat as conà.ições, ordens ou percentis podem ser muito bem e
ra~ionalmente tratados comovariáveis escalares. ft"l/erRer"üert Costner - 11 Cri.
toria forlleasures of assossiations" - ASR- june 65, vol. 30· nO 3.

)

(4) Exist e~ dois m~todos básicos de se coletarem dados de orga.niza.ç~B:::l qu..~.:l
to a. quss t oea de estrutura, à.in~ica do s ãst ema, in"terrelacienamento do pe~
soal,_etc. O pr~meiro se basei~ na pesquisa de opinião ios membros das or~
nizaçoes, de cUJas respostas sao extra.:!das diretamente a.s med.idas procuradaa;

~! Q segundc se baseia em questionários de itens quant í. t~ti vos2,.obj eti 70S, a fé].

\Y I tuais que secvem de indicador88 das medidas (observaçoes, nao refer~nci~s cu
ju.ll5amento). No seg-~ndo caso a. pergurrt a ~ neutra para o respondente da organã
zaçao. As medí.dae sao extra:!d.as Dor inferência. Os trabalhos do Grupo de Aston
sobre medição das ca.ract~r!3tica; burocráticas das organizaç~es são da segun
da linha, em con'trapoa í.ç ao a03 trabalhos dos grupos de Richard l1a.ll e Aiken e
Eague que aeguem a primeira linha. C presente trabalho ~ da. sezt~nda Lí naa •
Ver Derek Pugh ai a.l, "Di:nensions of Organizations struotu:=es" , ASQ,june 19ó8.,

'i



e eca'l as o ca.ráter ô.o escalas de intervalo (5)

3) Amostra

For-am s al ec l onadas , inicialmente, as dezenove ma; ores empr euas de

são Paulo, do setor ce
• .,.." 11·

fJ.açao e tecelD..[;em d.a revlsta especJ.alizada 11 Not i ci g

rio Tê:.:-Cilll. Dessas, deí>essete se situaram na granc1.e são Paulo, s end.o as ou

tras à.uas de Sorocaba e Taubaté. Em r e'l açao ~s primeiras, foi feito um cont'3.~

to pessoal pelo autor; as duas ultimas foram solicitadas a colaborar por via

postal. Das a.ozenove eillpresas consnl tadas, nove concordaram sr.l cola.borar com

a pesquisa.

Dos cí nquent a e um itens elo questionário, dezesseis, :::-espondidos por

todas as smpr-eaas , for·am ecco Lh'ldo s para computação das respostas. Cs demais

não foram ccnrrí.d er'ado s por terem ficado em branco em aleuns questionários. Cs.

itens selecionados se referem ~s quatro áreas b(~sicas de ação da empresa e

servem tanto para a fiaç~es, como para as tecelagens e fiaç~es e tecelagens •

(Das pequenas eLipresasp três s~o fiaç;es, UIIl3. é tecelagem e p ínco 8;:0 fiaçõ'es

e tecel2.gens) o

A distribuiç~o dos itens pelas áreas é mostrada no QuadTO II.

QUADRO 11
. . .

FlfNC.LcrA ..•..S DA ~]·jP?'SA

Itens Q.uantir''ta ·le I
!~Ial"lcE)t i11[:; 'I'od.oa (merlOs 2 ••2) I 11 \

- 2.19 1 jEro duç ao

Adm. Geral e Pessoal 3.1. e 3.2 2 ·1
- .-oi

Finanças 4.5 e 4.8 ~2 I

~T O T A L 16
I:- I\

OBS: Conforme se :90(·1everificar no ques·bionário anexo. o conceito de
"I.1arket~.ne" utilizaà.o foi bastante abrangente e integrado.

(5) Ver final da nota (3), ond.e Cos'tne r defen:lo o uso de "z-anks " OU p erc en t is
como variáveis de interesse quando a as ca'l a for ostensivamente ord "lnal. Cos
tner, ODe cit.

16
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Cumpreaesin'alar que o proj et o de pes<:uisa previa. a coleta de dados
at ravês de entrevista cem os chefes de departamento cu diretores em cada. uma

das 'áre&s acima. Dadas a.s insuperáveis dificuld.ades práticas de se a.tingir

esse objetivo, o m~todo de coleta. foi mod.ificado par'a questionário, o que :lão

chegou a prejudicar seriamente a correção (las respostas, em face do caráter

estritamente quarrtI tat ivo e objeti \TO das mesmas. (Foram solicitados esclareo:J.

mentos adicionais, ao elemento de ligaç~o do autor em ca.da empresa, para diri

mir d~vidas nas respostas)o

A amost ra final,' se compôs de empresas grandes e m~dia.s, conf'o rme elas

sificação do BNDE,de diferentes subsetorea do set0r d.e fiação e tecelag€o

(fiação, tecelagem, fiação e tecelagem) o Essa. def'Lo í.êncd a de "matching" (6)
das, empresas ~, no entanto, :relativa e inclusive propo sdta'l , uma vez que, d~

um lado, a) as principais mudanças do ambd ent e atingiram todo o setor de fia

ção e tecelagem; b) no que respeita aos dezesseis i té'ns selecionados do ques

~ionârio, as empresas s~o similares (ftrnatcuadfl); o) as diferenças rie tamanho,

idade e subsetor permdtiram out ras descoberta.s relativas ~ associaç~o
N N

tais variáveis e as de percepçac, adaptaçao e desempenho econômico. A ~nostra

final investigada se constituiu, portanto, a. partir do universo das dezenove

maiores empresas de fiação de tecelagem de Sao Pauloo O tUliverso era o objeti
, •.•

vo da pesquisa, da! a falta de m~todos estat!sticos para selaçao da amostra.

Esta se o:riginou pela não entrada de dez empresas, por raz;es independentes

da vontade do pesquisador. Temos, assim, um universo a priori e uma amostra. a

Rosteriort, selecionada naturalmente pela decisão das empresas de colabo:rar
~ou nao com o trabalhoo O Qua1.ro 111 mostra as empresas da amostra.

I'(6) Estafe:ll r-ecomenda o uso d~ "comparaç;es ele par ec da empresa, a fim da
manter constante o impacto das vari~veis do ambiente sobre a eficiência. Duas

I firmas sio consideradas com"9ar~veis se produziram o mesrac prod.uto, forem de
\ mesmo tama.nho, venderem para o mesmo!,!;ercado, empregarem a mesma ferma de tr!!:"

balho e oper-ar-em sob a mesma jurisdiçao governament a'l "; Ver Eernard B. Est~
fen - I~~ethods for mru1agementresearch in the 1970's: an ecologicál systems
appr-caoh ", Academy of láanagemsxlt Journa1. Vol. 14, nQ 1, March 19710
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t- QUADRO III - EI::F'.J.E S·A.S DA AK('S1'~lA

}Tº DE Sli/rCR PAT~.LI.:CWJ~O DNl'A H Q:D1'; U.IJ.:::'.J.. ".J..C'-CillJ11.1 11~~U.J..DÇ B'~L" Pl:'I.;GADCS--- r10~ ~ "oi'

1 ~-}!P 1'73 ~.25..6it.QQQ,..Â:2.- l-J..2 7':>, 1..t.2Q5L_ t--__ ..13
2 Pl' 95.984.889~CS4 --.1..?L 13 1.600 121}
3 I!,..L 66.474.804,80 12/73 lw500 25G---

4 E.L 61.S:,·~(,.978223 12/73 10400 ~8i>
5 lí"'l' 49.513 •.:)14. 42 12/73 550 39t
6 FI' 49.0::;3.715,86 09/73 5~·O 411}
7 ~T - 47 o ,)16 •.161~16 12~' i-.2'50 42i}
8 FI' 46.938.3[)2,49 12/73 1.264 43e·
9 :FT 390675.0823,15 12/73 1.bb3 54!\)

Fiaç~o e Tecelagem
Empr2sa in.~egrada (linha cornp Leca de prsclutos' têxteif
fiaçao, tecelagem, acabamento e confecçao).

(2) Classificaç;:o conforme valor do Pa.trim~nio L:rquic1.o, entre as dus en-
tas maiores empresas n ac i ona l s elo setor têztil.
Fonte: Revista ItNotici.ário TêxtilH de juno.o de 1974, n2 32. 3a.itóra-

Nottc~ário da Eota Ltda., sio Paulo, SP.

(3) Porte: C1ass:Lficaçio do Banco Central (Resoluç~o nQ 282).
mérl.ias e neouenas - faturamento até 700 salários mfnimos

(Cr$ 2ó, 5 milh~es apr-o.x, em 19(4);
grandes - as demais.
Todas as empresas eram grandes conf'orme faturarnf:mto ele 1.973 e cri tÊ

OES: (1) Setores: FT
EI

rio acima.

4) Observaç;:o sobre cada variável

Os escores de cada item do quedtionário de adaptaç~o foram obti.r'l.08 di

vidindo-se os 9 valores (1 por empresa) em 5 classes, com pesos~e 1 a 5 •
Quando o item se referia a va:c-iaç;;'es de urna granc1.eza no peri'odo, isto 6, apr~

sentava um valor em l)J(U e out ro em 1~n4,as escalas d.e !'req1léncia :foram l'ei

tas com base na méd5a aritméti.ca à.aqueles valore:;. FinalmE'm-ce, :roj. at:!.·j.1:n.;,:!dc

um peao a cada item, equivalente, ccnf'o rme já sa'l.Len't a-Io , ~ mediana doe

i . ,. N

- tens co:crespondentes do ques t lonarl.o de pe r-cepçeo ,

A ya.riável n,ercepçã:o", consti.turda d.e itens de opini~ú, deveria te::
i.

Stdo medi ela através das respostas d~ pal,o menos qua t ro dí.r eto r-es ou
'1

membro:'!

dt;. cúpula administrativa das empresas, a f:!.m de que a s tivesse, em mat cr

grau, ° aspecto de r-e spo s t a organizacional (7). Tendo-se obti.io, no entanto ~

uma resposta individual, a conotação organizacional. se tornou dependente d?

representativitiaie do responoente quanto ao pen aamcntc coletivo da empresa •
Sugerimos que se. atribursse o caráter organtaac í cnaâ ~ resposta "percep<.,;â:c" ,

I
(7) Até que ponto a op5.nião de um tlembrd da orga.nizaç~o' sobre assunto (e ser
-~ço representa sua exc'l us í.va púsição' pessoal ou pcsiç~o ela prôp:cia orbél.n~za.
ç ac, neste caso, expressa por um representante leg'ftimo? Esta queste.o foi tI'~
tada por B'Lau e Lazarsfeld. No presente' estudo ado t ou-es e como prem1.ss3. 0.ue as



visto que o respond.ente Lnd'ívi dua'l de cada empresa era pessoa ligada intima

mente (8) ~ empresa e, portanto, com Larga perspect-t va e profundos conheci

mentos dos problema.s e opini~es da. alta administraç~~o

A variável IIpercepçã'oil foi introduzida na pe squ í aa dada a relevante

\ questão metodológica de se contrastar a imagem
I _

J própria realidade objeti va , Nao bastaria apenas
/ *'-I ty-.,

çao entre adaptaçao e desempenho econômico, era

refletida no indivi'duo e a

medir-se o grau de associa

preciso também se verificar

5 at~ que ponto as mudanças de ambiente relacionadas f'o r-ampercebidas ne Los aI

, \ tos "tonadores de deci sões" das empr-eaas , O individuo responde aos e~trmulo:

conforme os percebe e internaliza (9) o

Os indicadores àe desempenho ecpnômico esoolhidos já foram utiliza-

dos em d.iversas outras pesquisas (lO)o·Procuramos, de iníoio, evitar o ter

Imo eficácia econômica, em beneficio da expressão "desempenho econômico", ,,-is

to que o primeiro é muã to ab r an -~ente, Lnc Lutndo variáveis de diferentes ti

\
r,2spostas de p er cepç ao dadas por um al, to admi.nistrador representam a perce2.
çao da empresa como coleti ví dade , Ver Peter B'l.au, "Forma:J.Orf;anizations: Di
mensions of ana'l ysd s " - .4.163, 1957 e Paul Laz.ar-afaLd e Herbert lIenzel "Re
1ações entre p roprd. edad.ea individuai s e co1eti vas " - Org. Complexas - Amitai
Etzioni - Ed. Atlas 19670
(8) Diversos autores enfatiza.m a principal responsabilidade da cúpula da em-

I· presa como.a tomada de decis~es estratégicas e táticas de ajuste às mud.an
I ças do amb i.errte , V,2r, por exemplo, Rice, liA função principal da liderançaead
I ministrar as re1açoes entre empresa e seu amb '. ente, de modo a permitir umI desempenho 6tiruo da taref<1 principal da empresa", Rice, A., Kenneth (1963) r

The enterpl'jse and i ts enTi.ronment, Tavistock, 10n(10n. Lí evego aLô, B.C.T.
The develDping O:rganization, Tavisto ck, London, 1973, 1973. E.L. Tri st.

""-r',

/"\1 __. ..L_ . ..!! _
\7 J A '!u,t::;:; uo..u 1-l!lcl{~<:Illl

r-e sponderrt e quanto a
tos objetivos .como a
tores: .

____ ~.!,_:"I_ .!_..L~ ~ _ .....,....•••......"t....,.. + ..•...,... r"\
Á ..J..·~a...,L..J,...u..a.\....!c, ..L.OVU 0' eM vuo,.,ru •.•..•""....\;..•...•_..•..•.J _

fatos obj eti vos e investlgB..:lo s, contra
var~-áve1 de interesse )tem sido tratada

_,...._,..ó~""r.,,...
1;'-- -.""'J::' s r:>

os próprios
por di ver sos

fa
au.

a) Negandhâ e Reiruan visam i perc6pçio c criticam os trabalhos ô.e
Lawr-ence e Lorsch e Di11 por não o terem feitoo Ver }.J."1antli.• Negandhi e Bar
nard C. Reiman. Ver nota 14 Co

b) Penr0:39 afirma que o flambiente é trate.do no ~rimeiro e;semplo cora0
I uma "imagem" na mente do empresário, das pos sd.b i Lí.dad ea e rest:riçoes com

qu.e ele se defronta, poi s ~ ,acima de tudo J tal iml:1.gümque) de fato) determina o
comporuamerrt o do homem".• Ver Edi th Penrose, 'Ilhe theory of gro1<rthof the firm,
1959. John Hill.:y and son Inc.
. . c) Di11, no artigo ci tado, fez a mesma advertência, apesar da crít:!:..
ca de Negandhi: "O ambiente tarefa pode não ser visto como um conc~ito útil,
desde que podemos ter acesso ao ambiente)apenas~atrav~s d~percep~ao do mes
mo". Ver Di11t 00. cita
(10) Tem sido bastante diversificada a escolha de indicadores 'para. nedir a
eficácia, Derformanc~ eficiência (os te~os variam tamb~m) das emp~esas nas
pesqui.sas de campo. 1J'icamos, no final, com Hall quando ele, comentando o tr~
balho de 1awrence e Lorsch, afirma que lia ef í.cãcã e foi determinada P2r medi
das padronizadas econômicas e de mercado, um pro cedí.mento que pode nao satis
fazer pesquisadore!:: ~nteressados com ou~:tas formas de·e::icácia, mas que ao
mesmo tempo ~ pr-ovaveâment e o melhor procedimento à_isponívol". Ver llichard
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po s, oonfo rma os pesquisadores (11). Esse ponto será discutido na

dos resultados.

Um outro problema na mediçã:o do desempenho econômi.co foi 'a falta de

padronização contábil nos balanços das empresas, e que prejudiuou o cá.Leu

10 do lucro lrquido, patri.mônio li"quido e vendas ltquidaso Procuramos, po.!.

tanto, lançar mão à.OS dad.os de "Quem é Quem" da revista visão, nos anos de

70 a 74. Os dados de 75 s outros, não fornecidos pelas empresas no levanta

mento daquela revista, foram obtidos d.iretaLllente dos balanços através das

respostas dos questionários. Por outro lado, a fim de atenuar as

cias e dúvjdas quanto ~ fidedignidade dos itens, trabalhos com

divergê.!!

intervalos

de variação, a t r-Lbu indo a cada câ a s as um escore de 1 a 5/col!lputando a mê

dia 8,ri tmética dos 5 escores de cada emp:cesa (1 por ano e por medida).

As empresas da amostra foram ainda ordenMlas em termos de idade e

Ha11, seçao de Bo ek Revi ew do livro citado de La,.•rence e Lo r sch
1968, pág. 182.

Citamos aba ixo vários tipos (14'3 medidas utilizadas:
e~) Produtiv"lelad.e e "performance" financeira, bem-estar

(estas como causadoras) - Rensis Li.kert u' David G. Bowers: 11

theory and human resourse accounting" - Anoerican Psycho1ogist,
pág. 585~ 19690 '

b ) l:ficáci-a comportamental e econômica (esta como aumento percentual
nas venôas e no lucro lrquielo, num per:t')do ':le 5 anos). F. G1enn Boseman e
Robert E. J ones - "Earket ccnd í..tions, dE:centralization and or-gani zati on
effec~iveness" - Human :2elat5.ons CU:?), vo l , 27 n2 7 - 1974. ..•

c) Escala ordinal, ob td da através da tGCnicf.(. de ava'í í açao de jur1
- 1d cha rd Csbon e J ames Hunt - "~_nvironmen t and Organi zations Effecti v en es s "

ASQ June

e sa.tisfaçã:o
Crganization
vol.24,nQ 6,

. ~.~;~ .;,,~ ~ , Q7 t1- .....--w, ..,_ .. _ -/ I -r-

.- a) Eficácia compo r-t amen t a'l , eccnômí ca e f'Lnan c e'í r-a (cresGÍ.me:rLtc no
lucro líquido e nas vendas ducarrt e os ÚJ.timos cinco anos, numa es ca'l a de 1
a 3). Neganllhi e Reiman - "A corrt Ingency theory 01' organizat1..cm reexamlned.
in the context of a developing c cunt ry" - AliIJ, june 1972, vo L, 15 n2 2.

e) Pr-odu tLvId aô e; Flexibilidade (adap·~açã:o é:l. mudanças interna.s); a~
s~ncia de tensã:c, de conflito - Geo:,gopoulo~, 'I'annambaunm - tiA s tudy cf C>l'g~

nizat'i cns effecti vane ss ", ASR., vo L• .22, 1957.i f) Crescimento percentual nos:' Lucz-o s e nas venda.s (per:toc1o de cinco
ano s] e taxa de novos produtos Lançados - Lawr enc e , Paul e l,orsc::', Jay .1.
"nlfferentiat:i.on and integration in complex organizati~ms". ASQ" Mar 1968 •
_ . g) Grau de realizaç~es de objetivos; integraçã:o dos membro s , adapt~

ç ao , Robert Dunc an , HR, 1973, n2 30 .
h) Aumento 00 n2 de leitos e elo orçamento num intervalo de cinço

anos; J effrey - "Size, composi tions and functions of hospi tal bc a rd s " - AS0.,
setembro de 19730

\ i) Cre'scimento organizacional (n;:o ê pesquisa d e campo }, Katz !l.'

\

Kb R n· 1 . ... . 1 i - . ~ ~'d A"'"1 1966an ., ...stco O{;1.a.0001.a t a s Lrgan1.~açoes, ,L!;. ~ as, •
j) J oan :Joodva:i.'d e co Labo r-a.so r ee lançaram rnã:o de oi to 1iferentes

itens àe avaliaç~o no sucesso aconôm l co ç ' classificando as empresas da aíno a
tra em três categorias: acima na média, mérJ.ia e abaixo (la méd.iae

(11) Cutros au cores, como Barnard e Ltz:i.oni, também fazem disti.nç;o entre
eficác· a e ef:1.ci.ência ('*)0 Ver: Katz e Khari, Opa cit; Amitai Btztoni, Cre2;a
njzaç~es Eodernas, Zahar Ld. Cuester Ba.r-na.rd , As func~es (lo executivo1 Li.
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I tamanho, a fj~ da peTmitir fossem controladas as oorrelaçoes obtidas entre

! as 3 pr-fno pais 'Tari~veis./!~oprimeiro caso, a ordenaç~o foi obtida at~av~s
. -das datas de funda.ç~odas firm9.3,tendo a mais nova. figurada em lSl lugar.

A vari~vel tamanho foi obtida atrav~s do número de empregados e pa.
,. '" ...•trimonio l~quido, sendo a ordenaçao final calculada a partir das duas orde.., ,naçoes oi tad.az.12~stemêtodo par-eceu ser o mais rigoroso dadas as ligeiras

A - Adivergencias entre as ordenaçoes de n~ero de empregados e patrimonio líqui
dc·o No entanto, empregando-se apenas um ou out ra variável para medir o tamjl
nho, os resultados não seriam significativam~nte alterados, dado o alto va
lor da correlação entre as variáveis (12).

A classificação por PL foi por sua vez conseguida, computando-se as

ordenaç~es, em cada ano no período, dos valores <loPL. Deste modo , a o rdena..,çao final se refere realmente a todo o per!odoo

5) An~lise dos Dados
, For-am calculados escores para a.snov s empresas da.amostra nas dim~

s~esl adaptaç~o (a), percepçlo (F) e dese~penho econ~micoo A fim de per~i
tir outras informaç;es e controlar certas vari~veis, foram ainda. computa.d.os
o tamanho (valor do PL e nmnero de empreca.dos) e a. idade d.as emprese.s.

HNa dimensao de desempenho econêmã co foram calculas as medddae des
A - Vdas/PL
B - u/a

•••C - Variaçoes nas vendas
. ,.,

D - VariaçB,ono 11

E - LL/V das.
Conforme se.L'~viato poet er-Lo rmerrt e, de acordo com jas medidas 1.1tiH.za

- ••• #Qas, podemos aohar ou nao associaçoes significativae entre desempenho eC~~2.., •.. ...mico e dimensoes de percepçao e adapta9ao~ Trabalhamos cem medidas A e C ,
acima.

,
I .i-,----~----~---------"

Atlas (1913)0 *(")" No presente estudo n~o se trstou de meó.içio daeficiên-
eia ou produtividade das empresas, apenas da eficácia, no sentido de grau-
de realizaç~o dos objetivos previstos e desejados).
(12) Hall, ap6s ddscut â r os m~todos de medição do tamanho, chaga ~ cone.lu
são de que tanto o nrtmero de empregados quanto o patrimônio liquido a.tendem
bem ao objetivoo Cita por exemplo id~ntica conclusão do grupo de Aston ~ue
encontrou uma oorralaç~o de r c 0,78 entre aquelas vari~veis na pesquisa
das 52 (cinquenta e duas) organizaç~eso Ver Richard Hall ~ 1I0rganizaciones,
Estrutura Y Processos, P~go •
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As escalas finais utilizadas foram ordinais, cbtidas pela atribuição

de valores de i a 9 aos escores de cada empresa em cada dimensão. No

de de'sempenho econêmí co, foram at rdbufdoa valores de 1 a 5 aos ince

caso

inte:r

valos de variação de cada medida, e em seguida foram somados aqueles va'I o
"'":res, calculada sua média aritmética e atribuído entao um escore de 1 a 9 a

este ~ltimo resultado. Isso foi feito, confo!~e salientado, para compensar
. -a fal ta de precl sac e10 muitos dados cc ntábei s das empresas e sua di vergê~-

cia com os dac3.osele "quem é 0.uem"o
As mec1..idasde ass'üciação calculadas foram o Ôb (TAU) de Kenuall e o

to (R) , s' • , '. .1.. • •••• d •.. .C de pa armari, uma vez que o OUJ er i vo era a medã çao a. concordãnc í a

ent:re d.uas ordens independenteso ~ l (6.. serj-am apropriadas para se medir o
. ,...

grau de exat~dao de duas escalas, subentendendo-se a existêncta de uma or

dem objetivae (Exemylo: Um juiz ordenando indivIduos, existindo uma ordem

Objetiva conheoida) (13)0 Quando necess~ric7 foi oalculada a correlação com
..;

posiçoes ligadas (tiedranks}o
Ambasas medida.s ae assQcia,ç(;es podem ser vistas como PEE (li pro:po!,

tions reduction inerror!') (14). A ipterpretação real de cada m edLda é dada
por Kruska'l L, que prefere ób a p. Costncr (3) aponta -o como a medi

da mais indicada dentre as ao grupo PRE, sendo Ú6::~ sem ligação (ti un

(13) A medida de oorrelaç;:o ordinal Ô tem sido bastante ut}J,izada. em pes
quisas de campo. Diversos autores e preferem em relsçio ao ~ (ro) de Spie~
::~, ::G 1:(;:: qu e 8S-t:7":--2 h..o~ !:!?_;!"l s-i.ln-::' p.~ nl'! RA calculas. No caso de traba-

.lhannos cem ambo s (i)b.Lf/), Uostner no trabalho citado ave.Li a d"!verscs ti
pos de medidas par-amêt rdcaa e não paramétricas, concluindc que "ealila ( õ' T
como uma PRE (proporti0E. :::-eduction inerro?) é a medida indio~da para eso~-
las ordinais, sendo e O o de Kendall igual a Ô , sem_ligaçoes e Q c s>
para tabelas 2 x 20 Ver Costner opocit. Kruskall àepoi8 de oar uma inter
protaç~o obje.A.jivade Ó'" , afirr:l2.:que --Hem relação â fopJ.icidade cln inte::-
pr-etaç ao, razcável ~7).sit í.vã dade , preiiro o _.s~ode O a. C ao de rs efi,.6
;(t _ estima.tiva da (j e /'LJ estimativa de r~ )11. Ver Kruskall'';allis 11 O.!:
. dj.nal measuz-es (:f assossiation", r:vA~ velo 53, págo 823 - 1953.

(14) Ver nota 130
(15) A interpretaçio de 6 e f dada por Kruska'l.L são as seguint es: " SU!,~
nha que estamos interessados no grau de associaçao entre dois testes de l~
teligênoia para uma_populaçio 8specIfica muito grande. Tome d~S individuos
ao acaso da populaçao e oompare seus esoores nos dois testesollCe é a pr~

I babí.Lâ d.ade de que o mais "inteligente" de a~rdo com um teste é também o
mais tllnteligente" de acor d.o com o outro. il d é a probabilidade de que
as 3~dena difiram, e cF: ~ ju~~~ente a di~eren9a entre duas probab~l~dades
(U - JJc~ 11 "-). IntGrpretaçao de f". , = Wc - vJdv dJ.ferença, de probabllldade," -,dadas tres observaçoes: a< ao menos uma ooncordante oom as outras duas;

b) ao menos uma disoordando com os outros dois.

Ver Kruskall, op. cito
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tied r-anks"}, Vemos, portanto, que a medida de associaç~o escolhida (~)' ~

uma das mais expressivas see;undo Kruskall, Costner e o pr6prio Kenda.I L,

As assoei ações significati vasencontraà.as: entre adaptação (x) e d~

a empenho econômico (y) podem ser viGtas como do tipo reversível x~Y, est..c2
A' t· pcv>V • I ( cePOIS ) • t t TI'f1118t=/n. , •cas lca x~y, s equencaa x y e coexi s en e x ---+y, ã st o e, deCl

sões implantadas de adaptaç~o, p roporc iando melhores resultados econômicos,

estes permitindo novas decis~es de adaptaç~o e ambos interagi~do reciproc~

mente na dinâmica da empresa (16)a
A verificação da conf'Lab ILí.dade dos itens do que st í.onãzd o fct feita

atrav~e de método proposto por Bohrnstedt (17), tendo-se obtido um coefi
ciente de coned s'têncd a interna - o<.. de Cronbach - igual a 0,58 (.,..z =0,58),
o que é um resultado razoável para uma pesquisa inicial de caráter ainda ex

plorat6rioo

Quanto ~ validade, nao se chegou a fazer uma análise de item (no ca
...•

so, o cálculo das correlaçoes entre os escores de cada um dos 16 itens e o

escore total das empresas) conforme planejado, dada a reduçio já reali'zada

de 52 pa~ 16 do número de itens considerados na pesquisa. De qualquer mo

do uma análise de i tem foi féd,-Gaem carátey apenas de verificaçã:o, revelan...
do o caráter mul tidimensional do conceito de adaptaçao, tendo em vi ata a he

terogeneidade de coeficientesobtidos para os dezesseis itens. Tal resulta... .
do era de se esperar, dado o alto grau r1e obstruçao desse conc eato, o que

sugere a necessidade de mais precisa es;eoificação e divisão em outros tra
•

balhos futuros.

6) Alerta !1etodo1601co

A mediç~o de eJÓ.st3n6ia, d.EI correlagão entre adaptaçio, percepç~o e

~eeempenho econômico levanta ante o pesquisador numerosos fatores incontro

l~veis que se não for8ffi anBlisados a priorir poderão provocar falsas
;

inter-
I,, ·i·

(16) Zetterberg classifica da seguinte forma as proposj.ções, quanto ao tipo
de relaçio existente entre as variáveis (determinantes resultados):

a) Reversi'vel - irreversível: x ~ y; x y
b ) Determintstica - estocástica: x ••..y; x 1 nteY, sempre provave me
c) Sequencial Coerlstente: Id i-Y; xt b '-Yepo s am em
) d"~" oe If~"'~ S ~ Yd Sufici ente ccntrí.ngerrtes. ~~,"'R:: y; x ~:J

e) Necessária Substitui'vel: x~;~~y; x Ç;EC 7""/1. 'y
r) Interdependente: x + A. ~_y +6Yl " ..:x: +tt.~ + b.. x2

(17) Ver George ~l. Boh:rnstedt - tiA Quick!nethod for Determining the neliab~
li ty and Valid! ty of MuItiple Item Scalt:s" - ASR pág. de 542 a 548.
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pretaç~es quanto à signif:i.caçê:o real 18,8 correlaç;es descobertas. Desse mo

do, alân d.o cri t~rio purament o estat:!stico c-o signi fi ca9;:0, deve-se cut dar-

do critério da r-ea.Lí.daô.e , i_ntroc1uzindo, no modelo investigado, todas as va

riáveis, muitas das quais nao medidas 9. incontroláveis, quo intervêm ou se

presume intervenham, no mundo real, sobre os f'enôraen os estudados e destaca

dos no mode'l o, Desse modo,"0 ideal é que o p esquísaôo r especifique as cor

relações ep'i s t êrri cas , através da ligaçã:o das operaç~es particulares com 0.1

guris de seus conceitos teóricos. Ele deve estabe1ecer um número de pre~.

suposiç~es r e'Lat í.vas a erros de mediçã:o e ao comportamento de variáveis que

tenha deiz:ado de con s i.der-ar'", (18).
Na presente pesquisa, deixaram de ser mediê!.as, mas nao de ser consi

deradas, variáveis importantes de natureza encl6gena ou Lrrt raor-ganãaacã cna.Le

exógena ou ext raor-ganl z.acâona'L, no pr í.meã ro caso, os pz-oo eas os internos

de funcf.onamerrt o, a estrutura admí.n í s't ra't í.va, a capacidade do pessoal admi

ni strati vo e a p rodu t l vidade 60S operários; variáveis de ordem psico-social;

moral" sati sfação, integraç;o, etc.; enfim, toda a rj_ca aJ.nn.m5-C8, organá zE:-

cional. No ~egundo ceso, as relaç~es das empresas com fornecedores, clie:,'l

tes, banqueiros, e governo, toclas aquelas iintr-i_ncadas, manifesta.s e ocuL'cas

relaç~es e injunç~es.que condicionam a eficáda econômico-financeira :lo uma

empresa. Por ezemplo: até que ~onto as mudanças do ambiente-tarefa,

nadas do Governo, foram provocadas por ~,:afluêl1cia d;_reta das grandes

O'--ip'i
.L u_

empr~

sas pa~a beneficiar algumas e prejUdicar outras? Katz e Khan di ferencirun

eficiência e eficácia econômica, sendo a primeira cleriváda apenas de meios

remos ressaltar que o desempenho econômí co de uma enpz-esa ê provocado por-

inúmeras v-ariáveis, a.Lêm daquelas dG adaptação, medidas. Do mesmo DOd.O, to

das a.s decis~es ele adapta.çã:o tomadas pela aI ta, adL1hlistr9.ção são condioio-

nadas, n~ sue. implantação, por todas as variáveis estruturais e humanas da,
,din,~ica organizacional, que não forant mec1id·3.s.

umi seção de comGroio e~cerior no departa~mer.to

Por exemplo: a criaçao de

de "raa.rketí.nç" de eopresas

\ (18) :Blalock recomenda que o pesquisador, antes da medj-ç~, construa um mo
I delo e uma teoria auxi Lí.a.r abrangendo todas as variáveis, controláveis ou

nãQ, a serem ou não, medidas que intervenham no fenômeno era estudo: "O P~
t o geral aqui ~ que se pode estar ~erguntando um tipo errado (:le questao
quando se procura escolher indicadores com alto erau de validade. Ao cout:rá
rio, seria mais razoável postular um modelo teórico, Lnc Luã ndo tanto as v~
riávés raensur-ãveã s como não mensuráveis, e, então ver o que isso' Ltnp Lí.ca
em terr:lOS de prediç~es verificáveis". c) ;"'I'he mensuz-emen.t problem: a gap
between the' Languages of thElory and research". In l·:ethodoloc,y in Social
Science - H.J31alock, Jr e Ann J31alock, U,ograwHill - :Bock 1968.

f/lCc
(19) Katz e Kahn op. cit ••
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pode ter resultados b em distintos em te:rmos de contT':i.buiç~o para o desemp~

nho econômf.c o, dep end.endo da capacidade do pessoa.l contratado, da oapadd§.

de do chefe de departamento, etco

E:dste, portanto, um fosso ("gap") entre as mudanças nas variáveis-

causas de adaptaçã:o e o desempenho econêm:i.co. Essa constataç~o ou supos í çao

foi feita por diversos pesquisadores e t.eõr-í.cos , como, por exemplo, Likert

e Bowe ra (20a), Robert Shirley (20b), Negandhí. (20c), Bernard Stafen (20d),

Georgopoullos e 'I'anrrenbaum (20e)0

Essa relativida.de e compl exí.dade de aasoc í açao entre decis;es

adaptação e desempenho econômico nã:o tiram a importância das descobertas

tendo em vista que: a) os inai cado.res de adaptaçã:o utilizados se referem

de

,
a

dados quantitativos, objetivos e reais e nao a opinioes pessoais de membros

\
I

f

(20) Diversos mod.eles a.nal-rticos para descr·'Lç~c das complexas relaç~os en
tre diversas variáveis causais Lnd epend ent es e a variável de "p ar-f ormanc e "
ou eficácia, como depenà.ente, foram dese:'1volv'Íà.as por dí versos autores e
pesquisadores. Ci tamos abaixo a'l gu...n s exemplos:

- a) Rens i s Likert e David G.Bowers, "Organization Theory and Human
Resource Accounting", 0"0. eit.

I) Variáveis Causais: Compor-tamen.to organizacional 6 estI'utu~Ca: or
ganizacional.

II) Variávei s Intervenientesl Comportamento entre pares do s subor
dinados.

Percepçã:o
Comuni~aç~o
r.lotivaçã:o
Tomada de decis~es
Cont ro Le
Coordenaç~o

III) Variável de resultados finais:
~!:.; SaÚde e satisfaç~o

Proé.uti ví.d.ade

•• J'

!>esewpenho fina.nceiro
b) Robert Shtr:!.e~T - õ'A. model fel' a...'1al;:rsil:!of organization Change"

MSUBusiness Topics vaI. 22, nQ 2, spring 74.
O processo de mudança organizacional: (InstrumenGo de diagnóstico

não modelo normativo).
Fo rça.s para mudança

e

Percepçã:o e análise de forças
to de objetivos de mudança •

desenvolvimen-

.•• exógenos
endócen0s

c) Anant 11egandhi: "Cri ti cal Apprai sal in
Organizational Theoryll·- A. Negandhi (Editor).

- .~Padroes C:!.'Ca.'1J·z~
c1.o11ais de eficá

cã a ••

Ambiente
'C:::-ganizacional

.1 R...mb.i€;nte
~ 'I'a r-e f'a

\

..'~- -..



da empresa~ Assim, as respostas a alguns itens do questionário j! represe~

tam a resultante final de todas as forças causadoras; por exemplo, o item

19, n~mero de novos produtos desenvolv;dos por iniciativa do departanento

de marke't í.ngt qua'i sque r que tenham sido as variáveis oausais e intervenien

tes, o número de novos produtos ~ um fato objetivo e incontestável. Nesse

cas o, a questã:o torna-se apenas de validade in terna ou "lógi ca" do indi ca

dor, que não pode ser testada empirioamente. b) A desooberta de assooiaç~o

signifioati va permite espeoulação oi emti'fioa, gerando novas investigaç~es e

compar-açao com outras desoobertas de outras pesquisas, proporcionando conti

nuidade cient!fica ~ teoria da admi.n~_straçã:o. o) As oonclus~es têm um oer

to oaráter normativo indireto, na medida em que apontam as decis;es de

adaptaçã:o de empresas bem suoedidas sconêis l camerrb e , Mesmo que não se .advo

gue a imi tação dessas decisões por outras empresas menos 'suoedidas, de

qualquer modo, elas servem oomo referênoia e material de análise para es

tas últimas.

(20d) Bernard D. Estafen - "Nethods for management ressarch in the 199 OiS
an eoologioal systens approach" .AHJ - vol, 19 nl2 1, março 1971.

Variáveis de Grupo Relacionamento

Variáveis do ambiente externo Estabeleoe oerto dese~penho
da firma .

.----------~------------------~Caracter!stioas de transferên
eia do sistema

EeteJ'mina o quanto a finna.
desenvolve,..ã seu potencial

o resultado da interação dos
deis grupo s de.varictveis

Desempenho:da firma

9) Basil S. Georgepoulos - "An OplID
researoh" in 'tr.lode!.'l1orgd.nizational
102.

system theory modeL for organizationaJ.
'l'heol'y~'.A.lJ.antNegandhf CEdi tor) pag.

- I.IODELOS D~ S013REVIV1~NC.LA NODELOS DE EFiC.ttcIA,A.BORDAGEMHODELCS, C 3.GAH.i. ZAC.L OrAL ORG.l\..NJ..ZACJ~CNAL

(1) (2)
.

Aoordagem de sistemas
organi zar.; onaã s
Abordagem de objetivos

(3) (4)organiz2.c:ionais

QBS:· Conforme o esquema acima, a presente pesquisa estaria situada na c~
1(.lula (4); Abordagem de objetivo organizaoional efioácia eoonômica oomo

v~riavel de cri t~:!:'io) e modelo de eficáoia (sobrevi. vência como um simples

caso espeoial).
~
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Nest6 Levarrtamerrt o de fontes potenciais e efetiva8 d.e erro na pez~u!.

sa , seguimos a 0pini~o de Pa t r i ck E. Conno r , que se baseou em 31aloük ao

afirmar que lide fato, é raro o aut o.r que procura reconhecer as fontes pote~

dai s de erro na sua pasqu'l sa] é a~nda rna'i s raro que ofereçam explanaç;'es -

alternativas de suas descobertas".

Um alerta final deve ser fei.to quanto ~ dificuldarl.e de se med ir a mu

dança, vi sto que e s ce con ce ito envolve uma dupla abstraç~o~ diferença de es

t ado s em dols pontos r..efasar1cs no tempo e ao mo smo tempo o estado d.o ooj eto

num ~onto no tempoo (21)0

III) Análise (los i?esuJ.tarios

. )" -1 - r~:scores ri.as }~r.mresas er.1 cada D" mensao. (Ver quadro 1, 2, 3 e 4 anexos) •

Foram encontra00s os escores das enpresas em cada d~mens~o que aparece no

quadro IVo

-
Quadro .LV - :_.SCC:~i-S :0AS :i:.Lr'.tLSAS lli CADA n-:-,:':':':TSAC I

li) 'V"'1 \"";+r :-}P._::G~..~'GJ.·"'C D1·SU:VTT-Tl) rU" r--";aCr1 ..:1...L- L J ,:,_i. ..,' .J4'" __ l._ •...u...... • ....,\.._Il.~.. '-'

ry:~T"·C' , GLASS.LFJ. CLASS.Lj!'.l ,-;T :.Q.<"' ..•.i;1.l CL \,:.;sri'~-,
.-.,.J •.... .L ~ ••.!.!J0.l:~ ~sccm: ESCC ?JJ

VJ..J .•• ;...;,..) .. ........J).J 1

C_A.C!AO· - •.. - - ~T - TC:.9.:'\.0· C\Ç ú r' a C "'", \ ~ ,.., ." I •• \'" • .,I.!J.t..(-.l. • l..)

1 7,09 6& - 4,63 40 2~ 2,5~

2 8,13 5G 2,56 7t 4,50 7ª
3 9,16 2& 5,56 2G 4,5b 00. I,,'-
4 8 In 4° 5,81 le 7ft 7", ./-5 10,13 16 4,28 51} 1~ , ª
6 3,81 9t 2,06 Of) 9& 4,5C __

1
./

] -
'1 6,25 7:' 2,19 81) 4,5 S 7&
I I I

I
8 5,44 I 8i- 3,53 6° 8~ 4~56

'l ~_.
9 8,47 36 4988 3~ 4,5~ 2,5t}

OES. : O d aa emp enho '" . foi meiido de duaa .'- eccnom:t co maneLras:

)

(21) Coleman trata do see;uinte modo esse prcb1ema: tiA dupla abstração envo l
vida no conceito ele mudança tornou-o um conceito d~.r:r.cil de se oompr ar-nde r s
Um par-adoxo surge: o conc~i to dependeôntrinsecainente de uma iifarença entre
estados e deri.va assim rliretame!lte do ccnc ei to que mede os estadcs;tc(~.avia,
c ccn cet to ele mudança deve como qua.Lque r con ce'l to ref'leti.r um estad.o do ob
j eto num ponto, no tempo, um eX9mplo mostrará o paraioxo; . Cons i d e r-ano s um
pássaro em mov:i.mento; para caract eci zar esse pássaro como t an+o urna certa
velocidade ou quan t+d a-te de movimento devemos d.ar sua posição em dois pon

I tos no tempo. nas, entãc, pod ernos dizer Que o pássaro tem esta velocic1ad.e
no primeiro tempo ou no s egundo tempo? Hem um caso nem outro, certamente ,
pois a quarrt t dade dr'pen"le das medidas em ambos os pontos no tempo.
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a) Variaçio ordânaI conjunta de ·'D;.S/rL Ç) Vdas (_ficl1oia Hel~cadol 8ioa)

b) Varia.ção ord í.na'I conjunta. de VDAS/a, Vdas, LL e LL/v"DAS (Des<:clpenho
cccnêmã.co) e

2) Corre:1Q.ç;es Ve:rificadas

Foram encontradas as seb~intea
IJ

co r-re'Iaç oes ord í.nad e s

a) Percepç~o I Adaptaçãor= 0;'1.6- ambos significativos a p= OJ).5
CJb: 0,50

b) Adaptaç~o x Eficlc:i.a 1•.ercado15gica
?: (),(;.S- ambos significativos a p: a06
Ob= /!,!&~

o) Adap'taçao e DesempenhoEconêmico

/E O,JL) n~o signifiClati vos

d) Feroepç~o I Eficácia. liercadológ:i,ca.r: 0,&15 não significa.tiva

({b::418
Vemos assim que, na amcatra , a ma.í or' perspecti'J'a. e os conhecimentos da

al ta a,dministraç~o, relativos ~s mudanças do ambient a, 'levaram h. tomada de

decis(:;98 adequada.s da adaptaç~o ~qnelas mudanças isto ~, quanto maior o•..
grau de percepçao pela c~pula, das mudança? do mercado, maior o grau de ~jt~

te da empresa" Essa deecobert a reforça, pois, a necessidade de os adrüinistr,ê:.•..
dores se voltarem mais para o mer-cado do que para o interior da organizaçao ,

deixando de lado problemas de rotina e d~cis~es progTamadas, para se dedica

rem ~ sua funçio essencial, qua'l seja: tomada de decis~es estrat §gicas e t~~
ticas nao programadas de ajuste ~a eupresa ao ambiente, o que tem sido larg~

mente pregado por Druckere

As desprezlveis cOJ..~rele.ç~(:!sentre p€rccpção e efic~cia mercadol6G1ca

mostra, por out ro 1000, que não ~ suficiente para a aclminlstrê:tçãc pesquisar-

C~ dados rela.tivos a muiança do 'a~biente, ~ preciso ainda se implantarem as

dcoieoss ~ ~-cc rr-espondent es de ajust e, E a báti'j,a quea bao entre ~6g11içao e aç aos

. N

pensam sem agir ou prever e planejar ~~mexecutar nao valem muito. Dill di,!!.
J I
tlnr,ue percepção, tarefa (açic pretaniida.) e atividade (açio efetiva).

J5. a associaç~o entre adaptaç~o e desempenho econênã co levanta a1

guns prcb l emas, Enf.cd a'l.merrtej achou-se correlaçã:o muitc baixa entre adapt~
••••• Ã .

ç ao , e d.esempenho econêaã co, est e medido ca termos de vendas sobre patrimonio
H

líquido e proporçao de lucro líquido zobre vendas, no período de cinco

anos cons í.d ez-adon , Tal resultado contrariou as descobertas .d e Lavrr ence e

Lorsch. , Post er-í.ormerrb e , a análise das t1,belas penni tiu supor uma asso

- -cí.açao pcsi tiva entre adapteç ao e um conjunt-o de duas medâdas de deserr.•penho
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aoon$micoI prcporça.o das vendas sobro o PL e aumente das vendas. Meãid.a ,

foi encontrada. uma ccrrel~9~o. signific:ati va ao nível de 0,05 (f/ ""0,65 s
o-b =: 0,6510 EBSe., nova suedimensão do desempenho acon omdco foi chamada

de efic~c1a mercadológica, dada sua conotaç~o de realizaç~o de resultados
come roâ aí.s no mercado e Essa descoberta ~ co er errt s com o ca rã't e'r predou:ina!!.

temente mercadcló,sico dos ind ãcador-ea de ada.!)tação (11 i t ens do grupo mark~

ting no total de 16 itens) •• Podemos, assim, e~pec:l.ficar mais o resultado

principal da pesquisa cono a verificaç~o da existência e mediç~o da asso

ciéi.ç~o ent e aà.aptaç~o ~s.' mudanças do arübierrt e mercadológico e eficácia me r

cadológica.

Uma outra explicação para a falta de associaç~o entre adaptação e de
sempenho econômico é a dificuld.ad.e de se compatibilizarem obj ativos de ex-
pansio nc mercado com os de maior lucratividade. Assim, um orescimento

mais acelerado das vendas no rrna'lm ente implica. menores lucros no mesmo pel'i,2.

do.

Dada o. heterogeneidade da amostra, que Lnf'Luêncd.a exerciam sobra 08

~ N A
resultados de adaptaçao, percepçao e eficácia economicat o ta.manho e a ida

de das empresas? Calcular~l-se entio as mesmas correlaç~es, controlando-os

o tamanho e a id.ade, al~m de correlaç~€s daquela.s tr~s dimens(;es investig!:;-

das com estas duas ~ltim&80

As medidas foram as seguintes:

a) •..
• e)

,..
x E. Mercadoi~gioa(Adaptaçao x Tamanho Adaptaçao Ta

p 0,67 manho controlado=os rJ'ÃE/J'lt
\.,. 0,52 ,.0,05 t:: o,84

b) N *f) Ta.manhox E. IIÍE:lrcadol~gica (IdaAdaptaçao x Idade
,P d~ controlada)••0,15

~€MIrJ6 N • 0,71s:: -0,11 nao sig~ , .

0') Perce:pç~o x Tamanho g) Tamanho x E. !vI el'cadológica. P ,.. 0,47 ,P
•• -0,26

Ob
". 0,38 h) !vI ercadol ~gi caIdade a Eo

d) N (J6Percepçao x Ida.de •..0,43
~

N••0,30 nao sigo
i) Econ~micoTamanho x Do

v6 •.•0,68
( ;::' ,. 0,05 )

••• parei*ObSo& • e e- f - correlaçoes ordinais
ãis.-~
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. Os dad.os Lnd í.cam uma correlagio positiva e s:ignificati va ~ e:0,52 )
#V

entre adap t.açao e tarno.nho, isto ~1 quanto maior a errpr eaa , maí or sua ca;r,.aci. -
d ad e de se ajustar às mudanças de amb ' ente. Este resul tad.o coinc:i.de com os

ensinamentos de que o crescimento da o:;:,{Sanização é. uma estratégia de adaptE:.

çao, conforme Penrose (5).
Ac~ou-se \~a leve correlação ne~ativa entre adaptação e idade, o que

ina.i ca quo as empresas mais novas tendem a apresentar ligeira desvantagem

em se a.jus t a rem ao meio. Apesar do deapr-e zLveI valor da medida, a orienta

ção pelo menos nao está' no sentido esperado: as empresas mais novas tendem a

ser mais modernizadas do ponto de vista administrativo e tecno16gico, em

. contraposição ~s empresas mais antlgas, que costumam ser mais conservadoras

e menos agressivas. A explicação hipotética para isso é de que as em~resas

mais antigas poderiam contar com ê.irigentes de maior conhecimento do mer-ca

do e por i sso suas deci s~es de adaptação seriam mais adequadae e

A cOl~relação positiva entre percepç;:o e tamanho mostra que as emp~

sas maiores, além de se adaptarem melhor ~.s mudanças do amb í.errb ej ap r-ee ent am

maior grau de percepç~o dessas mudanças, o que era d.e se esp erar-, dada a

correlaçã:o posi ti va entre adaptação' e percepção. Os altos· adfid.n~..s t r-ado r-ea

das empresas maâ or es tenden a ter mai.or perspectiva e profundidade na aua

previsão e pesquisa das mutações do mercado, dada a maior amp l.Ltuà.e no ten

po de planejamento dessas firmas e a maior complexidade de suas transações

com o meio. Ver (1, 8 e 9).
A não à.esprez!vel correlação negativa entre pe rcepç ao e. id.a(ie indica

____ •• ..1...--. • o! •..•... ..!...! ~ 4 .•._. _ .•.......-"',...." ;1 •.•.
\;iUc.:l.l1lJV lUc.,...l..i:) Q..J.l.V..L.t5a. Q ~w,lJ.J..'O.:JQ" h.1CW ..•..U. v f..;,..L..I.rVv.. u._

'"I"""'_"'I':II~,....,n
J::"_ •.••--.t.~.....- ~'~7*l'" !l

- -r s: -----

adniniztrativa quanto às mudanças do ambiente, c que reforça a

dada ac í.ma,

.A ccr!.'elaç~o negativa, se bem que fraca, entre tamanho e efj.c~cia.

mercadológica, indic~ que as empresas maiores apresentrua menor agres8ivid~

, de mercadolóGi ca •. Esse resultado concorda, em pa r-t e , com outros estudos-

que mostram uma va.ntagem da, empresa de m enor t amanho quanco à flexib5.1ic.ade

de explorar as oportunidades de mercadc , conquistando novos clienteso Por

'outro lado, as empresas de menor faturanento podem apresentar majores taxas

de crescimento de vendas do que as de maior faturamento (ulei dos rend.ime!!,

tos decrescentes ").

A correlação entre adaptação e eficácia mercadológica subiu de valor

quando se controlou o tamanho e a idade d.as empresas, em cálculos separaà.os.

No primeiro caso, a vari.ação foi provocada pela correlaçio negativa entre

tamanho e efioácia mercadol6gica. No segUndo caso, pela correlação

va entre adaptação e idade. Este ~ltimo resultado mostra que ~s

negat,!.

empresae
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mais antiga apresentam pior desempenho no taar-c ado , A flex:i.bilidarle e abre~

sivid.ade no mercado seriaP.1, assim, as caraetertsticas elas empresas maie nevas

e menores, o que conf'trme a impress~o comum dos neg6eioso Es s e resu1 taclo -

po ô.e ser atributà.o à matar inércio elo corpo aem-i ni strati vo das grandes emp!~

s as , (J crescente tamanho da organizaç~o~ e.xiE,;ndo maior máquina buro<;r';tj ca ,

leva a uma menor flex;.bi.lidade (reaç~o a mudanças rápidas), maior amplitucle

no planejamento, em grau de risco, ma ior- númez-o de dec~ s;es programadas e

maio? lentidão nos processos burocráti.cos.

Cumpre expli cal' uma possível con t r ad ;-9ao ou inconsistência nos resul

tados, dad.a a maior capacic3,aà.e r18 adaptação das em!n'8SaS maí or sa , s;.mul tanea
-

mente com a sua n.enoz- agressividade e -lese:npenho no mercado, apesar ela 002're

laçâ:o po s i ti va eu 1re adapta9~0 e efi cãcí.a me:::-cado16gica. Os seguintes po!!.
N • A.. N

tos sao Cl tados em defesa da co er-énca a IÓJl ca das relaçoes entre as

çoes aci.ma:

1) - A relação entre as variáveis de adaptaç~o e eficácia. é coe:zisten

pronosi- -

te, reversrvel e estocásticao

co 2) - :i3:xistern inúmeras vari.1veis intervenientes, nio pesquizadas, que

cond'icí.onam a relaç~o entre adaptaç;o e eficácia. Não existe, pois, rel -::.ção-

causal direta entre adaptaç~o e efic~cia.

3) - A relação e~tre tamanho e adaptação é sequencial e irreversível,

isto ~, a primeira ocorre antes da s eg cnda e a reciproca n~o é verdac1ei:ca; o

tamanho propicia a adaptação mas esta não implica necessar1amente naquela.

4) - A correlação negativa sn t r-e tamanho e eficácia c e prende a fato

"Y'A!'l r:!l1p.l i t::tt ;.Vqm!"!n.tA r'liversos dos relativos ~ correlaç~o entre ada.ptação e e
. ,.., . . . ~ '"

A varlá.vel adap't aç ao cobre prlnc;J.palmente deC1SO€S de c8:r:ater es

tru.tural, àe longo prazo , ao lado de out ra s decisô'es tá.ticas, enquanto que o

tamanho prejud:5. caria a efi cácia mercaclológica, pela maior inércia ela empresa

na tomada de (~.ecisô'es de curte prazo, casursticas~ rãpidas e oPO-:rt1_Ul1sta.S no

marcado. Em outrp."* palavras: as empresas msnor-as apresentariam maio:r versa

tilidade no mer030c.

5) - As vari~veis int ervenientes nao corrt ro Lada s e nao meàJdas que

conâíc í.oriam as relaç;es entre cada dupla de relaçô'es podem ter exercir'io efei

tos dJsti..ntos em cada relação. Nes s e caso, somerrte o cálculo de correlação

múltipla permitir~ a verificação dessa hipó~ese.

A forma si.mbólica das relaç~es seria a seeuint e:

10)
...

ccns t at adasjRelaçoes
o<J

+x. +y Obs. : x adaptaçao

'rz, +x Y eficá.cia mercaà.ológi<;a

+z, -y z - tá.manho

11
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22) _ - *" explicadas o nORal eçoea conforme 5
+ x [f (0<..)] 9 -I- Y

+ x [r crdD 9 + z
..•.z [f Cf )] , -:-:1

.~

'32) - N cva an~lise doe Rasul tadcs numa Subamostra
Das noveempl' S' s da amosc ra , três sã:o apenas fiaç~es e, uma vez

que os itens da ~rea de produção do questionário cobriam principalmente o
eetoT de tecelagem, as respostas daquelas três empresas foram prejudicadas,
o que obrigou a oonsiderar na an~liBe apenas os 16 itens, por todas respo~-
didos. A fim de incluir mais àqueles 8 itens de produção, trabalhando-se
então com 24 itens (52% do totai do question~rio), fez-se nova ~álise dos
dados, com uma nova amostra abrangendo 'seis empresas, tendo sido excluídas
as tr~s de fiaç~es.

/
<Oi

O quô.dro abaixo apresenta a nova disposiçao das empresasl

,

~}lPREr.lA
-(Á) (T) -Cp) (::c) (E N) (D E)..• Tarna' N Efic<!cia DesempenhoAdaptaçao nho Percepçao Iiade Me:.::'cadoloEconômico

1 4,63 4& 31} 2,56 51 2!} 3B- 4,5e

2 8,79 2G 11} 5,56 21} 61' 3í} - 6~

3 8,08 3ll 2G 5,81 '1 lG 30 5~ 4,5$
4,28 -

4 9,19 li 6e 4° l~ l~ 11}

5 5,15 I 6~ 4~., 2,06 61) 4~ 60 36

6 6,831 ~" 5~ 4,88 36 5~ 3e 3D
I J'" I

Correlações calculadas:
., . NAdaptaçao x Percepçao

<J;, •.. 0,50

.,Adaptaçaú x Tamanho.-
" b = 0,09

? ""0,33
'H

nao sig

'Adaptaç;o x Dese~pe~ho Econ~micoç:.
. b = 0,12

....Ad~ptaçao x Idade •.•nao sig
? = -0,14 nao sig Tamanho x Ef o l<1ercadolt5gica

~ e -0,57 f = 01)05Adaptaç~o x Ef. Mercado16gicaç; ...0,71
~ c 0,60

Tamanho x Des. Econ~mico
~ z: -01)99.,

Idade x Percepçao
r ...-0,30

f- 0,05
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Podemos observa.r que, de um modo geral, for-ammantidas as tend.ências

\- nas associações verific<::.dasna amostra. das nove empresas. Assim, continuou
a haver razonvel correlaç~o positiva entre adapta.ção e percepção, se bem que
em menor grau. Entre adapta.ç~o e eficácia mercadológica a correlaç~o cres_.
eeu, o ~ue faz aumentar a import~ncia da relaçio entre essas variáveis, de~
de que, nest~ segundo caso, temos 24 indicadores de adaptaç;es, sendo que 8
(de produçê:o) a mais que no primeiro caso (16 indicadores) o Se, na p:ei

N <001 <001meira relaçaop a conotaçao de "marketing" de variáveiG a.daptaçao podia por
si só provocar a asscciàção encontrada, nesta segunda tal fato não se veri
fica, o que pode demonstrar a existªncia de alguma significativa relaçã~ ,
mais complexa, entre adaptaçio e eficácia mercado16gica, conforme definidas
essas variáveis. (Cabe ainda a alternativa de que os itens de produç~o s~
jam muito relaciona.dos a "marketingil, o que explicaria a conser~J"aç~oda. as
sociaç~o positiva entre adaptaç~o e eficácia mercadológica).

•..• ..•A oorrelaçao entre adapt açuo e desempenho econômico voltou a se a9r_~
sentar desprez!velt chegando a dar Q~ valor negativo. Mais uma vez, Fodemos
concluir que existem im1me!·as outras vari~v9is incontrol~veis e nã:omedidas
que interv~m na relaç~o, al~m da relativa incompatibilidade entre objetivos
de lucra'tividade e de expa~3ãc no mercadoo

° desaparecimento de associação entre adaptação e tamanho causou sur
presa, de in!cio, mas uma observação mais cuidadosa mostrou que se tratava

<>01mais de um efeito estat!sticoo Nas seis empresas de fiaçao e tecelagem o t~
N N ~manho da empresa nao propicia maior capacidade de adaptaçao QS mudanças do-•..ambiente, enquanto nas nove empresas ini.ciais houve forte corre1açao positi

--- (tJ _ " t:~ ~n'J._ ri ~,,' _ à .,..",+'-1.,..,,1'10 AOQ t:.,.~C! ~m'n"'I'\f"l"'<:! roA f';J:l~~t"I n;:t~p.nA.~ \( - -'''~I "" - -7./-1'" - -------- ---- ---- ----,J..---.---- ---~_.-

ter provocado tal resultado, cons í.der-ando que representam as tr~s de menor
tamanho dentre as nove organizaç;es, com ordens na escala de adaptação bas
tante semelhantes ~s ordens na escala de t&janho. No entanto, a oausapr~
cipal reside na relaç~o negativa (ao m~ximo) entre a3 classificaç~es ia em

Npresa nÇ 4 em cada escala; I' na de adaptaçao e 6' na de tamanho, o que d~
terminou a desprezive1 correlaç;o entre as duas vari~vei~o (Nas amostras ~e-duz ãd.as , ~s Tn8.Udas de aaaoc.í aç ao c:d.içais se tornam bastante sensíveis a
veriaç~es individ.uais do &~nero aCima). Basta verifica.r que, excluindo-sG a.
empresa.n2 4, o que ~ sãmp les, visto ser ela a l- escala e a 111t ima na ou
tra, a correlaç;o passa a ser deOb co 0,65 , quase idêntica ~ encontrada en
tre as nove empresas iniciais.

, •.. -A correlaçao entre adaptaçao e idade, embora baixa, divergiu bastan
te da med:i.daanterio:::mentecbservada., visto que era ligeb'amente negativa.-(! c -o ,15) e a.atual, positiva ( f ..0,31). Nas seis 6mp::-eS3.sdaaIllC!!,
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t re, portanto, as firmas mai.s novas ten'~ em a apresentar msí or capao >iari€ de

se adaptarem à s mudanç as do amb i en t e , Esse r eouLt ado , apesar de nâ:o s:l.eni:.

esI f í ca.t tvo , ao contrário do relativo às no vs empresas, está na ori.entaçG:o

I
. ':'~.

p er ad a , isto 8, as ampr-e sac mais ant tg as parecem ser menos dinâmicas e me

nos "progressistas"; ou as empresas mais novas ten'lem a apresentar maior

tl'l' J .J • 1- .J' t' bo! f ' ,ve r-aac. l(la~Je ao Ge'aJus-varcm a '..l'lS -.11' .LOS unc i onaa s ,

Finalmente, as correlaç~es entre tamanho e eficácia mercadológica e

9.'1tre tamanho e rl.as empenho acoriômi co mant í.ve ram as orientações negativas an

t er í.or es , se bem que em·mui t o maior grauo ( ób = 0,57 e ób' :::-0,99) e

Verificou-se pra-~ic3.mente uma total associ-açao negativa entre as duas úl ti

mas variãve1s; o tamanho variando de maneira. exatamente inversa ao desemp.Q

nho sconôm! co. A explj-caçâ:c se deve àcaracterI sU ca das empresas de menor

tamanho em r esponde rem (te modo mais pronto e adequado à.s oportunidades ele

bons negócios.

Pode-se fazer aqui um paralelo com os ensinamentos de Alderson (22),
r quanto aos estág:i.os no crescimento elas empr-esaa e ~s estrat ágias 00r1.'eS-

pendentes. No primeiro estágio, ° de estabelecimento no mercad.o, a necessi

, dade mais urgente é o conhecimento elo mercado. No segundo estágio, o de ex

pans ao , o objü-tivo de vendas máximas subs t í. tui o de mínimo ri s co , Neste as

tágio, a políti ca de preço é funClamental, enquanto mui.tas empresas seguem a

política fi.nanceira de manter a taxa de Iucrcs num nível moderado , HO\""Últi

mo estágio, ° de consolidaç~o, a erap r esa tem corro obje-dvo a consarvaç;,z0 de

uma imagem favorável d e lucros estáveis e contrnuos, pr-ocur-ando preservàr e

5 As ernp re sa s da amostra parecem ter operado no aegunâc estágio du.ran

te metade do per~odo consider~do ( a partir de mea0.03 de 72), aproveitando

os 1.ncentlvos de expans~o e 'rle exportaç~o do Gove~no, além da conjuntura i!l

ternac1.ohal favorâvelo Dessp. modo, o Objetivo principal flra a rápida expa!l

. sio das v end.ae , ao lado da eXQansâ:e e moderni zaç~o da s fábricas, mod.Larrte

Ifinal1c:tamentos internos e externos. Essas políticas de vond as , finanças e

~roduç~o teriam p ro vo cado uma defasagem da 'lucratividade em rela.ção ao re

suItac10 das operaçoes brutas.

Ap6s a análise dos dados, e sob maior perspectiva da natureza e re

uI t ado s da pesquisa, cabe fazer uma compar-açao com um outro estudo voLt ad o

(22) Ver Hroe Alderson - "Yarket Dynamics and Behavior".
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Pa '" m t m "1 ~ "- i t t i à ,...:'I."..,; __ .; .J.. - M Hr-a o esmo 'e a, o qua exerceu ro r ce mpac o na 601' a .a .a.Ci.•••·'u •.at r-açao

há alguns anos atrá3. Trata-se da pes quâ sa rle Lawr-ence e Lor-sch , realizada

em 1967 em 10 empresas em três ambientes à.{stintoso No seu modelo de dife

renei açio e in te:3Taç~o, Lawr snc s e Lo r-sch procuram i.nvestiC8.r as deman

das ambientais sobre a organização e as caraeterrsticas adequad.as que esta

devia ter para ser eficiente, de acor do com o meio com que transac'.onasse.

Analisaram a estrutura e orientação ("iferenci.ação) e a exist~ncia através

do f'un c'i onaruerrt o de necan l smos integra os, tendo sido os dados co Lo't a-to s a

través de p as qut sa de opiniio dos admí.nf stradores de cad a oz-gant zação. O

present e "trabalho vi sou ana I I sal' as d.ecis;'es t cmades pela cúpula ela effiüre- -
sa, relativas a mudanças na estrutura e a resposta ~s oporttmi.dades e difi

culdades (lo amb' ente, con o objetivo de ajustar a organização às mudanças
...-

percebi.elas do melo. Nao nos preocupamos, ao contrário de .Lmrrence e Lorsch,

com o func;onamento inte~~o e o padr~o estrutural atual das empresas. Tra

b a.Lhamos mais com "Lnpu t s" e "cu tput a'", representando a empresa a fi caixa.

preta". Eles trabalharam mais com a "ca'l xa preta" e com "cu tpu t s "; Por te

rem feito uma análise mai s intensiva do interior ele ca..da organizaçio, pua.~-

z-an dar um caráter mais normativo ao seu ;-trabalho, apesar do reduzido ta

manho da amos t r-a, Nosso trabalho pode te:,.- um caráter nonnativo bem- . mais

frági.l, dada a import[ncia e complexidade das variávets intervenientes.

controladas e não medidas que condi cí o: .i ram os resultados •

in

• ...
Concl'.l3ao

.- .

A capac í.dade d e ajuste às'mudanças do amb ' ente, na a.mostra de nova

empresas de fiaçio e/ou tecelagem, no perrodo de 19'(0 a 1974, mostrou es

tal' re1acionaà.a à capac lô.aô e de a cúpula adrni nds t rati va ter percebirlo aqu~

las mud.anças. da
tOilada das decis;es a'iequad.as corres:~ondentes, permitiram que algumas em

I ·1
p:i1esas cons egu ias em melhores resul ta.dos em termos .4e eficácia mercadológi,
ca:, isto é, que houvesse maiores ni"veis de venda. relativos a tamanho e

maiores taxas de c:cesc;mento das vendas. A capac1darle de ad.aptaçio, con

forme me(~.jda, rúpresel1tcu, principalmente, modificaç~es estruturais volta

das para a n ac aa s ' dade de se p.ropo rc icn ar- ma~·or relev~ncia ~ funçio de

"market -i.nel! na empr-e sa , e à à eci sio de efeito s a médio prazo rela t lvas a

diversificaç;:o ria linha de pz-odubo 5, maLho r con .role de qualici.ade, melhor

qualificaçio do pessoal cperac íonaã adr.1ih-tstrat"tvo e mcdernizaçio tecnol6

gica.
As empresas parecem ter que optar- por ob.i etivos até certo ponto in

CCDpatrveis de lucratividade e expansio das vonda.s , A consideraç~o de metas-

. -- -'..-.--'-~-



de lucro e crescimento da taxa de lucros, ao Laô o de metas de vendas é c rcs

cimento das taxas de vendas, levou à falta de assoc1.aç~~ entre adaptação e

esse conjunto de rnedí.das de eficácia, aqu í denominado desempenho econõmt co ,

Essa constataç;:o mostra que a escolha dos indicadores de eficácia pode modi

ficar bastante as conclus~es de urna pes qu'i sa , o que convém destacar esp~

cialmente, dada a mbiguidade dessa variável que, conforme o pesquisacor, a
• • .li Npresenta dlferentes e 1.numeras cons t ruçce s , Nesse ponto o tratamento sistê

mico que Seasfore e Yutchamn (23) deram à eficác'ia, parece ser promissor p2:,

ra melhor precis;:o e cornpa.r-açao de ,pesquisas neste campo.

A falta de associaçio entre adaptaçio e desempenho econômico, al~m

da explicaçio dada acima, pode ainda ser encarada dentro da teoria estratt;

gica da empresa, segund o Ansoff (1) o Esse autor cita aLguma.s vantagens ela

firma oportunística sobre a firma que opera sob decis~e; estrat~gicas. Â

. primeira pode apl~veitar certas oport~nidades atrativas de negócios

diçadas pelas empresas do segundo tipo, devido ~ natureza Lno er-ca e

desuer- -
Lnoom

, p Let a de conhecimentos em que se baa el.am as estratégiaso POI' out ro lado ,
a firma opo r tunf s td ca pode ser b enef'Lcâ ada pe Lo "princípio do atraso ", po~

r

tergando envolver-se numa açio de mercado at~ que uma opoi:'t~nidade esteja

em maos, aginrro, assim, na base da melhor informaç~ possível. Essa capaci

dade de explorar de maneira rápida e r:ltável as oportunidades de bons negó

cios., num ambiente turbulento,. parece ser própria de firmas de menor tama

nho,o que realmente ocorreu na amostra (cori:'elaçãc ordinal entre tamanho e'

= -0.68)"
À simples capac í daô e de percepção das mudanças e das necessidad.es· de

adaptaç~o não basta para se atingirem bons .resultados no mercado. ~ pr6ci

so que as deds~es adequadas sejam tomada.s e imp1ha.'I'1.tada.3.

As empr-esas maioN!s par-ecem a.ju~tar-se meLhor ~s mudanças de ambi en

,. ..'
~~ conceito de "ma rket Lng" integrado, isto ~, COltO f'unç ao pr Lncl pa.I d,a

I .-
dada a natureza dos ajuste; de ;:forte cono taç ao estrutural e de

"

..•
adoçao-

em

presa.

(23) Os autores criticam os estudos que adotam um tillico ou al,9lns Ln-Li.cado
res de efi ci ênci a oTganj.zacional. Desenvol vem , através de análi se .fator'ial,
10 d.imens~es de eficácia, representando em comum a aquisição de recursos do
ambiente paz-a o funoionamento orga.n~zaq'i(lnal. A empresa ô.eve opt:5.mizal'. o
conjunto Lrrt E:rdependent e dos 10 fatores de "par-f'ormanc e!' i solad.os. Ver Sen
shcre e Yutchamn "Factorial Analysis of organi,zat;.onal performance"ASC'\" dee
67. TIichard ITall não vê muita diferença entre a abordagem aejma e as mais
comuns sobre desenvolvimento e a consecução de metas orGani.zac;onais. Ver do
auto]:' "Crganizaciones: E~tI'utura Y Processos" (1973). .

'i..' . 1--. .~



Cabe um alar'lia. f'i ria I quanto ~ relevâ.ncia do problema de pesquisa, o
de

,.., ,

1 " d' +:.. L'qua pressupoe a neces ai na e 'mpos"a as nmpresa.s, per aor-ças externas,

se ajustar a mudanças de ambiente, sob pena. de não aob r-eví.vez-em ou de per

derem a liderança ou sua posi ç;{o s agtrra no mercado. ~ de se esperar que

as grandes empresas não sejam apenas v:rtimas passIvés de press~es de mu

danças exógenas, e que elas pró:p:rias es t í.mul am ou pr-es sl onam o ambiente no

s ent.í.ô.o de mudanças que lhes sejam favoráveis. Se este 1!1timo fenômeno

fosse de granC!e ru:npU tu1e e profundidade no mund.oaos negócios, a presente

pesqui sa, bem como todas as suas c()llgêneses, E.,etoris pari·bus, seri aro :i..Hió,!.

cas e i.n6cuas, visto que seus resultados já teriam sido determinados a

pri orio Essa linha de z-ac Ioc'Irri o ~ seguida por Perrow (24), quando afir

ma que "as poderosas corporações, banco a, associações profissionais , jurl'

dioas, uni vel'sidades, urrl dad.ea governamentais, etc., mant.~msua est ebl Lí.da

de em razão de ma'is con troLarem o seu meio ambí.en t e do que a ele se ada.l2.

tarem. Blas criam o seu meio nrribi eu te, definem o que deve ser considerado
; i ~. ., "como rne-c amb ente e o controlam segundo seus prup:Clos ln-.,;eresseso

mente, no caso das nóve empresas de fiaçio e / OU tecelagem de nossa

tre, tal si tuaçio n;:o parece ter ocor rf.do, pelo menos neste grau, c

nao tira, de início, o mérito da investigação.

Felj.z

amos

que

(24) .Ohaz-Las Perrow' - lIurne. Dis~ensão e. Prop6si to de TecnolOf,1.a, Estrutura.
'7.'1" ~ _••••• _~ _ .L.tI 1"'I .f"t ~ __ .! .J::' __ ~.:~_ TT__~ ~.!!_.!1_ r. __ .__ "~ __,J...-. __~_.,

e J.'.• tj..Ll) .t1.U!U..1.e.ll"t:: •• VVU . .l.t:..L·C,LLV.'-a, ~.l.".J~t;;J....J..u.Q, L.LQ \J.u .•..VC.1• ..::> .•••. I...u .•••L.4C '-'V..L..L.•ç ..•....., ,u.H.•••VO.L..:-O" ••

da EAESP.

,

.: - ---~-- ...--,,--- --"," '
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LSCOm~S J~ CLASSIFICACÃO DE TODAS AS VAnIltV1-:ISANEXO 1 - QUADRO 1 - P.ESUMO 'DOS
I

.' t
I

•.-....... .,;

El,:PRLSA (A) T Ar.I.ANliO (T) (p) IDADE (I) (UI)
lmSllIPLllEO sccncnrooF.I3

DE)ADAPTA PEHCliPÇÃO ~
:eSCORE çÃO - ng DE FIDmA F B

I,L/mAs iEJ.,1PPcLG. CLASS. 1'L CLASS. ÇAG. CLASS. BCD i,YDAS/PL V.DAS DLL1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 12 131

1.250 71 61 7° 4~ 1.956 1~
~

1!1. Ga-\l 6~ 61} I
4° I

j

-~/ i".- I

~ I~ I

10500

~

3° 36 lh.950 4§ 51} 6° 4e 5!) I
!
I

3.954 11 l° -~ 1.909 96

~
31 ge 9° ge ll° I 2°

I-"~'~t -~
~

-'.
1.600 311 2° 10945 66 7° 4~ 8ít 31c. ~ .•

~r I
1.264 6~ 71J 7e.

~

10955 21:-
,~

20- 1& 3G 4w.

I~
-

~

1.400 51» 41 40- 10937 7flt 9' 7° l~ 16

_i.~ I~ .-
540 9~ 6~ 9(\ 1.951 3G 8° 3~ 26 8e

850 8C! )1 7' ~~ 5e x: 6e ' 8e 1e 2°6& 1.948/'-t ~.
/'

~

'~ 1.863 2° qt 5' 4,88 1.921 8~ 4,5e ' 41 50 5Q 7°.- 3G 2,5{



--.
VDAS/PL (~0) LL / P L

AJlrCS 1970 71 72 73 74 MEDIA CLASS 1970 73 ~mDÍA}JIPTIESAS 71 72 74 CLASSo
- _. -- -

1 1,77 2,70 3,24 2;04" 1,90 2,33 I' 14,8 16,47 16,60 30 28 21,17 411

2 1,82 1,61 1,71 1~86 2,lj 1,83 56 14,8 15)00 6,53 20 21,,7315,61 6°

3 1,80 2,22 2,36 1,85 2,2t> 2,1 3' 5,4 " 1,25 20,28 19 1,77 1,43 9°
-

4 1,92 1,76 1,75 1,67 1,59 1,74 7° 36,7 32,90 27,55 45 10 30,43 111

-
5 1,26 1,60 2,14 1,98 4,11l 2,23 2° 7,9 19,94 13,17 43 - 25129 21,86 3G

6 0,75 0,78 0,86 1,41 0,8:. 0,92 96 18,5 19,71 15,11 24 19,49 19,36 5G

- <

7 1,49 1,68 2,29 0,89 1,2.~~ 1,52 8e 4,2 3,13 1,~5 1 4,5 2,90 8e

8 1,98 1,69 1,74 1,63 1,3'r 1,68 6' 1,6 24,77 15,99 37 38 23,47 23

9 1,96 2,63 1,88 2,56 0,9 1,99 4G 10,7 5,12 10,99 8,25 5,86 8,18 7~

1/\

(
l~

\lf
\ ~.
L



VA:i.iAÇÃO L~S VU1DAS (%)
-ANO 70/71 71/72 72/73 73/74 .MJ

:tESA

39868 73605 158026 102963
1 73605 102963 158026 195566 5:

89,4%:b 39,9% 53,5% ?' ~.-.J, ,"
- -50214 65882 79110 122163

2 65882 79110 122163 163732 31
31,2% 20,1% 54,4% 34%

171009 199500 208159 290978
3 199500 208159 290978 360õ13 2:

16,7% 4,3% 39,8% 23,9%- ---- i--

60000 80000 110000 ~58965
4 80000 110000 158965 ~13458 . 31

37,5% 37 r::.ot 44,5% 34,3%, .//0

f 24449 41527 59534 90000
5 41527 59534 90000 195166 7<

69~9% 43,4% 51 "oi. 1J.6,,'3%, G/C)

23417 29194 41732 52742
6 29194 41'732 52742 . 74060 3:

.. 2,47% 43% 2~~'4 40,4%-
20005 25600 35150 47845

7 25600 35150 47845 81961 4:
2&% 37,3% 36,1% 71,31~

31942 39085 55664 79592
8 39085 55664 79592. 92034 3(

22,4% 42, 4r~ 431~ 15, &/o

38094 56444 59692 95397
9 56444 59682 95397 12512õ 36,

I 48,2% 5,7% 59,8%
I

31,2'7~
I

VAU.LAÇ'ÃO DOS LUCRes (~)

m·iA CLASS. 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 MEJ)lA CL-f.lS.

3291 3327 4492 5296 13805
.,65 2t 3327 4492 5269 13805 28484 64,34 6°1,1% 351 17,3% 162% 106,3%,. /

3288 4067 6152 3019 13673
f,68 61 4067 6152 3019 13673 16722 79,86 49

23,7% 51,3% -50,9% 352,9% 22,3%

3090 5175 1123 17851 29861
?,25 ge 51,75· 1123 17851 29861 2817 -304,76 9~67 5,,1 ":'78,3% -158,6% 167,3% -90, 6?~, ,0

6960 11467 14959· 17299 43432
~,5 4" 11467 14959 17299 43432 13001 38,38 8e

64,8% 30,5% 15,6% 151,1% -70,1%
1415 1548 5161 3652 19788

),33 li 1548 5161 3652 19788 26077 137,6 3'9,2% 233,4% -29,210 441,6% 31,8%
3529 5745 7367 '7322 152óO

5,63 7'" 5745 7367 I 7322 15260 17766 43,15 '(c
62,8% 28,3% -.0,6% 108,4% 16,4%

- 3167 566 479 254 607
h18 3' 566 479 254 607 3532 20358 21

459,5% -15,4/~ 4'ld 13~~ 481,8%- ;0

413 259 5711 5098 18272
) 8.5 8e 259 5711 5098 182'72 25009 49436 11

59,5~~ 210,5% 12% 258t47~ 36,9%
1435 2086 1099 348b J07i

,23 5~

I
2086 1099 3486 3071 8153 7-3,7 SI..
45,4% -47,3% 217, ê~ -11,9'10 165,5%

II I I



QU.AD.~ 3. - (CONTiNUAÇÃO)

·VALORES DE% F.j\.TU.t1AMEliírrO - PAll~IMONIO L1QU.LDO - LUCRe LlQuIno

"I. 969 ~ 1.970-.
Faturamento PATU.I,LQUIDO LUCRO LIQU.LDO ~.1.:;:pm~SAS FATUH.A1,rBN'.I'O

mlP:1ESAS os 1.000,00 Cr$ 10000,00 Cr$ 1. :l00,00" .PATn.LlQu1no LUCItO L-LQU1ro
! ~ ! !- --1 NAO COMPU 17823 2391 1 39868

TADO. 22512 3327

2 1ó013 3289 2 50214 27492 4067

- -
3 80803 3090 3 171009 94787 5175

•
I

~
",' . "::"""

4 I 19344 E960 4 60000 35000 11467
-

r
'.

f---' - -'."

5 13612 1418 5 24·449 19449 1548

--

6 24408 ~\525 9 23417 31070 5745
- ,

7 13902 J167 7 20005 13419 566
,
I ~.

I

1
-- -

I ,

8 18716 413 8 31942 16162 259
I ~ --- ._._-- -
I I 9 16054 :~435 9 31942 19448 259
,



VALOF.ES DEI·' FAl'URAIJ"i;NTO_::.._PATRIHC<NI.OL:tQ,UinO - LUCRO LL~UIDO ,

. ,-
EI.íPRESAS FATUIlAJ:.lEH'l'O PATR.11QUiDO LUCRO LlQU1DO HoIPRESAS FATUR.A1U;J.l]"rrO PATR.LlQu1no LUCHO LIQUID

Cr$ 1.000,00 C~ 1~OOO,00 os 1,.00.0,00 .. .! ~
-

1 73605 27258 4,~92 1 102963 31736 5269 . ,

I

2 65822 41002 6152 2 79110 46218 3019
-

3 192500 89473 1123 3 .208159 88017 17851
,

... .".., .••...

4 , 80009 45468 1123 4 110000 62769 17299
, - . -

~ .<

,... 41527 25870 5181 5 59534 27722 3652J

6 25600 15231 478 6 36180 15332 2t;L1./ ,

,

7 39085 23049 5711 7 55684 31878 5098
--

8 29195 37380 7369 8 41732 48452 7322

- - .

9 56444 2::"429 1099 9 59682 31712 3486

.. -



1.~13 1.914

E!lPRESAS
FÂTLTH,iU~NTO PATR.I,IQUIDO LUCRO V:':lUiDO EMPBESAS F ATURM,llil\TTO PATRoLiQ.u1no LUCRO LIQUIDO
Cr$ 1.000,00 Cr$.1.000,00 Cr$ 1.,OOO,OÔ ~ r .;

." . . ...

i 45526 lJ803 195566 28484 i

158026 1 103101 I
I

-- '~

2 i:~673 136732
I

122163 65530 2 16722 i
I

I~
I

, 360613 2817 I

:; 290~78 156497 29861 3 I
I

.,

4 ; 158965 9509B 43432 4 11467 134132 13001
, --

5 90000 45350 11788 5 195166 26078 .,

I

6 52742 61313 15260 6 74060 17766

, l
7 47843 50911 607 '-7 '. 81961 3532 .

r.---..•-

8 79592 45598 1S272 8 92034 67245 25009-1---- ,,;,,-- . - - .

9 95397 37229 .3:nl 9 125126 8133 ,



.lIoL't J,,;.,,4'1..V 't -..q.UJ.~.L.'..V :± ---

4

llJ5 X Y
1.1 1.2 lo':; 104 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 101J.2.5 2.10 2.12 2013 2.14 2015 2.16 2017 2.18 2019 301 302 Li t:: Nm:?4.'-fm16··0 •.•

5 1 1 O O O 1 4 O 3 3 - - - - 1 - O 1 O 2 3,5 2 O ~.,90 7 Oi, ..- -
20 4 4 O O O 5 5 ~ O 3 3 - - - - - O 5 O 10 7,5 O 10 8e 6~, -1 4 O O O 5 5 4 O 3 3 3 1 O 1,7 3 11 1 4 O 3 .. 1 2 O 7,63 8,13-
4 16 O O O 20 20 ,J.6 O 12 12 5 1 O 8,5 9 5 4,5 20 O 15 3 10 O 46 5~
3 4 O 1 1 1 5 5 1 ') 4 5 1 1 1,7 3 4 O 5 1 o 3,5 1 1 8,79 9,léJ - .
12 16 O 4 4 4 20 20 4 J..2 16 5 1 5 8,5 9 20· O 20 5 O 1795 5 3 26 2°-
5 4 1 O O O 1 O 5 4 4 4 O O 2 3 5 O 3 1 O 1 5 O 8,08 8,1S

20 rt6 4 O O O 4 O 20 16 16 4 O O 10 9 25 O 15 5 o 5 25 O 3& 411

- -i

4 15 5 O O O o O 5 5 3 5 O 1 2 3 2 1 3 1 4 3 2 O 9,19 10:"' ..,5 ,..!...)-16 6 20 O O O O O 20 20 20 5 O 5 10 9 10 4,5 15 5 20 25 10 O 10} 1!.J.
3 4 O O O O O O O 1 1 1 1 O 2 2 1. 1 5 O 3 1 1 O 5,15 3,81

6 -12 16 O O O O O O O 4 4- 1 1 O 10 6 5 4,5 25 O 15 5 5 O 63 9°... - ~-- -5 1 ). O O O 1 5 O 4 3 - ... - - 1 - ,o 3 O 1 1 2 O 4,92 6,25,
l' --

16
I20 4 4 O O O 4 20 O 12 - O O - 3 - O ,15 O 5 5 10 O 7G 7~'-- - - '-5 1 O O O ~ O 1 1 O 3 1 - - - - 1 - O 3 O 3,5 1,5 2 O 4,21 5,468 ,..--'- s;-l20 4 O O O O 4 4- O "j n. 4 - O O 3 - O 15 O 17,5 7,5 10 O 28 9'~c. .-

5 1 O O O O 1 O k 2 3 3 O 1 2,3 3 1 O 3 1 1,5 4 3 O 6,83 8,4'1,/

S .- t ;20 O O O O A- O 20 8 12 O I) h II h O 1~- r:: r.' "0 1 'Ht ~., '

-
1

2

3
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H
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1
I
I

--- _~'- •••.••_ ..- _ "-y ..••.._· •.•.•• - •. · ..•., .••.•.•.••..-v

. .
ITD/I -

1 2 3 4 I- 6 7 8 9 ~l:tu1A I.IEDIANA ITEIW DENO Cfü.lÍ1il .>
PbRC;~PÇÃO

1 1010 5 o ' ·.6..•... 6 ,~ 2 1 3 4,5 3,94 4 11

2 2 5 o 6 6 II
~ 2 1 '; a, ') ~.94. 4. 11t -3 3 5 o 6 6 4 2 1 .3 4,5 3,94 4 11.4- 4 5 3 6 6 4,,5 2 1 3,5 4 4,14 4 11, 13a. I

5 5 4,5 3 6 6 I' 2,5 1 3,5 4,75 4.14 4 11, 13br

6 6 4.5 ~ 6 6 ,L 2.1) 1 ~ '" /, 7'" 11 1t1 t1 '1, J lh...
7 1 4,5 3 6 6 I~ 2,5 1 3,5 4,75 4.14 4 11, 13b -8 8 4,5 ' 3 6 6 I~ 2~5 1 3,5 4,75 4,14 4 11, 13b-9 9 5 O 6 6 i~ 2 1 3 4,5 3.94 4 11

10 10 ) O 6 6 i~ 2 1 3 .4LL 3.94 4- 11
11 11 5 O 6 6 Lf " 1 3 4,5 3,94 4 11c ,

12 2019 5 5 5 5 c: 2 6 '5 2.') 4.S ') qI

13 3.1 5 r- 5 6 r: 2 5 4. ') 4.67 5 22) . -: .•. - ..>

14 .502 . 5 5 c' 5 LI ? 3 4 5 4,22 5 4' J --'
15 405 5 6 5 ,- c' 2 C) L1 4.88 :2 1I) ! v
16 408 1 5 3 5 '~í 1 1 3 2 2,89 3 16-
17 2.5 O O O 6 .t t1 , O L1 J, ••8 1 8f
15 10 O O O O li I 1 1 o. ? ?8 1 I 8(1

19 12 5 5 5 5 " 2 I 6 5 205 4,5 5 9.>

20 13 5 5 5 ti; 2 6 S' 2.5 4.5 2 9
21 14 3 4 1 f 2 1 3 1,5 2,61 3 6
22 15 2,5 5 2,5 I 5,5 :í 2 6 4~5 2 4,34 4,5 9 e 10

23 16 5 5 :5 5 c' 2 6 (- 2,5 4,5 5 9.> J ..~..
, :24 18 5 5 ;5 ' J 'i:;

" 2 6 5 215 . 4,5 5 9J .)

I,ILn1A 5,563
,

5,813 4,281 2,063 2,188 4,8754,65 2,563, 3,531
.-==~

1~ --\CLASS. 4- .'7~ Zn ' :í G 9!1t I 8e I 66 36
-



It/

. A coluna (l) moat ra maiS uma 'vez os escores e classifi cação vrdtnal

da variável acaptação.

As coLunas (2 e 3) mostram o número d.e empregados de cada firma e

a ordem das 9 empresas quanto a esta vari8'vel.

A coluna (4) mostra a ordem das empresas em relação ao pa't r imôn l o

líquido médio no período.

A coluna (5) mostra a ordem final de tamanho , baseada nas ordens de

núm e ro de empr-egados e PLo '

A coluna (6) mostra os escores e a classificação das empresas qua~

to à variável percepção.

'As colunas (7 e 8) r.o s'tram as ô.a't as de fundagão das empresas e a
.. ,.." .correspondente c'Laasã f'í caçao de idade, tendo a mais nova figurada e!1

meiro lugar.

A coluna (9) mostra a classificação das empresas em relação à cfi

cácia mercadológica, obtida pela m~:l.ia das classificaç~es em temos de

VDAS/PL (o) (1 1) e VDAS Col (12) \.

A collma (10) mostra a classificação das empresas em relação ao de

aemp enho econômico, obtida pela m~à.ia das' classificaç~es em torno de -\rD~~/

"'!o.



A cada empresa, nt~erada de 1 a 9, correspondem duas linhas; na

superior apar ec era os escores elos itens, na inferior estes escores foram

multiplicados pelos respectt~~s pesos.
N

Na pemUtima e l11tima colunas nao mos't rado s os escores finais e

classificação de cada empresa quanto ~ capac í.dade de adaptaç~o, cons l de

rando-se respectivamente o conjunt o de 24 e de 16 i tens, respondi.:1.os por

todas as empresas da amostra.

Convémrelembrar que o primeiro ccnjun-;;0 de 24 i tens foi o con-

siderado no estado particular da.s empresas de f:J.açã:oe tecelagem, LncLuln

do 8 itens de produção relativos a tecelaGem, n~o respon"l}dos· por 3 emp~

sas que só fa~iam fiaçâ:o. O segundo conjunto de 16 1.tens foi consiceradc-

para as 9 enpr esas da amostra in1cial.

·i



EY.PL!CAÇÃO DO QUADRO í

A primeira e ~ltima col~~a mostram respectivamente os itens do
questiontiriode adaptaç~o e os correspondentes do questionário de percel2..

çao.
Os escores para cada empresa e os resultados se referem aos esco

res méaios dos :i.tensde percepç~oo Assim, por exemplo,o escore 4,5 da em
presa ndmero 1, na quinta linh~se refere ~ media dos eocores dos itens 11
e 13a do qucstioná~io de percepção.

Como foram selecionados 16 ou 24 dos 52 itens de adaptação, cor
respondente seleção foi feita no question~rio de pe?cepç~. As duas 1lti

Nmas fileiras mostram os escores de percepçao de cada emprésa com a respect!
va classificação.



F A TOS OBJETIVOS D O A!'rJ3IEH'l'E

Principais mudanças ocorrid.as no ambiente ou meio externo da indústria

de f:i.a.ção e tecelagem no Brasil, pr-í.ncf pa.lment e nos aspeotos econêmí.co

tecnológico, no per:íodo ..'de 1970 a 1974-

e

No,m . _
PReF!SSÃO ------------------------------------
DATA

P12{GmrT A:

Sob seu ponto à,e vista, qual o grau de Lmpor-t ânc ía do cada um dos fat,2.'
..,

res abaí xo em relaçao ao crescimento, sobrevâ "'lência, estabilidade, r-errt abI

lidade e eficiência das empresas de fiação e tecelagem da ind1stria têxtil

no período 1970 a 1974, no Brasil?

Numere cada fator de 1 a 6 conforme o.considere:

6 - Mu1.toalta importância

5 - Alta importância

4 - I\I~dia import@.ncia .

3 - Baixa importância

2 - Muito bab::a :tmportânc í a

1 I rrel evarrt e

1. Uecessidaà.o de mod.e'rní.zação do maquã nãrd o para exp;:md.ir

a prod'lç~O e melhor enfrentar os maiores nivels de demanda de

merc~dc interne e as novas oportunidade de exportação.

v
_ 2. N'ecessidade de aperfeiçoamento do controle de qualidade

dos fios e tecidos dadas as ma.í.or ee erlgênci.as do mercado inter

no e especialmente do ner cado externo.

_ 3. Necessidade de se i.mportar maquinário, a :fim de aumentar

e melhorar á produção.

4. Necessidade de se contratar maior número de engenheiros -

e têcnicos têxteis.

.,
v

_ 5. Necessidade de melhorar a qualificaç~o da m~o-de-obra ,

treinando mestres e contra mestres nas nov~s t~cnicas de prod~
N •çao e controle de qualldade~

49

mailto:import@.ncia


- 60 Necessià.ade de se realizar associaçoes com outras e!:!,

presas, a f1m de aumentar a integraç;o vertical de novos prE.

dutos e processos.

v'

_____________- 7. ... ...
Necessidade de invert er as proporç oea de produçao de

fios e tecidos naturais e sintético~l com predominância dOE!

primeil~s, a partir ~o final de 1973, dada a gran~e elevaç;o-

nos preços dos sintéticos, em conseqüência do aumento do pr~

ç o do petr6leoo

_______ - 80 Necessidade de introduç;o de novas t~cnicas de prod~-
...

çao tais como:

a) Texturisaç;o - estirizaç;o simultânea de fios sin
tátiçoso

..• .
Produ9ao de tecedos de malha com inserçao de urdu
se através elas técnicas de Kettenstubl e Baschel.-

c) Filatórios de 8.11500.;0tipo open-end.

a) Ciline.ros rotativos na estamparia ao invés do uso
de quadroso

e) Teares sem Lançac.edr-ae s

f) Teares automático~.

g) Novas técni cas de a.cabamerrto do tipo "não enruga".

_____ h) Sistema sublisJ ,<ltio por transferência para est ampaz-

i) Fiaç;o para l~, técnica----
_ 9. Necessidade de se di versifi car a proauÇ~ quanto aos--------
empregada, tendo em vista as novas tend.~ncias da .moda e deman-da da ind~stria de confecçoes.

____ ~ __-10. Cpcrtu!").iêtadede se aiversificar tam-bémpar-a a ma1hria ,

dado o grand.e or-e ac'í merrto da. demanda :i.nterna de roupas de !IlP..

lha, a partir da princ~pios de 1972.,
_ 11. Necessidade de se ampliar a in!~uência do Departam~

tó de I.Iarketing na tcmada de decis~es quantc ao planeje.mento-

da produção, desenvolvimento de !'lOVOS produtos e aperfeiço.§!:.~

mento do controle de qualidadeo

_ 12. Necessidade de melhor se preparar para atender ~ dem8.!!,
-------

da externa aprove1.tando os á ncen t ãvo s tributários concedidos
I .

pelo Governo para. a ex,,?ortaç;o de manufaturados, at ravês de: .
a) Criaç~o de 6rgão interno especializado em comé~

cio exterior'ou d.edicado ã s vendas ao exterior.

b) Ampliação do número de representantes noexte:ricr.-----
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o) PaJ.'tiCÍ-pé1C(~oOU vlsita a feiras têxteis no exterior ••

a) r.iaior :proporç~o da pTocluç~o (lesti nar a h ex o:-tação.

_____ - 13_ neceG;::ià.a~l(Jd e realçar a Lmpo r-tân oi a a funçio de

ting da empresa, da/l.as as novas COi'lG i ç~es da conco r-z-ônct a j nter-

na e externa, esr,eci.alment e De; quo s e refere a:

a) PesQ.uisa de mercado.

b) Problemas de comér-c ío exterior.

_____ - 14. Necessidade ô.e assoc1.ação com outras empr aaa s , a f'Lm de

aumentar a i'nteGrl1çâ:o horj zonta1 (comsrc:i.ali zação) •

. - 15. Hccess'ldaie de se ampliar o número dos t:;randes cli ent es nas

vendas a fi.fi de ee coris egut r me.i 01' estabilidade no mercado.

/ - 16.--~--
. ..•

N ec asrs i d.ad.e de aaeoc i aç ac com empresas estran.:;eiras, a

fim ele absorver kn ow-Jrow na prcdução.

_____ - 17. Héces8idade de aumentar a próporção de capital próprio na

estrutura do capital da empresa, t 611(1.0 em ví s.ta o encarecimento -

do f'í nan ct amcnt.o de terceiros ~ par t í r de Jun 73.

_____ - 18. Necessidade de se red.uzir o valor a.OS esto1ues, contas a

receber e caixa, a paz-t ir à.e 1973, tendo em vistas as

dades da cr~d~to e liquidez. ~

0.i.ficulc.a

- 19. Necessidade de se amp l.La.r a r-ed e de fontes de financiamen-

to para se coris ogut r maior estabilida.de.

- 20. Necescirlaà.e de se aopliar' e aperfeiçoar o órg~o de (;On1;rO

le de custos, dada a atuação de CIP.

- 21. Oportun5.à.ade de bens negócios através (te investimentos na

área da SUDDTE1 abr-Lnd.o novas fábri cas têxtei s ,

w'-. _
f

l

- 22. Necessia.ade de se nioderni3r a aI ta e mér5a admin:istraç;:o-
1 .

pela contrataçã:o de profissionais de n:rv~l· 3upériora

- 23. Necessidad.e de profissi.onalização da cúpula ad.minis't:rativa-----
pela participação de di~cetores e cerentes em cursos de adntn-LstrE:,

...•
ç ao ,

- 24. Necessidade de se r.1odernizar a ad.ministração e orG'aniz~-----
ção da empresa aLravés da contratação de serviços especi.al; zados-

de firma de consu1 toria. I
- 25. Necessiõ.a.de de se montar um centro de processamento de da-----
dos na empresa, a l"l.m de a t end er- ~~ novas exigências de anált se-

• H
e pro caas eraen to de ~nformaçoes.
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.AlillXO 7

DE AO AMB1ENTE

(Per:t:'odoConsiderado: 1970 - 19(4)

EMPRESA ------------------------------------------
DATA ------------------------------
CIDADE-------------------------
NO DE FUSOS • _

H~ DE TEARES

NQ DE EMPliliG.ADCS------------------
o'

1. H A R K ]i T I II G
.,

1.1) nrve1 hierárquico do Chefe do Departamento de Marketing em 1970 e

1974.
1970 _

1974 _

1.20) Efetivo do pessoal do Depart~IÍenTo de l1arketi.ng em 1970 e 1974.

1970 pessoas

1974 pessoas
1.3) Nrimero de pessoas com ireil1amen~o .0\.1 .LOj.o!Uê:l.Ii:U

keting. __________________~=------pessoas

1.4) Existência e ano (ta criação de órgão de pesquisa d.e mercado"

ExistênciM NÃO
I
t

•.•
Ano da Criaçao: ANO

M~S _

1.5) Existênoia e ano da criação de órgão especializado em com~rcio ex

terior.

Existência:
Ano da. Criação: Al~O _

lwits ~-----

SI!>! Nlo
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1.6) NÚIDeT.Ode feiras têxteis no exterior em que a empresa

no perf odor

participou

Foir'a.s

L.r) Número de feiras têxtels no exterior v'i sâ t ada s por pessoal da

presa, no período (Excluídas as de pa:!.'-Gicipaçâ:oda empresa).

Feiras

em

1.8) Número de representantes da empresa no exterior.
________ repres cn tant es

1.9)Número de novos produtos desenvolvidos por iniciativa do Depart~

mento de Uarketing
______________ novos produtos

'.~;o)Participaç~o do Departamento de Marketing no pl~nejamento da com

posiç~o da linha de produç~o (Tipos do fios e tecidos quanto ao uso e ma

t~ria prima) ~

l:Iuito baixa Baâ xa Alta Nuito Alta

2.1) Participaç~o do Departamento de' r,iarketing no grau de aprimorame!!.-

to do controle de qualidad.e dos produtoso

Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa

202o)Va2~aç~0 anual das despesas ~~ propaganda (Indice 100 para 1970).
1970 1971 1972 1973 1974

2~- P R O D U C Ã O

201) Investimento s realizados na aqui sição de aparelhagew de test es J.e

controle'de qualidade.

Investimento (s)
Âno (o)

•~ I 202) Investimentos realizados ~a ccmp~a e instalaç~o de aparelhagem de

:climati zà.ç~o.

Investimento (s)
~o (s) _

203) Investimentos reali zados na compra de maquinário de f5 açê:o e teé~

,lagems
. - Nacional Estrangei rcFiaçao :

A.">l0 (s)

Tecelagem .Nacional • Estrangeiro. •
-c.
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Âno (s)

Ma.lharia : Nacional ; Estrangeiro ---204) Proporção de filat6rios de algodão tipo oren end em utilização._________________% da produção

205) Proporção de teares automáticos, em utilização:
1970 %
1974 %

206) N~ero de máquinas de menos de 5 anos, existentes:
Fiação %
Tecelagem %

2~7) - lançadei rasProporçao de teares sem exi st ent es:

%
208) ... "nãoÂdopao de técnica.s de acabamento do tipo enruga"

SIl~ -NAO A.1'{O

2~9) Adcç~o na

sIM
esta..1J1paria do sistema S'lblista:~ por transferência.

NÃO ANO Sublistatic-------------------
2010) Idem da técnica de rolos ao inv~s de quadros •

....
NAO ANO ---------------- Rolos

!

2011) ..,
utilização de fi )s t exturi zadosProporçao de

1970 %
1974 %

2.12) Existência e ano da criação de orgio de pesquisa de padronagem e

estamparia.

Existência

Ano da cria~ão:

SIM ..•
NAO

2013) Grau de compocição ao acabamento

St;;II! acabamento

Acabamento comum

Tinto

Estampado

Especiais

2.14) Grau de integração vertical da empresa, quanto as fases de fiação,

,-,
-\

tecelagem e acabamento.

1 fase
2 fases _

3 fases _
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:.

2015) Grau de clhrersificação da produç~cd.e -tecidos quanto:

uso- TIPOS

Tecido Malha

Camisaria ------~
l<iasculinos-------

Xad rez _

Liso ------
Femininos ------- Estampado-----

•..•Decoraçao ~ _

tapetes e forrações

Cruz----------------------
Industriais ------
Outros tecidos -----

Jacquard _

Listrado -----
Bordado _

Oama,mesa e felpudos- _

MÇl,quineta.----
Fio fiado --_ ..••..-
Filamento ----
Fia + Filamento -

2016) Grau de produção de tecidos de malha.

Oa.m.is ari a ---------
Masculinos

Femininos --------------
Total da malharia

2.17) Grau de uso de novas técIlicas na malharia;

Kettenstuh1 ------------------%
Raschel

Á. "-- 70

Circular %--------------------- ~
Retil!nea %

2e18) Grau da produç;:o de fios, tscidc:3 ou ma'Lhas qua.Yltó· a ·mat~I'ia--priIlla.:

•I
•,

FIes- .
·1

TECi~OS HALRAS
..,La _

Algodão _

Poliester ----
Acrflico ------
Nylon _

lA:istos _

Acetato--------
Elastoméricas. _

POlipropileno _

Juta e sisal -----

__--1 -
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1970 1974
Fios e tecidos: Naturais

Artificiais

Sintéti cos

'Mistos

2e 19) ExIstência e ano da criação de 6rgão de pesquisa e desenvolvimen

tos de produtos e processoso

Exi stência :

Ano da .cri ação;

NÃO
_______ m1:s _

.,/ 2.20) Ordemhierárquica do Chefe do 6rgão de pesqui sas

1970
1974

2.21) Variação de verba do órgão de pesqui sas (Indtce 100 para 1970).
1974 ·1· Indi ce

2c.22)Efetivo do pessoal trabalhando no órgão de pesquisas:
1970 pessoas

1974 pessoas

3" - P E S S O A L. A D 1:· I n 1ST ?c AÇ Ã C GERAL

3.1) lJÍ1merode profissiona:ls de nIvel superior existentes no in:rcio e

no final do per:rodo%

Advogados

Contabili stas

Administradores de empresa

Analistas de sistemas

Rngenheiros (não t~xteis)

Economistas

. 3.2) Nl1merode engenheiros. t~xteis e técnicos têxteis .existentes

infcio e no final do per!odo:

no

Engenheiros têxteis

Técnicos têxteis

3.3) Ndmero de mestres e contramestres que frequentaram oursos

treinamento espeoializado de produção, e controle de qualidade.

pessoas

. de

56
4 - ~

'..



3~4) N11merode administraocres que frequentaram cur so s de admt.nl s't re.
...

ç ao no perfodoo
________________________peGsoas

305) Nmnero de pessoas do DepartaGlento de narketing que fizeram

s oa ô.evendas ou l:Iarketlng.

cur

________________________pessoas

3~6) Despesas com serviços de consultoria. administrativa fei tas no p~

ri"odo.
cruzeiros ~rea ---------------------

3.7) Investimento em equipamentos paz-a processamonto e1etrôni co de da

dos no perfôdoo
cruzeiros

3.8) Amplitude, no tempo, de planejamento de vendas da empresa:

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos

3(>9)Efetivo do pessoal espec-i.a1izado em conta.bilidade e controle d.e

custos:
1970 _

1974 _------

pessoas

pessoas

4. F ! H A 1<19 Â S

:"1 __
U,.vo

~~ 3' ~A nezembro de 19~2 a 31

de dezembro de 1974:
1972

31 :Dez

12'73
30 Jun - 31 'Dez

1;J74
30 Jun-·31 Dez

EstoCiue
t Conta.s a. receber .
I

,
Caiza.

.\

t
Capital próprio

Capi tal de terceiros

4.2) Participaç~o percentual nas vendas dos três maiorez cli entes ·.da

empresa no infcio e no final do per·fodos

1970

19'74

:;,
".....--~~-_.~ -_ .. -- .-._-~ .•.~,



4.3} Associaç~es reali zadas com out ran empresas da j.nà.ústria t~xtil

f
' t . s, ..., • 1a rm de aumen ar o grau de ul·"egraçao vertlca :

________________________~_ assoc1açoes

404) Investimentos realizac.os na áI'ea da SU-DENEna i.nô'6.stria têxtil.

--------------------------- cruzeiros

4~5) Valor do patrimônio l:rquido no in:tcio e no final do per!oclo

1970
1974

oruaeiro s-------------------- cr1;.zeiros

4.6) U'dmel'ode entidades de cr~di to que já concederam financiamentos

i erepresa no per!o~o:

4.7) Associações real,izaàas com outras empresas a- fim de aumentar a

i t
- , ( .,.., , .

n esraçao hor2zontal comerc1él.lJZaç;:10).
• fOI

___________________________assoc2a.çoes

408) Associações realizadas com empresas estrange'ras, a fim de ab

. solver knov-sh 0'V1o . ..,
_______________________________assoc1açoes.
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