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RESUMO 
 
 

O trabalho busca estudar o uso dos indicadores macroeconômicos no planejamento 
estratégico, considerando a percepção dos altos executivos brasileiros. O planejamento 
estratégico é um processo gerencial de grande importância dentro das empresas de todos os 
portes e setores. Um bom planejamento impulsiona a empresa na direção correta, auxiliando 
para que ela possa antecipar-se às ameaças e fazer um diagnóstico de oportunidades e 
melhorias. Os indicadores macroeconômicos representam essencialmente dados e/ou 
informações sinalizadoras do comportamento (individual ou integrado) das diferentes 
variáveis e fenômenos componentes de um sistema econômico de um país, região ou estado. 
Estes desempenham um papel fundamental tanto para propiciar uma melhor compreensão da 
situação presente e o delineamento das tendências de curto prazo da economia, quanto para 
subsidiar o processo de tomada de decisões estratégicas dos agentes públicos (governo) e 
privados (empresas e consumidores). O desenho da pesquisa seguiu um modelo qualitativo- 
quantitativo, realizando 12 entrevistas semi-estruturadas, seguido da realização de uma 
sondagem junto a 416 empresas que operam no Brasil. Como resultado da pesquisa concluiu- 
se que os altos executivos sabem da importância do uso dos indicadores macroeconômicos no 
planejamento estratégico, e para outros acompanhamentos e decisões das empresas, e 
destacam que este ponto ainda não é totalmente incorporado no processo do planejamento 
estratégico, funcionando hoje, na maioria das empresas, somente como uma fonte de consulta 
e confirmação. A análise das duas variáveis, segundo a ótica dos altos executivos, resultou no 
destaque de outras duas variáveis interessantes para trabalhos futuro: a reputação corporativa 
e a cultura corporativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Indicadores macroeconômicos; Planejamento estratégico; Gestão do 
Conhecimento; Confiança. 



ABSTRACT 
 
 
 
 
The work studies the use of macroeconomic indicators in strategic planning, considering the 
perception of senior Brazilian executives. Strategic planning is a management process of great 
importance within companies of all sizes and sectors. Good planning drives the company in 
the right direction, helping so she can anticipate the threats and make a diagnosis of 
opportunities and improvements. Macroeconomic indicators mainly represent data and / or 
signaling information behavior (individual or integrated) of the different variables and 
phenomenon components of an economic system of a country, region or state. These play a 
key role both to provide a better understanding of the present situation and the design of short-
term trends in the economy, and to support the process of making strategic decisions of public 
officials (government) and private (businesses and consumers). The design of the research 
followed a qualitative-quantitative model, conducting 12 semi-structured interviews, followed 
by conducting a survey to 416 companies operating in Brazil. As a result of research it was 
concluded that top executives know the importance of using macroeconomic indicators in 
strategic planning, and other accompaniments and decisions of companies, and point out that 
is not yet fully incorporated into the strategic planning process, running today, in most 
companies, only as a source of information and confirmation. The analysis of the two 
variables, from the perspective of senior executives resulted in the highlighted two other 
interesting variables for future work: trust and Brazilian culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Macroeconomic indicators; Strategic planning; Knowledge management; Trust. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os desafios que os gestores enfrentem hoje para manter as organizações competitivas 

crescem exponencialmente. As intensas e profundas transformações políticas, econômicas, 

culturais, sociais e tecnológicas exege das empresas uma ampla reformulação nas suas 

estruturas e estratégias para que se mantenham competitivas. 

Em virtude dessas mudanças e do grau de incerteza no ambiente competitivo, 

identificar fraquezas, oportunidades e ameaças, planejar e definir as estratégias, redefinir 

modelos de negócio, buscar melhorias no processo estratégico são alguns dos desafios das 

organizações atualmente. 

Em função dessas constantes mutações no cenário de negócios, a definição da 

estratégia que a empresa deve seguir funciona como um grande desafio. Segundo Ansoff 

(1980) uma organização deve usar a estratégia para identificar e responder de forma rápida as 

ameaças e acontecimentos que possam influenciar a organização. 

O planejamento estratégico aparece neste contexto como o processo prático através 

do qual a empresa se mobiliza para atingir o sucesso e construir o seu futuro tendo como base 

as estratégias definidas, por meio de um comportamento proativo, considerando seu ambiente 

atual e futuro. Oliveira (1999) define o planejamento estratégico como um processo gerencial 

que permite estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de 

otimização na relação da empresa com o seu ambiente interno e externo. 

Funcionando como um dos pontos analisados no processo de planejamento 

estratégico, os indicadores macroeconômicos representam essencialmente dados e/ou 

informações sinalizadoras ou apontadoras do comportamento (individual ou integrado) das 

diferentes variáveis e fenômenos componentes de um sistema econômico de um país, região 

ou estado. Estes desempenham um papel fundamental tanto para propiciar uma melhor 

compreensão da situação presente e o delineamento das tendências de curto prazo da 

economia, quanto para subsidiar o processo de tomada de decisões estratégicas dos agentes 

públicos (governo) e privados (empresas e consumidores). Ferreira, Cassiolato e Gonzales 

(2009) descrevem como um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a 

evolução do aspecto observado. 
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O objeto do presente estudo são os altos executivos das empresas brasileiras 

classificadas como grande porte, considerando para esta definição a quantidade superior a 500 

pessoas ocupadas (SEBRAE, 2015). As empresas que participam do estudo fazem parte da 

base de dados que participam das Sondagens Empresariais do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas (IBRE /FGV). As sondagens são levantamentos 

estatísticos que geram informações usadas no monitoramento da situação corrente e na 

antecipação de eventos futuros da economia (IBRE, 2015). Neste estudo foram consideradas 

as empresas de grande porte e com representatividade, em relação a sua receita operacional 

líquida, que participam mensalmente da Sondagem da Indústria de Transformação, Sondagem 

de Serviços, Sondagem do Comércio e Sondagem da Construção. 

Como objetivo do estudo, pretende-se analisar o uso dos indicadores 

macroeconômicos dentro do planejamento estratégico destas empresas, segundo a percepção 

dos altos executivos brasileiros. 

 
 
1.1 QUESTÃO DO ESTUDO 

 
Considerando a importância para o desenvolvimento empresarial a elaboração de um 

planejamento estratégico eficaz, uma análise do uso dos indicadores macroeconômicos, 

segundo a percepção dos altos executivos brasileiros, torna-se necessária, sendo elaborada, 

para tal, a seguinte pergunta de pesquisa: 

Qual o uso dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento estratégico, 

segundo a percepção dos altos executivos brasileiros? 

 

 
1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 
Com base na questão de pesquisa apresentada foram elaborados o objetivo geral e os 

objetivos específicos para essa dissertação. 

 
 
1.2.1 Geral 

 
 

A pesquisa tem como objetivo geral conhecer a utilização dos indicadores 

macroeconômicos dentro do planejamento estratégico da empresa, segundo a percepção dos 

altos executivos brasileiros. 
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1.2.2 Específicos 
 
 

Com este trabalho, pretende-se adicionalmente: 
 

• Caracterizar a percepção dos altos executivos brasileiros considerando, 

separadamente, os seguintes segmentos: Indústria de Transformação, Serviços, 

Comércio e Construção¹; 

• Realizar o levantamento dos principais indicadores macroeconômicos utilizados 

pelas empresas brasileiras que participaram da pesquisa; 

• Identificar quais Instituições foram mais destacadas como fonte de consulta dos 

indicadores macroeconômicos pelas empresas brasileiras participantes do estudo; 

• Pontuar a utilização dos indicadores macroeconômicos no cotidiano das empresas 

brasileiras que participaram da pesquisa. 

 
 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

A relevância deste estudo baseia-se na análise de como os indicadores 

macroeconômicos elaborados por instituições renomadas da área são utilizados no contexto 

estratégico das empresas. Hoje não existe um acompanhamento “pós divulgação” dos 

indicadores que entenda como são utilizados, como são inseridos para o desenvolvimento das 

organizações ou qual a sua relevância para as escolhas estratégicas. 

Foi escolhido o processo de planejamento estratégico para investigar o uso dos 

indicadores macroeconômicos, por tratar-se de um processo estruturado tendo como um dos 

objetivos o sucesso na implantação das estratégias traçadas pela empresa. A estratégia é uma 

área de significativa importância para os estudos em administração, tendo em vista o impacto 

das decisões e ações estratégicas para o sucesso ou insucesso das empresas. Ao mesmo tempo, 

a discussão sobre as formas como as empresas obtém e sustentam o desempenho superior vem 

adquirindo importância cada vez maior, tanto no debate acadêmico como na prática gerencial. 

 
 
 
 
 

¹ Classificação considerando a CNAE 2.0 (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) – IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 



 

Com isso, as empresas precisam cada vez mais de ações rápidas e consistentes como 

resposta ao movimento intenso do mercado. A relevância deste estudo repousa na necessidade 

do melhor aproveitamento e do possível aprimoramento dos indicadores macroeconômicos 

apresentados no mercado dentro do planejamento estratégico das empresas. 

 

 
1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 
O tema em discussão é bastante amplo. Propõe-se a discussão conjunta de Estratégia, 

Planejamento Estratégico, Dados, informação e conhecimento e Indicadores 

Macroeconômicos. Mesmo se restringindo a dois destes tópicos isoladamente, tem-se um 

tema ainda amplo. Portanto, o tema específico de interesse é apresentar a importância de cada 

módulo para o desenvolvimento das empresas, focando nos indicadores macroeconômicos, 

pois se entende o quanto é importante, ele próprio, para o sucesso do planejamento estratégico 

empresarial. 

A problemática passa pela compreensão das partes e principalmente das interfaces e 

relacionamento entre elas, por parte dos entrevistados. 

Considerando a complexidade do objeto pesquisado, e os objetivos que pretende-se 

alcançar, optou-se por realizar o estudo com profissionais que desempenham funções 

estratégicas e que respondam por empresas com representatividade no mercado. Esses devem 

assumir os cargos de gerente, diretor, vice-presidente, presidente, sócios ou proprietários. 



 

Os altos executivos precisam compor o quadro de funcionários de empresas 

brasileiras, classificadas como grande empresa (com 500 pessoas ocupadas ou mais2), 

considerando o critério apresentado na tabela3: 

 
Quadro 1: Classificação das empresas quanto ao porte 

Setores 
Porte 

Indústria e Construção Comércio  e Serviços 

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas 

Pequena empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

Fonte: SEBRAE, 2015.  
Adaptado pela autora 

 

 
As empresas que participam do estudo fazem parte da base de dados que participam 

das Sondagens Empresariais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 

(IBRE /FGV). 

 

 
1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 
 

O presente estudo está estruturado em sete capítulos, e anexos: 
 
 

• Capítulo 1 – Introdução. O primeiro capítulo apresenta o tema a ser 

pesquisado; seguido da questão da pesquisa e do problema; são definidos os objetivos geral e 

específicos; a relevância e delimitação do estudo e, por conseguinte, a organização do 

trabalho. 

• Capítulo 2 – Fundamentação teórica. Neste capítulo são abordadas as temáticas 

utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Inicialmente debatem-se os conceitos de 

estratégia, abordando os principais pontos e conceitos do planejamento estratégico. Seguido 

pela exposição dos temas: reputação corporativa e dados, conhecimento e informação. 

 

² Pessoal Ocupado Total compreende a totalidade das pessoas ocupadas em 31/12 do ano de referência da 
pesquisa, com ou sem vínculo empregatício, remuneradas diretamente pela empresa. Foram consideradas as 
pessoas afastadas em gozo de férias, licenças, seguros por acidentes, etc., mesmo que estes afastamentos não 
tenham sido superiores a 30 (trinta) dias. (Fonte: IBGE) 

 
3 SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) – Anuário do Trabalho na Micro e 
Pequena Empresa/2014. 
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• Capítulo 3 – Metodologia da pesquisa. São apresentados nesta etapa os 

métodos utilizados para realizar o estudo. Apresentam-se o universo e suas características, as 

etapas e as ferramentas utilizadas na coleta de dados, e ainda as limitações referentes ao 

método e as técnicas escolhidas nesta pesquisa. 

• Capítulo 4 – Análise dos resultados. No quarto capítulo exibe-se os resultados 

considerando a revisão de literatura e a pesquisa aplicada, contendo o relato do pesquisador ao 

final com a análise das informações obtidas durante as etapas do estudo. 

• Capítulo 5 – Considerações finais. Neste capítulo são analisados e resumidos 

os pontos abordados nos tópicos anteriores, respondendo os objetivos traçados inicialmente. 

• Capítulo 6 – Recomendações para trabalhos futuros. No sexto capítulo são 

destacadas as implicações do estudo, proposta as contribuições acadêmicas e gerenciais, e as 

limitações de pesquisa. 

• Capítulo 7 – Referências. Apresenta as referências bibliográficas utilizadas no 

estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram considerados neste capítulo os 

principais conceitos de estratégia, planejamento estratégico, dados, informação e 

conhecimento, indicadores macroeconômicos e confiança estabelecendo a revisão da literatura 

do estudo. 

Na abordagem de estratégia e planejamento estratégico serão abordadas algumas 

tipologias que foram propostas ao longo dos últimos quarenta anos. 

 

 
2.1 ESTRATÉGIA 

 
 

O desafio da escolha estratégica é complexo para os executivos que participam e 

decidem a estratégia que a organização deve seguir. Na literatura existe inúmeras versões do 

tema, e cada uma delas, com a sua abordagem. 

Ansoff (1965) apresentou de forma pioneira a matriz de Ansoff, nela o autor 

classifica a estratégia empresarial em quatro categorias: 

 

- Penetração de mercado: utilizada para investigar produtos tradicionais em um 

mercado tradicional; 

- Desenvolvimento de produto: utilizada para investigar o mercado tradicional com 

produtos novos; 

- Desenvolvimento de mercado: utilizada para investigar um mercado novo com 

produtos adicionais; 

- Diversificação: utilizada para investigar novos mercados com novos produtos. 
 
 

Ansoff (1980) aborda como uma organização deveria usar a estratégia para 

identificar e responder de forma rápida as ameaças e acontecimentos que possam influenciar a 

organização. Alguns anos depois, Ansoff (1987) apresentou uma teoria baseada em suas 

observações sobre o comportamento estratégico, classificando os possíveis comportamentos 

em: Orgânico, Reativo, Ad-Hoc e Sistemático. 

Porter (1980) apontou sua proposta para estratégias genéricas: 
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- Liderança em custo: o custo total da empresa deve menor que o dos seus 

concorrentes; 

- Diferenciação: a empresa deve oferecer um produto ou serviço que oferece atributos 

considerados únicos, cujas características o distingam daqueles oferecidos pela concorrência; 

- Foco: a empresa deve concentrar a atenção em um particular grupo de clientes, linha 

de produtos ou mercado geográfico. 

Para Porter (1985), as empresas devem considerar e aplicar apenas uma das três 

estratégias genéricas para obter um melhor desempenho. Bertero, Vasconcelos e Binder 

(2003) destacam ainda que a estratégia seguindo a perspectiva de Porter (1985) é um processo 

racional de cálculo e análise desenhado para maximizar as vantagens de longo prazo. 

Vasconcelos e Cyrino (2000) apresentam um modelo como tentativa de síntese das 

teorias estratégicas focada sobre a noção de performance e da vantagem competitiva. Para os 

autores o modelo é considerado como a ocorrência de níveis de performance econômica 

acima da média de mercado em função das estratégias adotadas pelas firmas 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Os autores classificam as teorias de estratégias empresariais segundo o ponto de vista 

da origem da vantagem competitiva e das abordagens segundo suas premissas sobre a 

concorrência. Em relação a vantagem competitiva, Vasconcelos e Cyrino (2000) diferenciam 

aqueles que acreditam que a vantagem competitiva como um atributo de posicionamento, 

exterior à organização, derivado da estrutura da indústria, da dinâmica da concorrência e do 

mercado, e os que acreditam que a performance superior decorrente das características 

internas da organização. 

A questão da vantagem competitiva é dividida em quatro modelos explicativos: 

análise estrutural da indústria, recursos e competências, processos de mercado e das 

capacidades dinâmicas (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). Os autores também dividem os 

pesquisadores das teorias estratégicas em dois grupos: o primeiro é composto por aqueles que 

possuem uma visão estrutural, fundamentada em equilíbrio econômico; e o segundo por 

aqueles que consideram os aspectos dinâmicos, destacando a inovação, por exemplo. 

Mintzberg (1979) destaca que a estratégia definida pode mudar de acordo com a 

escolha da gestão, ou seja, o autor afirma que a estratégia não é um plano fixo. Mintzberg 

(1987) descreve os cinco P’s para conceituar a estratégia em seu estudo: 

 
- Plano (Strategy as Plan): planos desenhados para atingir resultados consistentes 

com os objetivos definidos; 
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- Tática (Strategy as Ploy): manobra específica para enganar um concorrente, induz à 

competição direta. 

- Estilo (Strategy as Pattern): consistência em comportamento ao longo do tempo; 

- Posição (Strategy as Position): a localização de determinados produtos em 

determinados mercados; 

- Perspectiva (Strategy as Perspective): a maneira fundamental de uma empresa 

fazer as coisas; 

 

A estratégia como plano e como padrão de comportamento são destacadas para os 

autores como “ambas as definições parecem válidas: as organizações desenvolvem planos 

para seu futuro e também extraem padrões de seu passado” (MINTZBERG et al., 2000, p.  

18). Em relação a estratégia como posição e como perspectiva os autores comparam: 

 
[...] como posição, a estratégia olha para baixo – para o “x” que marca o ponto em 
que o produto encontra o cliente – bem como para fora – para o mercado. Como 
perspectiva, olha para dentro – na organização, nas cabeças dos estrategistas – mas 
também para cima – para a grande visão da empresa (MINTEZBERG et al., 2000, 
p.19). 

 
 

Mintzberg et al. (2000) também classifica as estratégias de acordo com o seu 

processo de formação: estratégia deliberada e emergentes (Figura 1). Deliberada sugere 

nenhum aprendizado, a estratégia emergente sugere quando não houve controle, para os 

autores nenhuma estratégia pode ser plenamente deliberada e poucas podem ser plenamente 

emergentes. 

 

Figura 1: Estratégias deliberadas e emergentes 

 

Fonte: Mintzberg et.al (2000:19). 
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Para Miles e Snow (1978) uma organização eficaz deve estabelecer processos 

contínuos de reavaliação de seus propósitos e alinhamento com o ambiente, adequando sua 

estrutura de tarefas, relacionamentos, processo de tomada de decisão e controle. Os autores 

identificam quatro tipos de comportamentos de estratégicos sendo estes: prospectores, 

analisadores, reativos e defensores. Na postura prospectora, as empresas buscam 

continuamente oportunidades mercadológicas. Na postura analista as empresas adotam a 

estratégia com foco em produto e mercado. Na postura reativa, as empresas percebem as 

alterações ambientais do mercado e suas incertezas, mas raramente realizam qualquer ajuste.  

E na postura defensiva, as empresas tem um amplo domínio de seu produto e do mercado, tem 

alta especialização em sua área, mas dificilmente procuram novas oportunidades fora de seu 

domínio (ROSSETTO, 2000). 

Pryor et al. (2007) destacam elementos como missão, visão, metas, objetivos 

estratégicos, métricas e feedback a intenção estratégica da organização, mostrando a 

necessidade de fazer a avaliação de vários fatores, internos e externos, a avaliação de forças e 

fraquezas, a formulação e todos os fatores críticos ao sucesso da estratégia. Os autores 

descrevem ainda que os valores e princípios de uma organização terão influência na forma 

com que a estratégia será executada. Processos, estrutura organizacional, produtos, serviços, 

comunicação, estrutura física, pessoas, clientes, fornecedores, performance e demais fatores 

são fundamentais na análise dos resultados da estratégia, assim como o acompanhamento 

possibilitando a aplicação melhorias no processo quando for necessário (PRYOR et al., 2007). 

Pode-se caracterizar Ansoff (1965, 1980, 1987), Porter (1980, 1985) e Vasconcelos e 

Cyrino (2000) como autores que refletem as escolhas estratégicas com o foco no conteúdo; e 

Mintzberg (1987), Pryor et al. (2007), Miles e Snow (1978), abordas estas escolhas com foco 

no processo. 
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No Quadro 2 observa-se um resumo com os principais pontos defendidos pelos 

autores destacados. 

 
Quadro 2: Quadro resumo dos autores de estratégia 

Autor Foco do estudo Gestão estratégica 

Ansoff (1965, 1980, 
1987) 

 
Conteúdo 

Penetração de mercado, desenvolvimento de 
produto, desenvolvimento de mercado e 
diversificação 

Porter (1980, 1985) Conteúdo Liderança em custo, diferenciação e enfoque 
Vasconcelos e Cyrino 
(2000) 

Conteúdo Performance e vantagem competitiva 

Mintzberg (1987) Processo Plano, tática, estilo, posição e perspectiva 

Miles e Snow (1978) Processo Prospectores, analisadores, reativos e defensores 

Pryor et al. (2007) Processo Propósito, pessoas, princípios, processos e 
performance 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

O presente estudo considera os dois focos de estudo, o conteúdo e o processo, para a 

análise do uso dos indicadores macroeconômicos no planejamento estratégico. 

 

 
2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
Definir a estratégia que a empresa deve adotar envolve diversos aspectos, valores, 

definições e diretrizes complexas, conforme destacado, algumas destas, na seção anterior. A 

evolução, os conceitos e as metodologias de Planejamento Estratégico (PE) foram destacadas 

neste tópico. 

 
 

 
2.2.1 Evolução e conceitos do planejamento estratégico 

 
Mintzberg (1994) destaca como a origem do conceito de planejamento estratégico 

citando a obra The Art of War (SUN TZU, 1971), originalmente escrito há cerca de 24 

séculos.Henry Fayol escreveu como executivo de uma mineradora, onde registrou a existência 

de “revisões para dez anos (...) revisadas a cada cinco anos” (FAYOL, 1994, p.47). 

Levantando as características que hoje são definidas no planejamento estratégico como a 

previsão, organização, comando, coordenação e controle, funcionando como um dos 

elementos do processo administrativo. Sendo utilizado para tarefas operacionais e como 

forma de escolher as ferramentas e os métodos mais adequados que buscam o aumento de 

produtividade da organização. 
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Montgomery e Porter (1998) afirmam que a estratégia se tornou uma disciplina 

gerencial plena na década de 80, quando estudos específicos na área de estratégia começaram 

a ser desenvolvidos. O planejamento estratégico evoluiu de uma arte praticada por poucos 

especialistas, com ferramentas e técnicas primitivas, para se tornar parte integrante do 

trabalho de todos os altos executivos, substituindo muito do que era primitivo por abordagens 

sofisticadas (MONTEGOMERY e PORTER, 1998), destacando a importância do processo e 

impactando diretamente as organizações. 

Para Pagnoncelli e Vasconcellos (1992), planejamento estratégico é o processo 

através do qual a empresa se mobiliza para atingir o sucesso e construir o seu futuro, por meio 

de um comportamento proativo, considerando seu ambiente atual e futuro. 

Kotler (1998) define planejamento estratégico como um processo que busca 

desenvolver e manter um ajuste entre os objetivos e recursos da organização e as 

oportunidades de mercado em permanente modificação. Oliveira (1999) define como um 

processo gerencial que permite estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a 

obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente interno e externo. 

Para TIFFANY & PETERSON (1998) afirmam que o planejamento estratégico não é 

uma ciência que mostra o certo e o errado em relação ao futuro e, sim, uma visão específica 

do futuro, por meio da qual a organização pode analisar o setor de atuação, os concorrentes, 

os produtos e serviços, as vantagens a longo prazo, ou seja, o mercado como um todo. 

Campos (1993) define planejamento estratégico como uma arte gerencial de 

posicionar o meio disponíveis de sua empresa, visando mantes ou melhorar posições relativas 

e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas na guerra comercial. 

Ansoff e McDonnell (1993), afirmam que se trata de um processo lógico e analítico 

de escolha da posição futura da empresa no ambiente. Ressaltando o que foi exposto 

anteriormente, quando se tratou das definições de estratégia, o processo de planejamento 

estratégico também deve incluir componentes tanto da formulação quanto da implementação 

da estratégia (MENON et al., 1999). 

Kotler (2000, p. 86) trata de forma mais sintética o planejamento estratégico, 

considerando como objetivo primordial “dar forma aos negócios e produtos de uma empresa, 

de modo que eles possibilitem o lucro e o crescimento almejados”. Daft (1999) aborda o 

planejamento estratégico como o horizonte temporal de longo prazo, sendo de 

responsabilidade da alta cúpula da empresa, considerando a empresa como um todo. 
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A literatura sobre planejamento estratégico é bastante ampla, abordando diretrizes e 

metodologias que apresentam mais pontos em comum do que grandes variações. A seguir 

foram destacadas propostas para a metodologia de planejamento estratégico. 

 
 
2.2.2 Metodologias do planejamento estratégico 

 
 

Nesta etapa foram destacadas as metodologias de planejamento estratégico proposta 

por quatro autores da área de estratégia empresarial. 

 
 
• Fischmann (1987) 

 
 

A metodologia de planejamento estratégico apresentada por FISCHMANN (1987) é 

dividida em dois estágios, sendo o primeiro composto por cinco etapas e o segundo por três 

etapas, existindo uma etapa zero de avaliação. As etapas do estágio inicial são compostas pela 

análise do ambiente, definição de objetivos e metas, formulação e seleção de estratégias. Já no 

segundo estágio as etapas são: implementação da estratégia, execução do plano estratégico e 

avaliação e controle, ou seja, etapas que ocorrem após a configuração do planejamento 

estratégico estabelecido. 

De forma resumida pode-se apresentar as etapas da seguinte forma: 
 
 

- Etapa 0: Avaliação da necessidade e possibilidade de se fazer planejamento 

estratégico, o autor classifica esta etapa como muito importante para entender se a 

organização está preparada para adotar e valorizar o produto do planejamento estratégico. 

- Etapa 1: Análise do ambiente empresarial, o autor destaca a análise interna (forças e 

fraquezas) e externa (oportunidades e ameaças) considerando a perspectiva temporal dos 

diagnósticos. A matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) tem como 

produto uma série de decisões estratégicas sobre que oportunidades serão aproveitadas, quais 

ameaças serão enfrentadas e que pontos fracos serão consertados (ANSOFF; MCDONNELL, 

1993). 

- Etapa 2: Definição de objetivos e metas, fatores que funcionarão como termômetro 

para medir se as estratégias adotadas para a empresa estão alcançando os resultados 

esperados. 
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- Etapa 3: Formulação de estratégias alternativas, definição de outras opções de 

estratégias que se enquadrem ao contexto da empresa; 

- Etapa 4: Estabelecimento de critérios, definição de parâmetros homogêneos e 

mensuráveis que serão aplicados nas estratégias definidas; 

- Etapa 5: Seleção de estratégias, nesta ocorre a escolha das estratégias que serão 

adotadas, segundo critérios pré-estabelecidos; 

- Etapa 6: Implementação da estratégia, etapa de transição entre o planejamento e 

operacionalização do processo; 

- Etapa 7: Execução do plano estratégico, executa o que foi planejado ao longo do 

tempo; 

- Etapa  8:  Avaliação  e  controle,  as  medidas  de  acompanhamento  e  correção são 

apresentadas neste momento. 

 
A sequência das etapas proposta por FISCHMANN (1987) foram desenhadas e 

apresentadas na Figura 2. 
 
 

Figura 2: Processo de planejamento estratégico segundo Fischmann (1987) 

 
Fonte: Adaptado de FISCHMANN (1987:37) 
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• Bethlem (1998) 
 

Para BETHLEM (1998) a estratégia empresarial é um fenômeno complexo. Este 

define que a ações relativas à estratégia auxiliam no delineamento das ações a serem adotadas 

pela empresa no ambiente empresarial, descrevendo a metodologia estudada em exercícios e 

atividades (BETHLEM, 1998), apresentados abaixo: 

 
- Exercício 1: Estabelecimento dos objetivos e das estratégias, importante para a 

análise de recursos e das circunstâncias da empresa, entre outros pontos. Esta etapa 

geralmente é realizada através de seminários e reuniões, com a participação de todos os 

funcionários envolvidos. 

- Exercício 2: Elaboração do plano estratégico inicial, ocorre a seleção de um grupo 

que conheça os conceitos e a metodologia definindo a empresa no momento do início do 

plano sob os aspectos do que é, o que faz, onde e como está e estabelece o que a empresa quer 

ser, o que quer fazer, como quer estar e onde quer estar em determinado momento futuro. 

- Exercício 3: Execução e implantação das ações necessárias, realização de 

atividades práticas e concretas para executar e implantar as ações necessárias ao 

funcionamento do plano estratégico, ocorrendo constantes feedbacks. 

A Figura 3 apresenta a sequência lógica proposta por BETHLEM (1998). 

 
Figura 3: Processo de planejamento estratégico segundo Bethlem (1998) 

Fonte: Adaptado de BETHLEM (1998:29-30) 
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• Thompson Jr. & Strickland III (2000) 
 
 

Para THOMPSON & STRICKLAND III (2000) formular estratégia significa 

planejar para fortalecer a posição da empresa no mercado em que atua, aprimorar a satisfação 

do cliente e atingir os objetivos de desempenho previamente estipulados, procurando formar 

um conjunto de mudanças competitivas e processos comerciais que os dirigentes devem 

desenvolver para alcançar a melhor performance da organização. Para esses autores, a alta 

administração é a responsável pela formulação da estratégia, e deve envolver todas as funções 

e departamentos da empresa. 

O autor dividiu o processo em cinco tarefas, apresentadas abaixo: 
 

 
- Tarefa 1: Desenvolver a visão e a missão estratégica do negócio e divulgar para 

todo os níveis, nesta etapa os autores define o negócio da empresa e fornece uma visão clara 

do que ela está fazendo para seus clientes, tendo como foco a visão dos gerentes 

- Tarefa 2: Converter a visão e a missão estratégica em objetivos da empresa, neste 

momento a visão e missão da empresa passam a desempenhar como objetivos a serem 

alcançados. 

- Tarefa 3: Elaborar a estratégia para atingir os resultados desejados, nesta tarefa são 

definidas as ações que a empresa deve seguir para alcançar os objetivos propostos 

anteriormente. 

- Tarefa 4: Implementar e executar a estratégia escolhida eficiente e eficazmente, 

deve-se criar forma de conciliar o que vem sendo feito e o que deve ser feito para alcançar o 

sucesso da estratégia pretendida. 

- Tarefa 5: Avaliar o desempenho, revisar os novos desenvolvimentos e iniciar as 

ações corretivas, deve-se considerar que as organizações estão sujeitas às mudanças internas e 

externas. 

Thompson Jr. & Strickland III (2000) esquematiza as tarefas definidas conforme o 

processo abaixo. 
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Figura 4: Processo de planejamento estratégico segundo Thompson Jr. & Strickland III (2000) 

 
Fonte: Adaptado de THOMPSON JR & STRICKLAND III (2000:68) 

 
 

 
• Terence (2002) 

 
 

Terence (2002) elaborou um roteiro prático específico para aplicação do 

planejamento estratégico nas pequenas empresas. Esse roteiro foi desenvolvido a partir de 

uma análise das características do planejamento estratégico, das características das pequenas 

empresas e das características do planejamento estratégico aplicado às pequenas empresas. 

 
- Etapa 1: Estabelecimento da missão, dos valores e da visão, define-se nesta etapa 

quais as principais objetivos e valores da empresa, orientando com estas informações os 

dirigentes da empresa. 

- Etapa 2: Realização do diagnóstico estratégico, utilizando a matriz SWOT realiza a 

análise dos pontos fracos e fortes e as oportunidades e ameaças da empresa. 

- Etapa 3: Definição de objetivos e metas, tais pontos são definidos a partir das 

informações determinadas nas etapas anteriores. 

- Etapa 4: Identificação da estratégia atual, define quais ações e projetos devem ser 

traçados para alcançar os objetivos definidos. 
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A Figura 5 apresenta as etapas da metodologia proposta por TERENCE (2002) 
 
 
Figura 5: Processo de planejamento estratégico segundo Terence (2002) 

 
 
Fonte: Adaptado de TERENCE (2002: 86) 

 
 

O Quadro 3 apresenta um resumo dos principais pontos das metodologias propostas 

pelos autores destacados nesta seção. Cabe ressaltar, a etapa de avaliação das necessidades e 

possibilidades proposta por FISCHMANN (1987), etapa que o autor julga ser fundamental 

para o processo aumentando o engajamento e comprometimento dos agentes envolvidos. 
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Quadro 3: Quadro resumo – Metodologias propostas 

 
Etapas 

 
Fischmann 

(1987) 

 
Bethlem 
(1998) 

Thompson Jr. & 
Strickland III 

(2000) 

 
Terence 
(2002) 

 

0 

Avaliação das 

necessidades e 

possibilidades 

   

 
 

 
1 

 
Análise do 

ambiente 

 
Estabelecimento 

dos objetivos 

Desenvolvimento 

da visão/missão 

estratégica 

Desenvolvimento 

da visão/missão 

estratégica 

Definição dos 

objetivos e metas 

 
Estabelecimento 

dos objetivos 

Definição dos 

objetivos e metas 

 
 
 
 

2 

Formulação de 

estratégias 

alternativas 

 
Estabelecimento 

das estratégias 

 
 
 

Elaboração da 

estratégia 

Análise SWOT e 

identificação dos 

fatores críticos de 

sucesso 

Estabelecimentos 

de critérios 

 
Elaboração do 

plano estratégico 

 

Seleção de 

estratégias 

 

 
 

 
3 

 
Implementação da 

estratégia 

 
 

Execução e 

implantação das 

ações necessárias 

 
 
Implementação e 

execução da 

estratégia 

 
Implementação 

da estratégia 

Execução do plano 

estratégico 

 

 
4 

Avaliação e 

controle 

 
Avaliação, revisão 

e correções 

Avaliação e 

controle 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 
 
 

Na seção 2.3 foi abordado o conceito de dados, informação e conhecimento, com o 

objetivo de revisar os conceitos que a literatura apresenta e padroniza-lo de acordo com o 

objetivo da dissertação. 
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2.3 DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 
 
 

Os conceitos de dados, informação e conhecimento frequentemente geram confusão 

e, muitas vezes, esta interpretação confusa ocorre pelo impulso da tomada de decisão rápida 

que hoje é exigida constantemente no mercado. Como consequência, as empresas podem 

tomar inciativas estratégicas equivocadas, construir ideias erradas e desperdiçar recursos não 

alcançando os resultados planejado. 

Por mais primário que possa parecer é importante frisar a diferença entre esses 

conceitos de forma a delimitá-los (PAULUCI; QUONIAM, 2006). A formulação de uma 

estratégia errada ou precipitada, segue-se também para um Planejamento Estratégico, que 

sacrifica a visão da organização a médio e longo prazos (DAVENPORT; PRUSACK, 1998). 

Davenport e Prusack (1998) definem dados como observações sobre o estado do 

mundo, enquanto as informações são definidas como dados dotados de relevância e propósito. 

Também definido como um elemento da informação, um conjunto de letras, números ou 

dígito, que, tomado isoladamente, não transmite nenhum significado exato (REZENDE; 

ABREU, 2003). 

Dados funcionam como registros estruturados que, isoladamente, não possuem 

conteúdo. Os dados tornam-se informação quando acrescentam algum significado, agregando 

valor, contextualizando-os (PAULUCI, 2002). Este sentido agregado transforma o dado em 

informação (DRUCKER, 1997). A informação é o ponto crucial para a tomada de decisões 

estratégicas das empresas e precisa ser considerada como um recurso de extrema importância 

para a gestão do negócio. 

Davenport e Prusack (1998) define conhecimento como um conjunto de 

experiências, valores, informações contextuais e insights, proporcionando uma estrutura para 

interpretação e avaliação de novas informações. A utilização das informações disponíveis no 

mercado com o aproveitamento do conhecimento existente, representa um diferencial para a 

empresa. 

Porter (1986) foi um dos primeiros a indicar as fontes das informações que permitem 

gerar vantagem competitiva para as organizações. O conhecimento aparece com o 

processamento das informações utilizadas como diretrizes para a tomada de decisão. Alter 

(1999) considera dados como fatos ou imagens que podem ou não contribuir para a execução 

de uma tarefa; informações são dados cuja forma ou conteúdo podem ser utilizados para um 
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uso específico; e conhecimento é a combinação de instintos, ideias, regras e procedimentos que 

guiam ações e decisões. A Figura 6 descreve os distintos conceitos. 

 

Figura 6: Ciclo de criação do conhecimento 

 

Fonte:  Alter (1999). Adaptado pela autora. 
 
 
 

A criação de indicadores envolve os três pontos descritos nesta acima: dados, 

informação e conhecimento. No próximo tópico foram apresentados além do conceito, a 

listagem dos indicadores macroeconômicos pesquisados neste estudo. 

 
 
 
2.4 INDICADORES MACROECONÔMICOS 

 
 

A literatura aponta diversas acepções acerca de indicadores, todas guardando certa 

similaridade conceitual. Um indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, 

dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes 

dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa 

empiricamente sobre a evolução do aspecto observado (FERREIRA, CASSIOLATO E 

GONZALES, 2009). 

Davenport (2006) coloca que empresas que transformam a tecnologia de suporte ao 

tratamento de dados em uma ferramenta a serviço da estratégia criam uma vantagem 

competitiva. Os produtos e as tecnologias oferecidos pelas empresas atualmente são muito 

semelhantes, deixando os processos como uma das poucas alternativas para diferenciação. 

Assim, o processo de manipular informações nas empresas é uma fonte de vantagem preciosa. 

Indicadores
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Para que uma empresa se beneficie da análise quantitativa de seus dados, é preciso acertar o 

foco da análise, criar uma cultura de análise de informações, com disciplina, aproveitando os 

indicadores apresentados no mercado. A empresa ainda tem que contar com as pessoas certas 

e a tecnologia mais adequada. 

Jannuzzi (2003), destaca que o registro de um determinado cadastro administrativo 

ou uma estatística produzida por uma instituição especializada não é necessariamente um 

indicador de desempenho; portanto, uma importante distinção precisa ser feita entre: 

 

- Estatísticas Públicas: representam ocorrências ou eventos da realidade social, são 

produzidas e disseminadas pelas instituições que compõem o Sistema Estatístico Nacional 

(IBGE, 2015) e servem de insumos para a construção de indicadores; 

- Indicadores de Desempenho de Programas: dentro de uma finalidade programática, 

permitem uma análise contextualizada e comparativa dos registros e estatísticas, no tempo e 

no espaço; 

- Sistema de Indicadores: constitui um conjunto de indicadores que se referem a um 

determinado tema ou finalidade programática. São exemplos o sistema de indicadores do 

mercado de trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego) e o sistema de indicadores urbanos 

(Nações Unidas). 

Pode-se definir os indicadores macroeconômicos como dados e/ou informações 

sinalizadoras ou apontadoras do comportamento (individual ou integrado) das diferentes 

variáveis e fenômenos componentes de um sistema econômico de um país, região ou estado. 

Estes desempenham um papel fundamental tanto para propiciar uma melhor compreensão da 

situação presente e o delineamento das tendências de curto prazo da economia, quanto para 

subsidiar o processo de tomada de decisões estratégicas dos agentes públicos (governo) e 

privados (empresas e consumidores). 

Para o presente estudo será considerada a lista dos principais indicadores  

econômicos do Brasil, segundo o Banco Central do Brasil, utilizados para o cálculo de taxa de 

juros, inflação, aluguéis e outros valores contratuais (BCB, 2015). Os dados são coletados 

diretamente das fontes dos dados: Banco Central do Brasil (BCB), Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Fundação Getulio Vargas (FGV). 



48 
 

 
 
 

• Indicadores de Inflação 
 
 

- INPC 
 
 

Produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é um dos principais indicadores brasileiro da 

variação mensal dos preços. O índice mede a variação do custo de vida das famílias com 

chefes assalariados e com rendimento mensal compreendido entre 1 e 5 salários mínimos 

mensais, o que representa aproximadamente 50% das famílias brasileiras (IBGE, 2015). 

Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1979, o 

Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) é muito utilizado pelo Governo como 

parâmetro para o reajuste de salários em negociações trabalhistas. 

O índice mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços 

consumidos pelas famílias de baixa renda, com remuneração mensal de um a cinco salários 

mínimos, entre os dias 1º e 30 do mês de cada mês, abrangendo treze regiões metropolitanas 

do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, 

Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande, Vitória, Goiânia e Brasília (IBGE, 2015). 

 
- Taxa Selic 

 
 

A Taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira. Esta taxa básica é 

utilizada como referência para o cálculo das demais taxas de juros cobradas pelo mercado e 

para definição da política monetária praticada pelo Governo Federal do Brasil. 

Criado em 1979, o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) é um 

sistema informatizado destinado ao registro, custódia e liquidação de títulos públicos federais. 

Somente as instituições credenciadas no mercado financeiro têm acesso ao SELIC. Este 

sistema opera basicamente com títulos emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional, 

tais como: Letra do Tesouro Nacional e Nota do Tesouro Nacional (BCB, 2015). 

O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) fixa 

periodicamente a meta para a Taxa SELIC para fins de Política Monetária. Desde o dia 01 de 

janeiro de 1998 as taxas de juros passaram a ser fixadas de forma anual (365 dias com a taxa 

de juros correndo dia a dia). Cabe salientar também que o BCB informa o fator mensal e não a 

taxa de juros mensal (COPOM, 2015). 
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- IGP-M 
 
 

IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é o indicador de movimento dos preços 

calculado mensalmente pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e divulgado no final de cada 

mês de referência. Atualmente, ele é o índice de referência utilizado para o reajuste dos 

aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. 

Divulgado pela primeira vez em novembro de 1947, o Índice Geral de Preços do 

Mercado foi concebido para ser uma medida abrangente do movimento de preços. Entendia-se 

por abrangente um índice que englobasse não apenas diferentes atividades como também 

etapas distintas do processo produtivo. Construído dessa forma, o índice poderia ser utilizado 

como deflator do índice de evolução dos negócios, indicando mensalmente o nível de 

atividade econômica no país (IBRE, 2015). 

Quando foi concebido ele teve como princípio ser um indicador para balizar as 

correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda 

pós fixados acima de um ano. Posteriormente passou a ser o índice utilizado para a correção 

de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas do setor de energia elétrica. 

O IGP é a média aritmética ponderada de três outros índices de preços, composto da 

seguinte forma: Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), representando 60% da 

composição do IGP; Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 30%; e Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC), 10%. 

O IGP desempenha três funções. Primeiramente, é um indicador macroeconômico 

que representa a evolução do nível de preços. Uma segunda função é a de deflator de valores 

nominais de abrangência compatível com sua composição, como a receita tributária ou o 

consumo intermediário no âmbito das contas nacionais. Em terceiro lugar, é usado como 

referência para a correção de preços e valores contratuais. O IGP-DI é o indexador das dívidas 

dos Estados com a União e o IGP-M corrige, juntamente com outros parâmetros, contratos de 

fornecimento de energia elétrica. 

 

 
- IPCA 

 
 

Produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1979, o 

Índice   Nacional   de   Preços   ao   Consumidor   Amplo (INPCA)   -   também    conhecido 
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como IPCA - é o indicador oficial do Governo Federal para aferição  das  metas  

inflacionárias. Ele mede a variação do custo de vida das famílias com chefes assalariados e 

com rendimento mensal compreendido entre 1 e 40 salários mínimos mensais. 

Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à 

vista. A Pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, 

domicílios e concessionárias de serviços públicos (IBGE, 2015). 

O IPCA foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações 

financeiras das companhias de capital aberto. Desde junho de 1999 é o índice utilizado pelo 

Banco Central do Brasil para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de 

metas de inflação, sendo considerado o índice oficial de inflação do país (BCB, 2015). 

 
- INCC 

 
 

Produzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC) é o principal indicador de custo da construção civil no Brasil. O índice 

mede a evolução dos custos de construções habitacionais nas sete principais capitais de 

estados do país. 

Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções 

habitacionais, consolidou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil do 

Brasil. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 

1944. Inicialmente, o indicador cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital 

federal, e sua sigla era ICC (Índice de Custo da Construção). Nas décadas seguintes, a 

atividade econômica descentralizou-se e o indicador passou a acompanhar os custos de 

construções em outras localidades. Em fevereiro de 1985, a sigla ICC foi substituída pela 

sigla INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). 

No processo de ampliação de sua cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 

vinte capitais estaduais. Atualmente, a coleta dos dados é realizada apenas nas sete principais 

capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e 

Brasília. 

Em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o 

INCC também teve que incorporar em sua composição uma série de novos materiais, 

equipamentos, serviços e especialidades de mão-de-obra ao longo do tempo. O Índice 

Nacional    de    Custo    da    Construção é    uma    estatística    contínua, de periodicidade 
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mensal, calculado entre o primeiro e o último dia de cada mês, sendo divulgado em três 

diferentes versões: INCC-DI, INCC-10 e INCC-M. 

 

• Pesquisa econômica 
 
 

- PNAD 
 
 

Realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) produz diversos indicadores mensais, 

trimestrais e anuais sobre o mercado de trabalho no Brasil, constituindo um indicativo ágil dos 

efeitos da conjuntura econômica sobre esse mercado, além de atender a outras necessidades 

importantes para o planejamento socioeconômico do país. A PNAD abrange informações 

referentes à quantidade de pessoas com emprego, quantidade de pessoas sem emprego, taxa 

de ocupação, taxa de desemprego e rendimento médio dos trabalhadores (IBGE, 2015). 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) destina-se a 

produzir informações contínuas sobre a inserção da população brasileira no mercado de 

trabalho associada a características demográficas e de educação, e, também, para o estudo do 

desenvolvimento socioeconômico do país. 

A pesquisa também produz resultados anuais sobre temas permanentes como 

trabalho infantil e outras formas de trabalho, migração, fecundidade e outros aspectos 

relevantes selecionados de acordo com as necessidades de informação. 

A PNAD é realizada por meio de uma amostra de domicílios, extraída de uma 

amostra mestra, de forma a garantir a representatividade dos resultados para os diversos níveis 

geográficos definidos para sua divulgação. A cada trimestre, são investigados 211.344 

domicílios particulares permanentes, em aproximadamente 16.000 setores censitários, 

distribuídos em cerca de 3.500 municípios. 

 
• Indicador de nível de atividade economica 

 
 

- PIB 
 
 

O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos indicadores mais utilizados na 

macroeconomia e tem como principal objetivo mensurar a  atividade  econômica  de  uma 



52 
 

 
 
 

determinada região. Quando uma determinada região apresenta declínio de dois trimestres 

consecutivos no valor do PIB, significa que sua economia se encontra em recessão técnica. 

Apesar do Produto Interno Bruto ser considerado um bom indicador de crescimento, 

não pode ser considerado um índice de desenvolvimento, uma vez que seu cálculo não inclui 

dados como distribuição de renda, expectativa de vida e nível educacional da população, entre 

outros aspectos. 

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma, em valores monetários, de todos os 

bens e serviços produzidos em uma determinada região (país, estado ou município), durante 

um período específico de tempo (ano, semestre, trimestre ou mês). 

É importante salientar que no cálculo do PIB apenas considera-se os bens e serviços 

finais da cadeia de produção, excluindo todos os insumos intermediários (matérias-primas, 

mão-de-obra, impostos e energia). A exclusão dos bens e serviços intermediários é feita para 

evitar a dupla contagem dos valores gerados na cadeia de produção, o que provocaria erro na 

soma do PIB. 

Um fator primordial para a escolha de um indicador consistente é a reputação da 

instituição que divulga os dados, por isso julgou-se necessário aborda-la, de forma sucinta, 

por tratar-se de um assunto bastante complexo, no próximo tópico. 

 
Tabela 1: Indicadores econômicos 
 

Indicadores de 
inflação 

Indicadores de 
nível de atividade 

economica 

 
Pesquisas 

economicas 

 
Taxa Selic, IGP-M, 
INCC, INPC, IPCA 

 
PIB 

 
PNAD 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 

 
2.5 REPUTAÇÃO CORPORATIVA 

 
 

A questão da reputação corporativa aparece no estudo quando se considera a origem 

dos dados, o tratamento aplicado, a metodologia abordada para a criação dos indicadores e a 

transparência dos resultados. Com a transição de economias industriais para economias 

baseadas na aplicação intensiva do conhecimento surgiu o modelo de alta incerteza, deixando 

para trás o modelo estável. Enquanto na sociedade industrial o sistema de produção era de 

massa e as relações  de  trabalho  baseavam-se na  coerção  e na autoridade,  na sociedade  do 
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conhecimento o sistema de produção está alicerçado no conhecimento e nas estratégias, onde 

a reputação corporativa ganha destaque. 

Frombun e Shanley (1990) foram os precursores da discussão acadêmica acerca da 

reputação corporativa, cuja obra pioneira preconizava que, em virtude de um mercado mais 

competitivo, havia uma busca incessante pela sobrevivência corporativa, e que isso poderia 

ser alcançado pelo desenvolvimento e manutenção de uma boa reputação corporativa 

(MACHADO FILHO, 2006; FREITAS, 2007). 

A reputação corporativa consiste no conjunto de atributos organizacionais, 

desenvolvidos ao longo do tempo, que influencia a forma como os stakeholders percebem a 

empresa com boa conduta corporativa (ROBERTS; DOWLING, 2002). Portanto, esse 

conceito tem sido fator relevante no processo de gestão, pois propicia às empresas um 

diferencial competitivo essencial no cenário de globalização e acirrada concorrência. Por essa 

perspectiva, alguns estudos destacam que a conquista e preservação de uma boa reputação 

propicia vantagens perante os concorrentes, agregando valor ao nome da instituição, e 

consequente melhoria no desempenho (OMBRUN; SHANLEY, 1990; ROBERTS; 

DOWLING, 2002; THOMAZ; BRITO, 2010; CAIXETA et al., 2011). 

A revisão de literatura apresentada neste capítulo teve como objetivo destacar as 

principais abordagens e definições de estratégia, analisando as etapas e as metodologias 

consideradas no planejamento estratégico, sendo possível enxergar que não é considerada 

como uma etapa deste a análise e o acompanhamento dos indicadores econômicos. Fato que 

deve ser avaliado, segundo Davenport (2006), que defende como diferencial para uma 

empresa a utilização das informações disponíveis no mercado com o aproveitamento do 

conhecimento existente, e que serviu de base para o objetivo do estudo. 

Em seguida foram destacados os principais indicadores econômicos brasileiros, 

segundo o Banco Central do Brasil (2015), apresentando as suas características básicas, estes 

foram utilizados para a composição do questionário utilizado como instrumento de pesquisas 

do seguinte estudo. O último ponto da revisão de literatura foi a reputação corporativa, tema 

citado em todas as entrevistas e considerada como ponto importante para aprofundamento. 

No próximo, será descrita a metodologia empregada na pesquisa deste estudo. 
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3 METODOLOGIA 
 
 

O terceiro capítulo apresenta os métodos e procedimentos utilizados nesta pesquisa, 

definidos com o objetivo de alcançar os resultados finais do estudo. 

Silva e Menezes (2001) identificam a pesquisa de acordo com a sua natureza (básica 

e aplicada), com a sua abordagem (quantitativa e qualitativa), com os seus objetivos 

(exploratória, descritiva e explicativa) e seus procedimentos técnicos. Para classificar o 

método de pesquisa deve-se considerar três condições (YIN, 2010): 

 
• O tipo de questão proposta para a pesquisa; 

• Se o pesquisador tem algum controle sobre os eventos comportamentais; 

• O nível de enfoque sobre eventos contemporâneos em contradição aos 

históricos. 

 
A pesquisa proposta pode ser classificada quanto aos fins como exploratória, pois 

trata-se de uma investigação do uso dos indicadores macroeconômicos dentro do 

planejamento estratégico das empresas, um tópico dentro da estratégia com pouco 

conhecimento acumulado sistematizado. Procurou-se a compreensão e o levantamento de 

questões, com discussão das interfaces entre assuntos e do conhecimento gerado através da 

interação teórico-prática (VERGARA, 2009). 

A abordagem do problema de pesquisa é qualitativa e quantitativa. Qualitativa por 

considerar a “descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem, aos 

depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos, aos significados e aos contextos” e 

quantitativa por utilizar a estatística e considerar “métodos que são usados para expressar 

informações numericamente (quantidades ou contagens) ” (VIEIRA, 2004, p. 15). 

Os limites entre os métodos não são rígidos, permitindo sobreposições entre eles, 

haja vista que por vezes um método não é suficiente para conduzir os procedimentos 

necessários à investigação (GIL, 2008; YIN, 2010). 

A primeira etapa realizada neste trabalho foi a revisão de literatura, com o objetivo 

de melhor compreensão e levantamento dos principais pontos sobre os temas estratégia, 

planejamento estratégico, dados, informações e conhecimento e indicadores 

macroeconômicos, conhecendo os principais autores e suas pesquisas. A literatura pode ser 

executada simultaneamente com várias fases da pesquisa de campo ou experimental com o 

objetivo de recolher informações antecipadas a respeito do problema (MACEDO, 1994). 
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Todo o material levantado serve como base no trabalho, analisando, identificando, 

detalhando as referências publicadas a respeito dos principais temas do estudo, apresentando 

uma visão global do que já existe, servindo como o respaldo teórico para a investigação. 

Na segunda etapa do estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa. Segundo Godoy 

(1995) este tipo de pesquisa não procura contar e/ou mensurar os eventos estudados, nem 

utiliza de um instrumento estatístico para análise de dados. Uma parte das questões ou foco de 

amplo interesse vão se definindo conforme o estudo se desenvolve. A pesquisa qualitativa 

procura adquirir dados descritivos sobre pessoas, lugares e de processos interativos através do 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, buscando a compreensão dos 

fenômenos consoantes a perspectiva dos sujeitos, isto é, dos participantes do caso em estudo. 

A entrevista, de acordo com Oliveira (2008), é um dos principais instrumentos 

utilizados nas pesquisas das ciências sociais para reunir dados, exercendo um importante 

papel nos estudos científicos. Moreira (2002) define a entrevista como uma conversa entre 

duas ou mais pessoas com um determinado objetivo em mente. Gil (2008) afirma que as 

entrevistas possibilitam ter um contato com a realidade vivida pelos atores sociais. 

A pesquisa qualitativa nesta etapa foi realizada por meio de entrevista 

semiestruturada e questões abertas, conforme questionário (Apêndice A) onde as perguntas 

puderam ser respondidas com liberdade. O público alvo desse questionário foram os altos 

executivos de empresas brasileiras classificadas nos setores da indústria de transformação, de 

serviços, do comércio e da construção, verificando, desta forma, a percepção desses altos 

executivos com relação ao uso dos indicadores macroeconômicos no planejamento 

estratégico. 

Nas Tabelas 2 e 4, são apresentados os perfis dos entrevistados e as categorias da 

análise de conteúdo destacadas. 

Na terceira etapa do estudo foi realizada a análise de conteúdo. A análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações (BARDIN, 2012). 

 
Ela é um método muito empírico, dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do 
tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta em 
análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes dificilmente 
transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 
pretendidos tem de ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e 
generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da decodificação e de respostas 
a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por 
temas. (BARDIN, 2012, p.36) 

 
A análise de conteúdo foi escolhida como método, pois se buscou enriquecer a 

tentativa exploratória de forma a levantar o conteúdo para “para servir de prova” (BARDIN, 
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2012). Durante as entrevistas muitos assuntos foram colocados de forma paralela ao assunto 

pesquisado e com a análise de conteúdo foi possível entender a relação que existia entre 

estes assuntos e a influência destes para as respostas do caso. 

Foram criadas categorias com base no contexto no que ele se referia, buscando a 

compreensão exata do sentido (BARDIN, 2012). O material foi lido, e categorias foram 

criadas em cada entrevista, segmentando as respostas de acordo com os objetivos traçados, 

buscando sempre a maior capacidade de síntese de tópicos para a análise e sempre as 

relacionando quando coerente (Tabela 4). 

Na quarta etapa do estudo foi realizada uma pesquisa quantitativa utilizando o 

questionário estruturado (Apêndice B), elaborado com base nas categorias levantadas na 

pesquisa qualitativa (segunda etapa) juntamente com a revisão de literatura (primeira etapa). 

Este questionário teve por objetivo caracterizar a percepção dos altos executivos pesquisados 

por segmento, identificar os principais indicadores macroeconômicos e instituições mais 

citadas como fonte de consulta, entre outras observações. 

 
Figura 7: Etapas da metodologia 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 
 
 
 

3.1 UNIVERSO, AMOSTRA E INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 
 

O universo da pesquisa do estudo se restringiu as empresas que participam das 

Sondagens Empresariais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
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(IBRE /FGV). As sondagens são levantamentos estatísticos que geram informações usadas no 

monitoramento da situação corrente e na antecipação de eventos futuros da economia (IBRE, 

2015). Neste estudo foram consideradas as empresas que participam mensalmente das 

Sondagem da Indústria de Transformação, Sondagem de Serviços, Sondagem do Comércio e 

Sondagem da Construção. 

As empresas pesquisadas possuem representatividade para o estudo por estarem na 

base de dados do CEMPRE (Cadastro Central de Empresas) e da RAIS (Relação Anual de 

Informações Sociais), considerando o período de 2008 a 2013, e por possuírem, no período da 

pesquisa, uma quantidade de 500 pessoas ocupadas ou mais. O cargo dos entrevistados 

também foi considerado relevante para o estudo, por estarem ligados diretamente as decisões 

estratégicas da empresa. 

Primeiramente foi realizada a entrevista semiestruturada com 12 altos executivos 

escolhidos de acordo com o segmento, buscando a representatividade por segmento, e a 

acessibilidade dos entrevistados. Observou-se que a partir do décimo terceiro entrevistado 

houve a repetição das categorias extraídas das entrevistas, caracterizando a saturação do 

campo. 

 
Tabela 2: Perfil dos entrevistados 

Entrevistado  Segmento Sexo Cargo na empresa 
Tempo que trabalha

 
na atual função 

E1 Comércio Masculino Gerente Comercial 6 anos 
E2 Comércio Masculino Diretor Financeiro 18 anos 
E3 Comércio Masculino Diretor Comercial 12 anos 
E4 Construção Feminino Gerente de Inteligência de Negócios 2 anos 
E5 Construção Masculino Presidente Executivo 8 anos 
E6 Construção Feminino Diretor de Planejamento 13 anos 
E7 Indústria Masculino Gerente de Preços e Mercado 16 anos 
E8 Indústria Masculino Diretor Executivo Comercial 5 anos 
E9 Indústria Masculino Vice Presidente Executivo Corporativo 23 anos 
E10 Serviços Feminino Gerente de Preços e Mercado 17 anos 
E11 Serviços Feminino Diretor Executivo Comercial 26 anos 
E12 Serviços Masculino Diretor Administrativo e Financeiro 3 anos 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 

As entrevistas seguiram um modelo semiestruturado. Entretanto, para cada cargo e 

pessoa, foram exploradas oportunidades diferentes de abordar o objetivo geral e específicos 

da dissertação. 
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A primeira parte da entrevista foi utilizada para esclarecer o objetivo da pesquisa e 

explicar como seria o processo no que diz respeito à não identificação da empresa e do 

responsável, conforme recomenda Yin (2010, p.219), o pesquisador desde o início deve 

demonstrar como irá proteger a identidade das pessoas e manter a pesquisa no mais alto 

padrão ético. 

Em seguida, iniciou a pesquisa definindo o objetivo do questionário, destacando a 

importância de o entrevistado descrever a sua percepção quanto aos pontos abordados. 

A primeira pergunta da entrevista, após o preenchimento dos dados básicos do 

entrevistado, questiona ao entrevistador se a empresa a qual representa realiza planejamento 

estratégico. As organizações que não realizam planejamento estratégico foram consideradas 

fora do perfil para o estudo. 

Nesta parte da entrevista, também buscou-se identificar os argumentos para a não 

utilização dos indicadores macroeconômicos nas decisões estratégicas da empresa. Notou-se 

um rápido desconforto dos entrevistados que afirmaram não considerar os indicadores 

econômicos nas principais decisões estratégicas da organização. 

Após levantar a percepção dos entrevistados sobre o uso dos indicadores 

macroeconômicos de forma pontual, foi pedido para que os entrevistados dissertassem sobre a 

como é estruturado planejamento estratégico na empresa. Neste momento, cada profissional 

começou a ficar mais focado em como sua área e competência poderiam contribuir no 

desenho deste processo. 

Para o fechamento, foi solicitado, novamente, que os entrevistados dissertassem 

agora a respeito de como eles enxergavam a relação do uso dos indicadores macroeconômicos 

no desenvolvimento da sua empresa. E também quais são os critérios avaliados para o alto 

executivo escolher este ou aquele indicador macroeconômico. Alguns entrevistados sentiram- 

se livres para analisar outros tópicos não estruturados nos questionários, como foi a questão 

de como avaliar um “bom planejamento estratégico”. 

A entrevista buscou abordar uma introdução referente ao tema, as perguntas- chaves 

da pesquisa, mas também usou de questionamentos transversais as perguntas tema da 

entrevista. 

As entrevistas foram, em alguns casos, adaptadas para os usuários em questão. Por 

exemplo, quando foi reconhecido que os entrevistados tinham o cargo de Vice-Presidente 

Executivo e Presidente Executivo, apresentando uma visão totalmente estratégica dentro da 

organização. Este tipo de informação foi fundamental para entender como deve seguir o 

entrevistador com o questionário. Yin (2009) destaca: 
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Inevitavelmente, você terá que fazer mudanças menores, se não importantes, 
variando da necessidade de perseguir uma indicação inesperada (potencialmente 
menor) à necessidade de identificar um novo ‘caso’ para estudo (potencialmente 
maior) O investigador habilitado deve lembrar a finalidade original da investigação, 
mas depois estar disposto a adaptar os procedimentos ou os planos, se ocorrerem 
eventos não antecipados. (YIN, 2009, p.97) 

 
 
 

No decorrer de todas as entrevistas foi preciso realizar cruzamentos das informações 

pesquisadas com os resultados de outras fontes. As múltiplas fontes de evidência 

proporcionam, essencialmente, várias avaliações do mesmo fenômeno. Em uma análise do 

método do caso, descobriu que múltiplas fontes de evidência tinham classificação superior, 

em termos de sua qualidade geral, aos que contavam apenas com fontes únicas de informação 

(YIN, 2009). Por isso que foram utilizados, além das entrevistas, outros registros ligados, por 

exemplo, ao crescimento da empresa de forma a validar alguns dados e criar um estado mais 

sólido de análise. 

Na quarta etapa da pesquisa foram enviados para 1.237 empresas um e-mail 

explicando o objetivo da pesquisa, contendo o link de acesso ao questionário. A ferramenta 

utilizada para o envio foi o Qualtrics Research Suite, ferramenta de envio de pesquisas. 

O questionário foi elaborado com 12 afirmações definidas a partir das categorias 

destacadas da análise de conteúdo e utilizou a escala do tipo Likert de 5 pontos (Concorda 

fortemente; Concorda; Neutro; Discorda; Discorda fortemente), os entrevistados indicaram o 

grau de concordância ou discordância em cada uma das questões apresentadas (MALHOTRA, 

2006). 

Além das 12 afirmações, o questionário possui duas questões, a primeira questão 

pretendeu identificar em qual dimensão do planejamento estratégico os indicadores 

macroeconômicos possuem relevância dentro da empresa, na opinião dos entrevistados. 

Foram apresentadas 4 opções de resposta definidas com base na literatura estudada e a opção 

“Outros” que tem como objetivo captar novas opções que podem ser utilizadas tanto 

gerencialmente quanto academicamente. 

A segunda questão solicita ao entrevistado que estabeleça um ranking de importância 

com os indicadores listados, considerando na escolha o peso que cada um tem nas principais 

decisões estratégicas da empresa. A questão foi incluída no questionário com o objetivo de 

destacar qual o indicador macroeconômico mais utilizado pelas empresas pesquisadas. 
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A pesquisa ficou disponível para o preenchimento no período de 03/09/2015 a 

10/09/2015, recebendo 556 respostas. Devido ao preenchimento inadequado do questionário, 

ocorrendo missing, 140 questionários foram considerados não válidos. A única questão 

considerada destes questionários classificados como não válidos foi a pergunta “A empresa 

realiza planejamento estratégico”, pois além de preenchida corretamente possibilita uma 

análise da quantidade de empresas que realizam com aquelas que não realizam planejamento 

estratégico. Portanto, para a análise foram considerados 416 questionários válidos, atingindo 

uma taxa de respostas aproximada de 34% do universo enviado e 74% do total de respostas 

recebidas. 

 
 

Tabela 3: Taxa de respostas 

Período de coleta 03/09/2015 a 10/09/2015 
Universo 1237 

Total de respostas 556 45% 

Pesquisas válidas 416 74% 

Pesquisas não válidas 140 36% 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 

 
Com base na metodologia apresentada neste item, damos seguimento a dissertação 

apresentando a análise dos resultados encontrados ao longo do projeto de pesquisa desse estudo. 



61 
 

 
 
 
 
 

4 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

 
Após a leitura das entrevistas, 12 categorias foram identificadas de acordo com o 

conteúdo das respostas e com os principais pontos destacados da revisão da literatura, 

realizada no capítulo 2, consideradas para a construção do questionário qualitativo. Algumas 

delas eram respostas diretas ao problema da pesquisa, outras surgiram com base na 

frequência que a questão aparecia no decorrer das entrevistas mostrando a necessidade de   

identificá-las. 

Abaixo as categorias e seus respectivos conteúdos: 
 

Tabela 4: Categorias 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Conceito de Planejamento Estratégico Identificação e definição do conceito de Planejamento 
Estratégico 

O Conceito de Indicadores 
Macroeconômicos 

Identificação e caracterização do conceito de Indicadores 
Macroeconômicos 

O uso dos Indicadores Macroeconômicos 
Motivo para considerar os indicadores macroeconômicos 
importantes 

O uso dos Indicadores Macroeconômicos 
dentro do Planejamento Estratégico 

Será que os indicadores macroeconômicos podem ajudar na 
elaboração de um Planejamento Estratégico perfeito? 

A forma de utilização dos Indicadores 
Macroeconômicos no dia a dia da empresa 

É válido deixar um de nossos colaboradores para 
acompanhar os indicadores macroeconômicos diariamente? 

A variação dos Indicadores 
Macroeconômicos 

Não é possível acompanhar muitas variações em espaços 
curtos de acompanhamento, por que acompanha-los sempre? 

A metodologia adotada 
A definição das metodologias adotadas para os cálculos dos 
Indicadores Macroeconômicos 

A confiança dos dados fornecidos A transparência dos dados coletados e os cálculos realizados 

Os fatores de escolha 
Reputação das Instituições, histórico de confiança e 
transparência nas informações 

As Instituições que fornecem os 
Indicadores 

O peso da Instituição para a economia e para o mercado 

Os diferentes segmentos 
Interpretação dos indicadores macroeconômicos diferente 
para cada setor da economia 

A necessidade de indicadores Interesse por indicadores da atividade específica da empresa 

Categorias Conteúdo das Respostas 
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4.1 RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 
 

Nesta seção foram realizadas as análises das categorias definidas com base na 

pesquisa qualitativa. Algumas foram analisadas em conjunto com outras categorias, 

enquanto outras foram destacadas individualmente. Foi necessário segmentar esta análise 

com o objetivo de organizar a interpretação. 

O primeiro tópico funcionou, conforme citado, na apresentação dos resultados, 

considerando o conceito de planejamento estratégico e indicadores macroeconômicos. 

 
 

 
4.1.1 Conceito: Planejamento Estratégico e Indicadores Macroeconômicos 

 
 

Por mais que o conceito possa parecer claro na literatura, este pode ter outros 

significados para os entrevistados. O conceito de planejamento estratégico e de indicadores 

macroeconômicos podem ser interpretados ou estruturados erroneamente pelos responsáveis, 

principalmente quando as estratégias não estão definidas de forma clara pelas organizações. 

Foi possível localizar discursos relacionados diretamente com as definições dos 

autores abordados na revisão de literatura do estudo, por exemplo, Fischmann (1987). O autor 

descreve na Etapa 3 – Formulação de estratégias alternativas proposta como a definição de 

outras opções de estratégias que se enquadrem no contexto da empresa, ponto observado na 

entrevista do executivo E3. 

 

 
[...]Realizamos o planejamento estratégico aqui na empresa uma vez por ano. É o 
processo onde enxergamos se as metas foram atingidas, e definimos as metas para o 
próximo ano. [...](E2) 
[...]Planejamento estratégico no meu entendimento é quando algumas pessoas 
envolvidas com a alta administração se reúnem para desenhar como será o próximo 
ano e os demais, quais são os principais executivos responsáveis, quando são 
formuladas as estratégias para seguir, estratégias alternativas para seguir em 
momentos de crise. [...](E8) 
[...]Planejamento estratégico é uma metodologia da estratégia onde são definidos 
padrões e metas, atendendo a um passo a passo já definido pelo mercado, garantindo 
um planejamento estratégico interessante para a empresa. Com o planejamento 
conseguimos nos estruturar para imprevistos do mercado. [...](E3) 
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Para os entrevistados, o conceito de planejamento estratégico é claro, não houve 

registro em nenhuma entrevista de pergunta a respeito do que seria o assunto, como destacado 

nos trechos acima, algumas dúvidas apareceram quanto a qual processo e metodologia pode 

ser considerado o melhor a seguir, destaque para os trechos abaixo dos entrevistados E5 e 

E12. Oliveira (1998) destaca que existe uma extensa literatura sobre planejamento estratégico, 

onde muitos pontos são em comum e ocorrendo pequenas variações. No entanto, os dados 

apontam que a sua disseminação para o restante da organização é ainda insuficiente. 

 
[...]Quando estamos no planejamento estratégico muitas ideias são lançadas, e 
quando paro para pensar nem todas são aproveitadas, de repente pela forma como 
conduzimos o planejamento. Ficamos muito focados nos resultados que foram 
atingidos ou não, nos números, nas metas definidas. Deixando de lado alguns 
pontos, ou então, não sabendo expandir para o resto da empresa tudo o que é 
discutido neste momento. É difícil eleger qual o melhor passo a passo devemos 
adotar [...](E5) 
[...]Sinto falta de uma etapa inicial ao planejamento estratégico aqui da empresa, não 
sei como funciona em outras, mas nós apresentamos os resultados do ano que passou 
e a partir daí iniciamos. Sinto falta de um levantamento, as necessidades e ai pegar 
os resultados que alcançamos. Não vejo muita teoria no nosso planejamento 
[...](E12) 

 
 
 
 

Para Fischmann (1987) ter uma etapa preliminar é fundamental para o sucesso de um 

planejamento estratégico, com ela acredita-se que o engajamento e comprometimento dos 

agentes envolvidos no processo será maior. 

Em relação ao conceito de indicadores macroeconômicos, os entrevistados destacaram 

a importância do acompanhamento destes. A fragilidade das definições de dados, informações 

e conhecimento pode ser observada nas entrevistas, destaque para E5 e E6.  Como destacado 

por Pauluci e Quoniam (2006), por mais primário que possa parecer é importante frisar a 

diferença entre esses conceitos de forma a delimitá-los. 

 

[...]com as informações que analisamos nos indicadores macroeconômicos é 
possível entender como os nossos concorrentes estão se comportando. [...](E5) 
[...]Os indicadores divulgados pelas instituições especializadas trazem o 
conhecimento econômico que consideramos para as decisões da empresa. [...](E6) 
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Em relação a descrição do conceito e do papel dos indicadores macroeconômicos os 

entrevistados, desconsiderando a confusão citada acima, mostraram um entendimento que 

pode ser classificado como básico, entendendo o conceito e a relevância dos indicadores para 

a empresa. 

 
[...]Os indicadores econômicos são extremamente importantes para decidirmos 
qualquer estratégia para a empresa. [...](E12) 
[...]Os indicadores macroeconômicos nos auxiliam em qualquer definição de 
estratégia da empresa. Gostamos de acompanhar de perto, muito importante para 
decidirmos qual trajetória seguir para a empresa. Nos mostra também o 
comportamento do mercado como um todo, e as diretrizes que os concorrentes estão 
seguindo. [...](E7) 

 

Alguns pontos isolados citados pelos entrevistados foram organizados na Tabela 4 

com o objetivo de não desperdiçar qualquer observação da entrevista que possa contribuir 

para o estudo. 

 
 

Tabela 5: Conceito de Planejamento estratégico e Indicadores Macroeconômicos 

Conceitos 

Planejamento Estratégico Indicadores Macroeconômicos 

Atividade da empresa que organiza de 
forma lógica as estratégias. 

Dados que auxiliam na tomada de 
decisão. 

Define metas e objetivos. Dados que servem para reajustar 
contratos. 

Possibilita olhar para o futuro. 
Possibilita o acompanhamento do 
mercado e concorrentes. 

Destaca possíveis problemas e 
oportunidades. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Na próxima seção foram agrupadas as categorias de uso dos indicadores 

macroeconômicos e uso dos indicadores dentro do planejamento estratégico. 
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4.1.2 Uso: Indicadores Macroeconômicos e Indicadores Macroeconômicos dentro do 
Planejamento Estratégico. 

 
Após levantar as definições dos conceitos, neste tópico foram destacadas as categorias 

de uso dos indicadores macroeconômicos e a questão objetivo geral desta dissertação: o uso 

dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento estratégico. 

Esta pergunta foi fundamental para explicar aos entrevistados onde se queria chegar 

com a pesquisa, possibilitando aos participantes, inclusive, uma perspectiva diferente como 

descrito nos trechos abaixo. 

 
 

[...]Sim. A empresa utiliza os indicadores macroeconômicos e em nosso 
planejamento estratégico observamos as séries históricas, qual o seu comportamento 
ao longo do ano, se está crescendo ou diminuindo. [...](E1) 
[...]Sabe. Não tinha parado ainda para pensar dessa forma, normalmente por causa 
desta correria diária, pegamos os indicadores e cruzamos com as nossas prioridades 
e metas já definidas. E no planejamento estratégico o indicador aparece mais como 
uma medida de confirmação do que alcançamos no ano. Por exemplo, produzimos 
12% acima do planejado. Confirmamos com o mercado, pois o indicador da 
indústria nos fornece isso, se observamos nele um crescimento de 10% então 
concluímos que seguimos o mercado. Caso contrário, se observamos uma 
estagnação do mercado e nós crescemos 12%, então está ótimo. [...](E9) 
[...]Sabemos que os indicadores econômicos divulgados apresentam muito mais 
informação do que as que aproveitamos, principalmente no planejamento  
estratégico. Eu posso destacar que na questão do planejamento estratégico, os 
indicadores são mais utilizados como “justificativa” do que foi realizado ao longo do 
ano. Desperdiçando, sem dúvidas, informações preciosas que muitas vezes nos 
mostra um comportamento do mercado prévio, podendo evitar crises, como a que 
estamos vivendo. A empresa agregaria mais com uma análise mais profunda destes 
dados tão ricos[...](E2) 

 
 
 
 

Cabe ressaltar o entrevistado E7 que destacou a variável cultura corporativa durante a 

entrevista, contando como funciona a matriz de sua empresa na Europa. 

 
 

[...]O ideal seria trabalhar e acompanhar sempre os indicadores macroeconômicos, 
mas isso infelizmente não acontece. E na minha opinião, não acontece por uma 
questão cultural, dentro da empresa, algo que depois você pode se aprofundar. 
Tenho muito contato com a nossa matriz na Europa e muitos indicadores são 
iguaisaos nossos, e, por exemplo, mensalmente existe uma reunião entre os nossos 
executivos diretamente ligados à área de inteligência da nossa empresa e a  
instituição de pesquisa que nos fornece alguns indicadores, e este encontro é 
considerado primordial para as definições das estratégias. Muitas vezes descrito 
inclusive como um pré planejamento, nos obrigando a parar mensalmente para 
entender se estamos seguindo no caminho certo ou não. Possibilitando a revisão, a 
inovação e o aprimoramento. [...](E7) 
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Na Tabela 6 observa-se alguns pontos isolados citados pelos entrevistados. 
 

Tabela 6: Uso dos Indicadores Macroeconômicos dentro do Planejamento Estratégico 

Uso 

Indicadores Macroeconômicos dentro do Planejamento Estratégico 

São muito importantes para alcançarmos qualquer grau de desenvolvimento 

 
As metodologias apresentadas não destacam o papel dos indicadores 

macroeconômico 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 

Na sequência a questão do uso dos indicadores macroeconômicos no dia a dia foi 

destacada. 

 

 
4.1.3 Utilização:  Indicadores Macroeconômicos no dia a dia da empresa 

 

 
No tópico anterior foram analisadas as categorias de uso dos indicadores 

macroeconômicos e a questão objetivo geral desta dissertação: o uso dos indicadores 

macroeconômicos dentro do planejamento estratégico. Nesta foi destacado a questão dos 

indicadores macroeconômicos no dia a dia da empresa, conforme alguns trechos destacados. 

 

 

[...]Olha. Nós não utilizamos os indicadores diariamente aqui na empresa. Não tenho 
como disponibilizar gente para isso, ainda mais no momento que estamos passando. 
[...](E8) 
[...]Não vejo muita variação dos indicadores a curto prazo.[...](E11) 
[...]Utilizados no início e no final do ano aqui, e às vezes no meio do ano. E em 
algumas situações pude observar que deixávamos passar algo, seja um aumento 
aqui, um novo comportamento ali. [...](E9) 

 
 

Foi observado que a utilização dos indicadores no dia a dia da empresa não é comum 

para os entrevistados, alguns justificaram pela falta de tempo e outros por não acreditar na 

necessidade deste acompanhamento diário, pois não enxergam “muita variação dos 

indicadores a curto prazo”. 
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O entrevistado E12 foi o único que destacou a importância do acompanhamento 

diário, como pode ser visto abaixo: 

 

[...]Utilizamos sim. É muito importante este acompanhamento diário, desta forma 
podemos antecipar qualquer decisão, e captamos os movimentos mais sutis com este 
acompanhamento. Foi difícil implantar esta ideia na empresa, muitas vezes só eram 
nova taxa ali. Por isso implementamos está processo que tem como responsável o 
setor de inteligência de negócios aqui na empresa. [...](E12) 

 
 
 
 

No próximo tópico foi apresentado a questão da metodologia adotada para a 

construção dos indicadores. 

 
 
 

4.1.4 Metodologia: Indicadores Macroeconômicos 
 

 
Após apresentar os resultados do uso dos indicadores no dia a dia da empresa, neste 

tópico foi destacado a questão da metodologia adotada no cálculo dos indicadores. Foi 

observado que a metodologia não é importante na opinião dos executivos entrevistados, 

justificando pela falta de objetividade da metodologia, por acreditarem nas instituições onde 

buscam os indicadores. 

 
[...]Não temos acesso a metodologia considerada[...](E12) 
[...]Não acho a metodologia clara, muito confusa tanto para ter acesso quanto para 
interpretar [...](E1) 
[...]Vou ser sincero, a metodologia não é muito importante para nós. Sabemos que as 
instituições   onde   buscamos   os   indicadores   realizam   um   trabalho   sério.  
Sóprocuraríamos aprofundar a respeito da metodologia se fossemos aplica-la para 
algum indicador interno da empresa[...](E2) 

 

 
Na sequência a questão da reputação corporativa foi destacada, variável citada muitas 

vezes nas entrevistas. 

 
 
4.1.5 Confiança nos dados 

 

 
Com o levantamento dos resultados das entrevistas realizadas foi observado a 

questão da confiança em todas as entrevistas, observado como um fator essencial para a 

escolha de qual indicador usar, por qual instituição considerar, e como utilizar nas definições 

das estratégias da empresa, como observado abaixo: 
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[...]Hoje é tão complicado esta questão da confiança, mas é essencial ter confiança 
em quem faz, confiança nos dados. É isso que nos leva a considerar este ou aquele 
instituto especializado. [...](E7) 
[...]Temos confiança nas instituições[...](E2) 
[...]Só utilizamos porque confiamos[...](E3) 
[...]Ter confiança nos dados é o que nos faz escolher os indicadores, só assim 
teremos confiança também nas estratégias que definiremos para seguir. [...](E10) 
[...]Só utilizamos como referência para definir as nossas estratégias se confiarmos 
nos dados. [...](E9) 

 
 
 

A próxima categoria analisada foram quais os principais fatores que levam a escolha 

de um indicador macroeconômico. 

 
 
4.1.6 Fatores de escolha 

 

 
Após o destaque da variável confiança como destaque em todas as entrevistas 

realizadas, neste tópico foram apresentados os principais fatores considerados para a escolha 

dos indicadores macroeconômicos. Cabe destacar que no momento da entrevista foi avisado 

que esta questão não considera o objetivo final do indicador, e sim o que faz optar pelo 

indicador A ao invés do indicador B. 

 
 

[...]Escolhemos quais indicadores usar de acordo com a instituição referência, que 
nos transmite segurança e transparência nos cálculos realizados [...](E10) 

[...]Escolhemos por causa da tradição da instituição de pesquisa[...](E2) 
[...]O nome da empresa nos diz que podemos confiar nos dados fornecidos[...](E9) 

 
Como observado, a questão da confiança aparece novamente junto com a 

necessidade de transparência nos cálculos, além da tradição e reputação das instituições que 

produzem estes indicadores. 

Por fim, foram apresentadas as instituições destacadas pelos entrevistados. 
 

 
4.1.7 Instituições especializadas 

 
 

As instituições destacadas pelos entrevistados como fonte dos indicadores 

macroeconômicos utilizados, a ordem da citação segue a frequência com que foram citados: 

 

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

• FGV – Fundação Getulio Vargas 

• BCB – Banco Central do Brasil 

• IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
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Ao longo das entrevistas foi possível observar novamente a importância do nome da 

instituição para a escolha dos indicadores, como pode-se observar: 

 
 

[...]IBGE, FGV, IPEA. [...](E7) 
[...]Só trabalhamos com os órgãos que tenham tradição. Ter confiança de onde 
utilizamos as informações é essencial e isso só estas instituições podem fornecer 
com tanto tempo produzindo todos os dados.[...](E18) 
[...]Para dados financeiros utilizamos o Banco Central, para os demais dados 
econômicos usamos a FGV e o IBGE.[...](E4) 
[...]Só consideramos os indicadores produzidos pelo IBGE para a definição das 
nossas estratégias, os demais são utilizados como para consulta.[...](E1) 

 
 

 
Na Tabela 7 observa-se algumas outras instituições citadas com menor frequência 

pelos entrevistados. 

 
 

Tabela 7: Instituições especializadas 

Instituições especializadas 

Indicadores Macroeconômicos 

FIPE 

XP Investimentos 

IBOPE 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 

Em seguida foram destacados os resultados da pesquisa qualitativa, os resultados em 

geral e por segmentos 
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4.2 RESULTADO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

 
Com a finalidade de conhecer melhor dados coletados foi realizada uma análise 

preliminar considerando os principais conteúdos abordados no questionário aplicado na pesquisa. 

A análise exploratória apresenta informações estatísticas relevantes das características 

predominantes dos indivíduos que compõem a amostra estudada. 

 
• Análise geral 

 
 

A seção 4.2 apresenta os principais resultados da pesquisa qualitativa realizada na 

quarta etapa do estudo, conforme apresentado no capítulo 3 da dissertação. 

A tabela 4 apresenta a quantidade de questionários respondidos por segmento, dentre 

os quais 66 empresas foram do segmento do Comércio, representando 16% dos respondentes; 

o segmento da Construção e de Serviços tiveram 183 empresas participando da pesquisa, 

correspondendo a 20% e 24% dos respondentes, respectivamente. Com maior quantidade de 

respondentes dentre os segmentos, as empresas da Indústria da Transformação correspondem 

a 40% dos participantes da pesquisa, tal fato pode estar associado ao tempo que a Sondagem 

da Indústria é realizada pelo IBRE/FGV, a sondagem possui uma série histórica há mais de 40 

anos. 

 
Tabela 8: Quantidade de entrevistados por segmento 
 

Segmento Quantidade de 
questionários % 

Comércio 66 16% 

Construção 83 20% 

Indústria 167 40% 

Serviços 100 24% 

TOTAL 416 100% 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Em relação a distribuição por sexo dos entrevistados, conforme apresentado no 

gráfico 1, foi observado uma predominância masculina, sendo estes 58% dos entrevistados, 

enquanto 174 mulheres responderam, representando 42% dos respondentes. 

 
 

Gráfico 1:  Distribuição percentual dos entrevistados, por sexo. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

 

 

Considerando os cargos ocupados pelos participantes no momento da entrevista pode-

se destacar o alto percentual de diretores que participaram, representando 51% dos 

respondentes. Completando os demais cargos observa-se no gráfico 2, 37% com o cargo de 

gerente (156 respondentes); 9% com o cargo de vice-presidente (39 respondentes); e 2% 

presidentes (8 respondentes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feminino 
42% 

Masculino 
58% 
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                         Gráfico 2: Distribuição percentual dos entrevistados, por cargo. 

                          
 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 

O gráfico 3 apresenta percentual de empresas entrevistadas que realizam 

Planejamento Estratégico, as empresas que não realizam planejamento estratégico foram 

consideradas fora do perfil da pesquisa, fazendo parte dos 140 questionários considerados não 

válidos para a análise. As 60 empresas (14%) que não realizam planejamento estratégico 

foram consideradas somente neste tópico, possibilitando uma análise futura para entender o 

motivo de não realizar. 

 

 
Gráfico 3: Percentual de empresas que realizam o Planejamento Estratégico 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Em relação ao uso dos indicadores macroeconômicos, no gráfico 4 é possível 

observar que a maioria das empresas entrevistadas citaram que utilizam os indicadores para 

acompanhar o mercado (83%), nesta questão os respondentes podiam marcar mais de uma 

opção como resposta. Em segundo lugar foi escolhido o uso dos indicadores no planejamento 

estratégico, sendo selecionado em 47% das respostas (197 empresas), seguido das opções 

“para a decisão sobre investimento” e “acompanhamento da concorrência”, escolhido por 

32% e 33% dos respondentes, respectivamente. 

 
Gráfico 4: Utilização dos indicadores macroeconômicos. 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

83%
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32% 33%
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No gráfico 5 foi apresentado o ranking geral de indicadores, segundo o grau de 

importância para as principais decisões estratégicas da empresa. Para 394 empresas (38%) o 

IGP-M é o indicador mais importante para as decisões estratégicas da empresa, seguido pelo 

IPCA escolhido por 15% das empresas como o segundo indicador com maior importância. 

Seguido por INCC (12%), INPC (11%), Taxa Selic (9%), PIB (8%), PNAD (4%) e Outros 

(3%). 

 
 

Gráfico 5: Percentual com o ranking dos indicadores mais usados pelas empresas 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 

Agora serão apresentados os resultados por segmento: Comércio, Construção, 

Serviços e Indústria da Transformação. 

 
 
 

• Análise por segmento 
 

 

No segmento de comércio observa-se que 80% das empresas entrevistadas citaram que 

utilizam os indicadores para acompanhar o mercado, ou seja, 53 empresas das 66 respondentes 

desse segmento. O uso dos indicadores no planejamento estratégico, foi escolhido por 50% 

dos respondentes, correspondendo a 33 empresas que selecionaram esta opção. O uso dos 

indicadores para a decisão sobre investimento e para o acompanhamento da concorrência foi 

escolhido por 35% e 39% das empresas, respectivamente. 

 

38%

15%
12% 11%

9% 8%

4% 3%

IGP-M IPCA INCC INPC Taxa Selic PIB PNAD Outros 
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Cabe ressaltar que nesta questão os respondentes podiam marcar mais de uma opção 

como resposta. 

 
 

Gráfico 6: Utilização dos indicadores macroeconômicos, Setor de Comércio 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 
O setor da Construção apresentou 81% das empresas entrevistadas respondendo que 

utilizam os indicadores para acompanhar o mercado, neste caso correspondendo a 67 

empresas dos 83 respondentes desse segmento. O uso dos indicadores no planejamento 

estratégico, foi escolhido por 42% dos respondentes, correspondendo a 35 empresas que 

selecionaram esta opção. O uso dos indicadores para a decisão sobre investimento e para o 

acompanhamento da concorrência foi escolhido por 36% e 33% das empresas, 

respectivamente. 

Comércio 

80%

50%

39% 
35% 

Para a decisão sobre Para o planejamento   Acompanhamento do   Acompanhamento da 
investimento estratégico mercado concorrência 
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Gráfico 7: Utilização dos indicadores macroeconômicos, Setor da Construção. 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 

Serviços e da Indústria de Transformação tiveram o mesmo percentual de 

respondentes que selecionaram o uso dos indicadores para acompanhar o mercado, 84% das 

empresas, correspondendo a 84 empresas em Serviços e 140 empresas em Indústria da 

Transformação. O uso dos indicadores no planejamento estratégico foi escolhido por 51% e 

47% em cada segmento, respectivamente. O uso dos indicadores para a decisão sobre 

investimento para o segmento de Serviços correspondeu a 33% e para Indústria 31% e para o 

acompanhamento da concorrência foi escolhido por 39% e 26%, respectivamente. 
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42%

33% 
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Para a decisão sobre Para o planejamento   Acompanhamento do   Acompanhamento da 
investimento estratégico mercado concorrência 
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Gráfico 8: Utilização dos indicadores macroeconômicos, Setor da Serviços. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 
 
 

Gráfico 9: Utilização dos indicadores macroeconômicos, Setor da Indústria. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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No gráfico 10 foi apresentado o ranking de indicadores do setor da Construção, 

segundo o grau de importância para as principais decisões estratégicas da empresa. Para 35 

empresas (42%) o INCC é o indicador mais importante para as decisões estratégicas da 

empresa, seguido pelo IGP-M escolhido por 15% das empresas como o segundo indicador 

com maior importância.  Seguido por PIB (10%), Outros (9%), IPCA (8%), INPC (7%), 

PNAD (6%) e Taxa Selic (3%). 

 
 

Gráfico 10: Percentual com o ranking dos indicadores, Setor da Construção. 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 
Para o setor do Comércio o indicador considerado mais importante para decisões 

estratégicas foi o IGP-M escolhido por 25 empresas, aproximadamente. O INPC aparece em 

segundo com 23%, seguido por IPCA (12%), Outros (8%), INCC (7%), PNAD (5%), Taxa 

Selic (5%) e PIB (3%). 
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Gráfico 11: Percentual com o ranking dos indicadores, Setor da Comércio. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 

No gráfico 12 foi apresentado o ranking de indicadores do setor da Indústria, segundo 

o grau de importância para as principais decisões estratégicas da empresa. Para 50 empresas 

(30%) o IGP-M é o indicador mais importante para as decisões estratégicas da empresa, 

seguido pelo IPCA escolhido por 19% das empresas como o segundo indicador com maior 

importância. Seguido por INCC (13%), PIB (11%), Outros (9%), INPC (8%), Taxa Selic 

(7%) e PNAD (3%). 

 
Gráfico 12: Percentual com o ranking dos indicadores, Setor da Indústria. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Em Serviços o indicador considerado mais importante para decisões estratégicas foi o 

IGP-M escolhido por 30 empresas. Seguido por IPCA (20%), INCC (10%), INPC (10%), PIB 

(6%), Outros (2%) e Taxa Selic (5%). 

 
 

Gráfico 13: Percentual com o ranking dos indicadores, Setor de Serviços. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 
Como semelhanças na utilização dos indicadores, entre os setores, destaca-se o uso 

para o acompanhamento do mercado e dos concorrentes. Nas diferenças, os executivos do 

setor do Comércio destacaram que utilizam os indicadores para estipular os preços de seus 

produtos, principalmente. Enquanto os executivos dos setores da Construção, Serviços e 

Indústria destacaram a importância estratégica na utilização dos indicadores. Cabe ressaltar, 

que os entrevistados do setor da Construção e da Indústria enxergam a necessidade de 

maturidade que as organizações precisam para transformar todos os dados apresentados no 

mercado em conhecimento e em vantagem competitiva para a empresa. 

Neste capítulo foi apresentado a análise dos dados, no próximo, as considerações 

finais foram apresentadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O uso dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento estratégico, 

considerando a percepção de altos executivos brasileiros foi identificado, analisado e 

relacionado de forma qualitativa e quantitativa. Para tanto, foram estabelecidos objetivos 

específicos, com vistas a subsidiar a estrutura do estudo alcançando o objetivo geral definido. 

Para o maior entendimento dos principais temas que o estudo aborda foi realizada uma 

revisão da literatura existente, destacando os principais pontos que contribuíram para o 

seguimento do estudo. Após esta etapa foram realizadas entrevistas semiestruturadas, onde o 

roteiro foi construído de acordo com o que foi analisado na revisão e os objetivos definidos 

para a pesquisa. As entrevistas possibilitaram a apresentação de categorias que levaram ao 

questionário qualitativo, aplicado por meio de link. Após finalizar as etapas acima foi possível 

analisar as percepções dos altos executivos pesquisados de uma forma geral e setorialmente. 

A seguir serão apresentadas as respostas ao objetivo geral e específicos dessa 

dissertação. 

 

 
5.1 RESPOSTA OBJETIVO GERAL 

 
Com relação ao uso dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento 

estratégico, considerando a percepção de altos executivos brasileiros, as empresas pesquisadas 

apresentaram representatividade para o estudo por estarem na base de dados da CEMPRE e 

RAIS, utilizadas para essa análise, considerando o período de 2008 a 2013, e por possuírem, 

no período da pesquisa, uma quantidade de 500 pessoas ocupadas ou mais. O cargo dos 

entrevistados também foi considerado relevante para o estudo, por estarem ligados 

diretamente as decisões estratégicas da empresa. 

Segundo a percepção dos executivos brasileiros pesquisados, quanto ao uso dos 

indicadores macroeconômicos dentro do planejamento estratégico, foram observados os 

seguintes aspectos: 

Foram identificados os principais pontos abordados na literatura, possibilitando a 

conclusão de que o tema indicadores macroeconômicos não foi trabalhado individualmente e 

como etapa do processo de planejamento estratégico. Os principais pontos destacados pelos 

entrevistados também foram identificados, e classificados como categorias, possibilitando 

uma análise consistente dos temas abordados ao longo do estudo. 
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Em relação aos conceitos de planejamento estratégico e indicadores macroeconômicos 

foi identificado gaps que ainda precisam ser trabalhados dentro das organizações pesquisada, 

com palestras ou reuniões que debatam o assunto mostrando a importância de todos 

participarem para o desenvolvimento da empresa. 

Quanto ao acesso e divulgação dos resultados e diretrizes definidas no planejamento 

estratégico foi identificada a necessidade de melhoria deste processo por parte da empresa, o 

alinhamento das estratégias com todos os níveis da organização é essencial para o sucesso do 

planejamento estratégico. 

O uso dos indicadores macroeconômicos foi destacado como importante pela a 

maioria das empresas que participaram do estudo, como ponto a desenvolver, pode-se 

destacar a questão da forma de usar dentro a organização onde muitos executivos relataram 

que são utilizados como forma de confirmação somente. 

Para o uso no dia a dia dos indicadores macroeconômicos os resultados não foram 

positivos, tanto nas entrevistas quanto nos questionários aplicados, as empresas não possuem 

este costume. Um dos entrevistados citou como possível justificativa para este 

comportamento, a questão da cultura corporativa, variável que pode ser trabalhada 

futuramente neste contexto. 

O ponto da reputação corporativa foi destacado como essencial por todos os 

entrevistados, descrevendo que só consideram os indicadores que confiam, estes associados 

sempre ao nome da instituição responsável pela produção dos indicadores e, por algumas 

empresas, a metodologia adotada. 

Como resultado da pesquisa concluiu-se que os altos executivos sabem da importância 

do uso dos indicadores macroeconômicos no planejamento estratégico, e para outros 

acompanhamentos e decisões das empresas, mas destacam que ainda não é totalmente 

incorporado ao processo do planejamento estratégico, funcionando hoje, na maioria das 

empresas, somente como uma fonte de consulta e avaliação. Os altos executivos que 

participaram do estudo relataram: o aprimoramento do processo de planejamentos estratégico; 

a padronização e alinhamento de toda a empresa direcionada para o mesmo objetivo seguindo 

as estratégias definidas; e o maior aproveitamento dos indicadores apresentados no mercado 

como as principais necessidades relacionadas a estratégia empresarial. 



83 
 

 
 
 

5.2 CARACTERIZAR A PERCEPÇÃO DOS ALTOS EXECUTIVOS BRASILEIROS 
CONSIDERANDO, SEPARADAMENTE, OS SEGUINTES SEGMENTOS: INDÚSTRIA 
DE TRANSFORMAÇÃO, SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO. 

 
 

O objetivo dessa fase do trabalho foi caracterizar a percepção dos altos executivos 

considerando o seu segmento de atuação, seguindo a Classificação Nacional de Classificação 

Econômicas (CNAE 2.0), caracterizando assim cada um dos setores. Os resultados destacados 

no capítulo 4 e no Apêndice E possibilita concluir que: 

Os executivos das empresas do setor Comércio afirmam que a questão estratégica 

ainda é um ponto delicado para as organizações deste setor, justificando que se trata de um 

setor muito instável e sazonal, exigindo um comportamento agressivo diante dos 

concorrentes. Foi destacado que nem todos da organização entendem de forma clara os 

conceitos de indicadores macroeconômicos e planejamento estratégico. Em relação ao 

objetivo geral, os altos executivos afirmaram que utilizam os indicadores macroeconômicos 

dentro do planejamento estratégico, mas não os utilizam no dia a dia da empresa. 

Dentro do setor de Serviços foi observado que os executivos consideram importante o 

nome das instituições e a metodologia adotada para o cálculo dos indicadores e que, como no 

setor do Comércio, os indicadores não são utilizados no dia a dia das empresas. Quanto ao 

acesso aos resultados e diretrizes definidas no planejamento estratégico, a maioria dos 

executivos do setor discordaram que todos na sua organização tem acesso a estes resultados. 

Em relação ao uso dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento estratégico, a 

maioria dos executivos entrevistados responderam que concordam que a empresa utiliza os 

indicadores no processo, vale destacar que uma grande quantidade de executivos optou por 

ficar neutro, ou seja, não concordou e nem discordou em relação a afirmativa proposta para o 

objetivo geral. 

O setor da Construção chamou atenção tanto nas entrevistas quanto nos questionários 

qualitativos, no ponto do conceito e na divulgação dos resultados e diretrizes definidas no 

planejamento estratégico. Os executivos do setor também destacaram que acreditam que o 

setor da empresa diferencia a interpretação dos indicadores macroeconômicos considerados e 

que a criação cada vez mais de indicadores específicos só contribuirá para o desenvolvimento 

das empresas, estes destacaram o INCC (Índice Nacional da Construção Civil) como o 

indicador mais importante considerado para as principais decisões estratégicas da empresa. E 

a maioria ainda afirmou que os indicadores são acompanhados diariamente pelas empresas. 

Para a questão da utilização dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento 

estratégico, 70% dos executivos afirmam que utilizam os indicadores no processo de 

planejamento estratégico. 
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Os altos executivos do setor da industrial pesquisados foram o que apresentaram o 

resultado mais significativo em relação ao objetivo geral da pesquisa, 94% concordaram que a 

organização utiliza os indicadores macroeconômicos dentro do planejamento estratégico. A 

maioria dos respondentes também afirmaram que o acompanhamento diário dos indicadores 

ocorre na empresa que faz parte. Para eles a interpretação dos indicadores também difere para 

cada setor da economia. 

Os quatro setores apresentaram o mesmo comportamento a respeito do fator mais 

importante na escolha de qual indicador utilizar, sendo este a confiança dos dados. Outro 

ponto em comum foi o peso dado ao nome da instituição que fornece os indicadores. 

 

 
5.3 REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS INDICADORES 
MACROECONÔMICOS UTILIZADOS PELAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

 
 

Nesta etapa do trabalho foram listados os principais indicadores macroeconômicos do 

Brasil utilizados para o cálculo de taxa de juros, inflação, aluguéis e outros valores 

contratuais, conforme definido pelo Banco Central do Brasil (2015). O resultado geral 

apontou para o IGP-M (Índice Geral de Preço do Mercado) como o indicador considerado 

mais importante para as principais decisões estratégicas da empresa, resultado também 

observado nos setores da Indústria, Comércio e Serviços. As empresas do setor da Construção 

destacaram como mais importante o INCC (Índice Nacional da Construção Civil). 

 
 
5.4 IDENTIFICAR QUAIS INSTITUIÇÕES FORAM MAIS DESTACADAS COMO 
FONTE DE CONSULTA DE INDICADORES MACROECONÔMICOS 

 
 

As instituições destacadas pelos entrevistados, conforme os resultados do capítulo 4, 

foram o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a FGV (Fundação Getulio 

Vargas), o BCB (Banco Central do Brasil) e o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, seguindo a frequência que foram citadas. Além delas também foram citadas o FIPE 

(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), a XP Investimentos e o IBOPE (Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística). 
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5.5 PONTUAR A UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES MACROECONÔMICOS NO 
COTIDIANO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA 

 
 

Conforme identificado nos resultados apresentados no capítulo 4 e no Apêndice D, 

quando da análise de resultados, os indicadores macroeconômicos são utilizados de forma 

rotineira por apenas 11% das empresas que participaram da pesquisa. Mais de 300 executivos 

declaram que não utilizam os indicadores macroeconômicos no dia a dia de suas empresas, 

representando mais de 50% dos respondentes. Considerando as entrevistas foi observado que 

não existe interesse por parte dos executivos em realizar este acompanhamento, justificando 

que a variação dos indicadores não é observada no dia a dia empresarial. 
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6 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 

Com base na delimitação do presente estudo, que considerou a ampla complexidade 

dos temas envolvido para o desenvolvimento do trabalho, e com isso teve como foco os 

indicadores macroeconômicos e o planejamento estratégico, procurando analisar a percepção 

dos altos executivos que representam as empresas classificadas como de grande porte, com o 

número de pessoas ocupadas superior a 500, entende-se pertinente sugerir a extensão da 

pesquisa para empresas consideradas médio porte, pequeno porte e microempresas, 

possibilitando uma comparativo entre os portes. 

Sugere-se, ainda, o estudo estatístico com a variável confiança que teve destaque na 

pesquisa qualitativa, citada com frequência tanto nas entrevistas realizadas quanto nos 

questionários estruturados aplicados, assim como as demais categorias, resultante da análise 

de conteúdo, como a metodologia aplicada, a identidade das instituições de pesquisa, os 

conceitos e a transparência das informações prestadas. 

Também seria interessante realizar uma pesquisa quantitativa buscando validar o 

segundo questionário qualitativo estruturado com base nas categorias encontradas na análise 

de conteúdo. 

Um estudo poderia ser efetuado considerando outros indicadores econômicos, 

financeiros e sociais com o objetivo de ampliar o maior entendimento e aumentar o 

aproveitamento dos dados que já estão disponíveis no mercado, correlacionando assim o 

desenvolvimento empresarial com a utilização dos indicadores citados. 

A questão internacional também pode ser estudada, buscando entender como são 

utilizados os indicadores fora do Brasil, retratando quais são os fatores críticos de sucesso 

para o melhor aproveitamento dos dados, informações e conhecimento que o mercado 

apresenta. 

Por fim, novas pesquisas poderiam ser realizadas considerando as CNAEs das 

organizações, com o intuito de encontrar possíveis similaridades e diferenças de acordo com o 

segmento e a classificação econômica das empresas participantes. 

No próximo tópico foram apresentadas as principais implicações do estudo, com base 

nos resultados apresentados nos tópicos acima. 

 
6.1 IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 
A pesquisa em questão buscou estudar como os altos executivos brasileiros enxergam 

o uso dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento estratégico das organizações 
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que representam, destacando a necessidade de um trabalho pontual explorando as principais 

dificuldades de entendimento, acesso, interpretação, dúvidas relacionadas a metodologia 

empregada, forma como transformar dados em informação e conhecimento aproveitando o 

máximo do que é fornecido e/ou adquirido possibilitando cada vez mais o desenvolvimento 

das organizações. 

Toda pesquisa possibilita a exploração dos seus resultados tanto academicamente 

quanto gerencialmente, abaixo estes foram sugeridos. 

 
6.2 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

 
Ao analisar o uso dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento 

estratégico das empresas, espera-se que este estudo possa contribuir no âmbito acadêmico, 

despertando o interesse de novos pesquisadores, profissionais da área e estudantes em relação 

à importância dos temas, pouco explorado na área da estratégia empresarial, assim como, 

possa reforçar a visão sobre os benefícios dessa relação, como instrumento capaz de estruturar 

ainda mais o processo de planejamento estratégico das organizações para o alcance do 

desenvolvimento empresarial consistente. 

No contexto gerencial, inicialmente, enseja-se que esta pesquisa seja capaz de oferecer 

um diagnóstico da utilização dos indicadores hoje oferecidos pelas respeitáveis instituições de 

pesquisa, de forma que os pontos destacados ao longo do estudo possam ser disseminados 

para as áreas e responsáveis envolvidos, possibilitando, assim, o aprimoramento dos produtos 

fornecidos e o melhor aproveitamento por parte das empresas que utilizam as informações 

disponibilizadas e/ou encomendadas. 

No próximo tópico foram apresentadas as principais limitações da pesquisa contexto 

gerencial, inicialmente, enseja-se que esta pesquisa seja capaz de oferecer um diagnóstico da 

utilização dos indicadores hoje oferecidos pelas respeitáveis instituições de pesquisa. 

 

 
6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 
O cerne desta pesquisa baseou-se na análise do uso dos indicadores macroeconômicos 

dentro do planejamento estratégico empresarial, a partir da percepção dos altos executivos 

brasileiros. Assim, não foi considerada nesse estudo, a influência de outras variáveis que 

participam do processo estratégico das empresas entrevistadas. 
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Considera-se, também, a limitação da própria pesquisa de literatura, em função da 

multiplicidade e amplitude dos estudos relacionados a estratégia empresarial, apresentando 

muitas definições, metodologias e interpretações, com publicações relevantes e distintas que 

eventualmente não foram citadas neste trabalho. 

Além disso, o fato de a pesquisa ter sido aplicada utilizando link e o envio eletrônico 

provocou o preenchimento incorreto de algumas questões, gerando missing e levando a 

invalidação de questionários mal preenchidos. 
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas 
 
 

 
Tempo: 40-45 minutos 

 
Apresentação (1-2 minutos): 

Prezado(a), 

Bom dia/Boa tarde/Boa noite! 
 

O presente estudo está sendo conduzido como parte da coleta de dados para 

subsidiar a dissertação do curso de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial da 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas, 

e pretende estudar o uso dos indicadores macroeconômicos dentro do planejamento 

estratégico da empresa, segundo a percepção dos altos executivos brasileiros. 

As informações coletadas serão analisadas de forma agregada, de maneira que a 

identidade da empresa e do entrevistado serão preservadas na apresentação dos 

resultados finais. 

Sua participação é voluntária. Obrigada! 

Roberta Carvalho 

 
 
Dados do entrevistado (3-5 minutos): 

 
Nome do entrevistado: 
Idade: Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 
Escolaridade: 
Formação Profissional: 
Cargo na empresa: 
Quanto tempo trabalha na atual função (anos): 
Nome da empresa que trabalho: 
Número de Pessoas Ocupadas (PO) da empresa: 
Segmento/Classificação da empresa: 
Considerar a CNAE 2.0 (Classificação Nacional de Atividades Econômicas/IBGE) 
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Perguntas (35-40 minutos): 
 
1. A empresa realiza planejamento estratégico? (O entrevistado será considerado fora do perfil 
caso a empresa para qual trabalha não realize planejamento estratégico) 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
2. Como são utilizados os indicadores macroeconômicos para o planejamento estratégico da 
empresa? 

 

 
3. (Mais de uma opção pode ser escolhida) Os indicadores macroeconômicos possuem 
relevância para a sua empresa? 

 
(  ) Para a decisão sobre investimento 
(   ) Para o planejamento estratégico 
(   ) Acompanhamento do mercado 
( ) Acompanhamento da concorrência 
(   ) Outros 

 

 
4. A empresa utiliza os indicadores macroeconômicos no seu dia a dia? De que forma são 
utilizados? 
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5. Na sua opinião, como são utilizados dos indicadores macroeconômicos para o 
desenvolvimento da sua empresa? 

 

 
6. Quais os fatores são relevantes para a empresa na escolha para a utilização de um indicador 
macroeconômico? 
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APÊNDICE B – Questionário de pesquisa 
 

 
Nome do entrevistado: 
Idade: Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 
Escolaridade: 
Formação Profissional: 
Cargo na empresa: 
Quanto tempo trabalha na atual função  (anos): 
Nome da empresa que trabalho: 

 
Número de Pessoas Ocupadas (PO) da empresa: 
Segmento/Classificação da empresa: 
Considerar a CNAE 2.0 (Classificação Nacional de Atividades  Econômicas/IBGE) 

 
A empresa realiza Planejamento Estratégico? 
 

( ) Sim ( ) Não 

1. O conceito de Planejamento Estratégico é claro para todos da minha   organização. 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

2. Todos da minha organização tem acesso aos resultados e diretrizes definidas no Planejamento 

Estratégico. 

 
 

( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

3. O conceito de Indicadores Macroeconômicos é claro para todos da minha   organização. 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

4. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para auxiliar    a tomada de decisão. 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

5. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para auxiliar na escolha das 

estratégias. 

 
 

( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

6. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos dentro do Planejamento 

Estratégico. 

 

( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 
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7. Os Indicadores Macroeconômicos são utilizados no dia a dia da minha   empresa. 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

8. O fator mais importante na escolha de qual Indicador Macroeconômico considerar na tomada de 

decisão é a confiança dos  dados. 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

9. A metodologia adotada para o cálculo dos Indicadores Macroeconômicos é   importante. 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

10. A nome da Instituição é importante para a escolha do Indicador    Macroeconômico. 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

11. A interpretação dos Indicadores Macroeconômicos é diferente para cada setor da   economia 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

12. O acompanhamento de Indicadores mais específicos é necessário e  importante. 

 
( ) Discorda fortemente  ( ) Discorda   (   ) Neutro  ( ) Concordo ( ) Concordo fortemente 

Ordene os indicadores abaixo de acordo com o grau de importância para as principais decisões 

estratégicas da empresa. (Clique na opção e segure arrastando para construir um ranking, sendo 1 

para o mais importante e 9 para o menos  importante) 

  IPCA / IBGE (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) (1) 

  IGP-M / FGV (Índice Geral de Preços do Mercado)  (2) 

  INPC / IBGE (Índice Nacional dos Preços  ao Consumidor)  (3) 

  Taxa Selic / BCB (Taxa Básica de Juros)   (5) 

  ICS / FGV (Índice de Confiança de Serviços)  (6) 

  PNAD / IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios)   (8) 

  INCC / FGV ( Índice Nacional de Custo da Construção)  (6) 

  PIB / BCB (Produto Interno Bruto)  (7) 

  PNAD / IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de  Domicílio) (8) 
Outros (9) 

Aonde os indicadores macroeconômicos possuem relevância para a sua   empresa? 

(   ) Para a decisão sobre investimento  

(   ) Para o planejamento estratégico 

(    ) Acompanhamento do mercado 

(    ) Acompanhamento da concorrência 

(    ) Outros  (Quais seriam os outros  pontos?) 
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APÊNDICE C – Planilha de consolidação da pesquisa quantitativa 
 

Afirmações  da  Pesquisa Qualitativa Escala Lickert Frequência % 
1 =  Discorda fortemente  2 =  Discorda   3 =  Neutro  4 =  Concordo  5 =  Concordo   fortemente 

 
 
1. O conceito de Planejamento Estratégico é claro 

para todos da minha  organização. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   

 
2. Todos da minha organização tem acesso aos 

resultados e diretrizes definidas no Planejamento 

Estratégico. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
 
 
3. O conceito de Indicadores Macroeconômicos é 

claro  para todos da minha  organização. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
 
 
4. A minha organização utiliza os Indicadores 

Macroeconômicos para auxiliar  a tomada de  decisão. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   

 
5. A minha organização utiliza os Indicadores 

Macroeconômicos para auxiliar na escolha das 

estratégias. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   

 
6. A minha organização utiliza os Indicadores 

Macroeconômicos dentro do Planejamento 

Estratégico. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
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7. Os Indicadores Macroeconômicos são utilizados no 

dia a dia da minha  empresa. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
 
8. O fator mais importante na escolha de qual 

Indicador Macroeconômico considerar na tomada de 

decisão  é a confiança dos dados. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
 
 
9. A metodologia adotada para o cálculo dos 

Indicador  Macroeconômico  é importante. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
 
 
10. A nome da Instituição é importante para a escolha 

do  Indicador Macroeconômico. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
 
11. A interpretação dos Indicadores 

Macroeconômicos é diferente para cada setor da 

economia 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
 
 
12. O acompanhamento de Indicadores mais 

específicos é necessário  e importante. 

1   
2   
3   
4   
5   

TOTAL   
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APÊNDICE D –Pesquisa quantitativa – Resultado Geral 
 
 
 
 
 

Afirmações da Pesquisa Qualitativa Escala Lickert Frequência %  

1 =  Discorda fortemente  2 =  Discorda  3 =  Neutro  4 =  Concordo  5 =  Concordo fortemente 
 
 

1. O conceito de Planejamento Estratégico é claro para todos da 

minha organização. 

1 51 12% 

2 30 7% 

3 148 36% 

4 127 31% 

5 60 14% 

TOTAL 416 100% 

 
 

2. Todos da minha organização tem acesso aos resultados e diretrizes 

definidas no Planejamento  Estratégico. 

1 5 1% 

2 113 27% 

3 237 57% 

4 30 7% 

5 31 7% 

TOTAL 416 100% 

 
 

3. O conceito de Indicadores Macroeconômicos é claro para todos 

da minha organização. 

1 59 14% 

2 198 48% 

3 118 28% 

4 30 7% 

5 11 3% 

TOTAL 416 100% 

 
 

4. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar a tomada de decisão. 

1 11 3% 

2 24 6% 

3 60 14% 

4 222 53% 

5 99 24% 

TOTAL 416 100% 

 
 

5. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar na escolha das estratégias. 

1 2 0% 

2 89 21% 

3 184 44% 

4 130 31% 

5 11 3% 

TOTAL 416 100% 

 
 

6. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos 

dentro do Planejamento  Estratégico. 

1 44 11% 

2 63 15% 

3 73 18% 

4 138 33% 

5 98 24% 

TOTAL 416 100% 
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7. Os Indicadores Macroeconômicos são utilizados no dia a dia da 

minha empresa. 

1 94 23% 

2 233 56% 

3 43 10% 

4 27 6% 

5 19 5% 

TOTAL 416 100% 

 
8. O fator mais importante na escolha de qual Indicador 

Macroeconômico considerar na tomada de decisão é a confiança dos 

dados. 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 23 6% 

4 0 0% 

5 393 94% 

TOTAL 416 100% 

 
 

9. A metodologia adotada para o cálculo dos Indicador 

Macroeconômico é importante. 

1 5 1% 

2 18 4% 

3 167 40% 

4 213 51% 

5 13 3% 

TOTAL 416 100% 

 
 

10. A nome da Instituição é importante para a escolha do Indicador 

Macroeconômico. 

1 5 1% 

2 18 4% 

3 167 40% 

4 213 51% 

5 13 3% 

TOTAL 416 100% 

 
 

11. A interpretação dos Indicadores Macroeconômicos é diferente 

para cada setor da economia 

1 3 1% 

2 198 48% 

3 76 18% 

4 136 33% 

5 3 1% 

TOTAL 416 100% 

 
 

12. O acompanhamento de Indicadores mais específicos é necessário 

e importante. 

1 3 1% 

2 34 8% 

3 87 21% 

4 179 43% 

5 113 27% 

TOTAL 416 100% 
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APÊNDICE E – Pesquisa quantitativa – Resultado po Setor 
 
 
 

• INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO 
 
 
 

Afirmações da Pesquisa Qualitativa Escala Lickert Frequência % 

1 = Discorda fortemente 2 = Discorda        3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo fortemente 
 
 
1. O conceito de Planejamento Estratégico é claro para todos da 

minha organização. 

1 4 2% 

2 6 4% 

3 9 5% 

4 37 22% 

5 111 66% 

TOTAL 167 100% 

 
 
2. Todos da minha organização tem acesso aos resultados e diretrizes 

definidas no Planejamento Estratégico. 

1 0 0% 

2 8 5% 

3 18 11% 

4 82 49% 

5 59 35% 

TOTAL 167 100% 

 
 
3. O conceito de Indicadores Macroeconômicos é claro para todos 

da minha organização. 

1 10 6% 

2 18 11% 

3 107 64% 

4 25 15% 

5 7 4% 

TOTAL 167 100% 

 
 
4. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar a tomada de decisão. 

1 7 4% 

2 6 4% 

3 15 9% 

4 94 56% 

5 45 27% 

TOTAL 167 100% 

 
 
5. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar na escolha das estratégias. 

1 1 1% 

2 15 9% 

3 36 22% 

4 48 29% 

5 67 40% 

TOTAL 167 100% 

 
 
6. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos 

dentro do Planejamento Estratégico. 

1 3 2% 

2 2 1% 

3 5 3% 

4 137 82% 

5 20 12% 

TOTAL 167 100% 
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7. Os Indicadores Macroeconômicos são utilizados no dia a dia da 

minha empresa. 

1 3 2% 

2 9 5% 

3 25 15% 

4 87 52% 

5 43 26% 

TOTAL 167 100% 

 
8. O fator mais importante na escolha de qual Indicador 

Macroeconômico considerar na tomada de decisão é a confiança dos 

dados. 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 1 1% 

5 166 99% 

TOTAL 167 100% 

 
 

9. A metodologia adotada para o cálculo dos Indicador 

Macroeconômico é importante. 

1 1 1% 

2 5 3% 

3 15 9% 

4 97 58% 

5 49 29% 

TOTAL 167 100% 

 
 

10. A nome da Instituição é importante para a escolha do Indicador 

Macroeconômico. 

1 1 1% 

2 2 1% 

3 7 4% 

4 113 68% 

5 44 26% 

TOTAL 167 100% 

 
 

11. A interpretação dos Indicadores Macroeconômicos é diferente 

para cada setor da economia 

1 1 1% 

2 12 7% 

3 24 14% 

4 39 23% 

5 91 54% 

TOTAL 167 100% 

 
 

12. O acompanhamento de Indicadores mais específicos é necessário 

e importante. 

1 1 1% 

2 2 1% 

3 32 19% 

4 86 51% 

5 46 28% 

TOTAL 167 100% 
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• COMÉRCIO 
 
 
 

Afirmações da Pesquisa Qualitativa Escala Lickert Frequência % 

1 = Discorda fortemente  2 =  Discorda   3 =  Neutro  4 =  Concordo  5 = Concordo fortemente 

 

1. O conceito de Planejamento Estratégico é claro para todos da 

minha organização. 

1 12 20% 

2 5 8% 

3 23 38% 

4 16 26% 

5 5 8% 

TOTAL 61 100% 

 

2. Todos da minha organização tem acesso aos resultados e diretrizes 

definidas no Planejamento  Estratégico. 

1 1 2% 

2 37 56% 

3 18 27% 

4 5 8% 

5 5 8% 

TOTAL 66 100% 

 

3. O conceito de Indicadores Macroeconômicos é claro para todos 

da minha organização. 

1 9 14% 

2 32 48% 

3 18 27% 

4 5 8% 

5 2 3% 

TOTAL 66 100% 

 

4. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar a tomada de decisão. 

1 2 3% 

2 4 6% 

3 10 15% 

4 35 53% 

5 15 23% 

TOTAL 66 100% 

 

5. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar na escolha das estratégias. 

1 1 2% 

2 15 23% 

3 25 38% 

4 23 35% 

5 2 3% 

TOTAL 66 100% 

 

6. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos 

dentro do Planejamento  Estratégico. 

1 7 11% 

2 10 15% 

3 11 17% 

4 23 35% 

5 15 23% 

TOTAL 66 100% 
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7. Os Indicadores Macroeconômicos são utilizados no dia a dia da 

minha empresa. 

1 20 30% 

2 38 58% 

3 6 9% 

4 2 3% 

5 0 0% 

TOTAL 66 100% 

 
8. O fator mais importante na escolha de qual Indicador 

Macroeconômico considerar na tomada de decisão é a confiança dos 

dados. 

1 0 0% 

2 4 6% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 62 94% 

TOTAL 66 100% 

 

9. A metodologia adotada para o cálculo dos Indicador 

Macroeconômico é importante. 

1 5 8% 

2 6 9% 

3 20 30% 

4 30 45% 

5 5 8% 

TOTAL 66 100% 

 

10. A nome da Instituição é importante para a escolha do Indicador 

Macroeconômico. 

1 1 2% 

2 2 3% 

3 26 39% 

4 35 53% 

5 2 3% 

TOTAL 66 100% 

 

11. A interpretação dos Indicadores Macroeconômicos é diferente 

para cada setor da  economia 

1 1 2% 

2 31 47% 

3 12 18% 

4 21 32% 

5 1 2% 

TOTAL 66 100% 

 

12. O acompanhamento de Indicadores mais específicos é necessário 

e importante. 

1 1 2% 

2 2 3% 

3 10 15% 

4 33 50% 

5 20 30% 

TOTAL 66 100% 
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• SERVIÇOS 
 
 
 
 

Afirmações da Pesquisa Qualitativa Escala Lickert Frequência % 

1 =  Discorda fortemente  2 =  Discorda   3 =  Neutro  4 =  Concordo  5 =  Concordo fortemente 
 

1. O conceito de Planejamento Estratégico é claro para todos da 

minha organização. 

1 10 10% 

2 37 37% 

3 39 39% 

4 5 5% 

5 9 9% 

TOTAL 100 100% 

 

2. Todos da minha organização tem acesso aos resultados e diretrizes 

definidas no  Planejamento Estratégico. 

1 23 23% 

2 37 37% 

3 23 23% 

4 7 7% 

5 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

3. O conceito de Indicadores Macroeconômicos é claro para todos 

da  minha organização. 

1 27 27% 

2 17 17% 

3 33 33% 

4 23 23% 

5 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

4. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar a tomada de decisão. 

1 2 2% 

2 28 28% 

3 37 37% 

4 27 27% 

5 6 6% 

TOTAL 100 100% 

 

5. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar na escolha das estratégias. 

1 15 15% 

2 28 28% 

3 45 45% 

4 5 5% 

5 7 7% 

TOTAL 100 100% 

 

6. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos 

dentro do  Planejamento Estratégico. 

1 3 3% 

2 13 13% 

3 37 37% 

4 42 42% 

5 5 5% 

TOTAL 100 100% 
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7. Os Indicadores Macroeconômicos são utilizados no dia a dia da 

minha empresa. 

1 12 12% 

2 48 48% 

3 32 32% 

4 8 8% 

5 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 
8. O fator mais importante na escolha de qual Indicador 

Macroeconômico considerar na tomada de decisão é a confiança dos 

dados. 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 100 100% 

TOTAL 100 100% 

 

9. A metodologia adotada para o cálculo dos Indicador 

Macroeconômico  é importante. 

1 4 4% 

2 4 4% 

3 7 7% 

4 18 18% 

5 67 67% 

TOTAL 100 100% 

 

10. A nome da Instituição é importante para a escolha do Indicador 

Macroeconômico. 

1 0 0% 

2 3 3% 

3 13 13% 

4 11 11% 

5 73 73% 

TOTAL 100 100% 

 

11. A interpretação dos Indicadores Macroeconômicos é diferente 

para cada setor da  economia 

1 3 3% 

2 24 24% 

3 57 57% 

4 13 13% 

5 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

12. O acompanhamento de Indicadores mais específicos é necessário 

e importante. 

1 5 5% 

2 5 5% 

3 33 33% 

4 47 47% 

5 10 10% 

TOTAL 100 100% 



109 
 

 
 
 

• CONSTRUÇÃO 
 
 
 
 

Afirmações  da  Pesquisa Qualitativa Escala Lickert Frequência % 

1 =  Discorda fortemente  2 =  Discorda   3 =  Neutro  4 =  Concordo  5 =  Concordo  fortemente 
 

1. O conceito de Planejamento Estratégico é claro para todos da 

minha  organização. 

1 2 2% 

2 6 7% 

3 10 12% 

4 22 27% 

5 43 52% 

TOTAL 83 100% 

 
 

2. Todos da minha organização tem acesso aos resultados e diretrizes 

definidas  no  Planejamento Estratégico. 

1 0 0% 

2 8 10% 

3 18 22% 

4 43 52% 

5 14 17% 

TOTAL 83 100% 

 

3. O conceito de Indicadores Macroeconômicos é claro para todos da  

minha organização. 

1 9 11% 

2 18 22% 

3 34 41% 

4 20 24% 

5 2 2% 

TOTAL 83 100% 

 
 

4. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar a tomada de  decisão. 

1 2 2% 

2 4 5% 

3 10 12% 

4 50 60% 

5 17 20% 

TOTAL 83 100% 

 

5. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos para 

auxiliar na escolha das  estratégias. 

1 1 1% 

2 13 16% 

3 37 45% 

4 30 36% 

5 2 2% 

TOTAL 83 100% 

 
 

6. A minha organização utiliza os Indicadores Macroeconômicos 

dentro  do  Planejamento Estratégico. 

1 7 8% 

2 7 8% 

3 11 13% 

4 34 41% 

5 24 29% 

TOTAL 83 100% 
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7. Os Indicadores Macroeconômicos são utilizados no dia a dia da 

minha empresa. 

1 3 4% 

2 7 8% 

3 28 34% 

4 38 46% 

5 7 8% 

TOTAL 83 100% 

 
8. O fator mais importante na escolha de qual Indicador 

Macroeconômico considerar na tomada de decisão é a confiança dos 

dados. 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 4% 

4 0 0% 

5 80 96% 

TOTAL 83 100% 

 

9. A metodologia adotada para o cálculo dos Indicador 

Macroeconômico  é importante. 

1 1 1% 

2 5 6% 

3 20 24% 

4 47 57% 

5 10 12% 

TOTAL 83 100% 

 

10. A nome da Instituição é importante para a escolha do Indicador 

Macroeconômico. 

1 1 1% 

2 2 2% 

3 5 6% 

4 53 64% 

5 22 27% 

TOTAL 83 100% 

 

11. A interpretação dos Indicadores Macroeconômicos é diferente 

para cada setor  da  economia 

1 1 1% 

2 12 14% 

3 12 14% 

4 21 25% 

5 37 45% 

TOTAL 83 100% 

 

12. O acompanhamento  de Indicadores mais específicos é necessário  

e importante. 

1 1 1% 

2 2 2% 

3 11 13% 

4 54 65% 

5 15 18% 

TOTAL 83 100% 
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APÊNDICE F – Distribuição de empresas participantes por CNAE 
 
 

CNAE  
Setor de Comércio Número de 

Descrição da atividade econômica  Empresas 
4511 Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 7 
4633 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros 1 
4762 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 3 
4721 Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes 5 

4649 Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente 

3 

4691 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios 

3 

4744 Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 3 
4684 Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos 1 
4530 Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 2 

4711 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - hipermercados e supermercados 

2 

4622 Comércio atacadista de soja 1 
4763 Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos 2 
4731 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1 
4639 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 2 
4641 Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho 3 
4541 Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios 9 
4635 Comércio atacadista de bebidas 2 
4722 Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias 1 
4782 Comércio varejista de calçados e artigos de viagem 1 

4689 Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não 
especificados anteriormente 

2 

4681 Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás 
natural e GLP 

2 

4634 Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado 1 
4771 Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário 3 
4761 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 1 
4772 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 1 

4753 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo 

1 

4759 Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente 2 
4751 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 1 

TOTAL 66 



112 
 

 
 
 

CNAE  
Setor de Serviços Número de 

Descrição da atividade econômica  Empresas 
6202 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 1 
5221 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 1 
4912 Transporte metro ferroviário de passageiros 2 
6010 Atividades de rádio 3 
8111 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 7 
5510 Hotéis e similares 8 

6399 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 
anteriormente 

2 

5310 Atividades de Correio 6 
9601 Lavanderias, tinturarias e toalheiros 1 

4921 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em 
região metropolitana 

7 

5620 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada 3 
3701 Gestão de redes de esgoto 7 
7311 Agências de publicidade 1 
7490 Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7 
4930 Transporte rodoviário de carga 4 
5111 Transporte aéreo de passageiros regular 1 
8592 Ensino de arte e cultura 1 
7111 Serviços de arquitetura 2 
7911 Agências de viagens 1 
7020 Atividades de consultoria em gestão empresarial 2 
5021 Transporte por navegação interior de carga 2 
4110 Incorporação de empreendimentos imobiliários 4 
8011 Atividades de vigilância e segurança privada 4 
4911 Transporte ferroviário de carga 1 

6612 Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e 
mercadorias 

2 

7711 Locação de automóveis sem condutor 2 
3317 Manutenção e reparação de embarcações 1 
6391 Agências de notícias 1 

4618 Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não 
especificados anteriormente 

1 

5611 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas 5 
3316 Manutenção e reparação de aeronaves 2 
5212 Carga e descarga 1 
6209 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 1 
6201 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 1 
8550 Atividades de apoio à educação 1 
7120 Testes e análises técnicas 1 

6311 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet 

1 

5229 Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 1 
6911 Atividades jurídicas, exceto cartórios 1 

TOTAL 100 
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CNAE  
Setor da Construção Número de 

Descrição da atividade econômica  Empresas 
4211 Construção de rodovias e ferrovias 14 
4399 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4 
4329 Obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 12 
4221 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações 6 
4391 Obras de fundações 2 

4222 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas 

9 

4120 Construção de edifícios 18 
4292 Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas 4 
4313 Obras de terraplenagem 4 
4322 Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração 7 
4212 Construção de obras-de-arte especiais 3 

TOTAL 83 
 
 
 
 

CNAE 
Setor da Indústria de Transformação Número de 

Descrição da atividade econômica Empresas 
2073 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais 3 

1122 Fabricação de conservas de frutas 4 

1521 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 1 

1812 Fabricação de laticínios 4 

2949 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz 7 

1539 Moagem de trigo e fabricação de derivados 10 

2223 Fabricação de biscoitos e bolachas 2 

2040 Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente 3 

1092 Fabricação de vinho 2 

721 Processamento industrial do fumo 1 

2341 Tecelagem de fios de algodão 3 

1311 Fabricação de tecidos de malha 3 

2031 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 1 

3104 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 1 

1621 Curtimento e outras preparações de couro 2 

2022 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 5 

2399 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 2 

2211 
Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para 
construção 

4 

1412 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 3 

1710 Fabricação de papel 1 

1510 Fabricação de cartolina e papel-cartão 3 

2531 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário 2 

2121 Impressão de material de segurança 1 

2920 Serviços de pré-impressão 4 

2621 Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino 1 
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2320 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras 2 

5812 Fabricação de resinas termoplásticas 4 

2319 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 2 

2640 Fabricação de defensivos agrícolas 2 

2342 Fabricação de calçados de couro 3 

1061 
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, 
prensada e aglomerada 

5 

2930 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 4 

2829 Fabricação de medicamentos para uso humano 2 

1321 Preparação e fiação de fibras de algodão 8 

1821 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 1 

2532 Fabricação de açúcar em bruto 3 

1721 Fabricação de artigos de vidro 6 

2451 Fabricação de cimento 1 

2512 
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na 
construção 

4 

1351 
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados 
anteriormente 

2 

2541 Produção de laminados longos de aço 1 

1922 Extração de minério de manganês 2 

1052 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não alcoólicas 3 

2591 Fundição de ferro e aço 2 

1610 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 1 

2710 Desdobramento de madeira 4 

1071 Fabricação de esquadrias de metal 4 

1531 
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e 
para veículos 

2 

2424 Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas 2 

1742 Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó 1 

3240 Fabricação de artigos de cutelaria 2 

723 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 1 

2051 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 2 

2061 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 1 

2011 Fabricação de equipamentos de informática 1 

1031 
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de 
áudio e vídeo 

1 

1099 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 1 

1062 Fabricação de estruturas metálicas 2 

2511 
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados 
anteriormente 

1 

3041 Fabricação de máquinas-ferramenta 1 

1622 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 1 

1210 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 1 

2790 Fabricação de embalagens metálicas 1 

2542 Fabricação de cloro e álcalis 2 

2910 Fabricação de aeronaves 1 

1359 Fabricação de móveis com predominância de madeira 1 



115 
 

 
 
 

3299 Fabricação de colchões 1 

2840 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos 1 

2423 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 1 

TOTAL 167 
 


