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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo apresentar as contribuições da teoria da contingência 
e o entendimento das variáveisque interferem no processo de gestão e tomada de 
decisão em restaurantes da Região Metropolitana de Campinas.  A amostra pesquisada 
foi não probabilística sendo a seleção por conveniência. Elegendo-se dois restaurantes 
de cada cidade da RMC que é composta por vinte municípios, totalizando uma amostra 
de quarenta restaurantes. A proposta de associar a teoria da contingência com o 
segmento de restaurantes se deu pela sua importância, que tem como premissa 
analisar os fatores contingentes das organizações quanto pela relevância que os 
restaurantes passaram a ter no cotidiano da sociedade. Considerando os estudos de 
Donaldson (2001), Woodward (1965), Guerra (2007), Espejo (2008), Chenhal (2007) foi 
possível conhecer e entender que cada empresa tem suas próprias limitações e que 
não existe uma forma prescritiva desenvolvida por nenhuma das teorias existentes que 
possa ser eficaz a todas as empresas, mas que existe fatores contingentes. Como 
resultado, verificou-se que mesmo com um processo de gestãoempresarialincipiente, 
uma combinação de algumas das variáveis a que estão submetidos os 
estabelecimentos e seus respectivos proprietários é possível uma empresa responder 
de maneira satisfatória aos fatores contingentes, pois sua vantagem maior é estar 
próxima dos clientes e poder corresponder de maneira imediata aos seus anseios. 
Palavras-chave: teoria da contingência;gestão empresarial;tomada de 
decisão;restaurantes. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to present the contributions of the theory of 
contingency and the understanding of the variables that interfere in the process of 
management and decision-making in restaurants in the Metropolitan Region of 
Campinas. The sample investigated was non-probabilistic and the selection for 
convenience. By electing two restaurants in each city of RMC which is composed of 
twenty municipalities, totaling a sample of fourty restaurants.And the proposal to 
involve the theory of contingency to the segment of restaurants was due to its 
importance, which has as a premise to analyze factors tariff of organizations as well as 
the relevance that restaurants have become in everyday society.Whereas the studies 
of Donaldson (2001), Woodward (1965), Guerra (2007), Espejo (2008), Chenhal (2007), 
it was possible to know and understand that each company has its own limitations and 
that there is no way prescriptive developed by none of the existing theories that can 
be effective for all businesses, but that there is contingent factors.As a result, it was 
found that even with a process of business management in its infancy, a combination 
of some of the variables to which they are subjected the establishments and their 
respective owners can a company respond satisfactorily to the factors quotas, because 
its advantage the greater area close to the customers and be able to respond promptly 
to your concerns. 
 
Keywords: Theory of contingency; business management; decision making; 
Restaurants.



 
 

xiii 
 

 
LISTA DE FIGURA 
 
Figura 1 - Processo de gestão ......................................................................................... 16 
Figura 2 - Modelo de causas de interdependência ........................................................ 30 
Figura 3 - Processo de adaptação ................................................................................... 34 
Figura 4 - As cinco forças de Porter ................................................................................ 35 
Figura 5 - Mapa da RMC ................................................................................................. 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

xiii 
 

 
LISTA DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1   Resumo de empresas por seguimento ......................................................... 49 
Gráfico  2- Faixa etária dos proprietários ....................................................................... 56 
Gráfico 3 -  Nível de escolaridade ................................................................................... 56 
Gráfico 4- Tempo de atividade ....................................................................................... 57 
Gráfico 5 - Porte da empresa.......................................................................................... 58 
Gráfico 6 - Gênero dos proprietários ............................................................................. 58 
Gráfico 7  - Estrutura adequada para receber os clientes .............................................. 59 
Gráfico 8 -  Atende normas da vigilância sanitária ......................................................... 60 
Gráfico 9 - Ambiente climatizado/ar condicionado ....................................................... 60 
Gráfico 10 – Tarefas rotineiras ....................................................................................... 61 
Gráfico 11 - Equipamentos adequados para os funcionários ........................................ 62 
Gráfico 12 - Espaço atende a expectativa do cliente ..................................................... 63 
Gráfico 13 - Cordialidade entre os funcionários............................................................. 63 
Gráfico 14 - Qualificação para a função ......................................................................... 64 
Gráfico 15 - Estado de conservação dos equipamentos e utensílios ............................. 65 
Gráfico 16 - Cardápio atende aos anseios dos clientes .................................................. 66 
Gráfico 17 - Redução no cardápio no ano corrente ....................................................... 66 
Gráfico 18 - Curso de capacitação para os funcionários ................................................ 67 
Gráfico 19 - Proprietário fez curso de capacitação em gestão ...................................... 68 
Gráfico 20 - Redução considerável no número de funcionários .................................... 68 
Gráfico 21 - Padronização das tarefas ............................................................................ 69 
Gráfico 22 - Conflitos internos entre os funcionários .................................................... 70 
Gráfico 23 - Funcionários comprometidos e proativos .................................................. 70 
Gráfico 24 - Oportunidades para sugerir melhorias ....................................................... 71 
Gráfico 25 - Implementa sugestões dos funcionários .................................................... 71 
Gráfico 26 - Concorrência acirrada ................................................................................. 72 
Gráfico 27 - Poder de barganha junto a fornecedores ................................................... 72 
Gráfico 28 - Mão de obra qualificada para reposição .................................................... 73 
Gráfico 29 - Fixação de Preços baseados na concorrência ............................................ 74 
Gráfico 30 - Atividade econômica reduziu o número de clientes .................................. 74 
Gráfico 31 - Aumento significativo dos custos ............................................................... 75 
Gráfico 32 - Influência negativa do cenário econômico e político ................................. 76 
Gráfico 33 - Clientes sensíveis a preços .......................................................................... 76 
Gráfico 34 - Inovação do cardápio .................................................................................. 77 
Gráfico 35 - Mantém um padrão/tradicional ................................................................. 78 
Gráfico 36 - Não monitora o ambiente .......................................................................... 78 



 
 

xiii 
 

Gráfico 37 - Monitora e se ajusta ao ambiente .............................................................. 79 
Gráfico 38 - Segmento muito sensível ao ambiente externo. ........................................ 80 
Gráfico 39 - Plano de negócio ......................................................................................... 80 
Gráfico 40 - Ajuda especializada no início das atividades .............................................. 81 
Gráfico 41 - Planejou antes de abrir a empresa ............................................................. 81 
Gráfico 42 - Conhecimento dos custos, impostos e lucratividade ................................. 82 
Gráfico 43 - Conhece custos envolvidos em sua atividade ............................................ 83 
Gráfico 44 – Processo de tomada de decisão ................................................................ 84 
Gráfico 45 - Monitoramento do ambiente externo ....................................................... 85 
Gráfico 46 - Analisa o ambiente interno com frequência .............................................. 85 
Gráfico 47 - Possui um canal de comunicação com o cliente. ....................................... 86 
Gráfico 48 - Adoção de uma estratégia situacional ....................................................... 87 
Gráfico 49 - Tomada de decisão centralizada ................................................................ 87 
Gráfico 50 - Sistema integrado de informações gerenciais ............................................ 88 
Gráfico 51 - Equipamentos automatizados para tarefas rotineiras ............................... 89 
Gráfico 52 - Tempo de uso dos equipamentos .............................................................. 89 
Gráfico 53 - Oferece WIFI para os clientes ..................................................................... 90 
Gráfico 54 - Site para divulgação dos produtos ............................................................. 90 
Gráfico 55 - Utilização das redes sociais......................................................................... 91 
Gráfico 56 - Meios disponíveis para fazer pedidos ........................................................ 92 
Gráfico 57 - Acompanha as tendências tecnológicas ..................................................... 92 
Gráfico 58 – Uso de equipamentos mais sofisticados .................................................... 93 
Gráfico 59 - Quantidade de funcionários ....................................................................... 93 
Gráfico 60 - Capacidade de atendimento ....................................................................... 94 
Gráfico 61 - Quantidade mensal vendida em quilos ...................................................... 94 
Gráfico 62 - Quantidade diária vendida de Marmitex ................................................... 95 
Gráfico 63 - Faturamento anual do estabelecimento .................................................... 95 
Gráfico 64 - Lucro ou prejuízo no exercício anterior ...................................................... 96 
Gráfico 65 - Primeiro fator de escolha do cliente .......................................................... 97 
Gráfico 66 - Segundo fator de escolha do cliente .......................................................... 97 
Gráfico 67 - Terceiro fator de escolha do cliente ........................................................... 98 
Gráfico 68 - Quarto   fator de escolha dos clientes ........................................................ 98 
Gráfico 69 - Quinto fator de escolha dos clientes .......................................................... 99 
Gráfico 70 - Tempo de permanência no estabelecimento ........................................... 100 
 
 
 
 



 
 

xiii 
 

LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1 - Municípios e Restaurantes pesquisados ...................................................... 50 
Quadro 2 -Valores da Scala Likert .................................................................................. 52 
Quadro 3 - Estrutura do questionário ............................................................................ 52 
Quadro 4 – Valores da Escala Likert validado ................................................................ 52 
Quadro 5 - Preferência dos clientes na visão dos proprietários .................................... 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

xiii 
 

   
LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 - Validação das proposições ............................................................................. 53 
Tabela 2 - Alpha de Cronbach´s ...................................................................................... 53 
Tabela 3 - Médias ........................................................................................................... 54 



 
 

1 
  

   
   
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
MPE  Micro e Pequena Empresa 
MPEs   Micros e Pequenas Empresas 
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
ABRASEL Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
RMC  Região Metropolitana de Campinas 
AGEMCAMP Agência Metropolitana de Campinas 
SARIFIT Structural Adaptation to Regain Fit 
PIB  Produto Interno Bruto 
IFB  Instituto Foodservice Brasil 
POF  Pesquisa de Orçamento Familiar 
ME  Microempresa 
EPP  Empresa de Pequeno Porte 
MEI  Microempreendedor Individual 
SEADE  Sistema Estadual de Análise de Dados 
RDC  Regional da Diretoria Colegiada 
TIR  Taxa Interna de Retorno 
VPL  Valor Presente Líquido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
  

Sumário 
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 3 
1.1 Problema da Pesquisa ................................................................................................... 5 
1.2 Objetivo Geral ............................................................................................................... 7 
1.3 Objetivo Específicos ...................................................................................................... 7 
1.4 Justificativa .................................................................................................................... 8 
1.5 Estrutura do Trabalho ................................................................................................... 9 
2 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................................... 10 
2.1 Aspectos Históricos da Administração ........................................................................ 10 
2.2 Modelos de Gestão ..................................................................................................... 12 
2.3 O processo de tomada de decisão .............................................................................. 14 
2.4 A Teoria da Contingência ............................................................................................ 17 
2.5 Relação dos Fatores Contingentes e desempenho organizacional ............................. 22 
2.6 Teoria da Contingência – Ambiente influencia a Estrutura ........................................ 23 
2.7 Tecnologia e sua influência na estrutura .................................................................... 26 
2.8 Estrutura e Variáveis ................................................................................................... 29 
2.9 Estratégia impacta na estrutura .................................................................................. 30 
2.10 Micro e Pequenas Empresas ....................................................................................... 38 
2.11 As particularidades de gestão nas MPEs ..................................................................... 41 
3 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA ...................................................................................... 44 
3.1 Tipos de pesquisa e os tipos adotados neste estudo .................................................. 44 
3.1.1 Classificação quanto aos fins ....................................................................................... 44 
3.1.2 Meios de pesquisa ....................................................................................................... 45 
3.1.3 A pesquisa segundo sua abordagem ........................................................................... 46 
3.1.4 População .................................................................................................................... 47 
3.1.5 Validade de Constructo ............................................................................................... 52 
4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS .............................................................. 55 
4.1 Apresentação dos dados da pesquisa ......................................................................... 55 
4.2 Análise e Diagnóstico ................................................................................................ 102 
5 CONCLUSÃO .................................................................................................................. 105 
APENDICE .................................................................................................................................. 115 
 
 
 



 
 

3 
  

1. INTRODUÇÃO 
Os estudos na área da administração avançaram muito desde o final do século 

vinte e um e quando se reflete sobre as mudanças ocorridas neste campo, percebe-se 
como a sociedade e organizações foram se transformando, se moldando à novos 
costumes, princípios éticos, modo de produzir, e novas formas de gestão.Enfim, um 
ambiente altamente mutável. Muitas organizações sucumbiram por não terem feito 
uma leitura correta dessas transformações. 

Não há como uma empresa sobreviver e manter-se competitiva sem que 
mantenha continuamente um monitoramento de seu ambiente e faça adaptações para 
que não perca sua competitividade. 

É justamente sobre essa capacidade de se ajustar face ás mudanças ocorridas 
em seu ambiente de atuação, seja externo ou interno que este estudo se desenvolveu, 
fundamentado nateoria da contingência que de acordo com Donaldson (2001),não há 
um único modelo de gestão, mas algumas variáveis que podem sem combinadas para 
responder ao ambiente no qual a empresa está inserida. 

Para a consolidação deste trabalho buscou-se também textos de outros autores 
que dissertaram sobre o tema e para a concretização do trabalho foi feita uma 
pesquisa tendo como amostras restaurantes da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC). 

O estudo parte de uma reflexão sobre os conceitos defendidos pelateoria da 
contingência e como estes podem contribuir para que as organizações deste 
segmentoaltamente expostos afatores externos e internos possam adaptar-se às 
mudanças ocorridas em seu ambiente de atuação e possa também conhecer quais são 
os fatores contingentes que mais influenciam seu desempenho. 

Conforme Donaldson (2001), a teoria da contingência se desenvolveu como 
resposta às outras teorias tidas como prescritivas, no qual defende que não existe one 
best way, ou seja, que não há uma forma única de administrar uma empresa.  
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Segundo os precursores desta teoria, cabe às empresas, considerando seus 
fatores contingenciais fazer os ajustes necessários combinando os fatores que lhes 
propiciem uma melhor performance, garantido assim, maior vantagem competitiva 
perante seu mercado e concorrentes e também que possam garantir uma maior 
preferência por parte de seus clientes. 

Para os autores Donaldson (2001), Woodward (1965), Guerra (2007), Espejo 
(2008), Chenhall (2007) a empresa deve conhecer seus fatores contingentes para que 
possam ser monitorados e ajustados conforme as influências que recebem.  

Estes fatores segundo a teoria é o seu ambiente, suaestrutura, sua estratégia, 
suatecnologia e o seu porte. 

Quando projeta-se  esta teoria para grandes empresas, sua aplicação e 
compreensão é evidente, pois as grandes empresas contam com departamentos 
dispostos hierarquicamente, divisões de tarefas claras, tecnologia de ponta, 
departamentos específicos como por exemplo marketing, pesquisa e 
desenvolvimentofinanceiro,  recursos humanos e produção, cada qual com papeis 
claramente definidos e com ações cotidianas de monitorar seu desempenho, sua 
participação no mercado, enfim,  devido ao seu porte, tendem a ter ações mais 
proativas, têm mais chances de se adaptar  a tais fatores contingentes, dependo da 
performance de cada um deles. 

Quando esta teoria é aplicada emMPEs (Micro e Pequenas Empresas)abre-se 
uma grande lacuna, visto que ao contrário das grandes empresas, elas não dispõem de 
estruturas elaboradas. As especificidades destas empresas vão desde a centralização 
do poder, da tomada de decisão, níveis hierárquicos reduzidos, e normalmente tendo 
todas suas ações conduzidas somente pelo proprietário. 

O cerne da questão é que estas MPEs estão sujeitas aos mesmos fatores 
contingenciais das grandes empresas, mas competindo de maneira desigual no que 
tange ao poder de reação frente a esses fatores. 
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Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 
(2012), a falta de pesquisa sobre concorrência, localização, fornecedores, e público, 
erros frequentes de gestão e o descontrole do fluxo de caixa são os principais motivos.  

Comparando-se as principais causas do fracasso das MPEs e os fatores 
contingentes, vemos uma forte semelhança entre eles, pois uma empresa que 
monitora o ambiente interno e externo poderá reagir de maneira proativa e não 
reativa e também poderá desenvolver estratégias mais consistentes, de médio e longo 
prazo, minimizando as interferências negativas desses fatores e maximizando os 
fatores que lhe garantem maior vantagem competitiva. 

Na abordagem de Donaldson (2001), pode-se inferir que independentemente 
do porte da empresa, ela estará sujeita as mais variadas mudanças ambientais, tanto 
internas quanto externas e só terá melhores chances de permanecer no mercado se 
conseguir fazer uma leitura de seu entorno e também reagir a tais fatores. 

Foi neste contexto que o trabalho se desenvolveu e teve como 
objetivodemonstrar as contribuições da teoria da contingência no processo de gestão 
e tomada de decisão das MPEs,mais especificamente de restaurantes localizados na 
RMC, considerada pela AGEMCAMP (Agência Metropolitana de Campinas) um polo de 
desenvolvimento e tecnologia. (AGEMCAMP, 2010) 

1.1 Problema da Pesquisa 
Vários são os fatores que influenciam direta e indiretamente a gestão de uma 

MPE, que desde sua concepção, na figura de seu empreendedor tem suas 
peculiaridades em termos de gestão, divisão de tarefas e departamentos. Mas alguns 
fatores, independentemente da empresa são importantes no cotidiano das mesmas, 
seja do ponto de vista do valor do capital investido, como da área de atuação, 
ambiente interno e externo, por exemplo. 

Fato comum no cotidiano de qualquer empresa é a tomada de decisão. Tais 
decisões podem ser tomadas de forma racional ou intuitiva, todas elas sem exceção 
irão impactar direta ou indiretamente a gestão e os rumos do negócio. Neste contexto, 
é salutar que essas ações sejam assertivas. 
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A gestão do negócio de forma racional contribui sensivelmente para seu 
sucesso, de outra forma, fatalmente a empresa que toma suas decisões ou gere seus 
recursos apenas por meio de análises empíricas ou por intuição compromete a 
empresa que em muitas vezes implica em sua falência e fechamento prematuro. 

Um estudo elaborado pelo SEBRAE-SP (2014) apontou como causas mortis das 
micro e pequenas empresas a falta de Planejamento prévio, falta de gestão 
empresarial e por fim, a falta de comportamento empreendedor. 

Dado às especificidades de cada empresa, vários são os modelos teóricos que 
as permeiam e que são utilizados para ajudar a atingir os objetivos de seus 
proprietários, quando se parte para a aplicação de dado modelo para MPEs, o desafio 
fica ainda maior, pois seu tamanho, sua tecnologia, tarefas e hierarquia são bem mais 
específicas, pois, as vezes conta com poucos funcionários, tarefas e decisões muito 
centralizadas e específicas. 

Neste sentido, à luz da teoria da contingência, têm-se na argumentação de 
Donaldson (2014) que não existe um modelo único ou uma estrutura organizacional 
que deva servir de modelo para outras para torná-las mais eficientes, deste modo, 
cada empresa deve considerar, por exemplo, suas estratégias, seu tamanho, que 
segundo o autor são denominados fatores contingentes. 

Resumidamente, os fatores contingenciais que serão teorizados por Donaldson 
(2014) abordados no presente trabalho são:ambiente, tecnologia, estrutura, estratégia 
e porte organizacional. 

Um segmento com muitas empresas que atuam basicamente com clientes que 
buscam comodidade e rapidez para fazer sua refeição, com qualidade e preço 
acessível, seja se deslocando até ao estabelecimento ou solicitando marmitex. Por 
haver muitas empresas para um mesmo público, fatores como preço, qualidade, itens 
do cardápio, localização, etc., são cruciais para conseguir manter-se no mercado.  

O setor é muito sensível, preço e variedade de cardápio, pois como as pessoas 
almoçam e/ou jantam nesses locais diariamente, o estabelecimento que conseguir 
atender de maneira plena as necessidades e expectativas dos clientes certamente terá 
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um diferencial competitivo e por consequência, tornar-se-á líder em seu 
segmento/região.  

Especificamente, na RMC a análise se dará em restaurantes de pequeno porte, 
mas que indiferentemente de seu porte, apresentam fatores contingentes, como 
estratégias diferentes, tamanhos, quantidade de funcionários, estruturas, níveis 
hierárquicos mais enxutos ou não e tecnologias adotadas em suas atividades. 

O estudofoi aplicado em um segmento muito competitivo, o de restaurante 
self-service e entrega de marmitex, que além de muito explorado tem um alto índice 
de concorrentes e, diante desta alta competitividade do segmento, a performance 
deve ser sempre satisfatória e o entendimento do negócio e de seus fatores 
contingentes poderão contribuir para a gestão e tomada de decisão. Considerando as 
dificuldades e especificidades do segmento este estudo busca responder ao seguinte 
questionamento: 

Como o entendimento da teoria da contingência e das variáveis contingenciais 
podem contribuir na gestão e processo de tomada de decisão em restaurantes? 

1.2 Objetivo Geral 
O presente trabalho teve como objetivo geral apresentar as contribuições da 

teoria da contingência e o entendimento das variáveis contingenciais que interferem 
no processo de gestão e tomada de decisão em restaurantes. 

1.3 Objetivo Específicos 
Dissertar sobre as variáveis contingenciais embasadas na teoria contingencial. 

Identificar como as variáveis contingenciais são percebidas e gerenciadas pelos 
gestores dos estabelecimentos. 

Verificar como tais estabelecimentos percebem e reagem frente a esses fatores 
contingentes. 

Apresentar as principais contribuições da teoria contingencial no processo de 
gestão e tomada de decisão em restaurantes. 
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1.4 Justificativa 
A abordagem da teoria contingencial é relevante uma vez que a empresa atua 

em um segmento altamente competitivo e em um mercado em contínua expansão.   
Para manter-se neste mercado é preciso identificar e avaliar quais são seus fatores 
contingentes mais importantes e que influenciam seu desempenho 
econômico/financeiro e organizacional, e, após avaliação, estabelecer estratégias para 
que seu desempenho não seja prejudicado. 

Os novos padrões de consumo, trabalho e costumes oriundos do processo de 
globalização introduziu novos hábitos em nossa sociedade, seja no modo de falar, se 
vestir, consumir e até mesmo se alimentar. Tais transformações modificaram 
estruturas antes consideradas imutáveis, uma delas que é objeto deste estudo é a 
alimentação.  

As mudanças alcançaram o cotidiano das pessoas, a rapidez destas 
transformações, a busca incessante por resultados, as pessoas com mais tarefas que 
antes, novas responsabilidades que a tecnologia trouxe, tudo isso colaborou para que 
as pessoas mudassem seus hábitos alimentares para dar conta dessas novas demandas 
e, foi neste contexto que surgiram os restaurantes self-service, que oferecem refeições 
rápidas, praticidade e comodidade.  

Em nosso país, os restaurantes na modalidadeself-service e também a 
comodidade de receber a comida em casa tornaram-se uma opção recorrente, 
bastante procurada.  

Os clientes, normalmente oriundos de empresas, escritórios e famílias em geral 
acabam optando por essa modalidade para “ganharem tempo” ou porque não 
dispõem de tempo para cozinhar. 

Os fast-foods, como lanchonetes, pizzarias perderam uma parcela dos clientes 
que buscavam um tipo de refeição mais saudável, alavancando e aumentando a 
participação dos restaurantes em suas variadas modalidades e cardápios mais 
saudáveis. 
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Para justificar a relevância deste segmento, no site do SEBRAE(Serviço 
Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas) consta o seguinte estudo: 

 Pode ser observado que o setor de foodservice no país tem crescido 
bastante nos últimos anos, conforme demonstra pesquisa feita pelo 
Instituto de Foodservice Brasil (IFB), onde afirma que no ano de 2012 
cerca de 37% da população brasileira, nos grandes centros, fizeram 
suas refeições fora de casa ou compraram alimentos prontos e 
levaram para suas residências. 
Segundo dados apresentados na última pesquisa de orçamento 
familiar (POF), feita em 2009, mais de 1/3 das refeições nos grandes 
centros são consumidas fora do lar. A falta de tempo para 
preparação para comida em casa e a busca por maior conveniência 
foram fatores que incentivaram o crescimento da alimentação fora 
do lar. 

Em suma, este estudo sustenta-se pelo elevado crescimento e necessidade das 
pessoas se alimentarem fora de casa, seja pela conveniência, proximidade do local do 
trabalho ou meramente por comodidade e também pelo fato de que uma má leitura 
dos fatores contingentes deste segmento pode ocasionar o encerramento precoce de 
empresas deste segmento, mesmo ele estando em expansão. 

1.5 Estrutura do Trabalho 
Esteestudo está estruturado em capítulos, sendo o primeiro contemplando o 

problema da pesquisa, Objetivo geral e específicos e também a justificativa do tema e 
abordagem.No segundo capítulo está situada a fundamentação teórica abordando a 
teoria da contingência.O terceiro capítulo compreende os procedimentos 
metodológicos onde são apresentadas as fontes dos dados bem como a limitação da 
pesquisa e instrumentos de coleta.O quarto capítulo versa sobre o tratamento dos 
dados coletados na pesquisa de acordo com o problema levantado e objetivos 
propostos no trabalho.O Quinto capítulo finaliza este estudo com a apresentação das 
conclusões do trabalho e possíveis recomendações para aprofundamento do tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Aspectos Históricos da Administração 
Inicialmente, uma breve explanação sobre as teorias da administração, que, 

como uma ciência social aplicada, é primordial que primeiro haja um entendimento 
sobre alguns conceitos importantes, como por exemplo: O que significa Ciência? A 
ciência significa “conhecer”, ela é utilizada para explicar os fenômenos do nosso 
cotidiano. É a transformação do empírico, senso comum e ciência, em processo 
sistematizado. 

A Administração é considerada uma ciência social aplicada, visto que de forma 
sistemática, investiga e explica acontecimentos entre o indivíduo e o meio do qual faz 
parte. Resumidamente, a ciência deixa de lado o senso comum para demonstrar de 
modo sistemático o funcionamento e reações da ação dos fenômenos sobre os 
indivíduos e o meio em que vivem, no caso da administração, os indivíduos e a 
organização. 

Neste contexto, surge a teoria, imprescindível para embasar os avanços em 
qualquer área, e, no campo da Administração não é diferente, a teoria é utilizada 
justamente para fazer a relação com a prática de modo sistemático e na ordem 
cronológica dos fatos, cria-se então, uma receita a ser utilizada e aplicada em 
determinados padrões, explicando assim, fatos, ações e fenômenos que ocorreram em 
determinada época ou lugar. 

Diante dos conceitos acima, deve-se perceber que administrar da forma correta 
envolve ciência e não pura e simplesmente senso comum. Para administrar, entender 
a organização e tomar decisões, ao contrário do que normalmente se ouve, exige 
muito estudo e preparo. Administrar uma empresa, mudar a estratégia, contratar um 
colaborador, otimizar recursos, reduzir custos e gerar valor para a empresa e 
sociedade dentre muitas outras atribuições são inerentes ao administrador. 

O ambiente competitivo em que a globalização submeteu as empresas 
externou ainda mais a necessidade de tais empresas estarem mais preparadas, atentas 



 
 

11 
  

e flexíveis aos novos processos, padrões de consumo e nível de informação dos 
potenciais clientes. 

Empresas que não se adaptaram simplesmente sumiram do ambiente no qual 
estavam inseridas, a flexibilidade e poder de adaptabilidade aos novos padrões de 
exigência de um consumidor mais bem informado e exigente forçou as empresas a 
repensarem suas estratégias, portanto, mudar seus paradigmas sobre as formas de 
administrá-las. 

Neste contexto de aumento de competitividade ao longo da evolução da 
sociedade e organizações, vários paradigmas surgiram e outros surgiram no contexto 
das organizações. 

Um paradigma, segundo Kuhn, “paradigmas são as realizações científicas 
universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornece problemas e 
soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (Kuhn, 
1991, p.13).  

De fato, por muitos anos, desde a primeira e segunda revolução industrial, 
algumas mudanças em diversos campos da sociedade e economia surgiram, seja o 
carvão como fonte de energia, a máquina a vapor, as estradas de ferro e depois 
também o surgimento de outras tecnologias que mudaram para sempre o rumo das 
empresas e indivíduos, como a energia elétrica, os meios de comunicação, corantes 
sintéticos.  

As teorias da administração fizeram parte destas mudanças, pois em uma 
sociedade capitalista, a busca incessante pelo lucro contribuiu para que alguns 
administradores da época criassem novas formas e técnicas para  gerir a empresa. 

As organizações e sociedade experimentaram grandes níveis de produção, 
consumo e renda, e os estudos da época foram decisivos para que as teorias de 
administração que temos hoje fossem moldadas e adaptadas, cada qual a sua época, 
oferecendo explicações e métodos para entender e administrar as empresas de 
maneira mais eficiente e eficaz. 
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2.2 Modelos de Gestão 
No intuito de melhorar os resultados, de modo geral, os gestores tomam 

decisões que possam de alguma maneira atingir os objetivos e metas traçadas 
anteriormente, bem como visam serem mais assertivos em relação aos retornos 
almejados. Neste interim, ter um modelo de gestão torna-se imprescindível para que 
tais retornos sejam alcançados de maneira mais efetiva, otimizando os recursos 
aplicados e maximizando os lucros. 

Neste sentido, Bernardi (2007) afirma que a empresa deve direcionar-se na 
busca incessante de maior competitividade, estar focada de modo sistêmico, pois 
segundo o autor, o processo de gestão deve englobar a necessidade de mudança e 
flexibilização, a redução de desperdícios, o contexto regional e global, o latente 
aumento da concorrência, a política de preços praticados, o valor e potencial dos 
clientes e também manter níveis elevados de excelência em seu negócio. 

Sobre o processo de gestão descrito por Bernardi (2007), Costa(2016) afirma 
que o cenário atual e o que se apresenta está cada vez mais desafiador, novas práticas 
de gestão empresarial tem se apresentado e que para sobreviver em um ambiente tão 
competitivo a empresa deve lança-se a estratégias que lhes ajudem a atingir níveis 
mais elevados de produtividade e excelência e que já não é mais possível manter-se 
isoladamente no mercado, isto é, verticalizando todas as etapas. Deve-se criar, 
desenvolver e manter parceiros estratégicos neste processo. 

Padoveze (2012) acrescenta que o modelo de gestão é materializado na 
empresa dentro de um processo sistêmico que possibilita a ordenação de sua gestão 
para o processo de tomada de decisão em todos os planos empresariais e níveis da 
empresa e que deve primar o planejamento, execução e controle da execução das 
atividades. 

Costa (2016) salienta também que a gestão deve primar por aspectos 
relevantes do negócio, tais como, conhecer profundamente o mercado em que atua, 
estar ciente dos riscos do negócio, retornos sobre o investimento, fontes de 
financiamento, recursos que utiliza em seus processos , se são renováveis, exclusivos, 
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deve também conhecer profundamente os produtos/serviços oferecem, a forma de 
comercialização, prazos e condições  de pagamento, a legislação inerente ao seu 
negócio, monitorar o cenário político e econômico, a qualidade que pretende entregar 
ao cliente, por fim, acompanhar e monitorar constantemente o custo do produto, 
preço que irá    praticar, lucro e rentabilidade do negócio. 

Temos então, que para que o negócio se mantenha ativo, rentável e 
competitivo deve desenvolver um modelo de gestão empresarial. Neste processo de 
gestão, o desenvolvimento de um modelo específico deve ser embasado em 
indicadores econômicos, financeiros, indicadores de performance, indicadores de mão 
de obra, indicadores de venda, de produção. 

Considerando que a abordagem desta obra é voltada para MPEs, um modelo de 
gestão deverá ser desenvolvido considerado as especificidades de tais empresas, haja 
vista que deve-se considerar o porte, faturamento, número de funcionários, 
instrumentos de controle e por muitas vezes processos informais.   

Sobre os fatores a serem considerados na gestão das MPEs, Ferreira (2010) 
afirma que para as empresas conseguirem se manterem ativas no mercado, mas 
também competitivas, precisam ter um processo dinâmico para a tomada de decisão, 
visto que essa decisão deve ser rápida e eficaz, e para isso, deve estar pautada e 
indicadores de desempenho. 

Como o foco do presente trabalho é sobre MPEs, Martins; Escrivão Filho; 
Nagano (2016) afirmam que algumas especificidades das MPEs como gestão, recursos, 
estrutura, competências organizacionais podem comprometer seu desempenho 
operacional, financeiro e de sobrevivência, portanto, um tempo maior deve ser 
investido na análise destas especificidades. 

 Padoveze (2012) defende, independentemente do porte da empresa que a 
mesma tenha um sistema de gestão que considere um conjunto de procedimentos e 
diretrizes, que parta da etapa de planejamento até o controle das operações, quais 
sejam, a análise dos ambientes externos e interno, a elaboração de um planejamento 



 
 

14 
  

estratégico abrangente, sólido e flexível para possíveis readequações em sua execução 
quando necessárias. 

Deste modo, utilizar um modelo de gestão adequado às necessidades da empresa 
propicia melhores condições para a tomada de decisão, pois abarca toda a empresa, 
cria uma série de procedimentos, diretrizes que norteiam sua estrutura, operação 
percorrendo as áreas de gestão, ambiente de trabalho, processos de produção, formas 
de liderar e gerir pessoas.  

Não é possível ter um modelo de gestão sem a implementação de controles 
que culminarão em indicadores e em índices que comprovadamente são 
indispensáveis para medir o desempenho da empresa e dar suporte a tomada de 
decisão por parte de seus gestores ou dirigentes.  

2.3 O processo de tomada de decisão 
As decisões das empresas são tomadas por seus gestores com base em 

informações advindas das diferentes áreas da empresa, sobre a relevância da gestão e 
dos que são responsáveis pela tomada de decisão, temos em Guerreiro (1992) o 
seguinte: 

Os gestores são os responsáveis pela eficácia da empresa. Como o 
próprio nome esclarece, os gestores são os responsáveis pela gestão, 
administração ou processo de tomada de decisão. A gestão 
corresponde analiticamente ao processo de planejar, executar e 
controlar. Os gestores, portanto, não devem se limitar apenas à 
execução das atividades sob sua responsabilidade, mas também 
planejá-las e controla-las. Os gestores além de se envolverem com 
todas as etapas do processo decisório não podem furtar-se aos três 
aspectos intrínsecos a qualquer atividade, ou seja, o operacional, o 
econômico e o financeiro. 
 

Pode-se inferir com o texto de Guerreiro (1992) que uma empresa deve ter um 
modelo de gestão que atenda suas necessidades, pautado e embasado em indicadores 
e índices que norteiam o processo de tomada de decisão. Surge neste contexto a 
necessidade de ter um sistema que colete, monitore e trate os dados das operações da 
empresa para que sejam transformados em informação. 
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Grandori(1984) analisou as diferentes estratégias que as empresas adotam para 
tomar decisões, que segundo a autora são tratadas de formas diferentes.  A primeira 
leva em consideração premissas financeiras e a segunda forma, as premissas 
organizacionais.  

No contexto de MPEs, o retorno financeiro é sempre o mais observado, já que 
estruturalmente, a empresa é dinâmica e enxuta devido às suas especificidades. 

Independentemente da forma, a autora abordou o tema sob duas dimensões 
no que tange a tomada de decisões: A incerteza e o conflito de interesses. 

Um estudo feito por Neuert;Hoeckel (2013) afirma que o processo de tomada 
de decisão, seja ele intuitivo ou racional tem relação com os traços de personalidade 
ou cognição do tomador da decisão. 

O estudo aponta também que em condições em que os dados e informações 
disponíveis para a tomada de decisão são incertos, mal estruturados ou incompletos, a 
tomada de decisão de forma intuitiva tende a prevalecer devido a ausência de regras 
anteriores. 

De qualquer maneira, o comportamento nos processos de tomada de 
decisãosempre será influenciado por vários fatores, tais como estilo cognitivo, a forma 
como o problema está estruturado, experiências anteriores, contexto, recursos 
disponíveis e relevância da decisão e etc. 

A incerteza exige e eleva o grau de comprometimento dos envolvidos e o 
conflito de interesses reflete forma política de como serão tratados a causa e efeito da 
decisão.  

Independente dos vieses do processo de tomada de decisão, sempre existirá a 
necessidade de se tomar decisões. Podendo ser intuitiva ou de maneira racional. 

As decisões racionais são mais assertivas quando as informações, dados e 
contexto são mais estruturados, enquanto em condições em que não há elementos 
estruturas, a intuição apresentou resultados satisfatórios.(NEUERT; HOECKEL, (2013)  

Conforme descrito acima, o processo de tomada de decisão tem alguns vieses, 
grau de incerteza e conflito de interesse, o importante é minimizar o grau de incerteza, 
uma vez que se analisarmos o contexto de estudo, as MPES, os recursos disponíveis, 
informações e estrutura são muito limitados, e decisões errôneas podem culminar em 
graves consequências para o negócio, inclusive o encerramento de suas atividades. 
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A literatura sobre o tema é extensa, mas para o contexto da MPEs, deve ser 
adaptada de acordo com as peculiaridades das MPEs. 

Um desses modelos é encontrado em Padoveze (2012, p.19) queafirma que 
este “sistema de informação compreende todo o conjunto de necessidades 
informacionais para a gestão empresarial. (...) nas nossas premissas colocamos que a 
informação é matéria prima para os gestores. ” 
 Um Processo de gestão sugerido por Padoveze (2012, p.29) é apresentado na 
figura abaixo. 
 

Figura 1 - Processo de gestão 

 
Fonte: Adaptado de Padoveze (2012, p.29) 

O processo de tomada de decisão deve abranger a análise da inadequação, 
desenvolvimento de cursos de ações e implementações necessárias. 

Para Horngren;Sundem;Stratton (2004) a forma eficiente de coleta, tratamento 
e entendimento das informações propicia uma tomada de decisão mais assertiva e 
fundamentada, evitando desperdícios de recursos que a empresa dispõe. 

Considerando o modelo de gestão sugerido pelo autor, é possível observar que 
a empresa precisa apresentar diversas variáveis a serem observadas e gerenciadas, e é 
neste contexto de variáveis internas e externas que englobam a organização e que 
cada variável impacta de maneira diferente na empresa, visto que é necessário 
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considerar seu tamanho, estratégias utilizadas, tecnologias aplicadas, complexidade 
das tarefas.  

Uma observação se faz necessária par este processo de tomada de decisão que 
consiste em um estudo de Leone (1999) que trata das especificidades das MPEs, que é 
a especificidade decisional. 

Segundo a autora, muitas vezes as decisões nas MPEs são tomadas pelo 
dirigente(proprietário) baseadas em sua experiência e intuição, o que eleva o grau de 
incerteza deste processo. São em sua maioria decisões reativas, de curto prazo e ela 
finaliza afirmando que muitas vezes as decisões são baseadas no sistema de valores do 
proprietário. 

Então, observar um modelo como o proposto por Padoveze (2012), parece 
inexequível, mas é possível, mediante adaptações, aplicá-las em MPEs. 

2.4 A teoria da contingência 
A escola clássica era a base das organizações até a primeira metade do século 

20, mas perdeu sua força dando lugar à escola das Relações Humanas que via o 
homem como centro da organização e por volta de 1950, surgiu a teoria da 
Contingência estrutural. (Donaldson, 2014) 

De acordo com Donaldson (2014, p.104) “a teoria da contingência estabelece 
que não há uma estrutura organizacional única que seja altamente efetiva para todas 
as organizações”. 

Esta afirmação vai de encontro com o pensamento corrente da época e que 
Taylor, considerado o pai da escola científica, primava pela racionalização e 
especialização do operário e que somente dessa forma, a organização conseguiria 
atingir seus objetivos (Reed, 2014). 

Neste sentido, Merkle (1980, p. 62) discorre que: 

Ultrapassando suas origens nacionais e técnicas, o taylorismo tornou-
se um importante componente da perspectiva filosófica da civilização 
industrial moderna, definindo virtude como eficiência, estabelecendo 
um novo papel para os especialistas em produção, e criando 
parâmetros para novos padrões de distribuição social. 
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Na concepção de Fayol os princípios organizacionais foram concebidos para 

construir uma arquitetura de coordenação e controle que contivesse a 
descontinuidade (Reed, 2014). 

Para evitar a descontinuidade e para desenvolver uma arquitetura de 
coordenação, Reed (2014) afirma que Fayol defendia que uma empresa deveria 
considerar primeiramente sua estrutura, sua organização formal e amplitude de 
controle. 

Reed (2014, p. 68) ainda completa que “a teoria assume que a 
operacionalização é decorrência automática da lógica do projeto e funciona como 
instrumento de controle embutido na estrutura formal da organização. 

A ideia central da escola das Relações humanas era a valorização do ser 
humano na organização, o Homo social, que em seu estudo em uma fábrica em 
Hawthorne conseguiu mostrar o quanto as variáveis ambientais influenciavam na 
produtividade e também conseguir evidenciar que existia uma estrutura informal em 
meio ao formalismo da organização, que eram os chamados grupos formais e 
informais (Reed, 2014). 

Para Morgan (2008), organizações são como sistemas abertos que ficam em 
contínua interação com o meio ambiente, recebendo, processando e mandando 
informações, objetivando um equilíbrio entre fatores internos e externos à 
organização. 

A interação com meio ambiente, a troca de informações e os reflexos de tudo o 
que ocorre no contexto da empresa influencia a forma como ocorre a gestão, a 
tomada de decisão. Uma empresa deve monitorar seu ambiente de atuação para que 
possa agir de maneira proativa e não reativa ás mudanças que lhe afeta, ou seja, há 
uma gama de variáveis, internas ou não, que estão ou não sob seu controle que 
afetam diretamente ou indiretamente a empresa. Essas variáveis são denominadas 
contingências. 

Molinari; Guerreiro, (2004, p.1) afirmam que: 
De forma intuitiva, a palavra ‘contingência’ é associada a algo que 
está fora do controle de uma determinada pessoa ou entidade, ou 
seja, é um fator que envolve um certo grau de incerteza. No âmbito 



 
 

19 
  

empresarial, a palavra ‘contingência’ pode ser entendida como uma 
variável que não pode ser influenciada pela organização. Entretanto, 
uma contingência influencia a organização. 

 
De acordo com Donaldson (2001, estudos iniciais sobre a organização vista 

como um sistema aberto que interagia com seu ambiente surgiram com Burns e 
Stalker (1961) Woodward (1965), Chandler (1962) e também com Lawrence e Lorsch 
(1967).  Tais estudos verificaram que que a essência do paradigma desta teoria é que a 
efetividade organizacional resulta das contingências, como por exemplo de sua 
estrutura, o ambiente e sua estratégia. Desse modo, a organização para ter alto 
desempenho deve ajustar suas características organizacionais a esses fatores 
contingentes. 

Conforme esta teoria, não existe uma única forma de administrar uma 
empresa, pois depende de fatores contingentes, ou seja, a atuação da empresa 
depende de seu porte, de sua tecnologia, da complexidade da tarefa e condições 
ambientais. 

Esta teoria tem relevância porque A Teoria da Contingência ou 
contingencialismo surgiu no final dos anos 50 em um contexto de grandes 
transformações em todos os segmentos, como economia, ciência, tecnologia, 
sociedade, expansão das grandes companhias que começaram a atuar em outros 
países e dessa forma, ficou evidenciado que as formas de gerenciar uma organização 
num determinado país não necessariamente seriam tão efetivas em outro (Donaldson, 
2014). 

De acordo com Donaldson (2014), a teoria da contingência preconiza que não 
existe uma única estrutura organizacional, mas sim uma gama de estruturas que 
variam de acordo com determinados fatores contingenciais. Os fatores Contingenciais, 
assim denominados por Donaldson, poderiam ser a estratégia utilizada pela empresa, 
o seu porte, a complexidade e incerteza de suas tarefas bem como o ambiente 
competitivo ou tipo de produto ou serviço prestado. Não esquecendo o aumento da 
competitividade e concorrência. 
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Neste sentido, Zeithaml; Varadarajan; Zeithaml (1988); afirmam que a teoria da 
contingência está ancorada como uma teoria de médio alcance e que cada organização 
é única e que cada situação deve ser analisada separadamente, não se aplicando um 
modelo universal de Administração.  

No que se refere às peculiaridades de cada organização, Donaldson (2001) 
afirma que a essência do paradigma desta teoria é que a efetividade organizacional 
resulta das contingências, como por exemplo, de sua estrutura, o ambiente e sua 
estratégia. Desse modo, a organização para ter alto desempenho deve ajustar suas 
características organizacionais a esses fatores contingentes. 

Considerando os fatores contingentes abordados por Donaldson (2001), Islam e 
Hu (2012) acrescentam que as explicações sobre o desempenho da organização são 
dadas levando em conta os fatores contingentes e que nenhum tipo de estrutura 
organizacional pode ser aplicado universalmente, em vez disso, que há uma relação 
direta entre a organização, a tecnologia, o ambiente, tamanho da organização e as 
especificidades de sua estrutura organizacional. 

O entendimento sobre tais fatores é primordial na visão de Van de Vem e 
Drazin (1985) que apontam três abordagens para gerir os fatores, sendo elas: Seleção, 
interação e Sistema de abordagem, mais detalhadamente, na Seleção, a organização 
deve ajustar suas características ao contexto em que a organização está inserida, a 
Interação consiste em um efeito de interação de estrutura organizacional e contexto 
sobre o desempenho e para finalizar, o sistema de abordagem que consiste em 
analisar a empresa como um sistema que interage constantemente tanto interna, 
quanto externamente. 

Em Chenhall (2007) em suaobra cujo título é teorizando contingências em 
gestão de pesquisa de sistemas de controle, éenfatizado que uma empresa deve ter 
um sistema de controle de gestão para que consiga obter êxito em sua atividade e que 
esse sistema sofrerá influências do contexto que operam. 

Além de possuir um sistema de controle de gestão, Chenhall (2007) ainda 
afirma que existe uma relação direta entre sistemas de controle de gestão das 
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empresas e os fatore contingentes, sendo eles, o ambiente externo, tecnologia, 
estrutura e tamanho. 

Para Beuren; Fiorentin (2013) a abordagem Contingencial almeja entender e 
racionalizar a maneira como cada empresa funciona levando em conta as diferentes 
condições do ambiente em que estãoinseridas e que traduzem sua estrutura, 
estratégia e processos internos. 

A teoria contingencial preceitua que a organização deve se moldar, adaptar-se 
à um ambiente mais instável sustentado por mudanças tecnológicas, inovadoras e de 
mercados diferenciados, com o intuito de minimizar os efeitos negativos e maximizar a 
estrutura da empresa afim de obter maior grau de eficácia e competitividade. 

Neste sentido, na concepção de Guerra (2007)a organização que consegue 
adequar sua estrutura organizacional a tais fatores terá um desempenho superior aos 
das organizações que não possuam tal ajuste. 

Confirmando esta premissa, Daft (2002, p. 13), descreve que "a organização 
deve encontrar e obter recursos, interpretar e agir nas mudanças do ambiente, dar 
destino aos produtos e controlar e coordenar as atividades internas em face das 
perturbações ambientais e incertezas". 

A inovação é o centro da teoria da contingência, pois a empresa deve ser 
flexível o bastante para adaptar-se ás novas tendências do mercado, do consumidor. 

Um departamento como Pesquisa e Desenvolvimento deve ter autonomia o 
bastante para poder reagir de forma rápida às inovações tecnológicas e preferências 
dos consumidores, pois uma estrutura rígida em que há a necessidade de autorizações 
dos níveis superiores para que alguma decisão de adaptação ou criação de um novo 
produto comprometeria os resultados da empresa face a demora das respostas. 
Scheffel; Cunha; Lima (2012). 

Alguns críticos da teoria Contingencial afirmam “que tal teoria enfoca apenas 
determinados pares de fatores contingentes e estruturais (por exemplo tamanho e 
estrutura), (...) “alegam também que não existe uma teoria. “Mas apenas uma coleção 
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de teorias que constituem na melhor das hipóteses, uma abordagem contingencial”. 
(DONALDSON, 2014, p.116). 

Morgan (2008) conceituou a teoria da contingência como a readequação da 
organização ao ambiente no qual ela está inserida. Fundamentalmente, os 
pressupostos básicos da teoria da contingência definem que o ambiente desenha a 
estrutura organizacional. 

Pennings (1975) segue a mesma linha de Morgan (2008) e afirma em seu 
estudo que a interdependência que existe entre a organização e variáveis com 
estrutura, ambiente, tecnologia,e a forma como a organização percebe e age perante 
tais variáveis irá definir sua efetividade organizacional, suas características próprias e 
competitividade. 

 Ao analisar-se as contribuições da administração científica no início do século 
vinte e a evolução das teorias administrativas, a teoria contingencial tem em seu foco 
não só a tarefa, não só o porte ou fluxo de materiais ou a tecnologia aplicada, por 
exemplo, mas uma abordagem mais ampla, em um conjunto de fatores que devem ter 
interação e uma combinação harmônica para haja eficiência e eficácia no uso dos 
recursos e desempenho organizacional. 

2.5 Relação dos Fatores Contingentes e desempenho organizacional 
Tendo como embasamento as afirmações de Chenhall (2007); Guerra (2007); 

Daft (2002); Morgan (2008) e Donaldson (2014) pode-se inferir que a estrutura, 
tamanho, ambiente, tecnologia impactam positiva ou negativamente nas organizações 
e a forma como tais organizações lidam com tais contingências é que determinará seu 
desempenho perante seu mercado, concorrentes. 

Ruekert; Orville; Roering (1985) no estudo que fizeram sobre os fatores 
contingentes em uma empresa de marketing afirmaram que independentemente da 
tarefa e do ambiente no qual estão inseridas a empresa, nenhuma estrutura única 
alcançará desempenho igualmente bons em todos as dimensões mensuráveis, há sim, 
um constante conflito entre a eficiência e eficácia pois nem sempre haverá um arranjo 
ótimo entre tais variáveis. 
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2.6 Teoria da Contingência – Ambiente influencia aEstrutura 
Para Donaldson (2001) o paradigma da teoria da contingência está centrado em 

três elementos, sendo o primeiro é que existe uma associação entre a contingência e a 
estrutura da empresa, em segundo a contingência determina a estrutura 
organizacional e em terceiro, que há um nível de ajuste da variável estrutura 
organizacional para cada nível da contingência, estas associações e adequações fazem 
com que a organização tenha um maior ou menor desempenho, que depende da 
forma como se ajustou a contingência. 

Este processo de adequação é o cerne da teoria, primeiro comprova que há 
associação entre contingência e estrutura e qualquer mudança na contingência, causa 
mudança estrutural. Deste modo, qualquer organização tende a implementar uma 
estrutura que se encaixe em seu nível de contingência. 

Resumidamente, este desajuste, adequação e ajuste estão pautados em três 
vertentes: 

1) A associação entre contingência e a variável estrutural, organizacional ou 
atributo; 

2) O processo de mudança que a contingência provoca na estrutura; 

3) O ajuste da estrutura á contingência que afeta o desempenho. 

Um estudo feito por Burns e Stalker (1961) com uma amostra de 
aproximadamente 20 empresas inglesas comparou o grau de relação entre o ambiente 
externo dessas empresas e o padrão e práticas administrativas que elas adotavam. 
Esta pesquisa trouxe à tona que havia uma variedade considerável de métodos e 
processos administrativos que estavam diretamente ligadas a determinadas 
especificidades ambientais.  

Morgan (2006) afirma que os estudos de Burns e Stalker demonstraram que é 
possível identificar que as empresas estão em um continuum de formas 
organizacionais, que se classificam de mecanicista até orgânica e de que a empresa 
deve adorar formas mais flexíveis para lidar com ambientes em mudança. 
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 Beuren; Fiorentin (2013) Espejo (2008) afirmam que a variável ambiente é uma 
contingência externa à organização, e que toda vez que há alterações neste ambiente, 
a empresa precisa ser proativa e não reativa, ou seja, monitorar e coletar informações 
para que internamente, caso seja necessário a empresa passe por ajustes. 

Já em Espejo (2008)além de afirmar a relevância do ambiente,completa que as 
técnicas administrativas são fruto de decisões internas, que diferencia uma 
organização de outra e que de modo contínuo, as incertezas e mudanças ambientais 
refletem na determinação de sua capacidade operacional, na forma como irá atender 
aos seus consumidores, como irá lidar com seus fornecedores, em fim embora 
externo, o ambiente externo e interno da empresa tem um alto grau de 
interdependência. 

Cabe ressaltar que mesmo que uma empresa identifique, e se adapte em 
relação ao seu ambiente, o sucesso não é garantido, pois uma adaptação bem-
sucedida da organização ao meio ambiente está relacionada a habilidade dos gestores 
em interpretar as condições que a empresa enfrenta de maneira assertiva, bem como 
tomar medidas efetivas. 

Miles; Snow; Meyer (1978) dissertaram que toda organização tem um 
propósito e que devem constantemente monitorar e redefinir a maneira como 
interagem com seu ambiente, empresas ineficazes nesta leitura ambiental e nesta 
adaptação tendem a perder mercado, clientes e rentabilidade, enquanto empresas 
que tem consciência desta interdependência e agem proativamente se estabelecem de 
maneira mais consistente em seus mercados.  

Segundo Miles; Snow; Meyer (1978) asorganizações mais eficazes modificam e 
redefinem seus mecanismos para que possam alcançar seus objetivos, readaptando 
sua estrutura, seus papeis, relacionamentos e processos gerenciais mantendo suas 
estratégias de mercado. 

Para a maioria das organizações, este contínuo e dinâmico processo de 
adaptação às mudanças ambientais e a incerteza de poder manter um equilíbrio 
consistente com o meio ambiente é uma tarefa muito difícil e que tem o divisor de 
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águas quando comparamos as organizaçõesbem-sucedidas das malsucedidas. A tarefa 
fica mais difícil porque mesmo tendo que fazer essa análise cotidianamente, tem que 
lidar com seus processos internos englobando decisões a serem tomadas e com a 
forma como os ocupantes de cargos nos mais variados níveis da empresa, ou seja, 
como será a reação e adaptação de seus ocupantes perante a nova mudança. 

Mas para os autores, esta complexidade pode ser contornada analisando o 
comportamento das mais variadas organizações verificando como elas transpuseram 
este processo de adaptação organizacional. 

 O caminho proposto por Miles; Snow; Meyer et al (1978) consisteem analisar 
as inter-relações entre estratégia, estrutura e processo.  

Especificamente, a estrutura tem dois elementos principais: 

 (a) um modelo geral do processo de adaptação que especifica as principais 
decisões necessárias à organização para manter um alinhamento efetivo com seu 
ambiente; e 

 (b) uma tipologia organizacional que retrata diferentes padrões de 
Comportamento adaptativo usado por organizações dentro de uma determinada 
indústria ou outro agrupamento.  

O viés é que as organizações são limitadas em suas escolhas de comportamento 
adaptativo àquelas quemais julgam apropriadas em relação aos seus recursos 
disponíveis e que permitirá uma eficiente direção e controle dos recursos envolvidos. 

As organizações  que fazem leitura de seu ambiente de maneira mais eficiente 
tem um desempenho superior e historicamente, as mudanças ambientais refletem na 
forma como as empresas são organizadas, administradas, tais mudanças  tem relação 
direta com a evolução do processo produtivo ou da forma como as empresas utilizam 
seus recursos, seja no desenvolvimento de novos equipamento, novos conhecimentos 
que mudam a forma como a empresas transforma seus recursos,  este fator 
contingente é a tecnologia. 
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2.7 Tecnologia e sua influência na estrutura 
Os estudos sobre a influência da Tecnologia foram feitos por Perrow (1976) 

Thompson (1967) e Woodward (1958), todos eles defendem que organizações que 
adotam estruturas orgânicas estão na dependência da contingência Tecnologia.  

A contribuição de Joan Woodward publicado por volta de 1958 foi considerado 
o início da teoria Contingencial, visto que por meio de seu estudo, observou que as 
variáveis estruturais das organizações de sua amostra de cem empresas britânicas 
estavam diretamente ligadas à tecnologia adotada. 

Ela identificou com sua pesquisa que havia organizações que adotavam as 
prescrições da administração clássica, mas não a maioria, pois em algumas ela 
verificou a associação da estrutura utilizada com a tecnologia empregada em sua 
produção. Sua análise fez três distinções: Produção em pequenos lotes, grandes lotes e 
produção em massa e o terceiro, produção por processos (fabricação de instrumentos 
musicais, automóveis e petróleo, respectivamente).  

Dentre as descobertas de seu estudo, constatou-se  que organizações que 
adotavam o modelo clássico de administração  fabricavam em  grandes lotes e em 
produção em massa a flexibilidade e interferência da pessoas eram quase nulas, 
consideradas então formais e mecanicistas,  diferentemente das que empresas que 
tinham seu processo de produção em pequenos lotes ou por processo de produção a 
ênfase passou a ser na participação do envolvidos  e flexibilidade do processo para 
fazer frente a demandas específicas de cada lote ou processo. Consideradas informais 
e orgânicas. (Donaldson, 2001, Goto, 2013, Guerra, 2007) 

Ainda sobre a variável tecnologia, em Chenhall (2007) o uso de tecnologia está 
embasado em três fatores, sendo eles a complexidade da tarefa, incerteza e 
interdependência, e, cabe a organização, com base em suas características analisar sua 
estrutura operacional e produtiva para utilizar uma tecnologia mais avançada ou não. 

Para Van de Vem; Drazin (1985), o desempenho organizacional é uma 
consequência do ajuste entre dois ou mais fatores, como ajuste entre o ambiente da 
organização, estratégia, estrutura, sistemas, estilos, cultura. 
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Luthans; Stewart (1978) defendem em seu estudo que a relação entre 
aorganização seu ambiente deve ser simbiótico, cadaelemento tem sua existência 
sustentada na sobrevivência de outro elemento e ambos existem para obterem 
vantagens que lhe garantam isso.  Um agindo sobre o outro, uma interdependência, 
um ecossistema na busca permanente de um equilíbrio. 

Para elucidar ainda mais a relevância dos fatores que afetam a empresa 
diretamente e/ou indiretamente, temos um estudo feito na Unidade de Pesquisa em 
Administração Industrial da Universidade de Aston, na Grã-Bretanha. Este estudo 
passou a ser difundido como “ O grupo de Aston”. 

O grupo era composto por D.S. Pugh, D.J. Hickson, C.R. Hinings, K. M. 
MacDonald, C. Turner e T. Lupton. O ponto de partida do estudo foi a teoria da 
Burocracia, de Max Weber, cujo objetivo era colocar e cheque o tipo ideal de 
administração. 

O grupo dividiu o estudo em Variáveis Estruturais, Variáveis de Contexto e de 
Desempenho. 

Motta(1976)disserta que o grupo dentro da variável estrutural aprofundou suas 
pesquisas na especialização dos funcionários que está diretamente relacionada à 
divisão do trabalho e também uma análise sobre a padronização subdividida em 
padronização de procedimentos e padronização de papeis, a primeira refletia o quão 
procedimental e formal era organização e a segunda tinha relação direta com a 
simbologia e status do cargo, bem como nas recompensas no pleno exercício do cargo. 

Nas variáveis de contexto e de desempenho Motta (1976) descreve como 
sendo variável de contexto a origem e história das organizações, propriedade e 
controle, tamanho,plano, tecnologia, localização, recursos e interdependência. 

Para o grupo, cada variável de contexto exerce ou já exerceu alguma influência 
na situação atual da empresa, como no item origem e história, seja a influência de uma 
guerra no seu portfólio de produtos ou o carisma de seu fundador. 

O item propriedade e controle, estava ligado ao processo de autoridade e 
centralização de poder; 
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a variável tamanho que concerne em número de empregados ou sobre o total de 
ativos líquidos, o foco era a análise de seu papel na competitividade, ou seja, qual 
era seu poder perante outros competidores; 

a variável plano tem relação com os procedimentos operacionais, definição de 
papeis e a ideologia organizacional empregada. 

a tecnologia está vinculada nas técnicas que utiliza diretamente em suas 
atividades, seja na produção de bens ou na prestação de serviços. 

localização impacta no tipo de produto ou serviço prestado, levando-se em conta a 
região, cultura e estruturas no entorno. 

os recursos foram subdivididos em ideias e pessoas e também em recursos 
materiais e financeiros. Inquestionável a grande importância de se analisar tais 
variáveis de contexto; 

e, por último, a interdependência, que reflete o relacionamento da organização 
com outras em seu ambiente de atuação. 

Mesmo sendo considerando um estudo importante para a época, Motta (1976) 
descreve que o estudo não foi consenso do ponto de vista metodológico, conceitual e 
operacional, mas deu sua contribuição para uma análise mais apurada das variáveis 
elencadas e abordadas no estudo.  

Uma combinação ótima das variáveis, dentro do ambiente em que a empresa 
opera é primordial para se manter em seu mercado de atuação, caso contrário, os 
concorrentes poderão fazê-lo e com isso aumentarem sua vantagem competitiva. 

Battilana; Casciaro (2012) em seu estudo intitulado “Agentes de Mudança, 
redes de trabalho e Instituições”, analisaram o quanto a estrutura influencia na 
mudança de clima organizacional e o estudo feito em 68 instituições da área da saúde 
mostrou que  um mapeamento da situação atual da empresa e a conscientização de 
que precisa mudar por parte de seus funcionários são imprescindíveis para que a 
organização consiga, após identificar a necessidade de mudança, adaptar-se a esta 
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nova necessidade, além, é claro do apoio e adesão incondicional dos dirigentes 
maiores. 

O estudo conclui ainda que por serem instituições de utilidade pública, a 
implementação de políticas públicas para apoiá-las é necessária, a similaridade ocorre 
no fato de que é imprescindível que as MPEs tenham apoio governo, instituições e 
sociedade para fomentar suas atividades, gerando emprego e renda. 

2.8 Estrutura e Variáveis 
Lawrence e Lorsch (1967) em seu artigo Diferenciação e integração em 

organizações complexas   defendem que as estruturas organizacionais das empresas 
estão sujeitas a duas ações, a Diferenciação e integração, sendo a diferenciação o fato 
de que departamentos são diferentes uns dos outros, seja pelas metas de cada um, 
tempo de execução, forma como são tratadas as informações/insumos, orientações 
pessoais, formalidades.  

Esta diferença surge porque suas tarefas individuais divergem uma das outras.  
Verificaram que no departamento onde havia uma incerteza em relação a tarefa, uma 
estrutura menos formal era necessária, bem como uma descentralização do processo 
decisório. Já em estruturas com volume grande de produção, a formalidade e rigidez 
na estrutura se faziam necessária e aumentava o desempenho organizacional.  

Desse modo, concluíra em seus estudos que quanto maior a diferenciação, mais 
imprescindível se tornava a integração de tais departamentos/empresas, pois somente 
com a integração, com ajustes é que se obteria a eficiência operacional. (DONALDSON, 
2001). 

Abaixo uma figura que ilustra o estudo da diferenciação e integração proposta 
por Lawrence e Lorsch: 
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Figura 2 - Modelo de causas de interdependência 

 
Fonte: Adaptado de Donaldson (2001, p.50) 

2.9 Estratégia impacta na estrutura 
De acordo com Souza et al (2013, p.13) temos que : 

a influência da concorrência é um fator principal, que pertence a 
variável ambiente também aparece evidenciada nas outras variáveis 
elencadas. A variável tecnologia também foi evidenciada como uma 
forte contingência a sobrevivência do negócio. É possível perceber a 
interação entre a variável ambiente e a variável tecnologia no ramo 
onde a empresa está inserida o que impacta conjuntamente a 
estratégia da empresa. A concorrência e a tecnologia andam 
praticamente juntas em virtude da forte inovação oriunda do setor. 
 

 Na verdade, a organização deve buscar incessantemente a melhor forma de 
reagir às contingências do ambiente que está inserida, de modo que sua inércia pode 
ocasionar em prejuízos, diminuições do market share e principalmente 
competitividade. 

 Neste sentido, Grandori (1984) afirmou em seu estudo que diferentes 
estruturas organizacionais são eficazes em diferentes condições ambientais, 
corroborando com os pensamentos de (Lawrence; Lorsch, (1967), Thompson, (196) e, 
Donaldson (2001).   

Para Picchiai (2010) há muitos autores que discorrem sobre estratégia, e que 
essencialmente a estratégia deve direcionar como a organização deverá alcançar seus 
objetivos, como irá agregar valor, que estratégias desenvolverão para garantir a 
preferência de seus clientes por seus produtos ou serviços, e, para serem assertivos, as 
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decisões devem ser pautadas na monitoração, identificação e ajustes em seu ambiente 
interno das tendências do mercado como um todo. 

As estratégias a serem desenvolvidas para cada uma das organizações 
inevitavelmente serão diferentes, sob pena de não haver um ajuste ótimo entre a 
estratégia adotada e a estrutura da empresa. 

Uma organização que busca manter-se num mercado altamente competitivo, 
com muitos concorrentes, deve com base em seus fatores contingenciais elaborar 
estratégias para que tais fatores possam ser minimizados quando geram resultados 
negativos e maximizados quando geram valor econômico.(DONALDSON, 2001) 

Uma vez conhecidos os fatores, a organização deve elaborar estratégias para 
que consiga fazer uma leitura do ambiente e reagir de modo proativo de modo que 
garanta a perenidade do negócio e continue a ser competitivo. 

Sobre a estratégia influenciando na estrutura, Chandler (1966) fez uma 
pesquisa mais centrada em quatro grandes empresas americanas (Du Pont, Standar Oil 
N. Jersey e Sears) e em segundo plano pesquisou também o universo das 70 maiores 
empresas américas no intuito de aferir o quanto a estrutura de cada uma delas foi 
influenciada e adequada segundo sua evolução e estratégias adotadas em seu período 
de existência. 

Além de apresentar este estudo, o autor relata que neste estudo pôde verificar 
o papel que desempenha o gestor e verificou que suas ações se concentraram 
principalmente no planejamento e direcionamento dos recursos para que a empresa 
pudesse transpor as flutuações existentes a cada período de sua existência. 

Corroborando para o estudo da teoria da contingência, Chandler (1969) cita 
que o mercado despontou como o fator mais relevante para a adaptação na estrutura 
da empresa, ficando em segundo plano a legislação no que tange a impostos, taxas, 
aspectos trabalhistas, mas que o governo (ambiente político) teve papel relevante na 
condução da economia por meio de suas intervenções na busca do equilíbrio entre 
oferta e demanda. 
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Chandler (1969) verificou também em seu estudo que a estratégia e sua relação 
com a estrutura está dividida em quatro fases: 

1ª Acumulação de recursos: desenvolvimento da economia, sociedade e aumento 
no poder aquisitivo; 

2ª Racionalização dos recursos:  Dado ao crescimento exponencial e desordenado, 
verificou-se a necessidade de rever suas estruturas e otimização de recursos; 

3ª Novo crescimento: Esta readaptação levou as empresas a um novo patamar de 
eficiência em produtividade e vendas; e 

4ª Racionalização do uso de recursos em expansão, com a expansão, as empresas 
precisaram reorganizar seus departamentos, como marketing, estrutura 
hierárquica, produtiva além de desenvolver novos canais no processo de tomada 
de decisão. 

Em relação as estratégias, Miles; Snow; Meyer et al (1978) desenvolveram um 
ciclo adaptativo que permite às organizações utilizarem estratégias que facilitem seu 
processo de adaptação em relação aos fatores como Estrutura, Ambiente e processo.  

Os autores afirmam que na literatura existem três tipos de empresas: 
defensoras, analisadoras e prospectoras e ainda acrescentam mais um tipo, a reatora. 
A primeira empresaadota como estratégia defender seu mercado sejam por meio de 
ações organizacionais quanto econômicas que consideram preços competitivos, 
produtos de alta qualidade e criam dificuldades para novos entrantes afim de não 
tirarem a estabilidade conseguida. 

A estratégia prospectora é o oposto da Defensora, tendem a explorar novas 
oportunidades, um novo mercado e buscam inovar incessantemente, sua 
reputação de ser inovador os compele a serem audaciosos e sempre estarem no 
mercado de penetração. 

A estratégia analisadora tende a ficar no meio dos opostos Defensores e 
Prospectores, sua tônica é minimizar os riscos e maximizar as oportunidades que 
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surgem. É uma combinação entre os extremos, uma alternativa mais equilibrada 
diante de cenários apresentados. 

O último tipo é a estratégia reatora, seu ambiente é inconsistente einstável, é 
uma instabilidade constante, contínua, suas respostas ás mudanças ambientais e 
incertezas são sempre inadequadas. 

Donaldson (2014, p. 116) defende a teoria da contingência com o argumento 
que   “existe uma teoria comum para explicar tal situação, é a teoria da adaptação 
estrutural para readquirir adequação (Structural Adaptation to Regain Fit) – SARFIT. 

Esta teoria comum sustenta que existe adequação entre cada contingência e 
um ou mais aspectos da estrutura organizacional de forma que a adequação afeta 
positivamente o desempenho e a inadequação afeta negativamente.  

Donaldson (2014, p.116), explica que “o ciclo da adaptação é: adequação, 
mudança da contingência, inadequação, adaptação estrutural, nova adequação” e 
defende que a Teoria da Contingência é sustentada pela associação entre a 
contingência estratégia e sua relação com a estrutura da organização. O processo que 
a empresa é submetida foi nomeado por ele como SARFIT (Adaptação Estrutural para 
Recuperar o Desempenho). 

Abaixo temos uma figura que sintetiza este processo de Adaptação: 
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Figura 3 - Processo de adaptação 

 
Fonte: Adaptado de Donaldson, 2001, p.23 

Considerando a figura acima, uma organização dependendo de fator 
contingencial, sofre um desajuste em sua estrutura e este pode causar um baixo 
desempenho na organização, contudo, o SARFIT preceitua que há um novo ajuste na 
estrutura da empresa elevando seu padrão de desempenho novamente, ou seja, uma 
adaptação estrutural para recuperar seu desempenho. 
Mais claramente exposto temos: 

uma organização está em forma; 
há uma mudança de contingência; 
a organização está em desajuste e o desempenho é prejudicado; 
a organização faz adaptação estrutural; 
a organização consegue um novo ajuste e retoma seu desempenho. 

Uma organização deve ter uma estratégia, não importando seu porte ou 
segmento, pois como a empresa é um sistema aberto, que interage com seu ambiente, 
interno e externo. (BERTALANFFY, 1968) 



 
 

35 
  

Um dos maiores nomes no estudo da Estratégia é Michael Porter, seus estudos 
vêm sendo aplicado e servido de parâmetros para os gestores de empresas no 
momento em que desenvolvem suas estratégias. 

Porter (1980) defende que a empresa deve concentrar seus esforços e formular 
estratégias que possam explorar suas forças competitivas e se sobressair perante seus 
concorrentes. O autor argumenta em seu estudo que a empresa está no centro de 
cinco forças básicas e que o poder coletivo de tais forças decreta seu potencial de 
lucratividade, sendo elas novos entrantes, fornecedores, produtossubstitutos, 
compradores e concorrentes. 
A figura abaixo demonstra de forma mais clara as cinco forças: 

Figura 4 - As cinco forças de Porter 

 
Fonte: Adaptado de Porter 1980 

Porter (1996) afirma que a empresa deve buscar seu posicionamento 
estratégico.  Deve monitorar e analisar de maneira sistemática o surgimento de novos 
entrantes em seu ambiente de atuação, verificar seu poder de barganha junto à 
fornecedores e criar parcerias para que desenvolva um relacionamento baseado no 
ganha-ganha. Na abordagem junto a compradores/clientes, deve desenvolver relações 
baseadas na confiança, oferecendo vantagens que aumentem sua preferência perante 
seus compradores.  
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A ameaça de produtos substitutos é recorrente e nunca deve ser subestimada, 
pois com o surgimento de novas tecnologias pode proporcionar aos concorrentes certa 
vantagem competitiva e um produto/serviço que ganhe a preferência de seu cliente. 
Por fim, monitorar de maneira ostensiva as ações dos concorrentes, pois na busca de 
novos mercados consumidores, as empresas estão se reinventando, empregando 
novas tecnologias, novos produtos, insumo no intuito de criar vantagem competitiva. 
(PORTER, 1996) 

A rivalidade que existe entre os concorrentes por uma maior participação no 
Market share é calcada em estratégias de preços, formas de divulgação de seus 
produtos, e também, agregando valor aos seus produtos/serviços, seja por maiores 
garantias ou embutindo novos pacotes de serviços além dos usuais. 

Uma MPE deve ter em seu escopo um planejamento estratégico, uma vez que a 
estratégia independe de seu porte. Qualquer empresa enfrenta cenários bem variáveis 
e a forma como elas gerem tais cenários é que determinará o sucesso ou fracasso da 
mesma e, a estratégia e análise das cinco forças propostas por Porter (1996) oferece 
uma contribuição paraque qualquer empresa possa desenvolver e implementar uma 
estratégia. As estratégias devem ter em seu escopo a forma como as MPEs reagirão 
mediante algum fator contingencial, ou seja, qual estratégia adotará para geri-lo. 

Para Ansoff (1990) a estratégia pode ser considerada uma das premissas mais 
importantes no processo de tomada de decisão, sendo considerada um processo 
primordial, portanto, devendo ser controlada, formalizada e disseminada em todos os 
níveis da organização, considerando a amplitude de controle e níveis hierárquicos para 
que de modo consciente e institucional possa ser melhor executada, fazendo ajustes 
necessários no ambiente interno levando em conta suas especificidades. 

Mintzberg e Quinn (2001) citam que a estratégia tem como premissadefinir o 
rumo que a empresa seguirá, definir onde e como esforços da empresa serão aplicados 
e por fim, criar uma identidade para e empresa e total embasamento para sua 
atuação. 

Nos estudos de Hamel; Prahalad (1997) afirma-se que para que a empresa 
domine seu mercado deve arquitetar sua estratégia de modo a garantir que 
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desenvolva em sua plenitude suas competências, ou seja, que lhe ajude a cumprir sua 
missão institucional, que é sua razão de existência. 
 Zacarelli (2000) define estratégia como um guia para agir tomando decisões 
mais assertivas que as de seus concorrentes, antecipando-se a interferências 
ambientais.  O autor defende que a empresa deve maximizar ao máximo suas 
vantagens neste processo e minimizar as interferências negativas.  

Considerando os preceitos da teoria da contingência, a organização deve 
adaptar-se à tais forças para que maximize seu desempenho, monitorando seu 
ambiente interno e externo, ajustando as áreas onde seu desempenho é insatisfatório 
e projetando ações para elevar sua performance. 

Mintzberg (1985); Verdinelli; Escobar (2011) defendemem seus estudos que a 
Estratégia é um padrão, e deve ser focada, no caso, isto é, formulando estratégias para 
potencializar e maximizar os fatores contingenciais levando em conta os ajustes 
necessários e que é a estratégia que difere as organizações umas das outras. 

Neste sentido, Quinn (2006, p.29) “define estratégia como padrão ou plano que 
integra as principais metas, políticas e sequencias de ação da organização em um todo 
coeso. ” 

Considerando então a definição proposta por Quinn, temos que a empresa 
deve utilizar de forma ordenada seus recursos para atingir determinado objetivo 
(meta). 

Não há como uma empresa sobreviver e manter-se competitiva sem que esta 
mantenha continuamente suas estratégias ativas, ou seja, continuamente deve “vigiar” 
a empresa para se certificar que o todo está coeso, focado no objetivo traçado. 

Quinn (2006) ainda define que ter uma estratégia apenas não é suficiente, ela 
deve ser eficaz, deve abordar e definir mais claramente seus objetivos, manter a 
iniciativa, isto é, ações proativas e não reativas, ter concentração, foco, flexibilidade 
para se adaptar diante das circunstâncias, uma liderança coordenada e comprometida, 
também defende que a estratégia deve ocorrer de modo sigiloso, como um fator 
surpresa no campo da competição e por fim, dar segurança à organização. 
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Neste contexto de estratégia, a empresa tem por meta descobrir e maximizar 
“a sua vantagem competitiva”, que na prática é representada por aquilo que sua 
empresa faz e que a destaca das demais concorrentes, que é sinônimo de eficiente 
administração de seus fatores contingenciais. 

Segundo Kotler (1992), “planejamento estratégico é definido como o processo 
gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e 
recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. 

 A estratégia é sem dúvida um fator contingencial relevante, a empresa por 
meio de sua estratégia irá implementar suas ações, atingirá ou não novos mercados, 
aumentará ou não sua participação e preferência perante seu mercado consumidor, 
ou seja, de alguma forma, a organização deve descobrir e maximizar suas vantagens 
competitivas e isso ocorre por meio de seu planejamento estratégico. 

De acordo com Contador (2008, p.352), “a inteligência competitiva é 
basicamente a capacidade de entender o ambiente empresarial e o funcionamento da 
empresa, identificar e avaliar as oportunidades e ameaças e formular alternativas de 
estratégia competitiva”. 

2.10 Micro e Pequenas Empresas 
 Considerando que presente estudo é embasado nas MPEs, elas possuem papel 
fundamental no que diz respeito a situação econômica do Brasil, segundo dados do 
SEBRAE (2013) no Brasil existem 5 milhões de micro e pequenas empresas, elas 
representam 99% das empresas brasileiras, além de serem grande geradoras de postos 
de trabalho. 

 Sobre a importância das MPEs, Madi; Barbosa (2012) afirmam que “ no cenário 
econômico brasileiro, é inegável a importância das MPEs para o desenvolvimento 
nacional no âmbito da geração de empregos e renda, mesmo que em uma situação 
caracterizada pela concentração e pela centralização do capital”. 

Sobre a relevância no cenário econômico do país, no relatório apresentado pelo 
SEBRAE (2015) intitulado: Participação das MPEs na economia brasileira temos que: 
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As Micro e Pequenas empresas (doravante MPE) vêm adquirindo, ao longo 
dos últimos 30 anos, uma importância crescente no país, sendo 
inquestionável o seu relevante papel socioeconômico desempenhado. Em 
estudo anteriormente publicado, tal importância no âmbito nacional 
dimensionam essa afirmativa, ao constatar que as MPEs geraram, em 2011, 
27% do Valor Adicionado do conjunto de atividades pesquisadas (PIB), tendo 
sido observado uma elevação desse percentual quando comparado aos anos 
anteriores, quando representava 21% em 1985 e 23,2% em 2001. Essa 
importância também pode ser referida em termos de emprego e de 
remunerações. 

 Legalmente, existem alguns limites para que uma empresa se enquadre como 
uma MPE no Brasil. Para o SEBRAE, as MPEs  podem ser classificadas de acordo com o 
número de empregados e com o faturamento bruto anual. (SEBRAE 2014) 

No segmento de alimentação, a força e participação das MPEs também é muito 
significativa, segundo a ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) (2015) 

De acordo com a associação, é necessário que haja apoio haja vista a 
representatividade destes estabelecimentos no cenário econômico, isto é, dos 6,4 
milhões de estabelecimentos comerciais/serviços/indústrias, quase 99% deles são de 
micro e pequenas empresas. Ainda, de acordo com a associação, projeta-se que o 
segmento conta com aproximadamente um milhão de bares e restaurantes. 

Dados do setor indicam que 6 milhões de pessoas estão empregadas neste 
segmento e poderia empregar mais caso tivesse uma legislação mais voltada para 
estímulo e geração de emprego/renda 

A movimentação e surgimento de novas possibilidades no entorno de um 
restaurante é significativo, há desenvolvimento de uma cadeia produtiva abarcando 
outras empresas que fornecem para os estabelecimentos, que geram mais renda e 
mais empregos. Um elo importante na extensa cadeia produtiva. 

No argumento do presidente executivo da Abrasel (2015), Paulo Solmucci, 
temos que: 

O setor de bares e restaurantes contribui para a segurança pública, 
para os laços de vizinhança, para a ativação do comércio no seu 
entorno, para a geração de empregos e tributos, para que as cidades 
tenham um desenvolvimento integrado, humano e solidário. E, além 
disso, fortalece a esfera local dos milhares de municípios, em grande 
parte dependentes de transferência de recursos dos Estados e da 
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União. O setor transforma o micro em macro, e, por isso, é 
estratégico”. 
 

 O crescimento dessas novas empresas vem ganhando cada vez mais impulso 
em todo território nacional, entretanto, muitas MPEs tem dificuldades de sobreviver 
em seus primeiros anos de vida, e assim se manter no mercado. Diversas ações já 
foram tomadas pelo SEBRAE e outras instituições para melhorar essas condições, no 
entanto, ainda há muito o que fazer para mudar esses índices de sobrevivência. O 
presente trabalho visou explorar esse assunto, e analisar os principais fatores críticos 
que impedem o sucesso dessas micro e pequenas empresas. 

Atualmente o Brasil conta com uma lei especifica voltada para a Micro e 
pequena empresa, é a de número 123/2006, mais conhecida como a Lei geral da micro 
e pequenas empresas, nesta lei e alterações seguintes são apresentadas as definições 
e forma de funcionamento e controle das mesmas. 

 De acordo com a Lei 13/2006, Microempresa: no caso da microempresa - ME 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais); e 

 Empresa de Pequeno Porte - EPP:  - no caso da empresa de pequeno porte, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais).  

Outras leis surgiram após essa regulamentando outros tipos de empresas, 
sendo elas o MEI –Microempreendedor Individual, por meio da lei Complementar 
128/2008. 

O Empreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se 
legaliza como pequeno empresário; 

para ser um empreendedor individual, é necessário: 

faturar no máximo até R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) por ano; 
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não ter participação em outra empresa como sócio ou titular; e 

ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. 

Uma outra modalidade surgiu que é denominada EIRELI - Empresa Individual de 
Reponsabilidade Limitada. 

De acordo com a Lei nº 12.241/2011 a empresa individual de responsabilidade 
limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, 
devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-
mínimo vigente no País.   

§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após 
a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.  

§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada 
somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.   

2.11 As particularidades de gestão nasMPEs 
Conforme preconização da teoria da contingência que afirma que não existe 

um modelo ótimo de administração e que cada empresa deve analisar seus fatores 
contingentes para ter um melhor desempenho, quando as empresas analisadas são 
classificadas como MPEs, essa abordagem contingencial ainda mais relevante. 

Neste sentido, em um estudo sobre a relevância das MPEs, Madi; Barbosa 
(2012) afirmam que: 

A heterogeneidade e as especificidades das MPEs sinalizam a 
importância de sistematizar as informações para “fundamentar 
políticas públicas” que articulem recursos financeiros e estimulem a 
inovação (de investimentos, processos e produtos) ao segmento, (...). 
No entanto, eles observam que há uma multiplicidade de definições 
de MPEs no Brasil e, dessa forma, seu “tratamento metodológico 
subsidia a produção de informações cuja homogeneização é muito 
limitada”. Nesse sentido, a heterogeneidade das MPEs representa 
um desafio para a compreensão objetiva da produtividade das 
empresas e da produtividade do trabalho do segmento, o qual, 
apesar de ter apresentado expressiva melhoria do nível de 
escolaridade dos trabalhadores (Sebrae, 2010a), com relação às 
condições distributivas, há indícios de que as pessoas ocupadas 
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recebam remuneração média real inferior às ocupadas nas grandes 
empresas em todas as regiões do país. 
 

Em Leone (1999) temos que a heterogeneidade das MPEs ´que dificulta uma 
profunda análise e pela ainda crescente, mas limitada bibliografia que versa sobre o 
modo de operação dessas empresas, ficam à mercê de um ambiente turbulento sob 
todos os aspectos, e infelizmente, este hiato conceitual entre grandes e pequenas 
empresas faz com que muitas delas figurem nas altas taxas de mortalidade das 
empresas. 

As especificidades das MPEs, segundo Leone (1999) estão distribuídas em três 
vertentes: 

organizacional; 
decisorial; 
individual. 
Sendo que na parte organizacional, as MPES são consideradas mais 

centralizadoras, visto que não há uma grande divisão por departamentos ou funções 
administrativas, tal opção se dá na maioria das vezes por conta dos altos custos desse 
manter uma estrutura mais complexa. 
 Nestas empresas, mesmo sabendo das benesses que ferramentas ou estruturas mais 
sofisticadas proporcionam, os seus dirigentes optam por agir de forma centralizadora, 
pois acredita que o que difere disso é muito arriscado. 

Na vertente decisorial, tem-se que as decisões são tomadas baseadas na 
experiência ou na intuição de seu dirigente, visto que em sua percepção, ele conhece o 
negócio como ninguém, vendo seu negócio como forma de impor sus crenças e 
também uma forma de demonstrar quem manda ali. Está muito atrelado ao status de 
ser o “dono do negócio”. (LEONE, 1999) 

A última vertente é a questão de ser individual, ou seja, tudo gira em torno do 
proprietário. Na maioria das vezes, desenvolve sozinho a estratégia da empresa, sua 
estrutura, o clima organizacional e também tem que criarseu próprio parâmetro para 
medir seu desempenho. 
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A teoria contingencial mostra-se muito pertinente no contexto das empresas 
como um todo, uma vez que apresenta os fatores contingentes existentes no ambiente 
de atuação das empresas, tanto interno quanto externo. Tais fatores contingentes que 
também são verificados na gestão dessas  MPEs, e mesmo com as particularidades e 
limitações apresentas acima, mostrou-se por meio do trabalho que é aplicável  e que 
pode contribuir sensivelmente na gestão desses estabelecimentos que independente 
de sua localização, tamanho tem em seu escopo a tecnologia, a estrutura, a estratégia, 
Porte e ambiente em seu contexto e que precisam ser monitorados para que haja um 
arranjo mais eficiente de seus recursos, aumentando assim, seu poder de 
competitividade e desempenho operacional. 
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3 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 
A pesquisa está delimitada no âmbito das micro e pequenas empresas, mais 

especificamente em empresas do segmento de alimentação. 

A pesquisa será limitada a restaurantes que servem refeições no sistema self-
service e marmitex instalados na RMC. A amostra dessa pesquisa é evidenciada no 
Quadro 2 - Municípios e Restaurantes pesquisados 

Considerando as falhas ou deficiência de muitas empresas e muito mais 
sentidas em MPEs no que tange a gestão do negócio, o estudo sobre a teoria da 
contingência e a gestão de restaurantes se dará por meio de uma pesquisa 
quantitativa e qualitativa que consiste em analisar as variáveis ambientais e estruturais 
das empresas pesquisadas, que, sob a luz da Teoria da Contingência são denominados 
fatores contingenciais. 

3.1 Tipos de pesquisa e os tipos adotados neste estudo 
A definição do tipo de pesquisa é permeada por muitas variedades de 

classificação, que dependem de alguns fatores, tais como a essênciada abordagem, ou 
seja, qual assunto será estudado, que propósito terá a pesquisa, qual os objetivos da 
pesquisa e quais procedimentos serão utilizados para concretizar a pesquisa. 

3.1.1 Classificação quanto aos fins 
 Toda pesquisa é desenvolvida mediante a escolha de alguns critérios, 
normalmente e mais usual é classificar as pesquisas segundo seus objetivos (Gil, 2009) 

As pesquisas segundo Gil(2009) são divididasconforme explicitado a seguir: 

Exploratória: Esse tipo de pesquisa proporciona maior familiaridade com o 
problema da pesquisa, podendo assumir uma forma de pesquisa bibliográfica ou 
de estudo de caso. Se desenvolve em áreas de pouco conhecimento acumulado 
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sistematizado e permite ao pesquisador expandir seus conhecimentos sobre o 
tema 

Descritiva: Este tipo de pesquisa tem em seu escopo a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno, destaca-se por pesquisa características 
de determinados grupos, tais como idade, sexo, crenças, atitudes de uma 
população 

Explicativa: Este tipo de pesquisa tem como premissa principal identificar os 
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de fenômenos 

Considerando as definições de Gil (2009) está pesquisa foi desenvolvida de forma 
Exploratória e Descritiva 

Exploratória porque teve o intuito de verificar no cotidiano dos restaurantes 
pertencentes na amostra quais eram os fatores contingentes e a forma como eram 
percebidos pelos gestores e suas estratégias para cada um desses fatores e a pesquisa 
também foi descritiva no que tange a descrição de determinadas características de 
determinada população, no caso, os gestores dos estabelecimentos, seu nível de 
escolaridade, idade, sexo e atitudes como gestores. 

3.1.2 Meios de pesquisa 
Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados a Pesquisa bibliográfica e 

de campo. 

Para Lakatos; Marconi (2007, p.186) “a pesquisa bibliográfica, ou de fontes 
secundárias abrange toda bibliográfica já tornado pública em relação ao tema de 
estudo”, infere-se então que a fundamentação teórica será pautada em autores de 
livros, artigos, periódicos que dissertaram sobre o tema pesquisado. 

 Na pesquisa de campo, que segundo Gil (2009) consiste em focalizar uma dada 
comunidade, um grupo específico, tendo como outras características coletar a 
informações no local o problema ou fenômenos ocorrem, uma vantagem, já que os 
dados são considerados mais fidedignos. 
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3.1.3 A pesquisa segundo sua abordagem 
Para Lakatos; Marconi (2007, p.109), “ a especificação da metodologia da 

pesquisa é a que abrange maior número de itens, pois responde a um só tempo, às 
questões como? Com quê?Onde? Quando? Quanto? ” 

A abordagem adotada foi a qualitativa e quantitativa, mais conhecido como 
Método Misto, que de acordo com Creswell (2010) proporciona uma maior 
compreensão dos problemas de pesquisa. 

Para Creswell (2010) a pesquisa qualitativa é uma forma para entender um 
dado problema social, cujos dados são coletados no ambiente do participante. 

O método escolhido para o desenvolvimento da pesquisa está pautado no 
cerne do problema da pesquisa que é assim definido: “Como o entendimento da teoria 
da contingência e das variáveis contingenciais podem contribuir na gestão e processo 
de tomada de decisão em restaurantes? ” 

A pesquisa Quantitativa segundo Creswell (2010) apresenta uma descrição 
quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população, 
estudando-se uma amostra dessa população. 

O estudo, de modo prático, consistirá em um levantamento de informações 
relacionadas ao processo de gestão das MPEs e como tais estabelecimentos reagem 
frente aos fatores contingentes. 

O levantamento de dados foi feito com base em questionário, visitas in loco, 
contato por e-mail, cujo intuito foi abranger a realidade das MPES do segmento de 
alimentação em relação aos fatores contingenciais abordados neste Projeto na RMC. 

O levantamento de dados ocorreu no período de Agosto/2016 a Novembro de 
2016, inicialmente foi feito uma busca em sites, redes sociais e via telefone para 
estabelecer um primeiro contato com os gestores, estabelecido o primeiro contato, foi 
enviado por e-mail um link com o questionário 1 para que os gestores dos 
                                                           
1 Ver em Apêndice I 
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estabelecimentos pudessem responder, dos quinze questionários enviados nenhum foi 
devolvido com respostas e  outras tentativas via telefone foram feitas sem sucesso, 
muitos desligaram o telefone no início da exposição dos motivos da pesquisa.  

Diante da situação posta, em outubro/16 foram feitas visitas in loco em alguns 
restaurantes, dessa forma, os gestores desses estabelecimentos visitados ficaram mais 
confiantes em responder o questionário. 

A estratégia adotada então foi em novembro/16   visitar pessoalmente todos os 
quarenta estabelecimentos da amostra, sendo dois de cada um dos vinte municípios 
da RMC. 

Pessoalmente além de conseguir que respondessem à pesquisa, foram feitas 
entrevistas com os gestores, uma entrevista não estruturada, cujo conteúdo foi muito 
rico e que contribuiu muito para a pesquisa e que estão dispostas nos resultados 
apresentados. 

A escolha da Região Metropolitana de Campinas se deu pelo fato de ser 
considerada atualmente um polo de inovação e possibilidades de crescimento, pois é 
considerada uma das regiões do país com melhores condições tecnológicas, com mão 
de obra qualificada, rodovias importantes e proximidade com o porto de Santos e 
Viracopos. 

Mais especificamente, a amostra foi determinada por meio da escolha de 
estabelecimentos voltados para o fornecimento de refeições (restaurantes), seja no 
sistema Self-Service ou entrega de Marmitex. Uma amostra por conveniência dentro 
de uma determinada população, que segue descrita abaixo 

3.1.4 População 
 A RMC é composta por vinte municípios e foi criada pela Lei Complementar 

870, de 2000. Os municípios que compõe a RMC são: 

  Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 
Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, 
Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d´Oeste, Santo Antônio de Posse, Morungaba, 
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Sumaré, Valinhos e Vinhedo, ocupando uma área territorial de 3.791 Km2 (SEADE, 
2014).   

Figura 5 - Mapa da RMC 

 
Fonte: AGEMCAMP ( 2012) 
Segundo dados da Agemcamp,  a RMC tem  258.084  MPEs Ativas, sendo 

23.546 do segmento de Alojamento e  Alimentação  e outros segmentos, sendo eles:  
Comércio, Reparação de Motocicletas e Automóveis, Indústria de Transformação, 
Alojamento e Alimentação, Atividades Administrativas, Construção, outras atividades 
de serviços, Atividades Profissionais Científicas e Técnicas, Transporte, Armazenagem e 
Correio, Educação, Informação e Comunicação e o último segmento denominado 
Outros 



 

 

Gráfico 

Fonte: Adaptado de AGEMCAMP (2010)
Deste modo, pretende

alojamento e alimentação, que conforme 
MPEs da RMC, mais precisamente, empresas classificadas como “ Restaurantes”
portanto, deste total foram escolhidas  duas empresas
RMC, totalizando assim, 40 empresas analisadas.

A amostragem utilizada é a não probabilística que 
elementos da população para compor a 
do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. (MATTAR, 2001). 

O tipo de amostra não probabilística 
Oliveira (2001) significa que o
acessíveis. 

Por questões éticas e de sigilo, os nomes dos restaurantes foram omitidos para 
preservar sua identidade, estando os registros mantidos em sigilo para garantir 
anonimato dos proprietários e restaurantes pesquisados.
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Gráfico 1Resumo de empresas por seguimento 

GEMCAMP (2010) 
Deste modo, pretende-se coletar informações das MPEs do seguimento de 

limentação, que conforme Gráfico 1, representam 9,12% de todas as 
MPEs da RMC, mais precisamente, empresas classificadas como “ Restaurantes”

foram escolhidas  duas empresas de cada cidade que compõe a 
RMC, totalizando assim, 40 empresas analisadas. 

A amostragem utilizada é a não probabilística que consiste na
elementos da população para compor a amostra e que depende ao menos em parte 
do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. (MATTAR, 2001). 

O tipo de amostra não probabilística é porconveniência, que de acordo com 
Oliveira (2001) significa que o pesquisador seleciona membros da população mais 

Por questões éticas e de sigilo, os nomes dos restaurantes foram omitidos para 
preservar sua identidade, estando os registros mantidos em sigilo para garantir 
anonimato dos proprietários e restaurantes pesquisados. 
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Quadro 1 - Municípios e Restaurantes pesquisados 

 Fonte: elaborado pelo autor (2016) 
 
Os procedimentos visando a coleta de dados foram entrevistas, observação e 

questionário. 
A entrevista ocorreu no momento em que o entrevistador aplicava o 

questionário aos entrevistados. 
A entrevista, segundo Lakatos; Marconi (2007, p.111) “consiste em uma 

conversação face a face, proporcionando ao entrevistador, a informação necessária”. 

ORDEM MUNICÍPIO RESTAURANTE ORDEM MUNICÍPIO RESTAURANTE

1 Valinhos R1 21 Engenheiro 
Coelho R21

2 Valinhos R2 22 Engenheiro 
Coelho R22

3 Hortolândia R3 23 Cosmópolis R23
4 Hortolândia R4 24 Cosmópolis R24
5 Sumaré R5 25 Pedreira R25
6 Sumaré R6 26 Pedreira R26
7 Nova Odessa R7 27 Itatiba R27
8 Nova Odessa R8 28 Itatiba R28
9 Indaiatuba R9 29 Monte Mor R29

10 Indaiatuba R10 30 Monte Mor R30
11 Paulinia R11 31 Vinhedo R31
12 Paulinia R12 32 Vinhedo R32
13 Americana R13 33 Jaguariúna R33
14 Americana R14 34 Jaguariúna R34
15 Holambra R15 35 Morungaba R35
16 Holambra R16 36 Morungaba R36

17 Santa Barbara D´ 
Oeste R17 37 Artur Nogueira R37

18 Santa Barbara 
D´Oeste R18 38 Artur Nogueira R38

19 Santo Antonio De 
Posse R19 39 Campinas R39

20 Santo Antonio De 
Posse R20 40 Campinas R40
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Segundo Gil (2009), as entrevistas podem ser estruturadas, semiestruturadas e 
não estruturadas, tendo cada uma das formas suas vantagens desvantagens, cabendo 
ao pesquisador definir a que irá lhe fornecer um maior número de informações. 

Destaca-se que muito embora não se tenha adotado nenhuma das formas 
formalmente, durante o processo de aplicação dos questionários. As informações 
passadas pelos entrevistados nesta forma de entrevista contribuíram muito para a 
discussão e entendimento do problema eque foram consideradas no processo de 
discussão dos resultados. 

As informações obtidas por meio da entrevista não estruturada permitiu que os 
gestores, de forma bem espontânea pudessem relatar as dificuldades que enfrentam 
no cotidiano, as estratégias que adotam, as formar peculiares que cada um utiliza para 
gerir o negócio, enfim, foi possível verificar fora da formalidade do questionário 
aplicado, como os gestores atuam frente à sua empresa e como se comportam na 
condução dos negócios. 

A observação também foi utilizada na coleta de dados, visto que pela definição 
concebida por Lakatos; Marconi (2009) consiste na obtenção de determinados 
aspectos da realidade, no caso da pesquisa em questão, adotou-se a observação não 
participante que consiste permanecer no grupo pesquisado, mas sem integrar-se a ela, 
permanecendo de fora. 

Aplicação de questionário 
De acordo com Lakatos; Marconi (2007, p.203) “o questionário é um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas 
respondidas por escrito pelo informante. ” 

O questionário foi concebido para que os proprietários pudessem responder, 
pois uma das características destes estabelecimentos é a presença cotidiana do 
proprietário nas atividades e normalmente atuando no caixa desses estabelecimentos, 
de onde conseguem observar o movimento, a logística e abastecimento do salão, 
demora e também de estarem mais perto dos clientes. 

O questionário utilizouScala Likert, conforme descrito no quadro abaixo: 
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Quadro 2 Valores da Scala Likert 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
O questionário consta no APÊNDICE I, e está dividido da seguinte forma: 

Quadro 3 - Estrutura do questionário 

 Fonte: elaborado pelo autor 
 

O pré-teste foi aplicado para três gestores não pertencentes à amostra para 
que fosse possível verificar o nível de entendimento e poder de medição dos fatores 
segundo tais gestores. 

Inicialmente tinha-se adotado a Scala Likert da seguinte forma: 

Quadro 4 – Valores da Escala Likert validado 

 Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

Após aplicação do questionário, não houve questionamentos em relação às 
proposições, deste modo, prosseguiu-se com a coleta de dados. 

 

3.1.5 Validade de Constructo  
 

Validade de constructo (ou validade de conceito) é considerada, de acordo com 
Pasquali (2003, p.164) a forma mais fundamental de validade do instrumento. Este 
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conceito foi elaborado por Conbach e Meehl (1955) e utiliza-se o coeficiente α de 
Cronbach. O valor alfa varia de 0 a 1. O software SPSS 17.x tem a função Reliability 
Analysis que possibilita a análise de confiabilidade de um instrumento de coleta 

A tabela 04Case Processing Summary mostra o número de variáveis válidas e 
eventuais variáveis excluídas com base no procedimento de análise. No presente caso 
não ocorreu exclusão de variável alguma. 

 A tabela 05Reliability Statistics T é de fundamental importância pois mostra o 
valor Alpha de Cronbach que é obtido pela fórmula abaixo, onde: 

K= número de variáveis consideradas 

cov= média das covariâncias 

var= média das variâncias 

 

 

  

Tabela 1 - Validação das proposições 

  Fonte: Dados da pesquisa. Extraídos do software SPSS 17.0. 
 

Tabela 2 - Alpha de Cronbach´s 

   Fonte: Dados da pesquisa. Extraídos do software SPSS 17.0. 
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O valor obtido do α de Cronbach, neste caso, é de 0,761. Este indicador assume 

valores entre 0 e 1 e trabalha com a premissa que as correlações entre os itens são 
positivas. De forma geral considera-se que um bom valor do α seria 0,70 ou superior 
(obtido com uma amostra significativa). Esta regra deve ser aplicada com prudência 
uma vez que, o grau adequado de fidedignidade depende da utilização do 
instrumento.  

A tabela 03 mostra alguns valores importantes da Escala: média, variância e 
desvio padrão.  Mais importante do que analisar o coeficiente, o pesquisador deve 
estar atento para as informações sobre o comportamento de cada item compondo o 
indicador. 

Tabela 3 - Médias 

 
              Fonte: Dados da pesquisa. Extraídos do software SPSS 17.0. 
 

Após estes cálculos e também após um detalhamento quanto aos 
procedimentos de pesquisa, foiexecutada uma análise detalhada das informações 
coletadas geradas por 40 proprietários/dirigentes. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Apresentação dos dados da pesquisa 
Considerando os questionários aplicados a 40 restaurantes da RMC apresentamos 

abaixo as respostas que foram elaboradas no intuito de ajudar a responder ao seguinte 
questionamento: Como o entendimento da teoria da contingência e das variáveis 
contingenciais podem contribuir na gestão e processo de tomada de decisão em 
restaurantes?  

O resultado da pesquisa segue abaixo dividido em blocos e suas respectivas 
proposições, além de algumastécnicas estatísticasdescritivas. 

No primeiro bloco é apresentado as análises descritivas presente análise blocos 
divididos em proposições Informações históricas e legais da empresa. (Proposições de 
01 a 13) 

No segundo bloco é apresentado as proposições divididas em fatores 
contingenciais, sendo eles:  

Estrutura (Proposições de 14 a 32); 

Ambiente (Proposições de 33 a 45) 

Estratégia (Proposições de 46 a 56) 

Tecnologia (Proposições de 57 a 66)  

Porte da empresa. (Proposições de 67 a 78) 

O terceiro bloco é composto por proposições que mediu a percepção do cliente 
na visão do proprietário do estabelecimento. (Proposições de 79 a 80) 

E por último, um bloco com questões dissertativas sobre a visão do proprietário 
em relação a dificuldades, sugestões e conhecimento de ferramentas como TIR, VPL e 
Payback. (Proposições de 81 a 82) 



 

 

Apresentação do primeiro bloco que aborda aspectos históricos,
e formais da empresa e proprietário

A média de idade dos proprietários é de aproximadamente 42 anos, 
distribuídos da seguinte maneira:

Gráfico

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Vemos no gráfico 0
idade e que na faixa de 50 a 60 anos temos 32% dos proprietários.

Na RMC a faixa etária da população entre 30 a 60 anos segundo a AGEMCAMP 
(2014) é de 86% enquanto neste estudo o percentual nesta faixa é de 77%.

Quanto ao grau de instrução dos proprietários temos o seguinte:

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor.

até 50 anos
17%

até 60 anos
15%

até 70 aos
18%
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Apresentação do primeiro bloco que aborda aspectos históricos,
e formais da empresa e proprietário. 

A média de idade dos proprietários é de aproximadamente 42 anos, 
distribuídos da seguinte maneira: 

Gráfico - 2 Faixa etária dos proprietários 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

Vemos no gráfico 02 que 45% dos proprietários tem entre 30 e 40 anos de 
idade e que na faixa de 50 a 60 anos temos 32% dos proprietários. 

Na RMC a faixa etária da população entre 30 a 60 anos segundo a AGEMCAMP 
to neste estudo o percentual nesta faixa é de 77%.

Quanto ao grau de instrução dos proprietários temos o seguinte: 

Gráfico 3 -  Nível de escolaridade 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 
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25%até 50 anos

até 70 aos
18%

Apresentação do primeiro bloco que aborda aspectos históricos, demográficos 

A média de idade dos proprietários é de aproximadamente 42 anos, 

 

que 45% dos proprietários tem entre 30 e 40 anos de 

Na RMC a faixa etária da população entre 30 a 60 anos segundo a AGEMCAMP 
to neste estudo o percentual nesta faixa é de 77%. 

 

até 30 anos

até 40 anos



 

 

Nota-se que 48% dos 
tem superior completo, seguido pelo ensino fundamental com 17%.

Os resultados obtidos na pesquisa coa
(2010) que em seu senso sobre o nível de escolaridade na RMC apresent
população tem nível superior e que 40% tem o Ensino Médio
Ensino Fundamental é 16%.

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor.

 A proposição nº 09 
inauguração: 

O tempo de atividade do restaurante é uma informação muito importante, 
visto que é possível inferir que tenha passado por várias mudanças dentro de seu 
segmento, macro e microambiente e p
de adaptar-se às mudanças ocorridas em seu ambiente de atuação.

Pelo gráfico é possível observar que 48% dos restaurantes pesquisados tem 
entre 10 e 20 anos de atividade.

até20
23%

até30 
10%
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se que 48% dos proprietários tem o ensino médio completo e que 32% 
tem superior completo, seguido pelo ensino fundamental com 17%. 

Os resultados obtidos na pesquisa coadunam com o publicado na AGEMCAMP 
(2010) que em seu senso sobre o nível de escolaridade na RMC apresent
população tem nível superior e que 40% tem o Ensino Médio e que a população com

16%. 

Gráfico 4- Tempo de atividade 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

A proposição nº 09 apresenta o tempo de atividade do restaurante desde sua 

O tempo de atividade do restaurante é uma informação muito importante, 
visto que é possível inferir que tenha passado por várias mudanças dentro de seu 
segmento, macro e microambiente e possivelmente tenha aprimorado sua capacidade 

se às mudanças ocorridas em seu ambiente de atuação. 
Pelo gráfico é possível observar que 48% dos restaurantes pesquisados tem 

anos de atividade. 
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apresenta o tempo de atividade do restaurante desde sua 

O tempo de atividade do restaurante é uma informação muito importante, 
visto que é possível inferir que tenha passado por várias mudanças dentro de seu 

ossivelmente tenha aprimorado sua capacidade 

Pelo gráfico é possível observar que 48% dos restaurantes pesquisados tem 

até 2 anos
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até 4 anos
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     Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor.

 
Considerando que a pesquisa aborda MPEs, temos a seguinte situação com a 

proposição nº 13: 

Temos que 88% das empresas
não pode ultrapassar R$ 360.000,00. Temos também 10%
Empresas de Pequeno Porte

A opção tributária d
está diretamente relacionado ao valo

Considerando que o tema principal do trabalho é a contribuição da Teoria da 
Contingência na gestão e processo de tomada de decisão de restaurantes, 
apresentamos abaixo as análises divididas em blocos, sendo o primeiro bloco a 
Contingência Estrutura, as proposições que abordaram esta contingência foram da nº 
14 a 32. 

Gráfico 

40%
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Gráfico 5 - Porte da empresa

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

Considerando que a pesquisa aborda MPEs, temos a seguinte situação com a 

que 88% das empresas (35) são Microempresas- ME, cujo faturamento 
ultrapassar R$ 360.000,00. Temos também 10% (4) delas como sendo 

Empresas de Pequeno Porte- EPP e um Microempreendedor Individual com 2% (1).

dos restaurantes é o Simples Nacional e o porte da empresa 
está diretamente relacionado ao valor que recolhem de impostos. 

Considerando que o tema principal do trabalho é a contribuição da Teoria da 
Contingência na gestão e processo de tomada de decisão de restaurantes, 
apresentamos abaixo as análises divididas em blocos, sendo o primeiro bloco a 
Contingência Estrutura, as proposições que abordaram esta contingência foram da nº 

Gráfico 6 - Gênero dos proprietários 
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Considerando que a pesquisa aborda MPEs, temos a seguinte situação com a 

ME, cujo faturamento 
delas como sendo 

ndividual com 2% (1). 

os restaurantes é o Simples Nacional e o porte da empresa 

Considerando que o tema principal do trabalho é a contribuição da Teoria da 
Contingência na gestão e processo de tomada de decisão de restaurantes, 
apresentamos abaixo as análises divididas em blocos, sendo o primeiro bloco a 
Contingência Estrutura, as proposições que abordaram esta contingência foram da nº 

 

Masculino
Feminino



 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor.

 
No gráfico 06 é demonstrado que em uma amost

60% são compostos pelo Gênero Masculino e 40% pelo Gênero feminino

Bloco 02 – Fatores Contingenciais

Fator contingencial estrutura

Gráfico 7 - 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor.

 
A proposição nº14 apresentava a seguinte afirmação: Seu restaurante tem 

estrutura adequada para receber os clientes

Em restaurantes, ter uma estrutura adequada para receber os c
certamente um fator relevante para os clientes, temos então que 
proprietários responderam que 
afirmação. 

Nos estabelecimentos pesquisados 
atendimento às normas da Vigilância Sanitária que é embasada para o seguimento da 
Resolução RDC nº 2162, de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento 
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.  
                                                          
2 Ver Resolução na íntegra no endereço: 
 

58%
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

é demonstrado que em uma amostra de 40 estabelecimentos, 
pelo Gênero Masculino e 40% pelo Gênero feminino

Fatores Contingenciais 

strutura 

 Estrutura adequada para receber os clientes

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

A proposição nº14 apresentava a seguinte afirmação: Seu restaurante tem 
estrutura adequada para receber os clientes? 

Em restaurantes, ter uma estrutura adequada para receber os c
certamente um fator relevante para os clientes, temos então que 

responderam que estão em algum nível de concordância com a 

Nos estabelecimentos pesquisados outra situação constatada foi o 
atendimento às normas da Vigilância Sanitária que é embasada para o seguimento da 

, de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento 
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.   

                   
Ver Resolução na íntegra no endereço: http://portal.anvisa.gov.br 
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A proposição nº14 apresentava a seguinte afirmação: Seu restaurante tem 
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atendimento às normas da Vigilância Sanitária que é embasada para o seguimento da 

, de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento 
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A portaria supracitada traz a seguinte redação:
Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas 
pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico
sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos 
equip
controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o 
controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o 
controle e garantia de qualidade do alime
 

A proposição nº15 traz a seguinte afirmativa: O local onde são preparadas as 
refeições atende plenamente as normas legais e sanitárias

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nesta proposição, temos que 75% afirmaram concordar, 15% e 10% quase 
concordam totalmente e concordam pouco, 
Resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
clientes possam ter certeza de que o estabelecimento que escolheu atende aos 
requisitos quanto a higiene e limpeza do restaurante.

Gráfico 9

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado 
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upracitada traz a seguinte redação: 
Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas 
pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico
sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos 
equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o 
controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o 
controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o 
controle e garantia de qualidade do alimento preparado. 

A proposição nº15 traz a seguinte afirmativa: O local onde são preparadas as 
refeições atende plenamente as normas legais e sanitárias 

Gráfico 8 -  Atende normas da vigilância sanitária 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

Nesta proposição, temos que 75% afirmaram concordar, 15% e 10% quase 
concordam totalmente e concordam pouco, respectivamente. O atendimento à 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é primordial para que
clientes possam ter certeza de que o estabelecimento que escolheu atende aos 
requisitos quanto a higiene e limpeza do restaurante. 

9 - Ambiente climatizado/ar condicionado 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 
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A proposição nº15 traz a seguinte afirmativa: O local onde são preparadas as 

 

Nesta proposição, temos que 75% afirmaram concordar, 15% e 10% quase 
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A proposição nº 16 traz a afirmativa: O local onde são servidas as refeições 

(salão) é climatizado ou tem ar condicionado)

A estrutura oferecida pelo estabelecimento é sem dúvida um dos fatores que 
influenciam na escolha do cliente por este 

Nesta proposição, 60
oferecer uma das opções para o conforto de seus clientes e 40% dos estabelecimentos 
oferecem formas alternativas menos eficazes para refrescar o ambiente
apenas ventiladores ou ventilação natural.

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor.

 
 

A proposição nº 17 
e salão são sempre rotineiras. 

Nesta análise 98% dos entrevistados consideram a maioria da
ocorrem na cozinha como rotineiras, ou seja, pouca variabilidade em sua execução. 

Em Guerra (2007), Wood
estrutura mecanicista é padronizada, burocrática, com divisão clara das funções de 
cada ocupante e os cargos são ocupados por técnicos, especialistas dentro de suas 
respectivas funções e a tomada de decisão é centralizada n
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A proposição nº 16 traz a afirmativa: O local onde são servidas as refeições 
(salão) é climatizado ou tem ar condicionado). 

A estrutura oferecida pelo estabelecimento é sem dúvida um dos fatores que 
influenciam na escolha do cliente por este ou aquele estabelecimento. 

proposição, 60% dos proprietários dos estabelecimentos afirmaram 
oferecer uma das opções para o conforto de seus clientes e 40% dos estabelecimentos 
oferecem formas alternativas menos eficazes para refrescar o ambiente
apenas ventiladores ou ventilação natural. 

Gráfico 10– Tarefas rotineiras 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

 que em sua afirmativa traz: A maioria das tarefas na cozinha 
e salão são sempre rotineiras.  

Nesta análise 98% dos entrevistados consideram a maioria da
ocorrem na cozinha como rotineiras, ou seja, pouca variabilidade em sua execução. 

Em Guerra (2007), Woodward(1958), Burns;Stalker(1961) afirmam 
estrutura mecanicista é padronizada, burocrática, com divisão clara das funções de 
cada ocupante e os cargos são ocupados por técnicos, especialistas dentro de suas 
respectivas funções e a tomada de decisão é centralizada nos níveis mais altos.
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A proposição nº 16 traz a afirmativa: O local onde são servidas as refeições 

A estrutura oferecida pelo estabelecimento é sem dúvida um dos fatores que 
 

elecimentos afirmaram 
oferecer uma das opções para o conforto de seus clientes e 40% dos estabelecimentos 
oferecem formas alternativas menos eficazes para refrescar o ambiente, no caso, 

 

A maioria das tarefas na cozinha 

Nesta análise 98% dos entrevistados consideram a maioria das rotinas que 
ocorrem na cozinha como rotineiras, ou seja, pouca variabilidade em sua execução.  

urns;Stalker(1961) afirmam que a 
estrutura mecanicista é padronizada, burocrática, com divisão clara das funções de 
cada ocupante e os cargos são ocupados por técnicos, especialistas dentro de suas 

os níveis mais altos. 

Quase discordo totalmente



 

 

Neste caso, infere-se que no segmento de alimentação, mais especificamente 
em restaurantes, a estrutura predominante é a mecanicista.

Gráfico 11 - Equipamentos adequados para os funcionários

Fonte: Dados da pesquisa (2016). E

Na proposição nº 18: O local onde são preparadas as refeições conta com 
equipamentos que atendem plenamente as necessidades dos funcionários

Em relação a ofer
desempenharem suas funções, 78% dos entrevistados ficaram na escala concorda, 
concorda quase totalmente e concordo pouco. Este percentual demonstra que os 
proprietários utilizam equipamentos que propicie maior pr
funcionário. 

De acordo com Villarouco; Andreto (2008) quando uma empresa oferece aos 
seus funcionários condições, estrutura para desempenharem suas funções
consequência direta uma maior eficiência e eficácia na execução 
para executá-las em menor tempo, com maior grau de confiabilidade e imprimindo 
menos esforço e consequentemente gerando maior satisfação e aumento de 
produtividade. 
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se que no segmento de alimentação, mais especificamente 
em restaurantes, a estrutura predominante é a mecanicista. 

Equipamentos adequados para os funcionários

pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
 

Na proposição nº 18: O local onde são preparadas as refeições conta com 
equipamentos que atendem plenamente as necessidades dos funcionários

Em relação a oferta de equipamento adequados para os funcionários 
desempenharem suas funções, 78% dos entrevistados ficaram na escala concorda, 
concorda quase totalmente e concordo pouco. Este percentual demonstra que os 
proprietários utilizam equipamentos que propicie maior produtividade e bem

De acordo com Villarouco; Andreto (2008) quando uma empresa oferece aos 
seus funcionários condições, estrutura para desempenharem suas funções
consequência direta uma maior eficiência e eficácia na execução de suas tarefas, seja 

las em menor tempo, com maior grau de confiabilidade e imprimindo 
menos esforço e consequentemente gerando maior satisfação e aumento de 
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Na proposição nº 18: O local onde são preparadas as refeições conta com 
equipamentos que atendem plenamente as necessidades dos funcionários. 

equipamento adequados para os funcionários 
desempenharem suas funções, 78% dos entrevistados ficaram na escala concorda, 
concorda quase totalmente e concordo pouco. Este percentual demonstra que os 

odutividade e bem-estar do 

De acordo com Villarouco; Andreto (2008) quando uma empresa oferece aos 
seus funcionários condições, estrutura para desempenharem suas funções tem como 

de suas tarefas, seja 
las em menor tempo, com maior grau de confiabilidade e imprimindo 

menos esforço e consequentemente gerando maior satisfação e aumento de 
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Gráfico 12

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Oferecer um espaço adequado para o cliente fazer suas refeições é primordial 
para atrair e manter clientes que precisa se sentir bem acomodado.

A pesquisa demonstrou que 86% concordaram com a afirmativa de que 
oferecem um espaço adequado aos clientes realizar suas refeições.

Em um estudo feito por   
que a percepção do cliente em relação 
releve outras deficiências menores, haja vista que em sua concepção, um ambiente 
agradável e bem estruturado passa

Para Zeithaml; Berry; Parasuraman (1993) o ambiente 
promessa de qualidade a ser entregue, consequentemente, com grande potencial para 
influenciar as expectativas dos clientes

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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12 - Espaço atende a expectativa do cliente 

Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Oferecer um espaço adequado para o cliente fazer suas refeições é primordial 
para atrair e manter clientes que precisa se sentir bem acomodado. 

A pesquisa demonstrou que 86% concordaram com a afirmativa de que 
espaço adequado aos clientes realizar suas refeições. 

Em um estudo feito por   Wall; Berry (2007) e Sharma; Stafford 
que a percepção do cliente em relação ao ambientequando positiva, faz com que ele 
releve outras deficiências menores, haja vista que em sua concepção, um ambiente 

estruturado passa uma maior credibilidade. 

; Berry; Parasuraman (1993) o ambiente é visto como uma 
e qualidade a ser entregue, consequentemente, com grande potencial para 

expectativas dos clientes 

Gráfico 13 - Cordialidade entre os funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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Oferecer um espaço adequado para o cliente fazer suas refeições é primordial 

A pesquisa demonstrou que 86% concordaram com a afirmativa de que 

 (2000), sugerem 
quando positiva, faz com que ele 

releve outras deficiências menores, haja vista que em sua concepção, um ambiente 

é visto como uma 
e qualidade a ser entregue, consequentemente, com grande potencial para 
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O clima organizacional é muito importante dentro de qualquer empresa, 
independentemente do porte, no segmento escolhido para a pesquisa, nota
73% dos proprietários concordam que prevalece a cordialidade entre os funcionários, 
e isso tem consequências positi

Conforme Rane (2011) quando uma empresa oferece um ambiente harmônico 
tem como consequência resultados positivo
maior eficiência organizacional.

Para Schneider; Ehrhart; Macey (2012). O bom relacionamento entre 
funcionários é consequência de seu clima organizacional, que na visão dos funcionários 
é um processo de informação social que diz respeito ao significado que 
às políticas, práticas e procedimentos que experimentam e aos comportamentos que 
observam serem recompens
percepção clara, tende a ter maiores conflitos internos.

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

A proposição nº21 apresenta a seguinte afirmação: Ao menos 50% dos 
funcionários tem qualificação para a função que desempenha.

A qualificação é essencial para qualquer negócio, tem em seu quadro de 
funcionários profissionais qualificados contribui significat
produtividade e desempenho da organização, mas na pesquisa contatou
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organizacional é muito importante dentro de qualquer empresa, 

independentemente do porte, no segmento escolhido para a pesquisa, nota
73% dos proprietários concordam que prevalece a cordialidade entre os funcionários, 
e isso tem consequências positivas. 

Conforme Rane (2011) quando uma empresa oferece um ambiente harmônico 
tem como consequência resultados positivos no clima organizacional e isso promove 
maior eficiência organizacional. 

Schneider; Ehrhart; Macey (2012). O bom relacionamento entre 
funcionários é consequência de seu clima organizacional, que na visão dos funcionários 

processo de informação social que diz respeito ao significado que 
às políticas, práticas e procedimentos que experimentam e aos comportamentos que 
observam serem recompensados, apoiados e esperados, quando
percepção clara, tende a ter maiores conflitos internos. 

Gráfico 14 - Qualificação para a função 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

proposição nº21 apresenta a seguinte afirmação: Ao menos 50% dos 
funcionários tem qualificação para a função que desempenha. 

A qualificação é essencial para qualquer negócio, tem em seu quadro de 
funcionários profissionais qualificados contribui significativamente para o aumento da 
produtividade e desempenho da organização, mas na pesquisa contatou
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organizacional é muito importante dentro de qualquer empresa, 
independentemente do porte, no segmento escolhido para a pesquisa, nota-se que 
73% dos proprietários concordam que prevalece a cordialidade entre os funcionários, 

Conforme Rane (2011) quando uma empresa oferece um ambiente harmônico 
no clima organizacional e isso promove 

Schneider; Ehrhart; Macey (2012). O bom relacionamento entre os 
funcionários é consequência de seu clima organizacional, que na visão dos funcionários 

processo de informação social que diz respeito ao significado que eles atribuem 
às políticas, práticas e procedimentos que experimentam e aos comportamentos que 

esperados, quando não há essa 

 

proposição nº21 apresenta a seguinte afirmação: Ao menos 50% dos 

A qualificação é essencial para qualquer negócio, tem em seu quadro de 
ivamente para o aumento da 

produtividade e desempenho da organização, mas na pesquisa contatou-se que 67% 
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dos proprietários não concordam que possuem em seu quadro mão de obra 
qualificada. 

De acordo com um estudo de Rens (
dificuldade para contratar funcionários capacitados, seja pela característica da função 
ou por conta da remuneração oferecida que pode ser um atrativo ou ter um efeito 
contrário, ou seja afastar a mão de obra qualificada com os
O autor ainda afirma que quando a empresa exige 
abundantes para a função, a
teria problemas em atrair trabalhadores com essas habilidades em quantidade e 
qualidade suficientes, dando à empresa uma vantagem inegável sobre seus 
concorrentes. 

Gráfico 15 - Estado de conservação dos equipamentos e utensílios

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

A proposição nº 22 
restaurante destinados aos clientes est
proposição temos que considerando 
utensílios oferecidos aos clientes, 73 % concordam que 
conservação, o que contribui muito para que o cliente se sinta bem no local.
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dos proprietários não concordam que possuem em seu quadro mão de obra 

De acordo com um estudo de Rens (2016) as empresas encontram grande
dificuldade para contratar funcionários capacitados, seja pela característica da função 
ou por conta da remuneração oferecida que pode ser um atrativo ou ter um efeito 
contrário, ou seja afastar a mão de obra qualificada com os salários são muito baixos. 

quando a empresa exige um conjunto de competências mais 
abundantes para a função, ao pagar mais por certas habilidades, um empregador não 
teria problemas em atrair trabalhadores com essas habilidades em quantidade e 

suficientes, dando à empresa uma vantagem inegável sobre seus 

Estado de conservação dos equipamentos e utensílios

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

A proposição nº 22 apresenta a seguinte afirmativa: Os móveis e utensílios do 
restaurante destinados aos clientes estão em bom estado de conservação. Nesta 

considerando  estado de conservação dos equipamentos e 
utensílios oferecidos aos clientes, 73 % concordam que estão em bom estado de 
conservação, o que contribui muito para que o cliente se sinta bem no local.
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empresas encontram grande 
dificuldade para contratar funcionários capacitados, seja pela característica da função 
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teria problemas em atrair trabalhadores com essas habilidades em quantidade e 

suficientes, dando à empresa uma vantagem inegável sobre seus 

Estado de conservação dos equipamentos e utensílios 

 

afirmativa: Os móveis e utensílios do 
ão em bom estado de conservação. Nesta 

estado de conservação dos equipamentos e 
estão em bom estado de 

conservação, o que contribui muito para que o cliente se sinta bem no local. 
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Gráfico 16

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 
 

Na proposição nº 
atende aos anseios dos clientes.

Em um segmento altamente competitivo, conquista e manter clientes não tem 
sido uma tarefa fácil, oferecer
clientes é uma vantagem competitiva, neste item, 93% dos proprietários concordam 
que oferecem um cardápio que atende essa expectativa.

Gráfico 17

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Na proposição nº24 temos a seguinte afirmativa: Houve redução no número de 
opções do cardápio no ano corrente.

A redução no cardápio foi a opção de 53% dos entrevistados, o que demonstra 
um ajuste em sua estrutura
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16 - Cardápio atende aos anseios dos clientes 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

23 temos a afirmativa: O cardápio oferecido é variável e 
atende aos anseios dos clientes. 

Em um segmento altamente competitivo, conquista e manter clientes não tem 
fácil, oferecer um cardápio variado e que atenda às expectativas dos 

s é uma vantagem competitiva, neste item, 93% dos proprietários concordam 
que oferecem um cardápio que atende essa expectativa. 

17 - Redução no cardápio no ano corrente 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição nº24 temos a seguinte afirmativa: Houve redução no número de 
opções do cardápio no ano corrente. 

A redução no cardápio foi a opção de 53% dos entrevistados, o que demonstra 
um ajuste em sua estrutura para readequar os custos e demanda por seus produtos.
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23 temos a afirmativa: O cardápio oferecido é variável e 

Em um segmento altamente competitivo, conquista e manter clientes não tem 
um cardápio variado e que atenda às expectativas dos 

s é uma vantagem competitiva, neste item, 93% dos proprietários concordam 

 

Na proposição nº24 temos a seguinte afirmativa: Houve redução no número de 

A redução no cardápio foi a opção de 53% dos entrevistados, o que demonstra 
para readequar os custos e demanda por seus produtos. 
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Essa readequação é o cerne da Teoria da Contingência
concepção de Guerra (2007), Donaldson (2001)
sua estrutura organizacional a tais fatores terá 
organizações que não possuam tal ajuste

Caso a empresa não faça essa readequação, não reaja a este desajuste seu 
desempenho operacional e financeiro poderá ser prejudicado.

Gráfico 18

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Na proposição nº25 temos a afirmativa: É oferecido cursos de aprimoramento 
aos funcionários do restaurante ao menos uma vez ao ano.

Nesta proposição temos que 
ofereceram cursos de aprimoramento ou capacitação aos seus funcionários, o que é 
muito ruim se consideramos que que as tarefas são padronizadas e exigem alguns 
procedimentos sobre manipulação
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Essa readequação é o cerne da Teoria da Contingência, neste sentido, na 
concepção de Guerra (2007), Donaldson (2001) a organização que consegue adequar 
sua estrutura organizacional a tais fatores terá um desempenho superior aos das 
organizações que não possuam tal ajuste. 

Caso a empresa não faça essa readequação, não reaja a este desajuste seu 
desempenho operacional e financeiro poderá ser prejudicado. 

18 - Curso de capacitação para os funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição nº25 temos a afirmativa: É oferecido cursos de aprimoramento 
aos funcionários do restaurante ao menos uma vez ao ano. 

Nesta proposição temos que 74% dos proprietários afirmam que não 
de aprimoramento ou capacitação aos seus funcionários, o que é 

muito ruim se consideramos que que as tarefas são padronizadas e exigem alguns 
manipulação de alimentos, normas e resoluções. 
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Na proposição nº25 temos a afirmativa: É oferecido cursos de aprimoramento 
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de aprimoramento ou capacitação aos seus funcionários, o que é 

muito ruim se consideramos que que as tarefas são padronizadas e exigem alguns 
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Gráfico 19 - Proprietário fez curso de capacitação em gestão

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

A proposição nº 26 traz a afirmativa: Já fiz algum curso de capacitação em 
gestão para gerir o estabelecimento.

Os proprietários dos estabelecimentos não fazem cursos de capacitação em 
gestão, a pesquisa mostrou que 70% deles não fizeram nenhum curso de capacitação. 
Isso de certa forma é muito ruim para o desempenho do negócio, v
é possível aprimorar o conhecimento e aumentar rede de contatos.

Gráfico 20 - Redução considerável no número de funcionários

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Proprietário fez curso de capacitação em gestão

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

A proposição nº 26 traz a afirmativa: Já fiz algum curso de capacitação em 
gestão para gerir o estabelecimento. 

Os proprietários dos estabelecimentos não fazem cursos de capacitação em 
gestão, a pesquisa mostrou que 70% deles não fizeram nenhum curso de capacitação. 
Isso de certa forma é muito ruim para o desempenho do negócio, visto que em cursos, 
é possível aprimorar o conhecimento e aumentar rede de contatos. 

Redução considerável no número de funcionários

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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A proposição nº 26 traz a afirmativa: Já fiz algum curso de capacitação em 

Os proprietários dos estabelecimentos não fazem cursos de capacitação em 
gestão, a pesquisa mostrou que 70% deles não fizeram nenhum curso de capacitação. 

isto que em cursos, 
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Na proposição 27: Houve redução considerável no número de funcionários no 
53% dos entrevistados concordaram que tiveram que 

Quase discordo totalmente

Concordo quase totalmente

Quase discordo totalmente

Concordo pouco
Concordo quase totalmente



 

 

reduzir o número de funcionários no ano corrente, mais um ajuste de sua estrutura ao 
ambiente onde a empresa está 

De acordo com Donaldson (
abaixo do estabelecido e 
Este desajuste entre a estrutura antiga e 
processo necessário para que a empresa possa 
desempenho. 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Na proposição nº 
executados no estabelecimento, 
padronização das tarefas do restaurante.

De acordo com Woodward
das tarefas padronizadas, podemos inferir que essa padronização é aplicada a 
empresas consideradas mecanicistas, que também apresentam algumas 
características, tais como o processo de gestão, a especialização do funcionário no 
cargo e tarefa, uma hierarquia muito bem def

Em organizações mecanicistas, é típico 
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reduzir o número de funcionários no ano corrente, mais um ajuste de sua estrutura ao 
mpresa está inserida. 

De acordo com Donaldson (2001) essa readequação decorre do desempenho 
estabelecido e que resulta da incompatibilidade estrutura e contingência

estrutura antiga e entre o novo valor da contingência
processo necessário para que a empresa possa manter ou aumentar seu padrão de 

Gráfico 21 - Padronização das tarefas 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

 
 28: Existe uma padronização na maioria dos processos 

executados no estabelecimento, 90% dos entrevistados concordam que há uma 
padronização das tarefas do restaurante. 

De acordo com Woodward (1965), por este seguimento apresentar a maioria 
ronizadas, podemos inferir que essa padronização é aplicada a 

empresas consideradas mecanicistas, que também apresentam algumas 
características, tais como o processo de gestão, a especialização do funcionário no 
cargo e tarefa, uma hierarquia muito bem definida. 

Em organizações mecanicistas, é típico à cada pessoa ser atribuída uma tarefa 
padronizada, consequentemente, controlável. 
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Gráfico 22

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Na proposição nº 29: Há muitos conflitos 
que 56% dos entrevistados concordam que há muitos conflitos internos entre os 
funcionários, considerando que o número de funcionários é reduzido na maioria dos 
estabelecimentos pesquisados, os conflitos acabam atrapalhando muito a dinâmica do 
dia a dia. 

Gráfico 23

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Na proposição nº 30: 
são proativos em suas funções”, t
funcionários são comprometidos e proativos em suas atividades. Isso colabora muito 
com a produtividade e desempenho da organizaç
dos entrevistados consideram que seus funcionários não são proativos e 
comprometidos. 
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22 - Conflitos internos entre os funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição nº 29: Há muitos conflitos internos entre os funcionários, temos 
entrevistados concordam que há muitos conflitos internos entre os 

funcionários, considerando que o número de funcionários é reduzido na maioria dos 
belecimentos pesquisados, os conflitos acabam atrapalhando muito a dinâmica do 

23 - Funcionários comprometidos e proativos 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição nº 30: “Os funcionários são comprometidos com a empresa e
são proativos em suas funções”, temos que 60% dos entrevistados afirmam que seus 
funcionários são comprometidos e proativos em suas atividades. Isso colabora muito 
com a produtividade e desempenho da organização. Mas notamos também que 40% 
dos entrevistados consideram que seus funcionários não são proativos e 
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internos entre os funcionários, temos 
entrevistados concordam que há muitos conflitos internos entre os 

funcionários, considerando que o número de funcionários é reduzido na maioria dos 
belecimentos pesquisados, os conflitos acabam atrapalhando muito a dinâmica do 

 

 

funcionários são comprometidos com a empresa e 
60% dos entrevistados afirmam que seus 

funcionários são comprometidos e proativos em suas atividades. Isso colabora muito 
. Mas notamos também que 40% 

dos entrevistados consideram que seus funcionários não são proativos e 

Quase discordo totalmente

Concordo quase totalmente

Quase discordo totalmente

Concordo pouco
Concordo quase totalmente



 

 

Funcionários motivados geram melhores resultados para a empresa, ainda mais 
em tempos de concorrência acirrada, instabilidade, busca por no
funcionários proativos na empresa ameniza outras fraquezas e ameaças à que a 
empresa fica exposta, portanto, cabe a empresa propiciar um ambiente interno que 
facilite a motivação do funcionário, caso contr
afetará o desempenho da empresa. (G

Gráfico 24

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

A proposição nº 
oportunidade para opinar ou sugerir melhorias no processo.
dos proprietários concordam que 
melhorias nos processos. 

 
Gráfico 25

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Funcionários motivados geram melhores resultados para a empresa, ainda mais 
em tempos de concorrência acirrada, instabilidade, busca por novos mercados ter 
funcionários proativos na empresa ameniza outras fraquezas e ameaças à que a 
empresa fica exposta, portanto, cabe a empresa propiciar um ambiente interno que 
facilite a motivação do funcionário, caso contrário, terá consequências ruins e q
afetará o desempenho da empresa. (GREINER, 1986) 

24 - Oportunidades para sugerir melhorias 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

nº 31 traz a seguinte afirmativa: Os funcionários têm
oportunidade para opinar ou sugerir melhorias no processo. Nesta proposição, 
dos proprietários concordam que os funcionários têm oportunidades para sugerirem 

25 - Implementa sugestões dos funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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Na proposição nº 32 temos a afirmativa: Ouço sempre e procuro implementar 

ideias ou sugestões dos funcionários. Sobre ouvir as sugestões e implementar, 
entrevistados discordam da 
Essa atitude pode ocasionar desestimular os funcionários a darem sugestões, pois 
percebem que suas opiniões não são implementadas.

Fator Contingencial Estrutura

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Na proposiçãonº33 temos a seguinte afirmativa: A concorrência é bem acirrada 
em meu segmento. Sobre a
concordaram que o segmento de restaurantes é muito 
maior atuação e diversificação por parte dos proprietários para que possam oferecer 
aos clientes um produto diferenciado.

Gráfico 27

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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32 temos a afirmativa: Ouço sempre e procuro implementar 
ideias ou sugestões dos funcionários. Sobre ouvir as sugestões e implementar, 

vistados discordam da afirmação, ou seja, não implementam as ideias sugeridas. 
Essa atitude pode ocasionar desestimular os funcionários a darem sugestões, pois 
percebem que suas opiniões não são implementadas. 

Fator Contingencial Estrutura 

Gráfico 26 - Concorrência acirrada 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

 
Na proposiçãonº33 temos a seguinte afirmativa: A concorrência é bem acirrada 

Sobre a concorrência, 95% dos proprietários dos estabelecimentos 
concordaram que o segmento de restaurantes é muito acirrado, o que exige uma 
maior atuação e diversificação por parte dos proprietários para que possam oferecer 
aos clientes um produto diferenciado. 

27 - Poder de barganha junto a fornecedores 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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32 temos a afirmativa: Ouço sempre e procuro implementar 
ideias ou sugestões dos funcionários. Sobre ouvir as sugestões e implementar, 59% dos 

afirmação, ou seja, não implementam as ideias sugeridas. 
Essa atitude pode ocasionar desestimular os funcionários a darem sugestões, pois 

 

Na proposiçãonº33 temos a seguinte afirmativa: A concorrência é bem acirrada 
concorrência, 95% dos proprietários dos estabelecimentos 

, o que exige uma 
maior atuação e diversificação por parte dos proprietários para que possam oferecer 
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Esta proposição de nº 34 que traz a seguinte afirmativa: Existem muitas opções 

de fornecedores de gêneros alimentícios e
fornecedores está muito relacionad
barganha com fornecedores, que é primordial na consecução de sua estratégia e 
competitividade, pois fazer uma parceria com fornecedores é manter uma relação 
ganha-ganha, que é benéfico para ambas as partes

Gráfico 28

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Na proposição nº35 temos a seguinte a afirmativa: Quando precisa contratar, 
há candidatos qualificados para atender às necess

Na amostra pesquisada 67% dos restaurantes pesquisados afirmam que não 
encontram mão de obra qualificada. 
falta de qualificação, o que torna o processo de reposição mais problemática, visto que 
mesmo a maioria das tarefas sendo 
ajuda a empresa a atingir seus objetivos m
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de nº 34 que traz a seguinte afirmativa: Existem muitas opções 
de fornecedores de gêneros alimentícios e tenho poder de barganha junto aos meus 

está muito relacionada às Cinco forças de Porter, que é o poder de 
barganha com fornecedores, que é primordial na consecução de sua estratégia e 
competitividade, pois fazer uma parceria com fornecedores é manter uma relação 

ganha, que é benéfico para ambas as partes 

28 - Mão de obra qualificada para reposição 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

nº35 temos a seguinte a afirmativa: Quando precisa contratar, 
há candidatos qualificados para atender às necessidades das funções do restaurante.

Na amostra pesquisada 67% dos restaurantes pesquisados afirmam que não 
encontram mão de obra qualificada. Um problema que assola todos os segmentos, a 
falta de qualificação, o que torna o processo de reposição mais problemática, visto que 
mesmo a maioria das tarefas sendo padronizado, ter uma mão de obra especializada 
ajuda a empresa a atingir seus objetivos mais facilmente. 
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nº35 temos a seguinte a afirmativa: Quando precisa contratar, 
idades das funções do restaurante. 

Na amostra pesquisada 67% dos restaurantes pesquisados afirmam que não 
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Gráfico 29 -

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Na proposição nº 36 que traz a seguinte afirmação: Os valores praticados no 
restaurante são baseados nos preços praticados pelos concorrentes.

A política de fixação de preços
maneira errada prejudica e muito a gestão e lucratividade do estabelecimento. Nesta 
proposição, 50% dos entrevistados discordaram sobre fixar 
parâmetro o preço da concorrência

Gráfico 30 - Atividade econômica reduziu o número de clientes

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

A proposição nº 37 apresenta a seguinte proposição: A queda na atividade 
econômica impactou na diminuição do número de clientes em relação a períodos 
anteriores. O ambiente é um fator contingen
ser considerada no processo de elaboração 
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- Fixação de Preços baseados na concorrência

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

nº 36 que traz a seguinte afirmação: Os valores praticados no 
nos preços praticados pelos concorrentes. 

A política de fixação de preços é uma importante ação e que se feita de 
maneira errada prejudica e muito a gestão e lucratividade do estabelecimento. Nesta 
proposição, 50% dos entrevistados discordaram sobre fixar seu preço tendo como 
parâmetro o preço da concorrência. 

Atividade econômica reduziu o número de clientes

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

A proposição nº 37 apresenta a seguinte proposição: A queda na atividade 
econômica impactou na diminuição do número de clientes em relação a períodos 

O ambiente é um fator contingencial muito importante e sua análise deve 
cesso de elaboração das estratégias da empresa
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nº 36 que traz a seguinte afirmação: Os valores praticados no 

é uma importante ação e que se feita de 
maneira errada prejudica e muito a gestão e lucratividade do estabelecimento. Nesta 

seu preço tendo como 

Atividade econômica reduziu o número de clientes 

 

A proposição nº 37 apresenta a seguinte proposição: A queda na atividade 
econômica impactou na diminuição do número de clientes em relação a períodos 
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entrevistados concordaram que atividade econômica influenciou na queda de clientes 
em seus respectivos estabelecimentos.

Segundo Aaker (2009)
muitas variáveis, dentre elas a governamental que está diretamente ligado a políticas 
de incentivos, estímulos e também monitorar as variáveis econômicas que tem um 
grande deve ter um grande peso na concepção de um 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Na proposição nº38 temos a seguinte afirmativa: Os custos aumentaram muito 
em relação ao período anterior e tem diminuído as margens d

De acordo com Mota (1976) uma combinação ótima das variáveis, dentro do 
ambiente em que a empresa opera é primordial para se manter em seu mercado de 
atuação, caso contrário, os concorrentes poderão fazê
vantagem competitiva. 

O cenário econômico e
aumento dos custos dos insumos utilizados em seus restaurantes, pois 91% dos 
entrevistados concordam que tiveram no ano corrente um aumento considerável nos 
custos dos insumos. 

A empresa deve, para permanecer competitiva, fazer uma readequação de sua 
estrutura para que não tenha um desempenho ruim perante suas projeções e perca 
mercado para seus concorrentes.
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entrevistados concordaram que atividade econômica influenciou na queda de clientes 
em seus respectivos estabelecimentos. 

Segundo Aaker (2009)a empresa deve considerar em sua análise ambiente 
iáveis, dentre elas a governamental que está diretamente ligado a políticas 

de incentivos, estímulos e também monitorar as variáveis econômicas que tem um 
grande deve ter um grande peso na concepção de um planejamento estratégico

Gráfico 31 - Aumento significativo dos custos 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição nº38 temos a seguinte afirmativa: Os custos aumentaram muito 
em relação ao período anterior e tem diminuído as margens de lucratividade.

De acordo com Mota (1976) uma combinação ótima das variáveis, dentro do 
ambiente em que a empresa opera é primordial para se manter em seu mercado de 
atuação, caso contrário, os concorrentes poderão fazê-lo e com isso aumentarem sua 

econômico e recessão fez com que os proprietários sofressem com o 
aumento dos custos dos insumos utilizados em seus restaurantes, pois 91% dos 
entrevistados concordam que tiveram no ano corrente um aumento considerável nos 

A empresa deve, para permanecer competitiva, fazer uma readequação de sua 
estrutura para que não tenha um desempenho ruim perante suas projeções e perca 
mercado para seus concorrentes. 
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empresa deve considerar em sua análise ambiente 
iáveis, dentre elas a governamental que está diretamente ligado a políticas 

de incentivos, estímulos e também monitorar as variáveis econômicas que tem um 
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Na proposição nº38 temos a seguinte afirmativa: Os custos aumentaram muito 
e lucratividade. 

De acordo com Mota (1976) uma combinação ótima das variáveis, dentro do 
ambiente em que a empresa opera é primordial para se manter em seu mercado de 

lo e com isso aumentarem sua 

recessão fez com que os proprietários sofressem com o 
aumento dos custos dos insumos utilizados em seus restaurantes, pois 91% dos 
entrevistados concordam que tiveram no ano corrente um aumento considerável nos 
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estrutura para que não tenha um desempenho ruim perante suas projeções e perca 

Quase discordo totalmente

Concordo quase totalmente



 

 

Gráfico 32 - Influência negativa do cenário econômico e político

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

A proposição nº39 traz a seguinte afirmativa: O momento econômico e político 
influenciou negativamente o negócio.

O segmento de alimentação é 
Políticas, pois na pesquisa 95% dos entrevistados concordaram que o atual cenário 
político e econômico influenciou negativamente seus estabelecimentos.

Segundo Contador (2008, p.352), “a inteligência competitiva é 
capacidade de entender o ambiente empresarial e o funcionamento da empresa, 
identificar e avaliar as oportunidades e ameaças e formular alternativas de estratégia 
competitiva”. 
 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

A proposição nº40 apresenta a seguinte informação: Meus clientes em sua 
maioria são muito sensíveis a preços.
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Influência negativa do cenário econômico e político

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

A proposição nº39 traz a seguinte afirmativa: O momento econômico e político 
influenciou negativamente o negócio. 

O segmento de alimentação é muito suscetível às mudanças econômicas e 
Políticas, pois na pesquisa 95% dos entrevistados concordaram que o atual cenário 
político e econômico influenciou negativamente seus estabelecimentos.

Segundo Contador (2008, p.352), “a inteligência competitiva é 
capacidade de entender o ambiente empresarial e o funcionamento da empresa, 
identificar e avaliar as oportunidades e ameaças e formular alternativas de estratégia 

Gráfico 33 - Clientes sensíveis a preços 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

A proposição nº40 apresenta a seguinte informação: Meus clientes em sua 
maioria são muito sensíveis a preços. 
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A proposição nº39 traz a seguinte afirmativa: O momento econômico e político 

muito suscetível às mudanças econômicas e 
Políticas, pois na pesquisa 95% dos entrevistados concordaram que o atual cenário 
político e econômico influenciou negativamente seus estabelecimentos. 

Segundo Contador (2008, p.352), “a inteligência competitiva é basicamente a 
capacidade de entender o ambiente empresarial e o funcionamento da empresa, 
identificar e avaliar as oportunidades e ameaças e formular alternativas de estratégia 

 

A proposição nº40 apresenta a seguinte informação: Meus clientes em sua 
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No segmento de alimentação foi verificado que 70% dos entrevistados 
concordaram que seus clientes são sensíveis a preços.

Para Aaker (2009) essa sensibilidade em relação aos preços praticados pelos 
estabelecimentos pode ser resultado do excesso de empresas no segmento, tendo que 
os varejistas utilizarem os preços para atrair mais clientes.

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Quanto a proposição
opções de cardápio ou serviços oferecidos monitorando as tendências nos hábitos de 
consumo dos clientes, buscando sempre ampliar minha 
entrevistados concordam que procura
tendências e hábitos dos clientes.

De acordo com Milles; Snow et al (1978) empresas que agem dessa forma 
analisam seu ambiente e com base em sua percepção adora a estratégia prospectora é 
o oposto da Defensora, tendem a exp
buscam inovar incessantemente
audaciosos e sempre estarem no mercado de penetração.
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No segmento de alimentação foi verificado que 70% dos entrevistados 
eus clientes são sensíveis a preços. 

(2009) essa sensibilidade em relação aos preços praticados pelos 
estabelecimentos pode ser resultado do excesso de empresas no segmento, tendo que 
os varejistas utilizarem os preços para atrair mais clientes. 

Gráfico 34 - Inovação do cardápio 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Quanto a proposição nº41 que traz a seguinte afirmativa: Procuro inovar nas 
opções de cardápio ou serviços oferecidos monitorando as tendências nos hábitos de 
consumo dos clientes, buscando sempre ampliar minha participação, 46
entrevistados concordam que procuram inovar no cardápio considerando novas 
tendências e hábitos dos clientes. 

De acordo com Milles; Snow et al (1978) empresas que agem dessa forma 
analisam seu ambiente e com base em sua percepção adora a estratégia prospectora é 
o oposto da Defensora, tendem a explorar novas oportunidades, um novo mercado e 

inovar incessantemente, sua reputação de ser inovador os compele a serem 
audaciosos e sempre estarem no mercado de penetração. 
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No segmento de alimentação foi verificado que 70% dos entrevistados 

(2009) essa sensibilidade em relação aos preços praticados pelos 
estabelecimentos pode ser resultado do excesso de empresas no segmento, tendo que 
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Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Considerando a proposição nº42: 
variedade de produtos/serviços, já que os clientes são 
seja, um perfil mais tradicional. 73% conc
oferecido aos clientes, ou seja, primando pela tradição, variando pouco na oferta de 
novos produtos. 

Aqui temos empresas que empresas que adotam uma postura mais tradicional 
em seu ambiente de atuação, que de acordo com 
leitura ambiental adota defender seu mercado sejam por meio de ações 
organizacionais quanto econômicas que consideram preços competitivos, produtos de 
alta qualidade e criam dificuldades para novos entrantes afim de não 
estabilidade conseguida. 
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Gráfico 35 - Mantém um padrão/tradicional 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Considerando a proposição nº42:  procuro manter um padrão na quantidade e 
variedade de produtos/serviços, já que os clientes são fiéis ao estabelecimento, ou 
seja, um perfil mais tradicional. 73% concordam que mantém um padrão no que é 
oferecido aos clientes, ou seja, primando pela tradição, variando pouco na oferta de 

Aqui temos empresas que empresas que adotam uma postura mais tradicional 
em seu ambiente de atuação, que de acordo com Milles; Snow et al (1978) após essa 
leitura ambiental adota defender seu mercado sejam por meio de ações 
organizacionais quanto econômicas que consideram preços competitivos, produtos de 
alta qualidade e criam dificuldades para novos entrantes afim de não 

Gráfico 36 - Não monitora o ambiente 
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oferecido aos clientes, ou seja, primando pela tradição, variando pouco na oferta de 

Aqui temos empresas que empresas que adotam uma postura mais tradicional 
et al (1978) após essa 

leitura ambiental adota defender seu mercado sejam por meio de ações 
organizacionais quanto econômicas que consideram preços competitivos, produtos de 
alta qualidade e criam dificuldades para novos entrantes afim de não tirarem a 

 

Quase discordo totalmente

Concordo quase totalmente

Quase discordo totalmente

Concordo quase totalmente



 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Nesta proposição, 
proposição nº 43 traz a seguinte afirmativa: 
recursos disponíveis para cada tipo de situação, reajo ás mudanças.

Percebe-se que apenas 27% dos entrevistados monitora
apenas reagem a ele. 

Tal conduta é não é mais indicada, seja para qualquer tipo de negócio, ainda 
mais quando um seguimento como o de alimentação que é muito suscetível 
mudanças na economia e política bem como apresenta uma concorrência muito 
acirrada conforme levantamento verificado no gráfico 24

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

No gráfico 37verifica
monitorar o ambiente por meio de análises e procuram ajustar sua capacidade para 
atender novas situações. 

18%

30%

 

79 
  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Nesta proposição, 73% dos entrevistados não monitoram o ambiente. A 
proposição nº 43 traz a seguinte afirmativa: Não monitoro muito o ambiente, ajusto os 
recursos disponíveis para cada tipo de situação, reajo ás mudanças. 

se que apenas 27% dos entrevistados monitoram o ambiente 

Tal conduta é não é mais indicada, seja para qualquer tipo de negócio, ainda 
mais quando um seguimento como o de alimentação que é muito suscetível 
mudanças na economia e política bem como apresenta uma concorrência muito 
acirrada conforme levantamento verificado no gráfico 24. 

Gráfico 37 - Monitora e se ajusta ao ambiente 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

verifica-se que 83% dos entrevistados concordam que procuram 
monitorar o ambiente por meio de análises e procuram ajustar sua capacidade para 
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Tal conduta é não é mais indicada, seja para qualquer tipo de negócio, ainda 
mais quando um seguimento como o de alimentação que é muito suscetível a 
mudanças na economia e política bem como apresenta uma concorrência muito 

 

se que 83% dos entrevistados concordam que procuram 
monitorar o ambiente por meio de análises e procuram ajustar sua capacidade para 
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Gráfico 38 - Segmento muito sensível ao amb

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

O gráfico 38 confirma que no segmento de alimentação, os restaurantes ficam 
muito expostos ao cenário externo, eventos que ocorrem na economia e política, sem 
dúvida, refletem de alguma

Fator Contingencial: ESTRATÉGIA

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

A proposição 46 traz
negócios 

No gráfico 39, 89% dos proprietários dos estabelecimento
afirmativa que fizeram um Plano de Negócio antes de iniciar
nos estabelecimentos mais novos, 
negócio. Simplesmente iniciam o negócio, 

Sahlman (1997) argumenta que um plano de negócios deve se concentrar em 
uma série de premissas, dentre elas
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Segmento muito sensível ao ambiente externo.

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

confirma que no segmento de alimentação, os restaurantes ficam 
muito expostos ao cenário externo, eventos que ocorrem na economia e política, sem 

a forma na gestão de restaurantes. 

ESTRATÉGIA 
Gráfico 39 - Plano de negócio 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

46 traz a afirmativa: Para iniciar o negócio foi feito um Plano de 

, 89% dos proprietários dos estabelecimentos discordam da 
um Plano de Negócio antes de iniciar suas atividades

nos estabelecimentos mais novos, não é uma prática desenvolver um plano de 
negócio. Simplesmente iniciam o negócio, sem o devido planejamento.

Sahlman (1997) argumenta que um plano de negócios deve se concentrar em 
uma série de premissas, dentre elas,alguns considerados fatores críticos d
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confirma que no segmento de alimentação, os restaurantes ficam 
muito expostos ao cenário externo, eventos que ocorrem na economia e política, sem 

 

a afirmativa: Para iniciar o negócio foi feito um Plano de 

s discordam da 
suas atividades. Mesmo 

não é uma prática desenvolver um plano de 
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Sahlman (1997) argumenta que um plano de negócios deve se concentrar em 
críticos de sucesso, no 
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plano de ser levado em 
possibilidades de risco e recompensa, desse modo, um negócio concebido

 
 

Gráfico 40

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Na proposição nº47 
ajuda de pessoas ou órgãos esp
discordaram da afirmativa que 
negócio, ou seja, abriram o negócio sem fazer um plano de negócio e nem procuraram 
ajuda especializada. 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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plano de ser levado em conta as pessoas, a oportunidade, o contexto e as 
possibilidades de risco e recompensa, desse modo, um negócio concebido

40 - Ajuda especializada no início das atividades 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

47 na afirmativa “Antes de formalizar o negócio procurou 
ajuda de pessoas ou órgãos especializados” foi verificado que, 90% dos entrevistados 

afirmativa que procuraram ajuda especializada antes de abrir o 
negócio, ou seja, abriram o negócio sem fazer um plano de negócio e nem procuraram 

Gráfico 41 - Planejou antes de abrir a empresa 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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A proposição nº 48 
antes de abrir o negócio.   Com base no gráfico 
afirmaram que não fizeram nenhum tipo de planejamento antes de abrir o negócio.

Segundo Vasconcelos Filho (1978), o planejamento estratégico deve ser 
concebido de forma participativa, no qual deverão ser definidos os rumos da empresa 
e como ela deve se comportar considerando os cenários a que está submetida.

Gráfico 42 - Conhecimento dos custos, impostos e lucratividade

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

A proposição nº 49 traz a seguinte afirmativa: Tinha total conhecimento dos 
custos, impostos e lucratividade antes de abrir o estabelecimento

No gráfico 42, 89% dos entrevistados não conheciam os custos, valores de 
impostos a recolher e lucratividade antes de iniciar o 
diretos e indiretos sobre a gestão financeira, formação de preços e rentabilidade do 
negócio. 

Neste sentido, temos em Padoveze 
às necessidades da empresa propicia melhores condições ´para a tomada de decisão, 
pois abarca toda a empresa, cria uma série de procedimentos, diretrizes que norteiam 
sua estrutura, operação percorrendo as áreas de gestão, ambiente de 
processos de produção, formas de liderar e gerir pessoas. 
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A proposição nº 48 apresenta a afirmativa: Fez algum tipo de planejamento 
.   Com base no gráfico 41, temos que 87% dos entrevistados 

afirmaram que não fizeram nenhum tipo de planejamento antes de abrir o negócio.

Segundo Vasconcelos Filho (1978), o planejamento estratégico deve ser 
concebido de forma participativa, no qual deverão ser definidos os rumos da empresa 
e como ela deve se comportar considerando os cenários a que está submetida.

Conhecimento dos custos, impostos e lucratividade 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

49 traz a seguinte afirmativa: Tinha total conhecimento dos 
custos, impostos e lucratividade antes de abrir o estabelecimento. 

, 89% dos entrevistados não conheciam os custos, valores de 
impostos a recolher e lucratividade antes de iniciar o negócio, tal atitude tem 

e indiretos sobre a gestão financeira, formação de preços e rentabilidade do 

Neste sentido, temos em Padoveze (2012) que um modelo de gestão adequado 
às necessidades da empresa propicia melhores condições ´para a tomada de decisão, 

toda a empresa, cria uma série de procedimentos, diretrizes que norteiam 
sua estrutura, operação percorrendo as áreas de gestão, ambiente de 

de produção, formas de liderar e gerir pessoas.  
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87% dos entrevistados 

afirmaram que não fizeram nenhum tipo de planejamento antes de abrir o negócio. 

Segundo Vasconcelos Filho (1978), o planejamento estratégico deve ser 
concebido de forma participativa, no qual deverão ser definidos os rumos da empresa 
e como ela deve se comportar considerando os cenários a que está submetida. 

 

49 traz a seguinte afirmativa: Tinha total conhecimento dos 
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negócio, tal atitude tem efeitos 
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sua estrutura, operação percorrendo as áreas de gestão, ambiente de trabalho, 
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Gráfico 43 -

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Na proposição nº 50 temos a afirmativa: 
envolvidos na elaboração de cada prato ou mamitex vendido

No gráfico 43, 70% dos entrevistados afirmam que não conhecem os custos 
envolvidos na elaboração das refeições preparadas, seja por meio de Marmitex, self
service ou prato feito. 

Mas, de acordo com Costa (2016) a gestão deve primar por aspectos relevantes 
do negócio e deve monitorar
praticar, lucro e rentabilidade do negócio.

Mas, como não conhecem os custos, não c
que os auxiliem na tomada de decisão sobre qual o prato ou refeição mais e menos 
lucrativa, por exemplo, não é possível saber sobre a margem de contribuição
produto vendido. 
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- Conhece custos envolvidos em sua atividade

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

50 temos a afirmativa: Atualmente conheço todos os custos 
envolvidos na elaboração de cada prato ou mamitex vendido. 

, 70% dos entrevistados afirmam que não conhecem os custos 
envolvidos na elaboração das refeições preparadas, seja por meio de Marmitex, self

Mas, de acordo com Costa (2016) a gestão deve primar por aspectos relevantes 
deve monitorar constantemente o custo do produto, preço que irá   

praticar, lucro e rentabilidade do negócio. 
não conhecem os custos, não conseguem ter um controle gerencial 

que os auxiliem na tomada de decisão sobre qual o prato ou refeição mais e menos 
lucrativa, por exemplo, não é possível saber sobre a margem de contribuição
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, 70% dos entrevistados afirmam que não conhecem os custos 
envolvidos na elaboração das refeições preparadas, seja por meio de Marmitex, self-
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Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 A proposição nº 51 traz a afirmativa: Costumo tomar decisões baseadas na 
maior parte das vezes em (com as opções) Intuição, Informações baseadas em 
relatórios gerenciais, Experiências anteriores, Influências internas ou externas e 
outros. 

Nota-se pelo gráfico 4
embasadas em experiências anteriores e 20 % na intuição, 10 % tomam as decisões 
baseadas em relatórios e também 10
externas ou internas e 2,5% afirmam que toma decisões considerando um conjunto de 
premissas. 

Considerando um e
decisões nas MPEs são tomadas pelo dirigente (proprietário) baseadas em sua 
experiência e intuição, o que eleva o grau de incerteza deste processo, infere
que nesta proposição fica confirma
decisões. Experiências anteriores e intuição

Os gráficos 45 e 46
modo indireto, da aplicação da Análise S.W.O

Temos então a proposição nº 52: 
ambiente externo frequentemente e a proposição nº 53: 
fracos do ambiente interno frequentemente
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Gráfico 44–Processo de tomada de decisão

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

A proposição nº 51 traz a afirmativa: Costumo tomar decisões baseadas na 
maior parte das vezes em (com as opções) Intuição, Informações baseadas em 

, Experiências anteriores, Influências internas ou externas e 

co 44, 57,5% dos entrevistados afirmam que tomam decisões 
em experiências anteriores e 20 % na intuição, 10 % tomam as decisões 

baseadas em relatórios e também 10% tomam decisões baseadas em influências 
externas ou internas e 2,5% afirmam que toma decisões considerando um conjunto de 

Considerando um estudo feito por Leone (1999), que afirmou muitas vezes as 
decisões nas MPEs são tomadas pelo dirigente (proprietário) baseadas em sua 
experiência e intuição, o que eleva o grau de incerteza deste processo, infere
que nesta proposição fica confirmado a forma como os proprietários tomam suas 
decisões. Experiências anteriores e intuição. 

6 serão interpretados de maneira conjunta por tratar
modo indireto, da aplicação da Análise S.W.O.T. 

Temos então a proposição nº 52:  monitora as oportunidades e ameaças do 
ambiente externo frequentemente e a proposição nº 53:  analisa os pontos fortes e 
fracos do ambiente interno frequentemente 
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A proposição nº 51 traz a afirmativa: Costumo tomar decisões baseadas na 
maior parte das vezes em (com as opções) Intuição, Informações baseadas em 

, Experiências anteriores, Influências internas ou externas e 

, 57,5% dos entrevistados afirmam que tomam decisões 
em experiências anteriores e 20 % na intuição, 10 % tomam as decisões 
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Gráfico 45

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Gráfico 46 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

No gráfico45, 47% dos entrevistados discordam da afirmativa de
monitoram o ambiente externo, ou seja, fazem a gestão do negócio sem a 
preocupação de monitorar as mudanças ocorridas em seu ambiente de atuação.

No gráfico 46, 44% dos entrevistados discordam da afirmati
monitoram seu ambiente interno

Conforme apresentado por Porter (1996), no qual apresenta uma série de 
ações que a empresa deve implementar para desenvolver e manter sua estratégia
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45 - Monitoramento do ambiente externo 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

 - Analisa o ambiente interno com frequência

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

, 47% dos entrevistados discordam da afirmativa de
monitoram o ambiente externo, ou seja, fazem a gestão do negócio sem a 
preocupação de monitorar as mudanças ocorridas em seu ambiente de atuação.

, 44% dos entrevistados discordam da afirmativa, ou seja, não 
monitoram seu ambiente interno. 

Conforme apresentado por Porter (1996), no qual apresenta uma série de 
ações que a empresa deve implementar para desenvolver e manter sua estratégia
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Analisa o ambiente interno com frequência 

 

, 47% dos entrevistados discordam da afirmativa de que 
monitoram o ambiente externo, ou seja, fazem a gestão do negócio sem a 
preocupação de monitorar as mudanças ocorridas em seu ambiente de atuação. 

va, ou seja, não 

Conforme apresentado por Porter (1996), no qual apresenta uma série de 
ações que a empresa deve implementar para desenvolver e manter sua estratégia, 
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sendo ela o monitoramento constante de suas forças e fraquezas, pois ele cita que tais 
ações são necessárias para garantir vantagem competitiva perante seus concorrentes.

Gráfico 47 - Possui um canal de comunicação com o cliente

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

No gráfico 47 temos que 52% dos entrevistados não possuem um canal de 
comunicação com seus clientes, isto pode significar que não há ações para fidelizar os 
clientes, uma vez que não estabelecem um canal ativo de comunicação para saber os 
gostos, preferências e também 

De acordo com Ramakrishnan(2006) O conceito de CRM tem evoluído muito ao 
longo da história  e tem sido primordial para que empresas consigam desenvolver um 
relacionamento sólido com seus clientes, ter um CRM 
cliente e por meio de mecanismos, ferramentas, manter os clientes conquistados, 
aumentar seu grau de satisfação bem como alcançar novos clientes para seu negócio, 
e também ajuda  ao obter informações valiosas sobre seu públi
hábitos de consumo ou tendências.
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sendo ela o monitoramento constante de suas forças e fraquezas, pois ele cita que tais 
rias para garantir vantagem competitiva perante seus concorrentes.

Possui um canal de comunicação com o cliente

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

temos que 52% dos entrevistados não possuem um canal de 
comunicação com seus clientes, isto pode significar que não há ações para fidelizar os 
clientes, uma vez que não estabelecem um canal ativo de comunicação para saber os 
gostos, preferências e também para promover ações para fidelizar os clientes.

De acordo com Ramakrishnan(2006) O conceito de CRM tem evoluído muito ao 
longo da história  e tem sido primordial para que empresas consigam desenvolver um 
relacionamento sólido com seus clientes, ter um CRM permite à empresa centrar
cliente e por meio de mecanismos, ferramentas, manter os clientes conquistados, 
aumentar seu grau de satisfação bem como alcançar novos clientes para seu negócio, 
e também ajuda  ao obter informações valiosas sobre seu público, seja sobre novos 
hábitos de consumo ou tendências. 
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sendo ela o monitoramento constante de suas forças e fraquezas, pois ele cita que tais 
rias para garantir vantagem competitiva perante seus concorrentes. 

Possui um canal de comunicação com o cliente. 

 

temos que 52% dos entrevistados não possuem um canal de 
comunicação com seus clientes, isto pode significar que não há ações para fidelizar os 
clientes, uma vez que não estabelecem um canal ativo de comunicação para saber os 

para promover ações para fidelizar os clientes. 

De acordo com Ramakrishnan(2006) O conceito de CRM tem evoluído muito ao 
longo da história  e tem sido primordial para que empresas consigam desenvolver um 

permite à empresa centrar-se no 
cliente e por meio de mecanismos, ferramentas, manter os clientes conquistados, 
aumentar seu grau de satisfação bem como alcançar novos clientes para seu negócio, 
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Gráfico 48

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Na proposição nº 55 temos a seguinte afirmação: Não possui estratégi
definida, ela é situacional, é mais reativa.
 No gráfico 48 observa
estratégia definida, ela é situacional. Em um ambiente muito competitivo, a adoçã
estratégias proativas é a mais

Contrariamente ao resultado, Beuren; Fiorentin 
que a variável ambiente é uma contingência externa à organização, e que toda vez que 
há alterações neste ambiente, a empresa precisa ser proativa e não reativa, ou seja, 
monitorar e coletar informações para que internamente, caso seja necessário a 
empresa passe por ajustes.

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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48 - Adoção de uma estratégia situacional 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição nº 55 temos a seguinte afirmação: Não possui estratégi
definida, ela é situacional, é mais reativa. 

8 observa-se que 66% dos entrevistados não possuem uma 
estratégia definida, ela é situacional. Em um ambiente muito competitivo, a adoçã

a mais indicada. 

Contrariamente ao resultado, Beuren; Fiorentin (2013), Espejo
variável ambiente é uma contingência externa à organização, e que toda vez que 

há alterações neste ambiente, a empresa precisa ser proativa e não reativa, ou seja, 
e coletar informações para que internamente, caso seja necessário a 

empresa passe por ajustes. 
Gráfico 49 - Tomada de decisão centralizada 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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Na proposição nº 55 temos a seguinte afirmação: Não possui estratégia 

ue 66% dos entrevistados não possuem uma 
estratégia definida, ela é situacional. Em um ambiente muito competitivo, a adoção de 

 (2008) afirmam 
variável ambiente é uma contingência externa à organização, e que toda vez que 

há alterações neste ambiente, a empresa precisa ser proativa e não reativa, ou seja, 
e coletar informações para que internamente, caso seja necessário a 
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Na proposição nº 56 temos a 
decisões, e raramente há participação de funcionários na elaboração ou definição de 
cardápios. 

No gráfico 49 temos que 73% dos proprietários dos restaurantes centralizam 
suas decisões, ou seja, não há uma deleg
condição e resultado deve
menos complexas e com ausência de níveis 

O resultado evidenciado vai ao encontro 
as decisões são em sua maioria,
que muitas vezes as decisões são baseadas no sistema de valores do proprietário.

Gráfico 50 -

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Na proposição 57 temos a seguinte afirmativa: O restaurante conta com um 
sistema integrado de informações (Estoque/Financeiro/pedidos)

No gráfico 50 temos que a maioria dos proprietários, ou seja 77% 
possuem um sistema integrado de informações gerenciais

Sobre a relevância dos sistemas de informações, 
que este “sistema de informação compreende todo o conjunto de necessidades 
informacionais para a gestão empresar
informação é matéria prima para os gestores. ”
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Na proposição nº 56 temos a seguinte afirmativa: Centralizo as tomadas de 
decisões, e raramente há participação de funcionários na elaboração ou definição de 

temos que 73% dos proprietários dos restaurantes centralizam 
suas decisões, ou seja, não há uma delegação para outros níveis tomar decisões. Essa 
condição e resultado deve-se pelo fato de que na maioria das MPEs as
menos complexas e com ausência de níveis hierárquicos. 

O resultado evidenciado vai ao encontro de Leone (1999) no qual disserta
maioria,centralizada, de curto prazo e ela finaliza afirmando 

que muitas vezes as decisões são baseadas no sistema de valores do proprietário.

- Sistema integrado de informações gerenciais

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição 57 temos a seguinte afirmativa: O restaurante conta com um 
sistema integrado de informações (Estoque/Financeiro/pedidos) 

temos que a maioria dos proprietários, ou seja 77% 
possuem um sistema integrado de informações gerenciais.  

Sobre a relevância dos sistemas de informações, Padoveze (2012, p.19) afirma 
que este “sistema de informação compreende todo o conjunto de necessidades 
informacionais para a gestão empresarial. (...) nas nossas premissas colocamos que a 
informação é matéria prima para os gestores. ” 
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ação para outros níveis tomar decisões. Essa 
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de curto prazo e ela finaliza afirmando 

que muitas vezes as decisões são baseadas no sistema de valores do proprietário. 
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Na proposição 57 temos a seguinte afirmativa: O restaurante conta com um 

temos que a maioria dos proprietários, ou seja 77% deles não 

2012, p.19) afirma 
que este “sistema de informação compreende todo o conjunto de necessidades 
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Portanto, a empresa, independentemente do porte deve ter um sistema de 
informações gerencias para que possa utilizar como suporte para sua tomada de 
decisão. 

Gráfico 51 - Equipamentos automatizados para tarefas rotineiras

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Na proposição nº 5
com equipamentos automatizados para
Forno combinado) 

No gráfico 51 temos que 70% dos proprietários não possuem em seu 
estabelecimento equipamento automatizados para tarefas rotineiras. Mesmo que 
consideram uma alta padronização de sua rotina, não há equipamentos mais 
sofisticados para aumentar a produtividade do restaura
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Portanto, a empresa, independentemente do porte deve ter um sistema de 
informações gerencias para que possa utilizar como suporte para sua tomada de 

Equipamentos automatizados para tarefas rotineiras

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição nº 58 têm-se a seguinte afirmativa: O estabelecimento conta 
com equipamentos automatizados para tarefas rotineiras (cortes, Lavagem de Louça, 

temos que 70% dos proprietários não possuem em seu 
estabelecimento equipamento automatizados para tarefas rotineiras. Mesmo que 
consideram uma alta padronização de sua rotina, não há equipamentos mais 
sofisticados para aumentar a produtividade do restaurante e funcionários.

Gráfico 52 - Tempo de uso dos equipamentos 
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Portanto, a empresa, independentemente do porte deve ter um sistema de 
informações gerencias para que possa utilizar como suporte para sua tomada de 

Equipamentos automatizados para tarefas rotineiras 

 

seguinte afirmativa: O estabelecimento conta 
tarefas rotineiras (cortes, Lavagem de Louça, 

temos que 70% dos proprietários não possuem em seu 
estabelecimento equipamento automatizados para tarefas rotineiras. Mesmo que 
consideram uma alta padronização de sua rotina, não há equipamentos mais 

nte e funcionários. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
A proposição nº 59 questionava sobre a vida útil dos equipamentos do 

restaurante, neste gráfico ficou constata
novos que são empregados
que seus equipamentos têm

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Na proposição nº 60,traz a afirmativa: 
clientes. 

 Neste gráfico temos que 55% dos estabelecimentos oferecem 
clientes, outros 37% oferecem, mas com velocidade limitada e 37% não oferecem 
aos seus clientes. 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
A proposição nº 59 questionava sobre a vida útil dos equipamentos do 

restaurante, neste gráfico ficou constatado que são equipamentos relativamente 
s nas tarefas diárias dos restaurantes. 30,80 % responderam 

seus equipamentos têm de 2 a 3 anos de uso e 23% de 4 a 5 anos de uso.

Gráfico 53 - Oferece WIFI para os clientes 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

Na proposição nº 60,traz a afirmativa: O restaurante oferece 

Neste gráfico temos que 55% dos estabelecimentos oferecem 
clientes, outros 37% oferecem, mas com velocidade limitada e 37% não oferecem 

Gráfico 54 - Site para divulgação dos produtos 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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A proposição nº 59 questionava sobre a vida útil dos equipamentos do 
do que são equipamentos relativamente 

árias dos restaurantes. 30,80 % responderam 
e 23% de 4 a 5 anos de uso. 

 

O restaurante oferece WiFi para os 

Neste gráfico temos que 55% dos estabelecimentos oferecem WiFi para seus 
clientes, outros 37% oferecem, mas com velocidade limitada e 37% não oferecem WiFi 
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Na proposição nº 62 temos a seguinte afirmativa: O restaurante mantém um 

site para divulgação e oferecimento de produtos.

No gráfico 54, 68
divulgação de seus produtos e serviços.

Considerando os 4 Ps de Marketing, a mai
com uma ferramenta tão eficaz do ponto de vista de alcance 
Utilizar canais de comunicação para divulgar os produtos é primordial para aumentar 
seu alcance e participação no mercado.

 
Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

A proposição nº 63 temos a afirmativa:  O estabelecimento utiliza fortemente 
as redes sociais para divulgação de seus produtos.

No gráfico 55 temos que 58% dos entrevistados utilizam as redes sociais para 
divulgarem seus produtos. 
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nº 62 temos a seguinte afirmativa: O restaurante mantém um 
site para divulgação e oferecimento de produtos. 

68% dos estabelecimentos não possuem um site para a 
divulgação de seus produtos e serviços. 

Considerando os 4 Ps de Marketing, a maioria dos restaurantes não contam 
com uma ferramenta tão eficaz do ponto de vista de alcance de potenciais clientes.  
Utilizar canais de comunicação para divulgar os produtos é primordial para aumentar 
seu alcance e participação no mercado. 

Gráfico 55 - Utilização das redes sociais 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
A proposição nº 63 temos a afirmativa:  O estabelecimento utiliza fortemente 

as redes sociais para divulgação de seus produtos. 
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de potenciais clientes.  

Utilizar canais de comunicação para divulgar os produtos é primordial para aumentar 

 

A proposição nº 63 temos a afirmativa:  O estabelecimento utiliza fortemente 

temos que 58% dos entrevistados utilizam as redes sociais para 
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Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

A proposição nº 64 apresentou o seguinte questionamento: Os clientes 
conseguem fazer pedidos por (telefone Fixo, Telefone celular, 
mail e balcão) 

No que tange às formas de solicitar 
formas de fazer pedidos, prevalecendo as vendas via balcão com 100% dos 
entrevistados, seguido pelas vendas via balcão utilizada por 87,5% dos entrevistados

Gráfico 57

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

No gráfico 57temos que 67% dos entrevistados não acompanham as tendências 
tecnológicas do segmento.
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Gráfico 56 - Meios disponíveis para fazer pedidos 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

A proposição nº 64 apresentou o seguinte questionamento: Os clientes 
conseguem fazer pedidos por (telefone Fixo, Telefone celular, Facebook, Whatsapp

No que tange às formas de solicitar Marmitex, há uma diversificação nas 
pedidos, prevalecendo as vendas via balcão com 100% dos 

entrevistados, seguido pelas vendas via balcão utilizada por 87,5% dos entrevistados

57 - Acompanha as tendências tecnológicas 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

temos que 67% dos entrevistados não acompanham as tendências 
tecnológicas do segmento. 
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A proposição nº 64 apresentou o seguinte questionamento: Os clientes 
Facebook, Whatsapp, e-

Marmitex, há uma diversificação nas 
pedidos, prevalecendo as vendas via balcão com 100% dos 

entrevistados, seguido pelas vendas via balcão utilizada por 87,5% dos entrevistados 

 

temos que 67% dos entrevistados não acompanham as tendências 
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Os ganhos em produtividade, qualidade neste caso ficam em segundo plano, 
uma vez que, se não há um acompanhamento das tendências tecnol
trabalhar, preparar os alimentos e a oportunidade de oferecer algo mais para o cliente 
fica comprometido. 

Gráfico 58–Uso de equipamentos mais sofisticados

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

No gráfico 58, 67% dos entrevistados não reconhecem que há equipamentos 
mais sofisticados para as tarefas do estabelecimento.

 

Fator Contingencial : Porte da empresa

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Os ganhos em produtividade, qualidade neste caso ficam em segundo plano, 
uma vez que, se não há um acompanhamento das tendências tecnológicas, a forma de 
trabalhar, preparar os alimentos e a oportunidade de oferecer algo mais para o cliente 

Uso de equipamentos mais sofisticados 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

67% dos entrevistados não reconhecem que há equipamentos 
mais sofisticados para as tarefas do estabelecimento. 

ator Contingencial : Porte da empresa 

Gráfico 59 - Quantidade de funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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Os ganhos em produtividade, qualidade neste caso ficam em segundo plano, 
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No gráfico 59 temos que 75% dos estabelecimentos
funcionários e 17,00% tem até 20 funcionários. Relativamente uma estrutura enxuta, 
mas que sofreu ainda mais redução por conta dos ajustes que foram feitos por conta 
da crise, conforme gráfico nº 19 onde 53% dos entrevistados concordaram que tiveram 
que reduzir o número de fu
estrutura ao ambiente onde a empresa está 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

No gráfico 60, 38% 
25% dos estabelecimentos conseguem atender até 100 clientes e 22,5% atendem até 
200 clientes. 

Gráfico 61 - Quantidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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temos que 75% dos estabelecimentos contam com até 10 
% tem até 20 funcionários. Relativamente uma estrutura enxuta, 

mas que sofreu ainda mais redução por conta dos ajustes que foram feitos por conta 
da crise, conforme gráfico nº 19 onde 53% dos entrevistados concordaram que tiveram 
que reduzir o número de funcionários no ano corrente, mais um ajuste de sua 
estrutura ao ambiente onde a empresa está inserida. 

Gráfico 60 - Capacidade de atendimento 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 

% dos estabelecimentos conseguem atender até 50 clientes, 
25% dos estabelecimentos conseguem atender até 100 clientes e 22,5% atendem até 

Quantidade mensal vendida em quilos 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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contam com até 10 
% tem até 20 funcionários. Relativamente uma estrutura enxuta, 

mas que sofreu ainda mais redução por conta dos ajustes que foram feitos por conta 
da crise, conforme gráfico nº 19 onde 53% dos entrevistados concordaram que tiveram 
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No gráfico 61 verificou
vendidas em seu estabelecimento. Nota
saber o quanto é vendido em quilos, o que dificulta a política de formação de pre
tomada de decisão quanto a introdução ou exclusão de algum prato oferecido.

Gráfico 62

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 No gráfico 62 temo
por dia, 20% dos estabelecimentos vendem até 200 ma
17% vendem até 400 marmitex por dia, nesta quantidade a justificativa foi devido ao 
fato de atenderem empresas que 
marmitex para seus funcionários visando a redução de custos
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verificou-se que 30% não sabem quantos quilos de comida são 

vendidas em seu estabelecimento. Nota-se que não há um controle gerencial para 
saber o quanto é vendido em quilos, o que dificulta a política de formação de pre
tomada de decisão quanto a introdução ou exclusão de algum prato oferecido.

62 - Quantidade diária vendida de Marmitex 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
temos que 60% dos estabelecimentos vendem até 100 marmitex 

por dia, 20% dos estabelecimentos vendem até 200 marmitex diariamente, cerca de 
% vendem até 400 marmitex por dia, nesta quantidade a justificativa foi devido ao 

fato de atenderem empresas que terceirizaram o refeitório e passaram a comprar 
marmitex para seus funcionários visando a redução de custos 

63 - Faturamento anual do estabelecimento 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

No gráfico 63 temos que 
apenas4 empresas se declararam Empresas de Pequeno Porte 
está na faixa de R$ 360.000,00 até R$ 3.600,000,

Gráfico 64

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

No gráfico64 temos que 57
lucro no exercício anterior, enquanto 43

Nesta análise  durante a aplicação do questionário alguma
coletadas informalmente, e, considerando os relatos dos proprietários, é possível 
inferir que  por não terem controle sobre os custos,  não terem sistemas de 
informação  que ofereçam algum tipo de informação, estratégias definidas muito
deles acreditam que tiveram lucro no ano anterior, mas a maioria deles admitiram que 
possuem dívidas para financiar seu capital de giro, que é considerado um indicador 
para medir a situação financeira da empresa.

Para Goel (2013) o lucro é a força vital 
fazem com que empresas adotem práticas diversas para manter o negócio lucrativo e 
que o proprietário ou envolvidos devem continuamente se esforçar para 
processo de gestão da empresa 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
emos que os percentuais de faturamento, lembrando que 

apenas4 empresas se declararam Empresas de Pequeno Porte – EPP, cujo faturamento 
está na faixa de R$ 360.000,00 até R$ 3.600,000,00. 

64 - Lucro ou prejuízo no exercício anterior 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
temos que 57% dos estabelecimentos declaram terem aufer

exercício anterior, enquanto 43% tiveram prejuízo. 

Nesta análise  durante a aplicação do questionário algumas informações foram 
coletadas informalmente, e, considerando os relatos dos proprietários, é possível 
inferir que  por não terem controle sobre os custos,  não terem sistemas de 
informação  que ofereçam algum tipo de informação, estratégias definidas muito
deles acreditam que tiveram lucro no ano anterior, mas a maioria deles admitiram que 
possuem dívidas para financiar seu capital de giro, que é considerado um indicador 
para medir a situação financeira da empresa. 

o lucro é a força vital dos negócios e esta busca muitas vezes 
fazem com que empresas adotem práticas diversas para manter o negócio lucrativo e 
que o proprietário ou envolvidos devem continuamente se esforçar para 
processo de gestão da empresa  
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Bloco de questões sobr

Este bloco apresenta, na visão do proprietário, quais são os fatores que mais 
influenciam os clientes no momento em que escolhem frequentar o estabelecimento.

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
O fator mais importante para 5

proprietários é a Qualidade da comida servida

 
Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Bloco de questões sobre a Percepção dos Clientes:  

Este bloco apresenta, na visão do proprietário, quais são os fatores que mais 
influenciam os clientes no momento em que escolhem frequentar o estabelecimento.

Gráfico 65 - Primeiro fator de escolha do cliente 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
O fator mais importante para 58% dos clientes segundo a percepção  dos 

proprietários é a Qualidade da comida servida. 

Gráfico 66 - Segundo fator de escolha do cliente 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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O segundo fator mais importante para 30% dos clientes segundo a percepção  
dos proprietários é a Qualidade no atendimento

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

O terceiro fator mais importante para 20% dos clientes segundo a percepção  
dos proprietários é a Estrutura

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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O segundo fator mais importante para 30% dos clientes segundo a percepção  
dos proprietários é a Qualidade no atendimento 

Gráfico 67 - Terceiro fator de escolha do cliente 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

O terceiro fator mais importante para 20% dos clientes segundo a percepção  
Estrutura. 

Gráfico 68 - Quarto   fator de escolha dos clientes 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 
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O quarto fator mais importante para 32,5% dos clientes segundo a percepção  
dos proprietários é a Estrutura

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

O quinto fator mais importante para 27,50% dos clientes segundo a percepção  
dos proprietários é a Localização

Considerando os estudos sobre as preferências dos clientes,
pesquisa temos: 

Quadro 5 - Preferência dos clientes na visão dos proprietários

Preferência dos clientes na visão dos proprietários
1º Fator Qualidade da comida servida
2º Fator Qualidade no atendimento
3º Fator Estrutura
4º Fator Limpeza e higiene
5º Fator Localização

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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O quarto fator mais importante para 32,5% dos clientes segundo a percepção  
dos proprietários é a Estrutura 

Gráfico 69 - Quinto fator de escolha dos clientes 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor. 

O quinto fator mais importante para 27,50% dos clientes segundo a percepção  
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
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Conforme Pozo; Tachizawa; Teodoro (
decisões acerca de restaurantes com base em vários atributos, tais como a localização, 
a qualidade da comida, serviço, preço e experiências anteriores, além da marca do 
próprio restaurante. 

Gráfico 70 -

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
No gráfico70 temos que 

estabelecimento e que 33% ficam até 40 minutos. 

Outra informação relevante obtida nas conversas informais com os 
proprietários é que muito dos estabelecimentos tem
os clientes e que a quantidade de vezes que gira   a sua capacidade significa 
clientes e mais vendas, só que por oferecerem 
passaram a ficar mais tempo nolocal, mas
aumentou. Para alguns proprietários esse diferencial foi relativamente prejudicial, o 
que forçou alguns a limitarem o t

Para você quais são as principais dificuldades enfrentadas por seu segmento

As proposições de nºs 79, 80, 81 e 82 foram apresentadas de forma 
dissertativa. 

 Proposição 79
principais dificuldades enfrentadas por seu segmento?
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Pozo; Tachizawa; Teodoro (2011) os clientes muitas vezes tomam 
decisões acerca de restaurantes com base em vários atributos, tais como a localização, 
a qualidade da comida, serviço, preço e experiências anteriores, além da marca do 

- Tempo de permanência no estabelecimento

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Elaborado pelo autor 
temos que 42% dos clientes ficam até 30 minutos no 

% ficam até 40 minutos.  

Outra informação relevante obtida nas conversas informais com os 
muito dos estabelecimentos tem um espaço reduzido para receber 

os clientes e que a quantidade de vezes que gira   a sua capacidade significa 
ó que por oferecerem WiFi para seus clientes, os mesmos 

tempo nolocal, mas o valor médio consumido por cliente não 
. Para alguns proprietários esse diferencial foi relativamente prejudicial, o 

que forçou alguns a limitarem o tempo de uso, ou simplesmente desligarem o sinal.

Para você quais são as principais dificuldades enfrentadas por seu segmento

As proposições de nºs 79, 80, 81 e 82 foram apresentadas de forma 

Proposição 79 apresentava a seguinte questão: Para você quais são as 
principais dificuldades enfrentadas por seu segmento? 
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 As respostas dadas pelos respondentes ficaram mais centradas em 
Concorrência desleal, Concorrência, falta de mão de obra qualificada, altos preços dos 
gêneros. 

A proposição de nº 80 fazia o seguinte questionamento: Se você pudesse 
sugerir três ações para estimular o segmento em que atua, quais seria elas? Por ex.: 
(carga tributária menor). 

As respostas que mais prevaleceram foram a diminuição da carga tributária, 
impostos menores, menores encargos na folha de pagamento e uma sugestão bem 
protecionista que foi apresentada da seguinte forma: “ a prefeitura poderia controlar 
as autorizações para novos restaurantes, desse modo só permitiria que um novo fosse 
aberto quando um outro fechasse” 

A proposição 81 trazia o seguinte questionamento: Considerando os 
investimentos que fez e tem feito nos últimos 5 anos em seu estabelecimento, foram 
aplicadas algumas das técnicas a seguir: Payback(prazo de Retorno do Investimento), 
Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL)? Se sim, quais delas? Se 
não, por quê?  

Considerando a importância de se fazer projeções de retorno sobre o 
investimento, apena um proprietário afirmou conhecer as ferramentas, mas que não 
tinha utilizado em seu estabelecimento.  A maioria dos entrevistados afirmou que não 
conheciam tais ferramentas. 

A proposição 82 trazia a seguinte pergunta:  Qual ou quais fatores são os mais 
importantes no momento de adquirir um equipamento?  

A resposta que mais prevaleceu foi a relação custo/benefício, muitos dos 
entrevistados relataram que não contam com grandes recursos para novos 
investimentos e que o faturamento tem ajudado apenas a manter o negócio, sem 
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4.2 Análise e Diagnóstico 
 
 Este estudo teve como objetivo apresentar as contribuições da Teoria da 
Contingência e o entendimento das variáveis contingenciais no processo de gestão e 
tomada de decisão em restaurantes da RMC.  A amostra pesquisada é não 
probabilística e a seleção da amostra foi por conveniência, elegendo dois restaurantes 
de cada cidade da RMC que é composta por 20 municípios, totalizando uma amostra 
de 40 restaurantes. 

 A proposta de relacionar a teoria da contingência com o segmento de 
restaurantes se deu pela relevância dada ás variáveis ambientais internas e externas 
defendidas por ela que tem também argumenta que não há um modelo único de 
administrar uma organização, prescritivo, mas sim um conjunto de análises a serem 
feitas e ajustes quando necessários nos fatores que não estão contribuindo para o 
desempenho e produtividade da empresa. 

 Considerando os estudos de Donaldson (2001), Woodward (1965),  Guerra 
(2007), Espejo ( 2008), Chenhall (2007) foi possível conhecer e entender  que de fato 
cada empresa tem suas próprias limitações e que não existe uma forma prescritiva 
desenvolvida por nenhuma das teorias administrativas existentes que possa ser eficaz 
a todas as empresas, pois como defende a Teoria da Contingência, todas as empresas 
estão sujeitas à estas variáveis, e a forma como as empresas reagem é que 
determinará se esta variável será ou não um fator contingente. As variáveis segundo a 
teoria são:  estrutura, ambiente, estratégia, tecnologia e o porte. 

  Vários autores simpatizantes desta teoria dedicaram seus estudos para 
compreender como cada fator contingencial impactava nas organizações e também 
pesquisaram como elas reagiam considerando todas as suas variáveis, dentre eles cita-
se Burns e Stalker (1961), Miles; Snow; Meyer et al (1978), Woodward (1958), Van de 
Vem; Drazin (1985), Luthans; Stewart (1978), Lawrence e Lorsch (1967), Chandler 
(1966), (1969), Donaldson (2001). 

 Outro objetivo específico do presente estudo era demonstrar por meio de uma 
pesquisa quantitativa e qualitativa como os fatores contingenciais eram percebidos e 
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gerenciados pelas MPEs, neste item a pesquisa que contou com um questionário do 
tipo Scala Likert dividido em três blocos e proposições considerando cada uma das 
variáveis, sendo elas a Estrutura, Ambiente, Estratégia, Tecnologia, Porte e também 
quatro questões dissertativas. 

 Os resultados do primeiro bloco, que versavam sobre informações formais, 
pessoais e demográficas revelaram que a média de idade dos proprietários dos 
estabelecimentos é de 42 anos, prevalecendo como nível de escolaridade o Ensino 
Médio com 48% dos entrevistados e que 60 % é do gênero masculino. 

 Em relação ao enquadramento legal das MPEs, 88% delas são Microempresas- 
ME, 12% Empresas de Pequeno Porte – EPP e dois Microempreendedores Individuais – 
MEI, salientando que todas as empresas, com exceção do MEI são optantes do regime 
tributário Simples Nacional. 

 Na variável Estrutura foi identificado que os restaurantes lidam com fatores 
contingencias, tais como espaço físico, normas da ANVISA, tarefas rotineiras, 
equipamentos, relacionamento entre os funcionários, proatividade, mão de obra, 
variedade do cardápio,  

 Na variável ambiente, os fatores contingentes identificados foram a 
concorrência acirrada, o poder de barganha junto aos fornecedores, onde também foi 
possível constatar que quanto mais tempo de atividade tinha o restaurante, mais 
poder de barganha tinham os proprietários, fixação de preços, influência muito alta 
advinda do cenário político e econômico, custos, clientes sensíveis a preço, cardápio, 
muito volátil, monitoramento do ambiente. 

 A variável estratégia apresentou os seguintes fatores contingenciais: a falta de 
planejamento desde a concepção do negócio, falta de conhecimento dos custos, 
impostos e lucratividade do negócio, a forma como as decisões são tomadas, que 
segundo a pesquisa, são baseadas em experiências passadas e intuição, falta de 
monitoramento do ambiente externo e interno, relacionamento com os clientes, falta 
de estratégias proativas, prevalecendo ações reativas e situacionais. 
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 Na variável tecnologia ficou evidenciado que os fatores contingentes falta de 
sistemas de informações gerenciais, equipamentos, WiFi, Canais de Divulgação, Redes 
sociais, e falta de acompanhamento das tendências tecnológicas do setor. 

 Em relação ao porte da empresa, a quantidade de funcionários, capacidade de 
produção, de receber clientes ao mesmo tempo, quantidade marmitex vendidas, 
quilos vendidos no self-service, faturamento, desempenho financeiro foram os fatores 
contingenciais observados.  Dessa forma, cabe aos gestores centrar seus esforços 
nessas variáveis para que possam de modo contínuo aprimorar e readequar as 
variáveis ao fator contingente porte, uma vez que uma queda no faturamento, por 
exemplo pode significar queda na quantidade vendida de marmitex ou de movimento 
de clientes no restaurante, por exemplo. 

 A pesquisa também apresentou um bloco com questões que retratavam 
segundo a visão dos proprietários, quais eram os fatores/motivos que os clientes 
escolhiam restaurante, ficando em primeiro lugar o fator Qualidade da comida, o 
segundo Qualidade do atendimento, o terceiro fator a estrutura, o quarto fator a 
limpeza e higiene e o fator Localização ocupando o quinto lugar nos motivos pelo qual 
os clientes escolhem o restaurante A em detrimento do restaurante B. 

Nas questões dissertativas foram identificadas as principais dificuldades que os 
proprietários enfrentam no segmento onde prevaleceu a concorrência desleal e a alta 
carga tributária, como sugestões prevaleceu maiores incentivos e ajuda por parte dos 
órgãos especializados.  

A outra questão estava relacionada com o conhecimento acerca das técnicas 
mais comumente utilizadas para medir a viabilidade e rentabilidade do negócio e 
investimento, no caso, Valor Presente Líquido, PayBack e Taxa Interna de Retorno, 
prevalecendo nas respostas o desconhecimento e por consequência, a não aplicação 
dessas técnicas tão largamente utilizadas nas grandes empresas em seus respectivos 
negócios. 
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5 CONCLUSÃO 
 Este estudo demonstrou a relevância da teoria da contingência e a forma como 
explicou a influência de variáveiscontingenciais na performance das organizações, 
independentemente de seu porte e que, na pesquisa desenvolvida, as MPEs estão 
sujeitas a fatores contingenciais e que há maneiras diferentes de lida com eles, 
reforçando a premissa da teoria que não há uma maneira única de gerir uma empresa, 
mas um ajuste em sua estrutura para que possa manter sua competitividade. 

 Considerandosuas especificidades no que tange à sua estrutura mais enxuta, à 
sua margem reduzida de reagir às incertezas ambientais, de suas estratégias quase 
sempre reativas ou situacionais e limitações ao emprego de novas tecnologias devido 
aos recursos escassos na maioria das vezes e tambémdevido ao seu porte e amplitude 
de influência limitados é possível, uma vez conhecidos os fatores contingentes dentro 
de cada variável, monitorar e fazer os ajustes necessáriospara que  empresa não perca 
sua vantagem competitiva, e é  justamente esse processo de adequação o cerne da 
teoria. 

 Resumidamente, este desajuste, adequação e ajuste estão pautados em três 
vertentes, sendo elas (1) a associação entre contingência e a variável estrutural, 
organizacional ou atributo, (2) o processo de mudança que a contingência provoca na 
estrutura e (3) o ajuste da estrutura á contingência que afeta o desempenho. 

 Como exemplo, conforme descrito na figura nº 6, na percepção dos clientes, o 
fator preço não é um dosfatores mais importantes em sua decisão na hora de escolher 
o restaurante, mas a qualidade da comida servida é mais relevante, deste modo, deve 
centrar seus recursos e esforços na manutenção desta qualidade ou até mesmo a 
maximização do mesmo com um cardápio mais variado e de melhor qualidade. 

 O estudo revelou segundo a amostra pesquisada, que os estabelecimentos 
mesmo não tendo controles gerenciais eficazes, planejamento, estratégias, não 
tomado decisões de maneira racional, não tendo uma gestão de 
negócioeficientemantém-se ativos devido à sua capacidade de se readequarem de 
maneira mais rápida, pois sua estrutura enxuta, a rapidez com que tomam as decisões, 
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a centralização do poder e participação efetiva de seus proprietários no dia a dia 
contribuem para serem mais assertivos  no tratamento de suas contingências. 

 A pesquisa também evidenciou que os restaurantes com tempo de 
funcionamento superior a 10 anos são os mais resilientes na forma como são 
influenciados pelas variáveis contingenciais, visto que já possuem uma clientela mais 
fidelizada, um processo de gestão, mesmo que informal, mais estruturado que os 
demais, além de contar com a experiência que seus proprietários desenvolveram ao 
longo do tempo, ou seja um feeling que embasa seu processo de tomada de decisão. 

 O tempo de atividade revela-se como um diferencial considerável neste 
segmento, os clientes se sentem mais confiáveis em frequentar tais estabelecimentos 
porque acompanham sua trajetória e a forma como oferecem seus serviços/produtos. 

O estudo também identificou uma relação com algumas das variáveis de 
contexto identificadas pelo grupo de Aston (1981), pois segundo a pesquisa feita, 
identificou-se que cada variável de contexto exerce ou já exerceu alguma influência na 
situação atual da empresa, como no item origem e história ou o carisma de seu 
fundador. 

 Outras variáveis identificadas foram a propriedade e controle, que estava ligada 
ao processo de autoridade e centralização de poder na figura do proprietário do 
estabelecimento pesquisado. 

A variável  de contexto plano tem relação com os procedimentos operacionais, 
definição de papeis e a ideologia organizacional empregada, que na pesquisa ficou 
evidenciado que é muito flexível e com respostas muito rápidas,  

 Um exemplo verificado na pesquisa foi que um restaurante havia programado o 
cardápio e quantidade para o dia de movimento normal no estabelecimento, mas que 
por conta de um bloqueio de via pública não programado impediu que os clientes 
chegassem até o restaurante. O proprietário pôde agir rapidamente entrando em 
contato com empresas para oferecer um marmitex mais barato para que não perdesse 
toda a comida.Essa agilidade só foi possível porque a empresa tinha uma estrutura 
muito enxuta e pôde rapidamente se ajustar ao problema de redução de demanda. 
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 Por fim, infere-se com o presente estudo que uma combinação ótima de 
algumas das variáveis à que estão submetidos os estabelecimentos e seus respectivos 
proprietários é possível uma empresa responder de maneira satisfatória aos fatores 
contingentes, do ponto de vista gerencial, a presença do proprietário no cotidiano 
desses estabelecimentos minimiza os efeitos negativos da falta de controles mais 
formais de modelos mais racionais para a tomada de decisão e de estratégias mais 
elaboradas. Portanto, uma combinação, mesmo que empírica do controle das variáveis 
contingenciais, experiência adquirida e pela intuição, os proprietários destes 
estabelecimentos continuam a gerar emprego, renda, satisfação de seus clientes e 
colaboradores.   

Limitações da Pesquisa 
 A presente dissertação teve algumas limitações em seu desenvolvimento, 
dentre elas, a falta de uma pesquisa com informações dadas pelos clientes desses 
estabelecimentos para que em um estudo comparativo entre a visão dos proprietários 
e dos clientes que frequentam o restaurante fosse possível também explicitar a 
influência das variáveis contingenciais na percepção dos mesmos imprimindo ações 
mais assertivas do ponto de vista de atendimento ao cliente. 

Recomendações para futuras pesquisas 
 Existe uma carência de estudos mais específicos sobre o contexto e 
especificidades das MPEs, e, partindo deste trabalho sugere-se estudos com 
abordagem mais pontuias no que se refere a coletar informações com os clientes dos 
restaurantes da amostra, o que certamente propiciaria um melhor entendimento da 
teoria da contingência e de suas contribuições no processo de tomada de decisão e 
gestão dos estabelecimentos na visão dos mesmos. 
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Fatores contingenciais que refletem na gestão e processo de tomada de decisão em 
restaurantes. 
Este questionário é parte integrante do estudo realizado no Trabalho Final de 
Mestrado em Administração. O objetivo dessa pesquisa é investigar a respeito dos 
fatores contingentes mais ou menos importantes na gestão de um restaurante. Todas 
as informações recolhidas por meio das suas respostas serão tratadas de forma sigilosa 
e os dados obtidos permanecerão confidenciais. 
Este instrumento de pesquisa visa coletar informações acerca dos fatores 
contingenciais que refletem na gestão e processo de tomada de decisão do 
restaurante. 
A escala utilizada é Likert, que consiste em um nível de concordância ou discordância 
que vai de 0 a 6 em, onde 0 é Discordo e 6 Concordo. 
1 = Discordo. 
2 = Quase discordo totalmente. 
3 = Discordo pouco. 
4 = Concordo pouco. 
5 = Concordo quase totalmente. 
6= Concordo. 
Além das informações pertinentes da empresa. este instrumento é dividido em 5 
variáveis, separadas em blocos, sendo: Estrutura, Ambiente, Estratégia, Tecnologia e 
Porte da empresa e o terceiro bloco com quatro questões dissertativas 
Alessandre Ferreira, aluno de Mestrado da FACCAMP, Faculdade de Campo Limpo 
Paulista. 
E-mail: ale1723@outlook.com 
Orientador: Prof.Dr.Djair Picchiai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados da empresa e respondente 
Identificação 
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Seus dados e da empresa 
2. Nome: 
3. Idade: 
4. Há quanto tempo trabalha na empresa 
5. Cargo que ocupa: 

6. Formação: 
Ensino Fundamental 
Ensino Médio 
Superior 
Pós-graduação 
Mestrado / Doutorado 
Outro: 
7. Nome Fantasia 
8. Razão Social 
9. Quantos anos em atividade: 
10. Endereço, bairro, rua/av.,nº e CEP, 
11. Cidade 
12. Telefone 
13. Sua empresa é uma: 
Micro Empreendedor Individual MEI 
Micro Empresa ME 
Empresa de Pequeno Porte EPP 
EIRELI 

 
FATORES CONTINGENCIAIS 
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Ambiente 
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ESTRATÉGIA 
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TECNOLOGIA 
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PORTE DA EMPRESA 
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PERCEPÇÃO DOS CLIENTES 
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Questões dissertativas

 


