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RESUMO 
As transformações globais cada vez mais rápidas e complexas estão também mudando a 
forma de gerir as empresas. Para buscar a competitividade tão necessária a este novo 
ambiente, as empresas estão procurando novas formas ou instrumentos de gestão. 
Existem vários trabalhos publicados, procurando analisar os instrumentos de gestão mais 
utilizados pelas empresas. A pesquisa mais conhecida mundialmente, devido a sua 
abrangência e número de  vezes que foi reaplicada, é a realizada pela empresa Bain & 
Company desde 1993. Neste trabalho, busca-se fazer um estudo comparativo entre os 
instrumentos de gestão mais utilizados por empresas mundiais, brasileiras e 
catarinenses. O comparativo é realizado usando-se dados secundários, sendo os dados 
mundiais e brasileiros catalogados da pesquisa realizada pela empresa Bain & Company, 
com mais de 708 empresas em 22 países e os dados das empresas catarinenses, num 
total de 14 empresas pesquisadas, arroladas em uma dissertação, na qual foi pesquisado 
o uso de instrumentos de gestão por empresas catarinenses. Os resultados da pesquisa 
mostram que há uma semelhança no percentual de utilização de alguns dos instrumentos 
de gestão. Percebeu-se que o Planejamento Estratégico é o instrumento de gestão mais 
utilizado em âmbito mundial, brasileiro e catarinense e os instrumentos Redução do 
Tempo de Ciclo e Gestão Baseada em Atividades foram os menos usados. No entanto, 
salienta-se que na projeção para 2003 a Gestão Baseada em Atividades aparece em 
plena ascensão no Brasil e no mundo, permanecendo constante em Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este trabalho tem como objetivo a realização de uma análise comparativa do uso 
de instrumentos de gestão entre empresas mundiais, brasileiras e catarinenses. A 
adoção desses instrumentos gerenciais, num número total de 20 considerados nesta 
análise, podem ajudar as empresas a ampliar suas reais chances de sucesso. Assim, 
num primeiro momento, busca-se conceituar, de forma geral, os instrumentos de gestão 
em questão. Após, realiza-se um comparativo do uso desses instrumentos por empresas 
mundiais em relação a empresas brasileiras e catarinenses. Finalmente, é apresentada a 
conclusão acerca das principais evidências auferidas na comparação. 

O artigo evidencia que, mesmo sendo definidos de forma diferenciada, os 
instrumentos de gestão buscam, em sua essência, o mesmo objetivo - viabilizar a 
sobrevivência das organizações em mercados cada vez mais competitivos e em 
constante mutação. A pesquisa sobre os instrumentos de gestão mais utilizados foi 
realizada usando-se dados secundários, sendo os dados mundiais e brasileiros 
catalogados da pesquisa realizada pela empresa Bain & Company, com mais de 708 
empresas em 22 países e os dados das empresas catarinenses, num total de 14 
empresas pesquisadas, arroladas em uma dissertação, na qual foi pesquisado o uso de 
instrumentos de gestão por empresas catarinenses.   

A premissa principal é que as empresas possam utilizar os instrumentos de 
gestão como forma de alcançar os resultados esperados na sua atividade econômica. As 
organizações do mundo inteiro estão passando por grandes transformações, devido às 
rápidas mudanças em nível global. Devido a esse fato, surge a necessidade de se 
adaptarem rapidamente para poderem sobreviver. 

De acordo com Bryson (1988, p.1), “o aumento da velocidade e da complexidade 
das mudanças implica a necessidade de utilização de ferramentas gerenciais”. As 
mudanças globais, liberalização de mercados, comércio eletrônico, concorrência mundial, 
privatizações, fusões, aquisições, trazem uma série de novas atitudes gerenciais, como 
forma de adaptação. Nesta perspectiva são oferecidas soluções variadas para obtenção 
de sucesso nos empreendimentos.  

Entretanto, se há algo de surpreendente em termos de mudanças nos últimos 
anos, refere-se às formas de gestão empresarial, resultado de um movimento crescente 
em termos de competição global. As exigências cresceram de forma avassaladora: 
clientes mais conscientes e exigentes, acionistas desejando dividendos, maior cobrança 
da responsabilidade social e ambiental das empresas, cada qual conduzindo a novas 
formas de gerenciamento dos negócios.  

Os métodos e instrumentos de gestão utilizados buscam considerar as 
organizações como um todo. De um modo geral, procura-se obter soluções que melhor 
se adaptem na busca do atendimento de seus desempenhos globais, ou seja, utiliza-se 
também os instrumentos de gestão como apoio ao planejamento e a tomada de decisões 
na empresa de modo abrangente. Portanto, os instrumentos gerenciais são usados pelas 
empresas para maximizar os resultados e para minimizar os riscos de fracassos em suas 
atividades ou ramo de atuação. 

Neste sentido, torna-se relevante investigar quais instrumentos de gestão são 
utilizados pelas empresas, bem como averiguar se há diferenças em termos mundiais, de 
Brasil e do Estado de Santa Catarina, no que concerne aos diferentes instrumentos de 
gestão utilizados. Todavia, antes de analisar os dados das pesquisas de campo, faz-se 
necessário uma abordagem geral de cada instrumento de gestão para fins deste trabalho 
de pesquisa.  
 
 
 



2. INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
 
 Perante um ambiente dinâmico e instável, os gestores não podem prescindir da 
rapidez para agir ou para modificar a organização, sob pena de se assim o fizerem, estar 
decretando sua estagnação ou morte. Para atender esta nova realidade, as empresas 
apostam em novos instrumentos de gestão. A pesquisa da Bain & Company utilizou 25 
instrumentos de gestão no questionário que coletou os dados em 22 países, inclusive no 
Brasil. No entanto, a dissertação tomada como base para mapear a realidade catarinense 
apenas considerou, no questionário, os instrumentos de gestão que apresentaram um 
percentual de utilização acima de 20% naquela pesquisa, resultando em 20 instrumentos. 
Desse modo, para fins comparativos foram considerados somente esses, procurando 
manter equidade.  
 
2.1 Planejamento estratégico 

 
O planejamento estratégico consiste essencialmente em desenvolver 

estrategicamente um conjunto de diretrizes a serem seguidas de forma flexível pela 
organização. Contudo, de nada adianta se não forem colocadas em prática. Mintzberg 
(1998, p.422) ressalta que “intenções tem pouco valor, pelo menos quando comparadas 
com realizações.” 

Para Ansoff e McDonnell (1993, p.39), o planejamento estratégico é constituído de 
algumas etapas, as quais iniciam-se a partir das “perspectivas da empresa, identificando-
se tendências, ameaças, oportunidades, e descontinuidades singulares, que possam 
alterar as tendências históricas.” 

O uso mais comum do planejamento estratégico é para: mudar a direção e o 
desempenho da empresa; estimular discussões, baseadas em fatos, de questões 
delicadas dentro da organização; criar uma estrutura comum para a tomada de decisões 
na organização; estabelecer o contexto apropriado para as decisões orçamentárias e 
para a avaliação do desempenho; treinar os executivos para que produzam informações 
melhores que levarão a tomadas de decisão melhores; e aumentar a confiança na 
direção da empresa (BAIN & COMPANY, 2000). 
 
2.2 Missão e visão 

 
A idéia central é a de que a empresa tem que atuar num meio em permanente 

mudança, cheio de incertezas e transformações contínuas, e de que o ritmo dessas 
mudanças só tende a aumentar. A empresa, como sistema vivo que busca sobreviver, 
precisa se adaptar permanentemente ao seu meio ambiente. Para isso é fundamental 
que a razão de ser da empresa, sua missão, sua utilidade para o mercado, estejam 
claras. 

Por sua vez, a visão é fundamental para o sucesso nos dias de hoje, oferecendo 
uma abordagem prática para o desenvolvimento de um sentido de direção para a 
organização. É um conceito que procura mostrar qual é a missão da organização, 
auxiliando no processo de moldar o futuro da empresa. É uma indicação de para onde a 
empresa pretende chegar. 
 A utilidade desse instrumento de gestão pode ser percebida internamente e 
externamente à organização. Internamente: busca orientar o pensamento dos 
administradores para questões estratégicas, especialmente durante as fases de 
mudanças significativas; ajudar a definir os padrões de desempenho; inspirar os 
funcionários a trabalhar mais produtivamente e concentrar-se nas metas comuns; orientar 
o processo de tomada de decisões dos funcionários; e ajudar a estabelecer um ambiente 
de comportamento ético. Externamente: procura obter apoio externo; criar ligações mais 
estreitas e uma comunicação melhor com clientes, fornecedores e parceiros na aliança; e 
servir como ferramenta de relações públicas (BAIN & COMPANY, 2000). 
 



2.3 Benchmarking 
 
 Na visão de Boxwell Jr. (1996, p.18) o benchmarking significa duas coisas: 
“estabelecer metas usando padrões objetivos externos e aprender de outros.” Denota-se 
que o benchmarking é um processo de busca das melhores práticas empresariais. 
Através das experiências de terceiros a organização procura entender e adaptá-las às 
suas particularidades e metas. 
 Leibfried e McNair (1994, p.269) elucidam que o princípio do benchmarking “é 
fornecer visões e idéias criativas para a combinação dos recursos existentes, e mostrar 
um caminho para o aperfeiçoamento já trilhado com sucesso pelos outros.” 
 O benchmarking é colocado em prática pela organização normalmente para 
melhorar o desempenho; compreender a posição relativa de custo; obter uma vantagem 
estratégica; e aumentar o índice de aprendizado empresarial (BAIN & COMPANY, 2000). 
 Desse modo, o benchmarking é um instrumento que tem como finalidade a 
melhoria organizacional, através da análise das melhores práticas. Destaca-se que 
devido as particularidades de cada empresa, o benchmarking não pode ser visto como 
cópia ou imitação, mas sim, um processo de aprendizagem. 
 
2.4 Terceirização 
 

A terceirização é um instrumento que a organização busca para concentrar seus 
esforços em sua atividade fim, uma vez que transfere para terceiros a realização de suas 
atividades meio. Conforme Giosa (1995, p.14), a terceirização é: 

 
um processo de gestão, pelo qual são repassadas algumas atividades 
para terceiros – com os quais se estabelece uma relação de parceria – 
ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente 
ligadas ao negócio em que atua. 
 

 Usos mais comuns, desse instrumento, conforme Bain & Company (2000), é para 
reduzir custos operacionais; instituir uma disciplina operacional; aumentar a produtividade 
e a flexibilidade do processo de produção; alavancar a competência e a inovação das 
empresas terceirizadas especializadas; estimular a utilização das melhores práticas 
comprovadas nas atividades internas; evitar o investimento de capital particularmente em 
épocas de incerteza; e liberar recursos - pessoal e tempo - para concentrar-se em suas 
competências essenciais. 
 Portanto, trata-se de um instrumento de gestão que vem ao encontro das 
empresas que buscam a otimização de seus processos, a fim de obter uma maior 
satisfação de seus clientes. No entanto, ao terceirizar áreas e/ou atividades na empresa, 
os gestores devem analisar os prós e contras. 
 
2.5 Aferição da satisfação do cliente 

 
Segundo Berry (1995), as abordagens de pesquisa de satisfação são: 

levantamentos transacionais; levantamento em todo o mercado; disfarçar-se de cliente; 
avaliações dos serviços; painéis consultivos de clientes; entrevistas com grupos de foco; 
relatório de campo dos funcionários e pesquisa entre os funcionários. 

O segredo para manter e conquistar o cliente está em se criar na mente das 
pessoas uma experiência de satisfação. Quando as pessoas que entram em contato com 
o cliente conseguem completar a imagem que ele traz incompleta em sua mente, cria-se 
um relacionamento que gera satisfação. A partir daí boa parte do negócio está garantida. 
 De acordo com relatório publicado pela Bain & Company (2000), os usos mais 
comuns desse instrumento são para: mensurar a satisfação dos clientes - o sucesso da 
empresa na satisfação e retenção dos clientes; refletir no lucro um índice maior de 
retenção de clientes; descobrir as causas básicas de os clientes abandonarem a 



empresa; e criar métodos para lidar com as causas principais que levam ao abandono 
por parte dos clientes. 
 
2.6 Estratégias de crescimento 
 
 O nível da estratégia de crescimento, conforme, Wright, Kroll e Parnell (2000, 
p.153), é empresarial, sendo “destinada a aumentar os lucros, vendas e/ou participação 
no mercado.” Com o intuito de expandir o negócio, as organizações procuram identificar 
tendências emergentes e criar ou comprar novas empresas lucrativas. 
 O crescimento organizacional pode ser alcançado de várias formas. Dentre elas, 
destacam-se as estratégias de crescimento interno, da integração horizontal; 
diversificação horizontal relacionada; da diversificação horizontal não relacionada; da 
integração vertical de empresas relacionadas; da integração vertical de empresas não 
relacionadas, das fusões e das alianças estratégicas (WRIGHT, KROLL e PARNELL, 
2000, p.132). 
 Por sua vez, melhorar o desempenho estratégico e financeiro da empresa; 
melhorar os resultados (tanto top line como bottom line); e contrabalançar (ou evitar) os 
efeitos adversos de seguidos programas de downsizing e redução de custos são os usos 
comuns desse instrumento de gestão (BAIN & COMPANY, 2000). 
 
2.7 Alianças estratégicas 

 
As alianças estratégicas surgem quando organizações passam a ver na 

cooperação um importante caminho para se alcançar crescimento com maior rapidez, 
talento e credibilidade. Para tanto, as empresas começaram a compartilhar informações, 
tecnologia, compromissos, oportunidades, riscos e objetivos, assim também como o 
sucesso organizacional em um dado mercado. 

Segundo Lewis (1992), numa aliança estratégica, as empresas cooperam em 
nome de suas necessidades mútuas e compartilham dos riscos para alcançar um objetivo 
comum. Sem uma necessidade mútua as empresas podem ter o mesmo objetivo, mas 
cada uma pode atingi-lo sozinha. Se elas não compartilharem de riscos significantes, não 
poderão esperar compromissos mútuos. As empresas somente dividem riscos se 
necessitam uma da outra para atingir o mesmo objetivo. 
 As intenções da empresa em utilizar a aliança estratégica são de: reduzir custos 
por meio de economias de escala ou aquisição de mais conhecimentos; aumentar o 
acesso a novas tecnologias; inibir os concorrentes; entrar em novos mercados; reduzir o 
tempo de ciclo; melhorar as atividades de pesquisa e desenvolvimento; e melhorar a 
qualidade (BAIN & COMPANY, 2000). 
 
2.8 Remuneração por desempenho 

 
Como ferramenta para facilitar o alcance das metas da organização tem-se a 

dinâmica de remuneração por desempenho que é uma estratégia atual. A utilização 
correta desse instrumento pode ajudar as organizações a chegarem ao sucesso 
empresarial e pode ser a base para que os trabalhadores possam entender a sua 
contribuição na geração de riqueza. Para que isso ocorra, deve-se orientar e esclarecer 
os trabalhadores no sentido de que estes possam compreender a sua importância na 
empresa. 

O programa de remuneração por desempenho se dá através do estabelecimento 
de metas e indicadores que podem ser vinculados a determinados setores, 
departamentos ou divisões da empresa. Desta forma, pode-se trabalhar com objetivos e 
metas diferentes para cada setor, respeitando as particularidades de cada área. 

Para Wood Jr. e Picarelli Filho (1999, p.114), os objetivos da remuneração por 
desempenho são: a) vincular o desempenho e a recompensa de forma a estimular o 



indivíduo e o grupo a buscarem a melhoria contínua; b) partilhar os bons e maus 
resultados da empresa; e c) transformar custo fixo em custo variável.  

De acordo com relatório publicado na HSM pela Bain & Company (2000), os usos 
comuns da remuneração por desempenho são para manter os funcionários de mais alto 
desempenho; motivar o desempenho desejado; e controlar custos. 
 
2.9 Segmentação de clientes 
 
 A segmentação de mercado é o processo pelo qual as organizações dividem seu 
mercado total em grupos de potencias compradores com necessidades, desejos, 
percepção de valores ou comportamentos de compra semelhantes (CHURCHILL Jr. e 
PETER, 2000). 
 Pode-se, então, dizer que este instrumento de gestão tem como pressuposto 
segmentar a clientela, classificando-a conforme categorias pré-determinadas pela 
organização, como: faixa etária, estilo de vida, faturamento, classe social, entre outros 
fatores. 

A segmentação de clientes é usada para atribuir prioridades ao desenvolvimento 
de novos produtos; desenvolver programas personalizados de marketing; escolher 
características específicas para os produtos; estabelecer opções de serviço apropriadas; 
criar uma estratégia ideal de distribuição; e determinar políticas de preço apropriadas 
(BAIN & COMPANY, 2000). 
 
2.10 Competências essenciais 

 
Para Fleury e Fleury (2000), competência significa ter visão estratégica, ou seja, 

conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, identificando 
oportunidades e alternativas, de forma a agregar valor social para o indivíduo e valor 
econômico para a organização. 

Segundo Prahalad e Hamel (1995, p.298), as competências essenciais são “o 
aprendizado coletivo na organização, especialmente como coordenar as diversas 
habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de tecnologias.” 

Neste sentido, a competência abrange conhecimentos e esquemas de percepção, 
pensamento, avaliação e ação, com vistas a desenvolver respostas inéditas, criativas e 
eficazes. Salienta-se que o conhecimento adquirido tem que ser colocado em prática, só 
assim os desenvolvimentos de competências irão agregar valor às atividades e à 
organização. 
 É freqüentemente utilizada para criar posições e estratégias competitivas que 
explorem os pontos fortes da empresa; criar elos entre várias unidades comerciais e 
funcionais; e integrar a utilização da tecnologia à execução dos processos empresarias 
(BAIN & COMPANY, 2000). 
 
2.11 Gestão da qualidade total (TQM) 

 
A gestão da qualidade total parte do reconhecimento das necessidades dos 

clientes, que não são apenas os consumidores, mas também os empregados, os 
acionistas e a sociedade. Além disso, estabelece padrões para o atendimento dessas 
necessidades, a partir de uma visão estratégica aliada a uma abordagem humanista. 

A gestão para a qualidade total, conforme Merli (apud MARTINS e TOLEDO, 
1998), apresenta esses princípios: a) qualidade em primeiro lugar: satisfação dos 
clientes; b) marketing: orientação para os clientes; o próximo processo é um cliente; c) 
gestão baseada em fatos: abordagem científica orientada pelos dados; d) gerência de 
processos: planejamento e execução preventivos; e) gestão para o cliente interno ou 
externo: o mercado é a chave para a qualidade; atenção dos pontos vitais; ações 
preventivas para eliminar erros recorrentes; e f) respeito aos empregados: participação 
total e comprometimento e envolvimento da alta administração. 



Neste sentido, pode-se dizer que a gestão da qualidade total tem como objetivo a 
satisfação total dos clientes, através de uma gestão por processos, baseada em fatos e 
dados, voltada para a correção e prevenção de erros, tendo com pressuposto a melhoria 
nos padrões de desempenho.  

É comum o uso desse instrumento para aumentar a produtividade; reduzir os 
custos de refugo e retrabalho; aumentar a confiabilidade do produto; reduzir o tempo de 
lançamento de novos produtos; reduzir os problemas ligados aos serviços ao cliente; e 
aumentar a vantagem competitiva (BAIN & COMPANY, 2000). 

 
2.12 Redução do tempo de ciclo 
  

Com o propósito de atender as exigências dos clientes, a redução do tempo de 
ciclo é um instrumento de gestão que estuda formas de melhoria no desempenho das 
atividades que agregam valor sob a ótica do cliente. 

Para Carter, Melnyk e Handfield (1995), a redução do tempo de ciclo atende a 
dois princípios básicos: a redução do tempo do ciclo do pedido de ser implementada nas 
atividades do processo produtivo, importante para o consumidor, após criteriosa análise 
dos fluxos da empresa; e deve ser alcançada, tanto diminuindo o tempo médio de 
entrega do produto ou serviço ao consumidor, quanto aumentando a confiabilidade dos 
prazos negociados. 

Conforme Bain & Company (2000), os usos comuns deste instrumento de gestão 
são: a) aumentar a produtividade e a eficiência dos funcionários; b) aumentar a margem 
de lucro de produtos ou serviços reduzindo os custos de produção e os estoques; c) 
atender melhor as necessidades dos clientes encurtando o ciclo de desenvolvimento de 
produtos; e d) permitir um número maior de alterações de um período de tempo mais 
curto. 

Portanto, o instrumento de gestão redução do tempo de ciclo tem como 
pressuposto a diminuição ou até mesmo eliminação dos gargalos que prejudicam a 
eficiência no atendimento ao cliente. 

 
2.13 Reengenharia 

 
O instrumento de gestão reengenharia na visão de Hammer e Champy (1994, 

p.22), “é o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais 
que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de 
desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade.” 

Mocsányi (1994, p.67) ressalta que “a reengenharia é um conjunto de conceitos 
que devem ser adicionados aos esforços de sobrevivência e crescimento das empresas 
nesta era de competência”. Ou seja, um instrumento que busca proporcionar 
mecanismos ou formas de melhoria de desempenho e consequentemente crescimento. 

Para Lowenthal (1994, p.148), “a reengenharia é o repensar fundamental e o 
redesenhar dos processos e da estrutura organizacional, focando os valores centrais da 
organização a fim de atingir melhorias drásticas como: redução de custos, aumento da 
qualidade dos produtos e serviços, aumento da participação no mercado e lucros”. 
 De forma abrangente, a utilização da reengenharia por parte das empresas é 
para: reduzir o custo e o tempo de ciclo; e melhorar a qualidade. 
 
2.14 Balanced scorecard 

 
Kaplan e Norton (2000) explanam que o BSC (The Balanced Scorecard) focaliza 

justamente os pontos que precisam de melhoria na organização, traduzindo os fatores 
que estão impedindo a organização a atingir o sucesso, já que ela direciona as medidas 
da empresa para realização de uma estratégia unificada. 

Portanto, o BSC é um sistema de gestão estratégico, que conecta a estratégia de 
longo prazo aos planos de curto prazo e não tem só como base indicadores financeiros, 



pois tem vinculado à estratégia organizacional indicadores não financeiros para avaliação 
do desempenho. 

Pode ser utilizado pelas organizações para esclarecer ou atualizar uma estratégia 
empresarial; associar objetivos estratégicos a alvos de longo prazo e orçamentos anuais; 
acompanhar os elementos-chave da estratégia empresarial; incorporar os objetivos 
estratégicos ao processo de destinação de recursos; facilitar mudanças na organização; 
comparar o desempenho de unidades de negócio geograficamente diversas; e aumentar 
a compreensão da visão e da estratégia corporativas em toda a empresa (BAIN & 
COMPANY, 2000). 
 
2.15 Gestão do relacionamento com o cliente (CRM) 

 
Gerência de relacionamento com clientes é uma abordagem empresarial 

destinada a entender e influenciar o comportamento dos clientes, por meio de 
comunicações significativas para melhorar as compras, a retenção, a lealdade e a 
lucratividade deles. CRM é um processo interativo que transforma informações sobre os 
clientes em relacionamentos positivos com os mesmos (SWIFT, 2001). 

O Customer Relationship Management (CRM) não é nem um conceito nem um 
projeto. Ao contrário, é uma estratégia de negócios que visa entender, antecipar e 
administrar as necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma organização. É uma 
jornada de estratégias, processos, mudanças organizacionais e técnicas pelas quais a 
empresa deseja administrar melhor seu próprio empreendimento acerca do 
comportamento dos clientes. Acarreta em adquirir e distribuir conhecimento sobre os 
clientes e usar estas informações  por meio de vários pontos de contato e equilibrar 
rendimentos e lucros com o máximo de satisfação dos clientes. No entanto, CRM é uma 
estratégia que precisa ajustar-se a cada segmento do mercado, e é aí que o desafio e a 
oportunidade se encontram (BROWN, 2001). 

É comum o uso do CRM para mensurar a satisfação dos clientes – o sucesso da 
empresa na satisfação e retenção dos clientes; refletir no lucro um índice maior de 
retenção de clientes; descobrir as causas básicas dos clientes abandonarem a empresa; 
cria métodos para lidar com as causas principais que levam ao abandono por parte dos 
clientes (BAIN & COMPANY, 2000). 
 
2.16 Planejamento de cenário 
 
 Segundo Porter (1990), cenário é “uma visão internamente consistente daquilo 
que o futuro poderia vir a ser”. Destaca que com a construção de múltiplos cenários uma 
empresa pode explorar sistematicamente as possíveis conseqüências da incerteza para a 
sua opção estratégica. 
 Oliveira (1988) classifica os cenários estratégicos alternativos em três grupos: a 
situação otimista, a situação provável e a situação pessimista. Afirma ainda que para o 
estabelecimento de cenários estratégicos alternativos é necessário: a identificação dos 
elementos do ambiente empresarial considerado, o estabelecimento do sistema de 
informações estratégicas e a estruturação e elaboração dos cenários alternativos. 

A utilização do planejamento de cenários é para atingir um nível mais elevado de 
aprendizado organizacional; trazer à tona e questionar crenças implícitas ou amplamente 
difundidas e hipóteses sobre a empresa e seu possível futuro; identificar as alavancas 
que causarão maior impacto no futuro da companhia; transformar o planejamento a longo 
prazo em uma experiência vital e compartilhada; desenvolver uma visão ampla e 
diferenciada do futuro; incorporar a globalização e a administração das mudanças à 
análise estratégica; e criar planos de contingência para reagir decisivamente às 
alterações em seu meio (BAIN & COMPANY, 2000). 
 
2.17 Gestão do conhecimento 

 



A gestão do conhecimento está, conforme Fleury e Fleury (2000, p.33), imbricada 
nos processos de aprendizagem nas organizações, conjugando três processos: aquisição 
e desenvolvimento de conhecimento, disseminação e construção de memórias, em um 
único processo coletivo de elaboração das competências necessárias à organização.  

Teixeira Filho (2000, p.22) explicita que é a coleção de processos que governam a 
criação, disseminação e utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos. 
É uma nova confluência entre tecnologia da informação e administração, um novo campo 
entre a estratégia, cultura e os sistemas de informação da organização. 

Assim sendo, a gestão do conhecimento é uma estratégia que busca transformar 
bens intelectuais da organização em maior produtividade, novos valores e aumento de 
competitividade. A organização, ao escolher esse instrumento de gestão, tem como 
propósitos: melhorar o custo e a qualidade dos produtos e dos serviços existentes; 
reforçar e ampliar as atuais competências da companhia pela administração do ativo 
intelectual; melhorar e acelerar a disseminação do conhecimento por toda a empresa; 
aplicar novos conhecimentos para melhorar os comportamentos; e estimular a inovação 
mais rápida e ainda mais lucrativa de novos produtos. 
 
2.18 Análise de valor para o acionista 
 

A gestão das empresas vem revelando avanços em sua forma de atuação, saindo 
de uma postura convencional da busca do lucro e rentabilidade para um enfoque 
preferencialmente voltado à riqueza dos acionistas. Através da análise de medidas 
financeiras tradicionais (lucro e rentabilidade) é impossível identificar se a empresa está 
criando ou destruindo valor.  

O EVA (Economic Value Added) é importante porque, entre outras condições 
relevantes, associa o custo de oportunidade do capital ao investimento realizado, 
ressaltando a eficácia da administração da empresa. Empresas que convivem com uma 
gestão baseada no valor têm uma visão mais direcionada à concepção dos negócios, à 
continuidade do empreendimento e ao objetivo de maximização da riqueza de seus 
acionistas. 

Além disso, pode ainda ser considerado como um instrumento de mudança 
comportamental, pois sempre que a empresa tomar suas decisões, deve alinhá-las aos 
valores dos reflexos que elas produzirão no EVA da corporação. Esse deve ser um 
novo e permanente comportamento, também a conscientização de todos, empregados e 
administradores, de que seus benefícios devem vincular-se aos seus esforços 
desenvolvidos para obtenção de resultados que alavanquem o valor do EVA e, 
conseqüentemente, aumentem o valor da empresa para os acionistas. 
 Ressalta-se que este instrumento de gestão é utilizado normalmente para avaliar 
o desempenho da empresa ou do portfólio de negócios; testar as hipóteses que norteiam 
os planos de negócio; e determinar prioridades para explorar todo o potencial de cada 
empresa (BAIN & COMPANY, 2000). 
 
2.19 Integração da cadeia de suprimentos 

 
O International Center of Competitive Excellence define cadeia de suprimentos 

(Supply Chain Management) como sendo “a integração dos processos do negócio desde 
o usuário final até os fornecedores originais que proporcionam os produtos, serviços e 
informações, afim de agregar valor para o cliente” (MACHLINE e AMARAL Jr., 1998, 
p.65). 

A integração da cadeia de suprimentos por algumas vezes tem seu conceito 
confundido com o de logística. No entanto, ressalta-se que: 

 
logística é a parcela do processo da cadeia de suprimentos que planeja, 
implanta e controla o fluxo eficiente e eficaz de matérias-primas, 
estoque em processo, produtos acabados e informações relacionadas, 



desde seu ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de 
atender aos requisitos dos clientes (COUNCIL OF LOGISTICS 
MANAGEMENT, 2003). 

 
Dornier et al. (2000) conceitua logística como gestão de fluxos entre funções de 

negócios. Os fluxos estariam divididos em dois tipos principais: fluxo de informação e 
fluxo de materiais. Bowersox e Closs (2001, p.43) esclarecem que, para as empresas 
terem sucesso, é necessário a integração desses dois fluxos. As informações recebidas 
dos clientes ajudariam nas vendas, previsões e pedidos, ativando a compra de 
suprimentos para transformação e logo após a transferência com valor agregado de 
produtos para os clientes. 
 
2.20 Gestão baseada em atividades (ABM) 
  

A partir dos dados gerados pelo método de custeio baseado em atividades - ABC 
(Activity Based Costing), o ABM (Acitivity Based Management) proporciona ao gestor 
informações importantes para o processo decisório. Um dos motivos é pelo fato de 
identificar as atividades que não agregam valor ao cliente.  

A abordagem da gestão baseada em atividades está na identificação de todas as 
atividades desempenhadas na organização e na análise dos custos. Para Ching (1995, 
p.54) uma gestão baseada em atividades fornece informações que ajudam a fazer as 
perguntas corretas e possibilita responder a elas. Isto porque este enfoque parte da 
premissa de que, para entender como os recursos estão sendo utilizados, é necessário 
compreender como as atividades são realizadas. O custeio das atividades possibilita a 
visão de como os recursos estão sendo usados e como gerenciá-los. 
 No relatório publicado na HSM Management (2000) a Bain & Company explana 
que “a administração baseada em atividades aumenta a precisão das informações a 
respeito de custo ao estabelecer uma correlação mais exata entre as despesas gerais e 
outros custos indiretos e produtos ou segmentos de clientes.” Além disso, mostra a 
utilidade desse instrumento de gestão, a saber: recalcular o preço dos produtos e otimizar 
o projeto de novos produtos; reduzir custos; e influenciar o planejamento estratégico e 
operacional. 
 Considerando os instrumentos de gestão elencados neste trabalho, nota-se que 
cada um possui suas particularidades. Neste sentido, a decisão da utilização desses 
instrumentos depende das características e dos objetivos de cada organização. Na 
seqüência, será apresentada a metodologia utilizada neste estudo. 
 
 
 
3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 O delineamento da pesquisa adotado caracteriza-se como sendo um estudo 
exploratório. De acordo com Tripodi, Fellin e Meyer (1981, p.64), o estudo exploratório 
tem por finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias a fim de 
fornecer hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

Através das pesquisas realizadas pela Bain & Company nos anos de 2000, 2001, 
2002 e a projeção para 2003, que utiliza em seu relatório 25 instrumentos de gestão, foi 
efetuado um corte horizontal, no sentido de considerar para análise, nesse estudo, os 
instrumentos que alcançaram o percentual acima de 20% de utilização, no Brasil, o que 
resultou em 20 instrumentos. 
 A Bain & Company faz esta pesquisa desde 1993. Em seu nono ano de realização 
contou com a participação de 6.323 respondentes em 70 países, entre América do Norte, 
Europa, Ásia, África e América do Sul. Os dados obtidos na pesquisa são publicados de 
forma segmentada por países. Na América do sul, o Brasil foi um dos países 
pesquisados. 



As informações das empresas catarinenses são oriundas de um estudo 
exploratório realizado por Carla Amarilho Sagaz, em sua dissertação de mestrado 
defendida em 2002. Para tal, replicou o questionário com os instrumentos de gestão 
utilizados na pesquisa da Bain & Company, em 14 empresas, com o corte referido, isto é, 
considerando os 20 instrumentos de gestão mais apontados por empresas brasileiras. 

Os dados coletados foram organizados e, em seguida, procedeu-se à uma análise 
descritiva, que, segundo Oliveira (1997, p.28), tem por finalidade “observar, registrar e 
analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito de conteúdo”. 
 Portanto, os dados tabulados e analisados são de fontes secundárias. Para a 
identificação dos instrumentos de gestão utilizados no mundo e no Brasil, foram extraídos 
dados da pesquisa realizada pela Bain & Company. Por sua vez, para os utilizados em 
empresas catarinenses, foram extraídos dados da dissertação de mestrado de Carla 
Amarilho Sagaz (2002). 
 
 
 
4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

A análise dos dados da amostra procura descrever a tendência das 
empresas pesquisadas, quanto à utilização dos instrumentos de gestão no âmbito 
mundial, brasileiro e catarinense. 
. Inicialmente, a Tabela 1 mostra a tendência do uso dos vinte instrumentos de 
gestão em todo mundo. 
 
Tabela 1: Utilização dos 20 principais instrumentos de gestão no mundo 

Utilização no mundo 
2000 2001 2002 2003 * Instrumentos de gestão  

% % % % 
1 Planejamento Estratégico 76 86 89 89 
2 Missão/Visão 70 78 84 83 
3 Benchmarking 69 80 84 87 
4 Terceirização 63 71 78 81 
5 Aferição da Satisfação do Cliente 60 78 78 82 
6 Estratégias de Crescimento 55 74 76 79 
7 Alianças Estratégicas 53 70 69 73 
8 Remuneração por Desempenho 52 70 76 79 
9 Segmentação de Clientes 51 68 79 80 
10 Competências Essenciais 48 65 75 78 
11 Gestão da Qualidade Total (TQM) 41 57 57 60 
12 Redução do Tempo de Ciclo 39 55 59 53 
13 Reengenharia 38 48 54 56 
14 Balanced Scorecard 36 51 62 65 
15 Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) 35 72 78 82 
16 Planejamento de Cenário 33 53 70 75 
17 Gestão do Conhecimento 32 57 62 67 
18 Análise de Valor para o Acionista 32 49 52 58 
19 Integração da Cadeia de Suprimentos 32 53 52 56 
20 Gestão Baseada em Atividades (ABM) 31 48 50 60 

* 2003 é uma projeção da utilização dos principais instrumentos de gestão 

Fonte: Bain & Company (2003) 
 



 Através dos dados obtidos das pesquisas apresentadas na tabela 1, verifica-se a 
evolução quanto à utilização dos instrumentos de gestão no mundo. Para melhor 
visualizar, na Figura 1 demonstra-se a tendência do uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
Nº Instrumentos de gestão Nº Instrumentos de gestão 
1 Planejamento Estratégico 11 Gestão da Qualidade Total (TQM) 
2 Missão/Visão 12 Redução do Tempo de Ciclo 
3 Benchmarking 13 Reengenharia 
4 Terceirização 14 Balanced Scorecard 
5 Aferição da Satisfação do Cliente 15 Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) 
6 Estratégias de Crescimento 16 Planejamento de Cenário 
7 Alianças Estratégicas 17 Gestão do Conhecimento 
8 Remuneração por Desempenho 18 Análise de Valor para o Acionista 
9 Segmentação de Clientes 19 Integração da Cadeia de Suprimentos 
10 Competências Essenciais 20 Gestão Baseada em Atividades (ABM) 

Figura 1: Taxa de utilização dos instrumentos de gestão no mundo 
 
Como pode ser visualizado na Figura 1, dentre as filosofias/tecnologias 

pesquisadas mundialmente há uma menor tendência no uso para 2003 nos instrumentos, 
Missão/Visão e Redução do Tempo de Ciclo. Sendo que Missão/Visão perde somente 
um ponto percentual, enquanto que a Redução do Tempo de Ciclo iria de 59% em 2002 
passa para 53% em 2003, portanto uma queda de 6% da sua utilização. 

Por outro lado, há uma tendência de maior uso da Gestão Baseada em Atividades 
(ABM). Esse instrumento obteve o maior crescimento no índice de adesão na projeção 
para 2003. Sua utilização em 2002 era de 50% das empresas pesquisadas 
mundialmente, já em 2003 a expectativa de uso é de 60%, portanto um acréscimo de 
10%. 
 Outro levantamento realizado pela Bain & Company diz respeito ao uso desses 
instrumentos no Brasil. A Tabela 2 apresenta os 20 instrumentos de gestão mais usados 
em âmbito brasileiro. 
 
Tabela 2: Utilização dos 20 principais instrumentos de gestão no Brasil 

Utilização no Brasil 
2000 2001 2002 2003 * Instrumentos de gestão 

% % % % 
1 Planejamento Estratégico 89 91 84 83 
2 Missão/Visão 70 74 73 73 
3 Benchmarking 78 83 84 79 
4 Terceirização 62 65 71 65 
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5 Aferição da Satisfação do Cliente 68 84 80 81 
6 Estratégias de Crescimento 55 70 59 69 
7 Alianças Estratégicas 50 66 45 60 
8 Remuneração por Desempenho 61 77 76 77 
9 Segmentação de Clientes 70 80 69 71 
10 Competências Essenciais 32 49 49 56 
11 Gestão da Qualidade Total (TQM) 60 67 61 69 
12 Redução do Tempo de Ciclo 37 45 45 31 
13 Reengenharia 30 33 20 21 
14 Balanced Scorecard 30 56 57 56 
15 Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) 33 67 55 67 
16 Planejamento de Cenário 48 63 49 54 
17 Gestão do Conhecimento 22 50 49 54 
18 Análise de Valor para o Acionista 39 56 47 56 
19 Integração da Cadeia de Suprimentos 43 59 51 54 
20 Gestão Baseada em Atividades (ABM) 32 46 35 48 
* 2003 é uma projeção da utilização dos principais instrumentos de gestão 
Fonte: Bain & Company (2003) 
 
 É possível identificar quais os instrumentos que estão em ascensão e declínio nas 
empresas brasileiras. Para melhor ser vista essa evolução, evidencia-se a mesma na 
Figura 2. 
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 Tem-se a percepção de que todas as filosofias/tecnologias de gestão no de 2000 
para 2001 tiveram um crescimento no número de adeptos. No entanto, em 2001 para 
2002, percebe-se que dentre os 20 instrumentos de gestão, 2 (Competências Essenciais 
e Redução do Tempo de Ciclo) mantiveram o percentual de usuários e somente 3 
(Benchmarking, Terceirização e Balanced Scorecard) obtiveram crescimento. 
 Na projeção para 2003, observa-se que há um aumento considerável na utilização 
nos instrumentos: estratégias de crescimento (de 59% para 69%); alianças estratégias 
(de 45% para 60%); competências essenciais (de 49% para 56%); gestão da qualidade 
total (de 61% para 69%); gestão do relacionamento com o cliente (de 55% para 67%) e 
planejamento de cenário (de 49% para 54%).  
 Por sua vez, infere-se que no Brasil o instrumento de gestão Redução do Tempo 
de Ciclo teve uma queda em sua projeção do número de usuários para 2003, de 45% 
para 31%. Esse fato foi observado também mundialmente, onde a diminuição chega a 6 
pontos percentuais, de 59% para 53%. 
 Ressalta-se que a utilização do instrumento Reengenharia, no Brasil, é 
relativamente baixa comparando com o percentual obtido mundialmente. No Brasil, seu 
uso em 2002 foi de 20% com projeção para 2003 de 21%, enquanto que mundialmente o 
percentual obtido foi de 54% para 2002 e a expectativa para o ano seguinte de 56%. 
 Com base na pesquisa da Bain & Company, surgiram vários trabalhos, entre 
outros, a dissertação de mestrado de Carla Amarilho Sagaz, que procurou estudar a 
utilização de instrumentos de gestão nas indústrias de grande porte de Santa Catarina. 
Na Tabela 3 demonstra-se alguns dados obtidos a partir dessa pesquisa. 
 
Tabela 3: Utilização dos 20 principais instrumentos de gestão em Santa 

Catarina 
Utilização em Santa Catarina 

2000 2001 2002 2003 * Instrumentos de gestão 
% % % % 

1 Planejamento Estratégico 78,57 92,86 92,86 92,85 
2 Missão/Visão 85,71 85,71 92,86 85,71 
3 Benchmarking 57,14 71,43 78,57 85,72 
4 Terceirização 85,71 92,85 85,71 71,43 
5 Aferição da Satisfação do Cliente 57,14 78,57 92,86 85,72 
6 Estratégias de Crescimento 78,57 92,86 92,86 85,71 
7 Alianças Estratégicas 14,29 57,14 57,14 64,29 
8 Remuneração por Desempenho 71,43 71,43 78,57 78,58 
9 Segmentação de Clientes 28,57 57,14 57,14 71,43 

10 Competências Essenciais 28,57 57,14 57,15 64,29 
11 Gestão da Qualidade Total (TQM) 85,71 92,86 92,86 92,85 
12 Redução do Tempo de Ciclo 42,86 57,14 64,28 71,43 
13 Reengenharia 42,86 28,57 28,57 28,57 
14 Balanced Scorecard 21,43 42,86 42,86 42,85 
15 Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) 28,57 57,14 71,43 78,57 
16 Planejamento de Cenário 42,86 71,43 71,42 71,43 
17 Gestão do Conhecimento 28,57 42,86 57,15 71,43 
18 Análise de Valor para o Acionista 42,86 64,28 71,42 71,43 
19 Integração da Cadeia de Suprimentos 35,71 50,00 57,15 78,57 
20 Gestão Baseada em Atividades (ABM) 28,57 57,15 64,28 64,29 

* 2003 é uma projeção da utilização dos principais instrumentos de gestão 
Fonte: Sagaz (2003) 
 



 A Tabela 3 expõe a realidade catarinense no que concerne a utilização dos 
instrumentos de gestão. Os dados registrados na pesquisa em Santa Catarina podem ser 
visualizados graficamente conforme evidenciado abaixo. 
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Figura 3: Taxa de utilização dos instrumentos de gestão em Santa Catarina 
 

Observa-se a expectativa de utilização dos instrumentos de gestão em Santa 
Catarina. Fica evidente uma queda acentuada no uso da Reengenharia a partir do ano 
2001. Sua utilização por empresas catarinenses em 2000 era de 42,86%, sendo que em 
2001 este percentual caiu para 28,57% e permanece constante nos anos de 2002 e 
2003. Esse fato é observado também em nível de Brasil, o mesmo não ocorre 
mundialmente, onde o uso da Reengenharia está em ascensão. 

Outro aspecto evidenciado, diz respeito à Terceirização. Em Santa Catarina, 
assim como no Brasil, a projeção para 2003 é uma redução de empresas utilizando esse 
instrumento. Ressalta-se que a queda mais significativa é em Santa Catarina, a projeção 
para 2003 é de 71,43%, o uso efetivo em 2002 era 85,71%, portanto uma queda de 14,28 
pontos percentuais. 
 
 
 
5. COMPARATIVO ENTRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO UTILIZADOS 

POR EMPRESAS MUNDIAIS, BRASILEIRAS E CATARINENSES 
 

Dentre os 20 instrumentos de gestão utilizados pelas empresas, Reengenharia e 
Balanced Scorecard são os dois menos usados pelas empresas catarinenses. Em 
comparação com as empresas brasileiras, os dois menos usados são Reengenharia e a 
Gestão Baseada em Atividades. Em se tratando de empresas mundiais, há um número 
maior de filosofias/tecnologias que podem ser categorizadas como menos utilizadas: 
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Reengenharia, Análise de Valor para o Acionista, Integração da Cadeia de Suprimentos e 
Gestão Baseada em Atividades. 
 No que se refere aos instrumentos que tiveram maior crescimento na sua 
utilização no período de 2000 a 2002, verifica-se que Alianças Estratégicas teve o maior 
crescimento com praticamente 300% de aumento na sua utilização pelas empresas 
catarinenses, seguido da Aferição da Satisfação do Cliente que cresceu 150% e Gestão 
Baseada em Atividades com 125% de crescimento.  

Em relação às empresas brasileiras, observa-se uma menor variação no 
crescimento do uso dos instrumentos de gestão, sendo que só se verifica um aumento 
considerável em Gestão de Conhecimento, que aumentou 122%; e Gestão de 
Relacionamento com o Cliente, que aumentou 67%. A mesma tendência observada nas 
empresas brasileiras pode ser verificada em relação às empresas mundiais: gestão do 
conhecimento aumentou 94% e gestão do relacionamento com o cliente aumentou 122% 
no período. Outro instrumento que teve considerável aumento no uso foi o Planejamento 
de Cenário com 112%. 
 Somente cinco instrumentos de gestão (benchmarking; redução do tempo de 
ciclo; gestão do relacionamento com o cliente; gestão do conhecimento e integração da 
cadeia de suprimentos) conseguiram manter um crescimento de pelo menos 5 pontos 
percentuais em todos os anos, inclusive na projeção feita para 2003, em relação às 
empresas catarinenses. No Brasil, nenhum instrumento obteve essa seqüência de 
crescimento. No que tange às empresas mundiais, os instrumentos de gestão, 
Planejamento de Cenário e Gestão do Conhecimento conseguiram obter um crescimento 
de 5 pontos percentuais ao ano. 
 Analisando-se a projeção de crescimento esperado dos instrumentos de gestão 
para o ano de 2003, observa-se que há uma expectativa de aumento no uso dos 
instrumentos Integração da Cadeia de Suprimentos em 37%, seguido de Segmentação 
de Clientes e Gestão do Conhecimento com 25%. Em relação à Terceirização tem-se a 
expectativa de decréscimo do seu uso pelas empresas em 17%.  

Na projeção do uso, referente a empresas brasileiras, espera-se um crescimento 
de 37% em Gestão Baseada em Atividades e 33% em Alianças Estratégicas. Por outro 
lado, espera-se uma redução de 31% no uso do instrumento Redução do Tempo de 
Ciclo. No mundo, o maior crescimento é projetado para Gestão Baseada em Atividades, 
que cresceria 20%. Haveria ainda, uma redução de 10% no uso do instrumento Redução 
do Tempo de Ciclo. 
 Em relatório publicado anualmente, a Bain & Company esclarece que embora 
venha se observando um aumento na quantidade de instrumentos de gestão utilizados 
pelas empresas, o nível de satisfação com o seu uso caiu nos últimos anos, tanto em 
nível mundial como brasileiro. 
 
 
 
6. CONCLUSÕES 
 
 Esta pesquisa teve como objetivo a realização de uma análise comparativa do uso 
de instrumentos de gestão entre empresas mundiais, brasileiras e catarinenses. Para 
tanto, inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o assunto. Em uma 
segunda etapa buscou-se fazer um comparativo com os dados das pesquisas realizadas 
pela Bain & Company nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 em nível mundial e 
brasileiro, com os dados obtidos da pesquisa realizada em Santa Catarina. 

Pela análise dos dados constatou-se uma semelhança no percentual de utilização 
de alguns dos instrumentos de gestão. Em Santa Catarina, no Brasil e em âmbito 
mundial, os instrumentos Redução do Tempo de Ciclo e Gestão Baseada em Atividades 
foram os menos usados. No entanto, salienta-se que na projeção para 2003 a Gestão 



Baseada em Atividades aparece em plena ascensão no Brasil e no mundo, 
permanecendo constante em Santa Catarina.  
 Outro fato interessante diz respeito ao percentual de adesão ao instrumento de 
gestão Reengenharia. A adesão pelas empresas brasileiras e especialmente as 
catarinenses é baixa, o mesmo não ocorre mundialmente, onde a Reengenharia 
encontra-se com índices mais altos de utilização e com expectativa de aumento no seu 
uso para 2003. A diferença entre os índices chega a ser maior que 20%.  
 Por meio da análise comparativa percebeu-se que o Planejamento Estratégico é o 
instrumento de gestão mais utilizado em âmbito mundial, brasileiro e catarinense. Sua 
projeção para 2003 é continuar sendo a filosofia/tecnologia de maior adesão entre as 
empresas pesquisadas. 
 Assim conclui-se que há divergências e congruências nos índices de adesão dos 
instrumentos de gestão em âmbito mundial, brasileiro e catarinense. No entanto, ressalta-
se que mesmo com as diferenças, os instrumentos de gestão utilizados mundialmente 
são usados para dar suporte ao processo de gestão pelas indústrias brasileiras e 
catarinenses.  
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