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1. RESUMO 

O presente artigo tem por intenção analisar os elementos que envolvem as 

organizações, ou seja, alavancas para as empresas rumo ao sucesso e análise de 

fatores que levam ao insucesso. Portanto, elaboramos um modelo, como se fosse 

um passo a passo para que as organizações verifiquem se andam de acordo com os 

estudiosos para que assim possam obter melhores resultados. Atualmente, 

empresas de pequeno e médio porte vão a falência, muitas vezes por não dar a 

devida atenção aos detalhes da organização. Por conta disso, buscamos interpretar 

o que levam as empresas a desenvolver melhores planejamentos através do 

máximo conhecimento da organização, ou seja, compreender qual é o clima e a 

cultura organizacional, tipo de liderança, motivação, competitividade no mercado e 

fatores de sucesso e insucesso. Para a construção da pesquisa buscamos livros de 

especialistas, artigos, periódicos, web sites, bibliografias e revistas, para 

desenvolvermos conceitos esclarecedores de como se obter o reconhecimento para 

se tornar uma empresa respeitada e de bons resultados, e quais atitudes deve-se 

descartar para que não caia na frustração de fecharem as portas. O propósito é 

direcionar a gestão e abordar aspectos que levam as organizações a olhar para si, 

para vencer os desafios impostos a elas.  

Palavras-Chaves: Sucesso e insucesso, gestão, desenvolvimento. 

2. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento empresarial é crucial para se obter vantagens 

competitivas, para isso, é imprescindível o estudo contínuo da empresa como um 

todo. “A estratégia competitiva é uma área de interesse básico para administradores” 

(Porter, 2004, p. XII). Através do conhecimento da organização é que ela se 

modifica, ou seja, assim como um profissional nunca deve parar de aprimorar seus 

conhecimentos, a organização nunca deve parar de se conhecer, pois assim ela se 

torna melhor a cada ciclo de aperfeiçoamento. 

Atualmente, a competitividade aparece assim que as demais empresas 

buscam fazer o que a sua já faz, porém, com a qualidade superior ao de seu produto 

ou serviço. Contudo, sua organização se beneficia competitivamente quando cria 

algum bem que seus concorrentes pensam que é complicado reproduzir. O melhor 



vem quando o seu produto ou serviço tornasse particularidade da sua empresa, 

fazendo com que o seu opositor não consiga reproduzir o mesmo (WAGNER III; 

HOLLENBECK, 2003). 

Afinal, qual a influência do clima e da cultura na organização? Quais 

vantagens as organizações podem obter através de um bom planejamento? Qual a 

importância do ambiente? Quais as causas do insucesso? Como alcançar o sucesso 

empresarial? Essas são algumas das questões abordadas. Portanto, está pesquisa 

está centrada em mostrar as organizações como é importante olhar internamente, 

analisar qual é o propósito da organização, para que fique claro aonde se quer 

chegar e quais são os cuidados que se deve ter. 

3. OBJETIVOS 

Buscamos com esse artigo trazer aspectos organizacionais que ajudam a 

alavancar as empresas, a ideia é trazer a tona as principais áreas que os gestores 

devem estar atentos, e direcioná-lo para o caminho do sucesso através de 

estratégias assertivas, obtendo uma vantagem competitiva sob os concorrentes. 

Assim elencamos os principais assuntos que consideramos importantes para o 

sucesso empresarial nos dias de hoje. 

4. METODOLOGIA 

Metodologia não deve ser confundida com métodos ou técnicas, Gerhardt & 

Silveira (2009) definiu metodologia como: 

“A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se 

chegar ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não deve ser confundida com o 

conteúdo (teoria) nem com os procedimentos (métodos e técnicas). Dessa forma, a 

metodologia vai além da descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a serem 

utilizados na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para 

abordar o objeto de estudo” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 13). 

Para elaboração do artigo, realizou-se uma pesquisa qualitativa, com 

consulta em livros, artigos, periódicos, web sites, revistas e bibliografias a 

veracidade dos conceitos abordados. 

5. DESENVOLVIMENTO 



5.1  Competitividade no Mercado 

De acordo com Costa (2004), a competitividade é relacionada ao que ocorre 

antes das consequências que a organização ira sofrer. “Por exemplo, uma empresa 

não-competitiva pode ter bons resultados num mercado em que os concorrentes 

sofrem barreiras indevidas” (COSTA, 2004, p, 56).  

Para Degen (1989, p. 106-107), a competitividade está relacionada à 

eficácia empresarial, “competitividade é à base do sucesso ou fracasso de um 

negócio onde há livre concorrência”. Degen (1989) conclui ainda que, a empresa 

tendo crescimento e lucro ou não, com a competitividade se desenvolvem e ficam 

mais evidentes que seus concorrentes. 

Para LANDGRAF (2012) o diferencial das organizações está em seu 

produto/serviço, processos efetuados, capacidade, bem feitorias, atendimentos, é 

essencial que a organização busque executar cada processo da melhor maneira 

possível, pois assim ela cria um enorme potencial de competitividade. 

Para serem competitivas as organizações devem conhecer o ambiente 

interno e externo, uma boa relação com o ambiente externo, ou seja, seus 

stakeholders faz com que a organização se destaque entre seus concorrentes, “a 

competitividade é vista como um tipo de relação permeada pela disputa entre 

organizações, por recursos escassos, mas essenciais a sua sobrevivência” 

(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 2010, p. 35). Logo, a organização, quando bem 

relacionada com seus clientes e fornecedores, terá um grande diferencial. 

Competitividade é um método de realizar estratégias para se posicionar, 

consagrar e manter-se no mercado (2004, apud Haguenaver, Ferraz &Kupfer 1996). 

Sendo assim, apenas através do conhecimento interno e externo, torna-se possível 

elaborar uma estratégia e fazer com que organização fique frente ao mercado. 

5.2  Planejamento Estratégico   

A atividade básica de um planejamento empresarial é a definição e 

realização da missão e visão, indicando um rumo e objetivos de curto e longo prazo. 

 Para SERTEK (2007), a importância está na definição de uma missão curta 

e clara, com entendimento de todos para unificar os grupos de interesse e aumentar 



o rendimento da produção de resultados. Através da visão a empresa une seus 

valores comuns, direcionando para os objetivos organizacionais.  

SERTEK; GUINDANI; MARTINS (2007) definem como estratégia o conjunto 

de ações e iniciativas com o propósito de buscar um posicionamento competitivo, e 

afirma que: “O planejamento estratégico é o processo que determina como a 

organização pode chegar onde deseja e o que fará para executar seus objetivos”. 

(SERTEK; GUINDANI; MARTINS, 2007. P. 43). 

Para OLIVEIRA (2009), o termo “estratégico” é a situação em que relaciona 

as oportunidades e ameaças diante seus pontos fracos e fortes, por isso a 

importância da ferramenta SWOT para traçar um planejamento estratégico. E 

acredita também que para facilitar o controle do planejamento estratégico é 

necessário utilizar um processo decisório que ocorrerá antes, durante e depois de 

sua criação e execução, a ferramenta do Ciclo PDCA. 

Segundo SERTEK (2007), após todos os passos serem realizados e 

avaliados é necessário redesenhar o direcionamento, sendo um processo continuo e 

constantes em busca de resultados melhores. 

5.3  Liderança e Motivação 

 5.3.1 Liderança 

Liderança é o conceito de conduzir pessoas procurando sempre transformar 

numa equipe que gera resultados. Consideramos também liderança, como a 

habilidade de motivar, influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para que 

contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da 

equipe e sobretudo da organização. 

5.3.2. Motivação 

Motivação é um conjunto de motivos afim de manifestar e influenciar a 

conduta de uma pessoa. Desta forma, a motivação no trabalho influencia a 

disposição que o funcionário de uma empresa tem para cumprir as suas tarefas. 

Quanto mais motivado está, melhor será seus resultados. Atualmente, é muito 

importante que os gestores consigam motivar os seus trabalhadores, pois dessa 



forma conseguem fazer com que exista a probabilidade de ocorrer um aumento na 

produtividade. 

Concluímos então que - Motivação e liderança são conceitos que estão 

intimamente ligados. Um bom líder deve estar motivado e ao mesmo tempo, deve 

ser capaz de motivar os elementos da sua equipe. 

5.4  Clima e Cultura 

De acordo com Chiavenato (1999), o clima organizacional equivale à 

motivação, pois os seres humanos estão envolvidos em diversos acontecimentos, 

onde eles buscam satisfação e equilíbrio emocional. A motivação influência e muito 

no desempenho dos colaboradores e também no clima. “Clima organizacional é a 

atmosfera psicológica que envolve, num dado momento, a relação entre a empresa 

e seus funcionários” (Luz 2007, p. 13, apud LUZ, S. R.). Para LUZ (2007) as 

organizações têm como dever “ouvir” o que seus colaboradores têm a dizer, pois é 

função da empresa garantir um clima organizacional favorável, o foco das 

organizações deve ser nas pessoas que são quem fazem a organização ser o que 

ela é. Portanto, é dever da empresa que eles sejam recompensados, agradados 

para que possa haver um bom clima organizacional. As organizações devem ter um 

propósito, identificar a sua finalidade e que tipo de clima quer criar na organização 

para os seus colaboradores. 

As organizações são formadas por pessoas, de diferentes localidades e é 

através delas que se cria a cultura organizacional. A cultura organizacional é o 

primeiro aspecto possível de perceber assim que se tem o primeiro contato com a 

empresa. Torna-se mais fácil captar a cultura quando se conhece a localidade que 

ela está situada e também através das crenças e cultura dos colaboradores.  

“À cultura organizacional constitui um dos mais delicados empreendimentos 

no campo da administração, já que envolve aspectos que as empresas mais 

valorizam e que muitas vezes constituem a própria razão de sua existência” (Gil, 

2014, p. 43). Todavia, as organizações que adaptam a cultura “ás mudanças 

ambientais” tem a tendência de se expandir melhor do que aquelas que se negam 

modificar sua cultura e por essa razão acabam ficando para traz enquanto outras 

organizações são favorecidas pelas mudanças do mundo (GIL, 2014). 



5.5  Fatores para o Sucesso Empresarial 

As estratégias de sucesso empresariais são sustentadas na vantagem 

competitiva. Para HITT; IRLAND; HOSKISSON (2005) uma boa estratégia 

empresarial está relacionada à liderança em custos que se baseia em comparação 

do custo inferior ao do concorrente, em muitas vezes dos casos as empresas 

utilizam a padronização para auxiliar nessa redução, e o método de reengenharia 

sem perder a qualidade e satisfação do consumidor. 

Para THOMPSON (2002) a vantagem competitiva em relação à estratégia 

de diferenciação se dá através das fortes características diferenciadas aplicadas no 

produto, quanto mais atrativo o comprador estiver por essas características 

diferenciadas, mais forte a excelência sobre o concorrente. Essa estratégia exige 

identificar a real necessidade do ciente e manter foco em uma determinada 

característica estratégia, como a qualidade ou atendimento ou confiabilidade ou 

rapidez, entre outros. 

Segundo REIMAN (2013), com as mudanças de visão de negócios, os 

líderes acreditam que o propósito ideal para a empresa é a aquela que faz o mundo 

melhor, contemplando as necessidades do próximo. E afirma que “Propósito é uma 

bússola para uma nova direção nos negócios. Fornece um roteiro para que você 

construa uma empresa ou uma marca inspirada por propósito.” (REIMAN, 2013. p. 

24), um exemplo é o Steve Job, que criou um mundo novo, uma nova geração, 

gerando profissões novas. 

Para LEWIS(1992) outro ponto que pode ser considerado importante para o 

sucesso são as alianças estratégicas, uma união entre empresas com necessidade 

mútuas. 

SULL; ESCOBARI; MARTOM (2004) cita que as empresas de grandes 

sucesso nos momentos em que passaram por turbulências, sobreviveram devido a 

facilidade em identificarem e explorarem as oportunidades, a rapidez em agir com as 

ameaças e a flexibilidade em realocar recursos humanos e financeiros. 

6. RESULTADOS 



O intuito de apresentar os resultados é para comprovar a veracidade do que 

foi apresentado no artigo cientifico desenvolvido. Portanto, selecionamos estudos 

para validar a pesquisa. 

6.1. Competitividade 

 

Nota-se na Tabela 3 que os com os níveis de concordância mais altos 

equivalem à variável logística de entrada e logística de saída. Em relação aos itens 

com maiores dificuldades de influência na vantagem competitiva são: infraestrutura 

da empresa, o gerenciamento dos recursos humanos, o desenvolvimento da 

tecnologia, a aquisição, as operações e a assistência técnica.  

6.2. Planejamento Estratégico  

 

Mediante o gráfico, nota-se a importância do planejamento para auxiliar nas 

tomadas de decisões e no impacto positivo que causa nas empresas, aumentando a 

produtividade e a inovação. 

6.3. Liderança e Motivação  



 

Fonte: Pesquisa de Campo (2010). Os Fatores Motivacionais da Usina Clealco Açúcar e 

Álcool S/A 

 

Foram realizadas pesquisas de Campo (2010) na Usina Clealco Açúcar e 

Álcool S/A e constaram-se então, que a maioria dos entrevistados afirmam que a 

liderança e a motivação são bem predominantes na empresa, ou seja, o líder se faz 

presente o tempo todo, pois trabalha e toma decisões em conjunto com os 

subordinados, ouvindo, orientando, motivando e impulsionando os membros. 

6.4. Clima e Cultura  

 

Fonte: Empresas que buscam entender o clima organizacional em seu ambiente de 

trabalho 



Com base no gráfico, pode-se identificar 3 situações e nelas mais de 

64%dos entrevistados se sentem satisfeitos na função, e apenas 6% não se 

sente; 57% dos entrevistados se sentem bem no ambiente de trabalho, e 

apenas1% não; e por fim 42% dos entrevistados se sentem seguros para expor 

suas ideias e 10% não se sentem confortados. 

6.5. Fatores de Sucesso 

 

Referente ao gráfico pode-se identificar que as empresas com índices mais 

baixos são as microempresas, sendo MEI com taxa de sobrevivência de 87% e com 

menor porcentagem as ME com 55% de sobrevivência. Contudo, as empresas 

maiores EPP, Mde e Gde possuem índices acima de 95% de sobrevivência. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da pesquisa, constatamos o tamanho da importância de análise 

das organizações dividida em setores, percebemos que pequenas ações dos 

gestores elevam a satisfação dos colaboradores e que através da mudança as 

organizações conseguem melhores retornos. 

Conforme demonstramos nos resultados, organizações que buscam 

desenvolver seu clima e cultura, ser competitiva, motivadora e estrategista 

conseguem criar vantagens entre seus concorrentes e assim obter o sucesso 

empresarial. O planejamento estratégico auxilia a tomada de decisões, baseado nas 

pesquisas de resultados do planejamento estratégico pode-se observar a 

importância deste item para direcionamento nas tomadas de decisões. A liderança e 



motivação trazem a satisfação necessária aos colaboradores para um melhor 

desempenho, além de criar um bom clima organizacional.  

Portanto, diante a pesquisa, verificamos que se a organização tiver a 

percepção de que é necessário cuidar de cada parte do seu negócio isso afetará de 

forma positiva seus resultados.  
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