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Resumo: Uma pesquisa em quatro agrupamentos de micro e pequenas empresas produtoras

de artesanato de Minas Gerais revelou que eles possuem graus diferentes de relacionamento

com o fornecedor, com o cliente ou distribuidor, com os concorrentes localizados na mesma

área geográfica e com instituições públicas e privadas de apoio. No entanto, é o efeito

conjunto dessas variáveis que define a capacidade que eles possuem de desenvolver

estratégias competitivas. Por isto, para classificá-los em função da capacidade de

desenvolvimento de estratégias de sobrevivência, foi necessário utilizar um método

multicritério de avaliação de desempenho, baseado na lógica fuzzy.
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1  Introdução

No Brasil, grande parte das atividades produtivas é desenvolvida por micro e pequenas
empresas. Se estas possuem, por um lado, uma grande vantagem – a flexibilidade, em função
da capacidade de se adaptar à dinâmica do mercado – enfrentam, por outro lado, uma séria
desvantagem: a vulnerabilidade trazida pela difícil concorrência com empresas maiores.
Portanto, o fortalecimento dessas empresas é considerado um fator importante para o
desenvolvimento local e regional do país.

Tomaremos, por hipótese, o fato de que pequenas empresas conseguem uma sobrevida
maior, quando se agregam em redes, a fim de auferir externalidades positivas geográficas e
funcionais. Estas compreendem desde um maior poder de barganha com fornecedores e
distribuidores, até uma maior gerência sobre a forma de produção. Por meio da cooperação,
conseguem auferir melhores resultados em virtude de menores custos, melhor qualidade do
produto e maior poder para enfrentar a concorrência.

Assim, uma rede de pequenas empresas pode conseguir sucesso, na medida em que
consegue: a) estreitar as relações com o mercado fornecedor, de modo a obter vantagens
competitivas em relação a preços, prazos e quantidade de insumos; b) estreitar relações com
o mercado comprador, de modo a obter maiores informações sobre a demanda, estabelecer
parcerias com clientes, praticar uma política de preço e prazo compatível com a realidade da
empresa; c) aumentar o nível de cooperação entre as empresas concorrentes, de modo que
possam resolver problemas em comum e estabelecer trocas de informações saudáveis; e d)

manter um sistema de proximidade com instituições públicas e privadas de apoio
(Casarotto & Pires, 2001; Abreu, 2002).

O efeito conjunto dessas variáveis sobre a rede é o que garante o desenvolvimento de
estratégias competitivas, aumentando a flexibilidade e reduzindo a vulnerabilidade de cada
uma das micro e pequenas empresas.

Este trabalho tem por finalidade classificar, por meio de um método multicritério de
avaliação de desempenho, baseado na lógica fuzzy, quatro redes de pequenas empresas
produtoras de artesanato, localizados na região conhecida como Campo das Vertentes, no
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Estado de Minas Gerais, em função da capacidade de desenvolver estratégias competitivas,
tendo como referência o efeito conjunto das seguintes variáveis lingüísticas, que traduzem os
quatro fatores já mencionados: a) grau de relacionamento com o fornecedor; b) grau de
relacionamento com o cliente ou distribuidor; c) grau de relacionamento com os
concorrentes localizados na mesma área geográfica; e d) grau de relacionamento com
instituições públicas e privadas de apoio.

A escolha do método multicritério fuzzy se justifica, segundo Liang & Wang (1991),
por ser o mais apropriado para integrar diferentes variáveis lingüísticas, de modo a selecionar
a melhor dentre todas as alternativas; ou seja, a rede cujas empresas estão mais articuladas.

2  Referencial teórico

2.1  Lógica fuzzy

A lógica fuzzy é uma abordagem que envolve um conjunto de métodos baseados no
conceito de conjunto difuso (fuzzy set) e operações difusas, que possibilita a modelagem
realista e flexível de sistemas.

O aspecto principal desta abordagem consiste na capacidade de capturar com clareza e
concisão as várias nuances dos conceitos psicológicos utilizados pelos seres humanos em seu
raciocínio usual, sem a necessidade de enquadramento obrigatório dentro de modelos por
vezes incompatíveis com o grau de difusão (Oliveira Júnior, 1999).

De acordo com Shaw & Simões (2001), essa lógica contempla aspectos imprecisos no
raciocínio lógico utilizado pelos seres humanos, provendo um método de traduzir expressões
verbais, vagas, imprecisas e qualitativas, comuns na comunicação humana em valores
numéricos. Ou seja, a lógica fuzzy é útil sempre que as variáveis individuais não são definidas
em termos exatos.

Assim, segundo Oliveira Júnior (1999), toda a experiência do especialista pode e deve
ser capturada, transformando a subjetividade em graus de pertinência, dentro do conceito de
conjunto difuso.

2.2  Teoria dos conjuntos fuzzy

Segundo Liang & Wang (1991), a teoria dos conjuntos fuzzy foi introduzida por Zadeh
(1965) para lidar com problemas que envolvem a ausência de critérios precisamente
definidos. Esta teoria tem sido considerada como uma técnica de modelagem eficaz para tratar
situações nas quais se identificam o fenômeno e os critérios fuzzy.

Esse conjunto fuzzy pode ser apresentado como uma espécie de predicado lógico,
cujos valores percorrem o intervalo [0,1]. Define-se função de pertinência como aquela que
estabelece o grau de pertinência de um elemento x em um conjunto nebuloso A, e também
possui sua imagem no intervalo [0,1] (Ross, 2004; Oliveira Júnior, 1999). Assim, num
universo de discurso X, um subconjunto fuzzy A de X é definido pela função de pertinência
fA(x), que mapeia cada elemento x em X para um número real no intervalo [0,1]. Quanto
maior fA(x), mais forte é o grau de pertinência para x em A (Ross, 2004).

2.3  Números fuzzy

De acordo com Liang & Wang (1991), um número fuzzy corresponde a um
subconjunto fuzzy especial de números reais, cuja função de pertinência é um mapeamento
contínuo de R para um intervalo fechado [0,1], que tem as seguintes características:

(1) fB(x) = 0 para todo x ∈∈∈∈ (-∞∞∞∞, αααα] ∪∪∪∪ [δδδδ, ∞∞∞∞);
(2) fB é estritamente crescente em [αααα, β] e estritamente decrescente em [γγγγ, δδδδ];
(3) fB(x) = 1 para todo x ∈∈∈∈ [β, γγγγ];
onde αααα, β, γγγγ e δδδδ são números reais.
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Segundo esses autores, eventualmente, pode ser que αααα = -∞∞∞∞ ou αααα = β ou β = γγγγ ou γγγγ = δδδδ

ou δδδδ = ∞∞∞∞. Em seu artigo “A Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Method for Facility Site

Selection”, os segmentos de linha reta para fB(x) em [αααα, β] e [γγγγ, δδδδ] são empregados. Estes
tipos de números fuzzy são chamados números fuzzy trapezoidais. Um número fuzzy A em R é
um número fuzzy trapezoidal se a função fA: R ���� [0,1] é:

(x – c) / (a – c) c = x = a
1 a = x = b
(x – d) / (b – d) b = x = d
0 outro valor

fA(x) =

com c ≤ a ≤ b ≤ d

O número fuzzy trapezoidal dado pela equação (1) pode ser denotado por (c, a, b, d),
conforme mostra a Figura 1:

fA

1

0 ba dc R

FIGURA 1 - Função de pertinência de um número fuzzy trapezoidal A = {c, a, b, d}

Fonte: Liang & Wang (1991).

De acordo com Liang & Wang (1991), com esta notação e pela extensão do princípio
proposto por Zadeh (1965), as operações algébricas estendidas para números fuzzy

trapezoidais podem ser expressas como:

(1) Trocando o sinal:
-(c, a, b, d) = (-d, -b, -a, -c)

(2) Adição ⊕
(c1, a1, b1, d1) ⊕ (c2, a2, b2, d2) = (c1+c2, a1+a2, b1+b2, d1+d2)

(3) Subtração Θ
(c1, a1, b1, d1) Θ (c2, a2, b2, d2) = (c1-d2, a1-b2, b1-a2, d1-c2)

(4) Multiplicação ⊗
k ⊗ (c, a, b, d) = (kc, ka, kb, kd)
(c1, a1, b1, d1) ⊗ (c2, a2, b2, d2) = (c1c2, a1a2, b1b2, d1d2)
se c1 ≥ 0 e c2 ≥ 0

(5) Divisão Ø
(c1, a1, b1, d1) Ø (c2, a2, b2, d2) = (c1/c2, a1/a2, b1/b2, d1/d2)
se c1 ≥ 0 e c2 > 0

2.4  Variáveis lingüísticas

Segundo Oliveira Júnior (1999), as variáveis lingüísticas se apresentam como os
“tijolos” das proposições difusas, uma vez que: a) possuem conteúdo variável como em uma
linguagem de programação; b) assumem valores lingüísticos (alto, baixo, médio, quente)
representados por conjuntos difusos; e c) possuem identificação nominal.

(1)
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O conceito de variável lingüística é muito útil para lidar com situações que são muito
complexas ou mal definidas para serem racionalmente descritas nas expressões quantitativas
convencionais. Uma variável lingüística é uma variável cujos valores são palavras ou
sentenças em linguagem natural. Por exemplo, ‘peso’ é uma variável lingüística e seus valores
são: ‘muito leve’, ‘leve’, ‘médio’, ‘alto’, ‘muito alto’, etc. (Liang & Wang, 1991). O valor
lingüístico pode ser também representado pelo raciocínio aproximado da teoria dos conjuntos
fuzzy.

3  Metodologia

Para o desenvolvimento do trabalho, foram selecionados quatro agrupamentos (redes)
de micro e pequenas empresas, produtores de artesanato, localizados na região Campo das
Vertentes, no Estado de Minas Gerais, a saber: a) um agrupamento de produtores de artigos
em estanho (G1); b) um agrupamento de produtores de artigos elaborados em teares (G2); c)
um agrupamento de produtores de artigos em ferro (G3); d) um agrupamento de produtores
de artigos em madeira de demolição (G4).

As variáveis estudadas foram: a) grau de relacionamento com o fornecedor (V1); b)
grau de relacionamento com o cliente ou distribuidor (V2); c) grau de relacionamento com
os concorrentes localizados na mesma área geográfica (V3); d) grau de relacionamento com
instituições públicas e privadas de apoio (V4).

Para a coleta de informações, foram aplicados dez questionários para os proprietários
das empresas de cada setor de agrupamento, de modo a levantar os dados a respeito da
importância de cada variável e o peso dessa variável, dentro de cada grupo específico.

Para julgar o grau de importância lingüística de cada variável analisada e o peso dessa
variável para cada entrevistado, foram utilizadas variáveis lingüísticas.

Cada variável lingüística é representada por um número fuzzy. De acordo com Liang &
Wang (1991), um número fuzzy B corresponde a um subconjunto especial de números reais,
cuja função de pertinência fB é um mapeamento contínuo de R para um intervalo fechado
[0,1].

No presente trabalho, as variáveis lingüísticas utilizadas para avaliar o nível de
importância de cada variável e os respectivos números fuzzy associados estão representados
no Quadro 1. O conjunto de pesos (W) empregados foi dado por W = {MB, B, M, A, MA},
em que MB = ‘Muito Baixo’, B = ‘Baixo’, M = ‘Médio’, A = ‘Alto’ e MA = ‘Muito Alto’.

Quadro 1- Variáveis lingüísticas utilizadas para a avaliação do grau de importância dos critérios e
seus respectivos números fuzzy

Variáveis Lingüísticas Símbolo Números Fuzzy

Muito baixo MB 0 0 0 0,3
Baixo B 0 0,3 0,3 0,5
Médio M 0,2 0,5 0,5 0,8
Alto A 0,5 0,7 0,7 1

Muito alto MA 0,7 1 1 1
Fonte: Dados da pesquisa.

Porém, foi avaliado também o peso da presença de cada variável em agrupamento de
pequenas empresas, na visão dos entrevistados. Essas variáveis e seus respectivos números
fuzzy estão representados no Quadro 2. O conjunto de pesos (S) empregados foi dado por S =
{MP, MPeP, P, PeR, R, ReB, B, BeMB, MB}, em que MP = ‘muito pobre’, P = ‘Pobre’, R
= ‘Razoável’, B = ‘Bom’, MB = ‘Muito Bom’, MPeP = ‘entre Muito Pobre e Pobre’, PeR =
‘entre Pobre e Razoável’, ReB = ‘entre Razoável e Bom’ e BeMB = ‘entre Bom e Muito
Bom’.
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Quadro 2 - Variáveis lingüísticas utilizadas para a avaliação do peso dos critérios

Variáveis Lingüísticas Símbolo Números Fuzzy

Muito pobre MP 0 0 0 0,2
Entre muito pobre e pobre MPeP 0 0 0,2 0,4
Pobre P 0 0,2 0,2 0,4
Entre pobre e razoável PeR 0 0,2 0,5 0,7
Razoável R 0,3 0,5 0,5 0,7
Entre razoável e bom ReB 0,3 0,5 0,8 1
Bom B 0,6 0,8 0,8 1
Entre bom e muito bom BeMB 0,6 0,8 1 1
Muito bom MB 0,8 1 1 1

Fonte: Dados da pesquisa.

Em geral, o desenvolvimento do trabalho seguiu os seguintes passos:
a) Aplicação de dez questionários para cada setor de agrupamento;
b) Identificação, junto aos questionários, dos níveis de importância de cada variável

lingüística, em relação ao nível de articulação do agrupamento no mercado, através da
seguinte notação do conjunto W: ‘Muito Baixo’, ‘Baixo’, ‘Médio’, ‘Alto’, ‘Muito Alto’ (MB,
B, M, A, MA);

c) Identificação das variáveis lingüísticas, presentes no conjunto S, utilizadas por
entrevistador, para avaliar cada agrupamento de PMEs: ‘Muito Pobre’; ‘entre Muito Pobre e
Pobre’; ‘Pobre’; ‘entre Pobre e Razoável’; ‘Razoável’; ‘entre Razoável e Bom’; ‘Bom’, ‘entre
Bom e Muito Bom’; ‘Muito Bom’ (MP; MPeP; P; PeR; R; ReB; B; BeMB, MB);

d) Atribuição de pesos às variáveis de modo a obter o peso totalizado Wt;
e) Atribuição dos pesos às respostas de cada entrevistado, obtendo assim o nível

fuzzy totalizado Sit do agrupamento Gi, sob a variável Vt;
f) Compilação das opiniões dos entrevistados, por meio da média aritmética das

opiniões;
g) Obtenção dos índices fuzzy de melhor adequação de todos os quatro

agrupamentos, por meio da média ponderada obtida pelo cruzamento das informações dos
conjuntos Sit e Wt;

h) Cálculo da classificação de valor (UT(Fi)) associada à cada indicador Fi dos
agrupamentos, utilizando da seguinte equação:

UT(Fi) ≈ [(Zi - x1)/((x2 - x1) – (Ri - Zi)) + 1 – (x2 - Yi)/((x2 - x1) + (Qi - Yi))]
1/2;

i) Seleção da alternativa com o maior valor de classificação.

4  Resultado e Discussão

4.1  Pesos lingüísticos atribuídos a cada variável de análise e a formação do conjunto W

O conjunto W representa o peso atribuído a cada variável estudada, ou seja, qual a
importância de cada variável estudada em relação às demais. Para obtenção dessa variável,
foram consultados especialistas em PMEs, que defendem a idéia de que, para competirem, as
pequenas empresas têm que fazer parte de um aglomerado de empresas semelhantes, de modo
que possam enfrentar mais facilmente os desafios impostos pelo ambiente externo.

Segundo os especialistas, dentre as quatro variáveis apontadas, a que possui maior
relevância para a sobrevivência está relacionada ao tipo de relação que essas empresas
estabelecem com seus concorrentes. Quando o relacionamento entre elas é de parceria e ajuda
mútua, elas acabam ficando mais fortes para estabelecer relações tanto com os fornecedores
quanto com os compradores. Além disso, a parceria e ajuda mútua levam ao desenvolvimento
de melhores relacionamentos com as entidades de apoio, tanto públicas quanto privadas. Em
virtude disso, os especialistas afirmam que a importância dessa variável é “Muito Alta” (MA).



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

Em segunda relevância, os especialistas apontaram o grau de relacionamento com
instituições públicas e privadas de apoio, uma vez que acreditam que essas instituições são
capazes de apoiar iniciativas das empresas, facilitando o desenvolvimento de estratégias de
sobrevivência da rede como um todo. Por isso, a importância dessa variável, segundo os
especialistas, foi “Alta” (A).

E, como terceira relevância, os especialistas apontaram tanto o relacionamento com o
fornecedor quanto com o cliente num mesmo nível. Esta colocação parte do princípio que, se
as pequenas empresas estiverem articuladas entre si, o relacionamento vantajoso entre
empresa e fornecedor e entre empresa e cliente já acontecerá como conseqüência. Por isso, a
importância dessas duas variáveis, de acordo com os especialistas, foi “Média” (M).

O Quadro 3 mostra os pesos lingüísticos atribuídos a cada variável e os respectivos
números fuzzy.

Quadro 3 - Pesos atribuídos pelos especialistas e os respectivos números fuzzy

Variáveis Relevantes Variável Lingüística Números Fuzzy

Relações com o fornecedor (V1) M (0,2 0,5 0,5 0,8)
Relações com o cliente ou distribuidor (V2) M (0,2 0,5 0,5 0,8)
Relações com os concorrentes (V3) MA (0,7 1 1 1)
Relações com Instituições de apoio (V4) A (0,5 0,7 0,7 1)

Fonte: Dados da pesquisa.

Dessa forma o conjunto Wt é dado por:

W1   = (0,2 0,5 0,5 0,8)
W2   = (0,2 0,5 0,5 0,8)
W3   = (0,7 1,0 1,0 1,0)
W4   = (0,5 0,7 0,7 1,0)

4.2  Pesos atribuídos pelos integrantes de cada agrupamento, em relação às variáveis de
análise e a formação do conjunto S

Os valores lingüísticos no conjunto S são usados pelos tomadores de decisão para
avaliar a conformidade dos agrupamentos de pequenas empresas estudados versus os vários
pesos subjetivos, atribuídos pelos entrevistados.

O conjunto S é definido por meio da equação 2:

Sit = (1/n) x (Sit1 + Sit2 +...+Sitn) para i = 1,2,...m; t = 1,2,...k-1
Sit = (qit, oit, pit, rit) para i – 1,2,...m; t = k

Em que:
i = agrupamento (G1, G2, G3 e G4)
t = variável (V1, V2, V3 e V4)
n = número de questionários aplicados

Fazendo a aplicação da equação 2 nos resultados obtidos por meio dos questionários,
pode-se encontrar a avaliação fuzzy média do agrupamento Gi para a variável subjetiva Vt.
Uma vez que cada entrevistado avaliou o agrupamento do qual pertence (G1, G2, G3 e G4) em
relação a cada variável subjetiva ((G1, G2, G3 e G4), V2, V3 e V4).

4.2.1  Resultado da aplicação de questionários referentes ao relacionamento com os
fornecedores

Os pesos lingüísticos dados, por meio de questionários aplicados, pelos integrantes de
cada agrupamento, no que se refere ao relacionamento com os fornecedores pode ser
visualizado no Quadro 4. O conjunto S, neste caso, mostra a relação entre os agrupamentos
(G1, G2, G3 e G4) e a variável (G1, G2, G3 e G4) (relação com o fornecedor).

(2)
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Quadro 4 – Pesos lingüísticos dados pelos integrantes de cada agrupamento, no que se refere ao
relacionamento com o fornecedor

Agrupamentos Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Estanho (G1) R PeR PeR R R R PeR R PeR PeR
Tear (G2) ReB ReB B B ReB ReB B B ReB ReB
Madeira de Demolição (G3) B B B B ReB BeMB BeMB B B B
Ferro (G4) B B B B B B B B B B

Fonte: Dados da pesquisa.

Após compilar os dados obtidos por meio do questionário no Quadro 4, cada peso
lingüístico foi associado a um número fuzzy anteriormente definido no Quadro 2. Por
exemplo, o questionário 1 do grupo de produtores de artefatos em estanho (G1) atribuiu o
peso lingüístico R para representar a relação dessas empresas com o fornecedor. Esse peso
está associado ao número fuzzy (0,3, 0,5, 0,5, 0,7); o questionário 2, desse mesmo grupo,
atribuiu o peso PeR que está associado ao número fuzzy (0, 0,2, 0,5, 0,7), e assim
sucessivamente.

Após atribuir cada número fuzzy a cada peso lingüístico, foi aplicada a equação 2 para
obter o conjunto Si1, ou seja, o conjunto da relação de cada agrupamento com a variável
“relação com os fornecedores (V1)”, como se vê a seguir:

S11   = 1/10 x ( 1,5 3,5 5,0   7,0 ) = ( 0,15 0,35 0,50 0,70 )
S21   = 1/10 x ( 4,2 6,2 8,0 10,0 ) = ( 0,42 0,62 0,80 1,00 )
S31   = 1/10 x ( 5,7 7,7 8,4 10,0 ) = ( 0,57 0,77 0,84 1,00 )
S41   = 1/10 x ( 6,0 8,0 8,0 10,0 ) = ( 0,60 0,80 0,80 1,00 )

Cabe ressaltar que essa equação 2 é, na verdade, a média aritmética simples do
somatório dos números fuzzy de todos os questionários aplicados por grupo de empresas.

Pode-se perceber pelos resultados que os agrupamentos de madeira de demolição e de
ferro são os que apresentam melhores resultados, no que se refere ao relacionamento com o
fornecedor.

4.2.2  Resultado da aplicação de questionários no que se refere ao relacionamento com
os clientes ou distribuidores

Os pesos lingüísticos dados, por meio de questionários aplicados, pelos integrantes de
cada agrupamento, no que se refere ao relacionamento com os clientes ou distribuidores pode
ser visualizado no Quadro 5. O conjunto S, neste caso, mostra a relação entre os
agrupamentos (G1, G2, G3 e G4) e a variável ‘relação com o cliente ou distribuidor’ (V2).

Quadro 5 - Pesos lingüísticos dados pelos integrantes de cada agrupamento, no que se refere ao
relacionamento com o cliente ou o distribuidor

Agrupamentos Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Estanho (G1) ReB ReB ReB B B ReB B B B ReB
Tear (G2) B BeMB BeMB BeMB B B B BeMB BeMB BeMB
Madeira de Demolição (G3) BeMB BeMB BeMB BeMB BeMB B B BeMB BeMB BeMB
Ferro (G4) R ReB ReB R R ReB R ReB R R

Fonte: Dados da pesquisa.

Após a aplicação da equação 2 foi obtido o conjunto Si2, ou seja, o conjunto da relação
dos agrupamentos com a variável ‘relação com os clientes ou distribuidores’ (V2), como se vê
a seguir:

S12   = 1/10 x ( 4,5 6,5 8,0 10,0 ) = ( 0,45 0,65 0,80 1,00 )
S22   = 1/10 x ( 6,0 8,0 9,2 10,0 ) = ( 0,60 0,80 0,92 1,00 )
S32   = 1/10 x ( 6,0 8,0 9,6 10,0 ) = ( 0,60 0,80 0,96 1,00 )
S42   = 1/10 x ( 3,0 5,0 6,2   8,2 ) = ( 0,30 0,50 0,62 0,82 )
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Percebe-se que, na relação com clientes e distribuidores, os agrupamentos de tear e de
madeira de demolição apresentam os melhores resultados.

4.2.3  Resultado da aplicação de questionários no que se refere ao relacionamento com
os concorrentes localizados na mesma área geográfica

Os pesos lingüísticos dados, por meio de questionários aplicados, pelos integrantes de
cada agrupamento, no que se refere ao relacionamento com os concorrentes localizados na
mesma área geográfica pode ser visualizado no Quadro 6. O conjunto S, neste caso, mostra a
relação entre os agrupamentos (G1, G2, G3 e G4) e a variável ‘relação com os concorrentes
localizados na mesma área geográfica’ (V3).

Quadro 6 - Pesos lingüísticos dados pelos integrantes de cada agrupamento de pequena empresa
estudado, no que se refere ao relacionamento com os concorrentes localizados na mesma área geográfica

Agrupamentos Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Estanho (G1) P P PeR PeR P P PeR P PeR P
Tear (G2) BeMB ReB BeMB B ReB ReB B B B ReB
Madeira de Demolição (G3) ReB ReB B B ReB ReB B B B ReB
Ferro (G4) P P P P P PeR P P PeR P

Fonte: Dados da pesquisa.

Com a aplicação da equação 2 obteve-se o conjunto Si3, ou seja, o conjunto da relação
dos agrupamentos com a variável ‘relação com os com os concorrentes localizados na mesma
área geográfica’ (V3), como se vê a seguir:

S13   = 1/10 x (    0 2,0 3,2   5,2 ) = (      0 0,20 0,32 0,52 )
S23   = 1/10 x ( 4,8 6,0 8,4 10,0 ) = ( 0,48 0,68 0,84 1,00 )
S33   = 1/10 x ( 4,5 6,5 8,0 10,0 ) = ( 0,45 0,65 0,80 1,00 )
S43   = 1/10 x (    0 2,0 2,6   4,6 ) = (      0 0,20 0,26 0,46 )

No relacionamento entre empresas concorrentes, localizadas na mesma área
geográfica, destacam se os agrupamentos de tear e de madeira de demolição.

4.2.4  Resultado da aplicação de questionários no que se refere ao grau de
relacionamento com as instituições de apoio

Os pesos lingüísticos dados, por meio de questionários aplicados, pelos integrantes de
cada agrupamento, no que se refere ao grau de relacionamento com instituições públicas e
privadas de apoio (V4) pode ser visualizado no Quadro 7. O conjunto S, neste caso, mostra a
relação entre os agrupamentos (G1, G2, G3 e G4) e a variável ‘grau de relacionamento com
instituições públicas e privadas de apoio’ (V4).

Quadro 7 - Pesos lingüísticos dados pelos integrantes de cada agrupamento, no que se refere ao grau
de relacionamento com as instituições de apoio

Agrupamentos Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Estanho (G1) MB MB BeMB BeMB BeMB B B MB B B
Tear (G2) P PeR PeR PeR P P PeR R PeR R
Madeira de Demolição (G3) R R R R PeR PeR PeR R PeR R
Ferro (G4) B B B B ReB ReB B B ReB B

Fonte: Dados da pesquisa.

Com a aplicação da equação 2 foi obtido o conjunto Si4, ou seja, o conjunto da relação
dos agrupamentos com a variável “relação com instituições de apoio (V4), como se vê a
seguir:
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S14   = 1/10 x ( 6,6 8,6 9,2 10,0 ) = ( 0,66 0,86 0,92 1,00 )
S24   = 1/10 x ( 0,6 2,6 4,1   6,1 ) = ( 0,06 0,26 0,41 0,61 )
S34   = 1/10 x ( 1,8 3,8 5,0   7,0 ) = ( 0,18 0,38 0,50 0,70 )
S44   = 1/10 x ( 5,1 7,1 8,0 10,0 ) = ( 0,51 0,71 0,80 1,00 )

No que se refere às relações com instituições de apoio, destacam-se os agrupamentos
de artefatos em estanho e de ferro.

4.3  Obtenção dos índices fuzzy de melhor adequação dos agrupamentos

Para a obtenção dos números fuzzy de melhor adequação dos agrupamentos, é
necessário que seja calculada a média ponderada obtida pelo cruzamento das informações dos
conjuntos Wt (conjunto dos pesos atribuídos a cada variável) e Sit (conjunto dos pesos
atribuídos por cada entrevistado em relação ao respectivo agrupamento).

Os números fuzzy que fazem parte do conjunto W são representados por Wt = (ct, at,
bt, dt). Assim, para cada variável, temos um número fuzzy correspondente, conforme é
mostrado abaixo:

Wt   = (ct at bt dt)
W1   = ( 0,20 0,50 0,50 0,80 )
W2   = ( 0,20 0,50 0,50 0,80 )
W3   = ( 0,70 1,00 1,00 1,00 )
W4   = ( 0,50 0,70 0,70 1,00 )

Já os números fuzzy do conjunto Sit deverão estar dispostos em relação ao
agrupamento, ou seja, é necessário relacionar todas as variáveis que estão contidas em um
determinado agrupamento. Por exemplo:

a) o conjunto S1t representa as variáveis analisadas dentro do agrupamento de produtores
de artefatos em estanho:

S1t   = (qit oit pit rit)
S11   = ( 0,15 0,35 0,50 0,70 )
S12   = ( 0,45 0,65 0,80 1,00 )
S13   = (      0 0,20 0,32 1,00 )
S14   = ( 0,66 0,86 0,92 1,00 )

b) O conjunto S2t representa as variáveis analisadas dentro do agrupamento de produtores
de artigos em tear. Assim, o conjunto S2t é dado por:

S2t   = (qit oit pit rit)
S21   = ( 0,42 0,62 0,80 1,00 )
S22   = ( 0,60 0,80 0,92 1,00 )
S23   = ( 0,48 0,68 0,84 1,00 )
S24   = ( 0,06 0,26 0,41 0,61 )

c) O conjunto S3t representa as variáveis analisadas dentro do agrupamento de produtos
em madeira de demolição. Assim, o conjunto S3t é dado por:

S3t   = (qit oit pit rit)
S31   = ( 0,57 0,77 0,84 1,00 )
S32   = ( 0,60 0,80 0,96 1,00 )
S33   = ( 0,45 0,65 0,80 1,00 )
S34   = ( 0,18 0,38 0,50 0,70 )

d) O conjunto S4t representa as variáveis analisadas dentro do agrupamento de produtos
em ferro. Assim, o conjunto S4t é dado por:
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S4t   = (qit oit pit rit)
S41   = ( 0,60  0,80  0,80  1,00 )
S42   = ( 0,30  0,50  0,62  0,82 )
S43   = ( 0,00  0,20  0,26  0,46 )
S44   = ( 0,51 0,71 0,80  1,00 )

Após a separação de todas as variáveis por agrupamento, foi aplicada a equação 3, de
modo a encontrar a média ponderada do cruzamento das informações obtidas nos conjuntos
Sit e Wt. O indicador fuzzy de melhor adequação Fi do i-ésimo agrupamento pode ser obtido
pelo método aritmético padrão.

Fi = (1/k) ⊗ [(Si1 ⊗ W1) ⊕ (Si2 ⊗ W2) ⊕ … ⊕ (Sik ⊗ Wk)]
e
Fi ≈ (Yi , Qi , Ri , Zi),
em que:
Yi = soma da média de Sit x Wt do primeiro número fuzzy

Qi = soma da média de Sit x Wt do segundo número fuzzy

Ri = soma da média do Sit x Wt do terceiro número fuzzy

Zi = soma da média do Sit x Wt do quarto número fuzzy

O F1, ou seja, do primeiro agrupamento, foi igual a:

¼ x (S11 x W1)   = ( 0,008 0,044 0,063 0,140 )
¼ x (S12 x W2)   = ( 0,023 0,081 0,100 0,200 )
¼ x (S13 x W3)   = ( 0,000 0,050 0,080 0,250 )
¼ x (S14 x W4)   = ( 0,080 0,150 0,160 0,250 )

Soma   = ( 0,113 0,326 0,404 0,840 )

O F2, ou seja, do segundo agrupamento foi igual a:

¼ x (S21 x W1)   = ( 0,021 0,078 0,100 0,200 )
¼ x (S22 x W2)   = ( 0,030 0,100 0,115 0,200 )
¼ x (S23 x W3)   = ( 0,084 0,170 0,210 0,250 )
¼ x (S24 x W4)   = ( 0,010 0,050 0,070 0,150 )

Soma   = ( 0,143 0,393 0,497 0,803 )

O F3, ou seja, do terceiro agrupamento, foi igual a:

¼ x (S31 x W1)   = ( 0,029 0,096 0,105 0,200 )
¼ x (S32 x W2)   = ( 0,030 0,100 0,120 0,200 )
¼ x (S33 x W3)   = ( 0,079 0,163 0,200 0,250 )
¼ x (S34 x W4)   = ( 0,020 0,070 0,090 0,180 )

Soma   = ( 0,160 0,425 0,513 0,825 )

O F4, ou seja, do quarto agrupamento, foi igual a:
¼ x (S41 x W1)   = ( 0,030 0,100 0,100 0,200 )
¼ x (S42 x W2)   = ( 0,015 0,063 0,078 0,164 )
¼ x (S43 x W3)   = ( 0,000 0,050 0,065 0,115 )
¼ x (S44 x W4)   = ( 0,060 0,120 0,140 0,250 )

Soma   = ( 0,109 0,337 0,383 0,729 )

Desse modo, pode-se obter os seguintes índices fuzzy de melhor adequação dos
agrupamentos:

Fi = ( Yi Qi Ri Zi )
Estanho (G1) = ( 0,110 0,330 0,400 0,840 )
Tear (G2) = ( 0,143 0,393 0,497 0,803 )
Madeira de Demolição (G3) = ( 0,160 0,425 0,513 0,825 )
Ferro (G4) = ( 0,109 0,337 0,383 0,729 )

(3)
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4.4  Classificação de cada alternativa do indicador fuzzy de melhor adequação

Para a classificação de cada alternativa do indicador fuzzy de melhor adequação, foi
feito o cálculo da classificação de valor (UT(Fi)) associada à cada indicador Fi dos
agrupamentos, utilizando a equação 4.

UT(Fi) ≈ [(Zi - x1)/((x2 - x1) – (Ri - Zi)) + 1 – (x2 - Yi)/((x2 - x1) + (Qi - Yi))]
1/2,

em que:
X1 é o valor mínimo do conjunto Fi = 0,109
X2 é o valor máximo do conjunto Fi = 0,840
Pela equação 4, pode-se encontrar a melhor classificação para os 4 agrupamentos de

pequenas empresas, em função da capacidade de desenvolver estratégias competitivas,
conforme é mostrado no Quadro 8.

De acordo com esse quadro, pode-se perceber que o agrupamento que possui maior
capacidade de desenvolvimento de estratégias competitivas é o agrupamento G3, ou seja, o
agrupamento de produtores de artefatos em madeira de demolição, enquanto o agrupamento
com menor grau é o agrupamento G4, ou seja, dos produtores de artefatos em ferro.

Quadro 8 - Classificação dos agrupamentos de micro e pequenas empresas em função da capacidade
de desenvolver estratégias competitivas, por meio da utilização do método multicritério fuzzy

Agrupamento de Micro
e Pequenas Empresas

Resultado com a
Aplicação do Método

Estanho (G1)  0,428
Tear (G2)  0,479
Madeira de Demolição (G3)  0,502
Ferro (G4)  0,407

Fonte: Dados da pesquisa.

5  Conclusão

O trabalho teve por finalidade classificar (ordenar), em função da capacidade de
desenvolvimento de estratégias de sobrevivência, quatro agrupamentos (redes) de micro e
pequenas empresas produtoras de artesanato, localizados na região conhecida como Campo
das Vertentes, no Estado de Minas Gerais, a saber: um agrupamento de produtores de
artefatos em estanho, um agrupamento de produtores de artefatos em tear, um agrupamento de
produtores de artefatos em madeira de demolição e um agrupamento de produtores de
artefatos em ferro.

Para isso, foi utilizado um método multicritério de avaliação de desempenho,
baseado na lógica fuzzy, tendo como referência o efeito conjunto das seguintes variáveis: a)
grau de relacionamento com o fornecedor; b) grau de relacionamento com o cliente ou
distribuidor; c) grau de relacionamento com os concorrentes localizados na mesma área
geográfica; e d) grau de relacionamento com instituições públicas e privadas de apoio.

Apesar dos agrupamentos terem apresentado resultados diferentes em relação a cada
variável analisada, é o efeito conjunto dessas variáveis que define a capacidade de
desenvolver estratégias competitivas para agrupamentos de micro e pequenas empresas.

Os resultados da pesquisa permitiram concluir que o agrupamento que possui maior
capacidade de desenvolvimento de estratégias competitivas é o agrupamento de produtores de
artefatos em madeira de demolição, enquanto o que possui menor grau é o agrupamento de
produtores de artefatos em ferro.

(4)
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