
 

Mestrado em Marketing 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE DA PERFORMANCE NAS  

MAIORES EMPRESAS NACIONAIS:  

O CASO DAS STEADY MODERATE PERFORMERS 

 

VERA LÚCIA TOMÁS LANÇA 

 

Orientação: Prof. Doutor José Manuel Cristóvão Veríssimo 
 

 

Júri: 

Presidente: Prof. Doutora Helena do Carmo Milagre Martins Gonçalves 

Professora Auxiliar, do Instituto Superior de Economia e 

Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 

 

Vogais:  Prof. Doutora Patrícia Isabel Ramos Pego Nunes Tavares 

Assistente Convidada, do Instituto Superior de Economia e 

Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 

 

Prof. Doutor José Manuel Cristóvão Veríssimo 

Professor Auxiliar, do Instituto Superior de Economia e 

Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 
 

 Dezembro de 2011 



2 

 

Aos meus pais, que me fizeram a pessoa que sou, pelo seu amor, pelos valores 

transmitidos, pelo apoio e força que sempre me deram. À minha avó, mulher exemplar na 

minha vida e o exemplo de força da natureza que aspiro ser. Ao meu irmão e restantes 

familiares que sempre me apoiaram nos meus passos mais decisivos. 

Aos meus colegas desta jornada académica pelo companheirismo e ensinamentos, 

principalmente à minha “estrela guia”. 

Aos colegas de “labuta”, pela compreensão e apoio. 

Ao meu orientador, Professor Doutor José Veríssimo, pela orientação, presença e 

apoio constantes e pela transmissão de conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

RESUMO 

Ao longo do tempo, as empresas passam, geralmente, por algumas oscilações de 

desempenho, que podem ser mais ou menos agravadas. Existem, igualmente, casos em 

que esse desempenho se mantém estável. A sua performance é condicionada por vários 

factores, sendo uns intrínsecos às empresas, enquanto outros são externos às mesmas. 

Quer isto dizer, que existem vantagens competitivas que as empresas podem controlar, de 

forma mais ou menos directa, enquanto outras escapam ao seu arbítrio. 

O presente estudo propõe-se a analisar os vários factores que contribuem para a 

manutenção do desempenho de algumas empresas. São estas as Estrelas Cintilantes de 

determinado tecido empresarial. Para perceber como as organizações em estudo 

mantiveram o seu nível de performance, é necessário averiguar a forma como a gestão de 

topo e a estratégia impactam a sustentabilidade dessa mesma performance, identificar as 

vantagens competitivas de que as empresas se valem, como optimizam a sua estrutura 

interna ou gerem os seus activos, bem como reforçam os seus atributos e actuam no 

mercado em que se inserem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Estratégia, Competitividade, Sustentabilidade, Performance, Vantagens 

Competitivas. 
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ABSTRACT 

Over time, companies usually experience some fluctuations in their performance, 

which may be more or less aggravated. There are also cases in which this performance 

remains stable. Their performance is affected by various factors, some intrinsic to the 

companies, while others are external to them. This means that there are competitive 

advantages that companies can manage, more or less directly, whilst others are beyond 

their control. 

The purpose of this study is to evaluate the various factors that contribute to the 

maintenance of the performance of some companies. These are the Steady Moderate 

Performers among enterprises in a certain market. To understand how the organizations in 

this field of study maintained their level of performance, it is necessary to determine how 

top management and strategy impact the sustainability of that very same performance, to 

identify the competitive advantages that companies rely on, how they optimize their 

internal structure or manage their assets, as well as to identify how they reinforce their 

attributes and act in the market in which they operate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Strategy, Competitiveness, Sustainability, Performance, Competitive 

Advantage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento 

Tendo como pano de fundo o ranking anual das maiores empresas não 

financeiras portuguesas, o 500E, publicado pela revista Exame e elaborado pela Informa 

D&B Portugal, que se traduz em indicadores económico-financeiros que reflectem a 

performance empresarial, avaliaram-se os factores contributivos para a manutenção da 

rentabilidade contabilística (account profability) em termos de decisão estratégica de 

negócio. Mais concretamente, a análise centrou-se no período entre 1998 e 2009, que se 

subdivide em dois sexénios (um primeiro entre 1998 e 2003 e um segundo entre 2004 e 

2009). 

Ao fazer a análise da performance de empresas nacionais, este estudo assume-se 

como pioneiro em Portugal, tendo estudos anteriores na área sido conduzidos noutros 

países. Um desses estudos foi levado a cabo por McGahan (1999) que identificou vários 

tipos na performance das empresas nos EUA.  

O estudo que aqui se apresenta centra-se na tipologia das Steady Moderate 

Performers, termo de McGahan resultante do estudo anteriormente referido, cuja 

terminologia adaptada se traduz nas Estrelas Cintilantes do tecido empresarial 

português. Tenta-se perceber, de que forma as empresas desta categoria mantiveram 

uma performance equilibrada, ao longo dos anos em análise, e quais os factores que 

mais contribuíram para essa estabilidade de desempenho. Com a presente dissertação, 

pretende-se fundamentar as bases teóricas de gestão, quando avaliado o impacto das 

estratégias na performance das empresas, que são parte da nata do tecido empresarial 

português 

 

1.2. Objectivo 

Através do presente estudo, pretende-se analisar de forma pertinente a gestão 

estratégica no contexto empresarial português, mais concretamente, no que concerne aos 

conhecimentos e uso de Factores Críticos de Sucesso na sustentabilidade das empresas 

inseridas nesse mesmo contexto. 

Com base em entrevistas em profundidade conduzidas com elementos da gestão 

de topo, pretende-se induzir quais foram os efeitos nas decisões estratégicas e de 

conjectura que contribuíram para que as organizações onde se inserem mantivessem de 
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forma mais os menos linear a performance contabilística, ao longo dos dois sexénios em 

análise. Desta forma, pretende-se fazer a indução de proposições dos efeitos da gestão, 

bem como facultar a gestores algum apoio em eventuais decisões de gestão que possam 

ter peso no declínio da sua competitividade e consequente risco de estagnação ou baixa 

da sua performance. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação de Mestrado 

A presente dissertação de mestrado é composta por cinco capítulos. No presente 

capítulo, descreve-se de forma sumária qual o tema em estudo, bem como a justificação 

da relevância do tema para a autora, finalizando-se com a enumeração dos objectivos da 

investigação. 

No segundo capítulo procede-se à revisão de literatura, abarcando as temáticas 

das vantagens competitivas, da performance, da estratégia e da sustentabilidade. 

O capítulo 3 descreve a metodologia aplicada à pesquisa, bem como o processo 

de selecção das empresas participantes no estudo. É apresentado, igualmente, o processo 

de desenvolvimento dos guiões e modelo das entrevistas em profundidade. Finalmente, 

expõe-se o método de tratamento dos dados recolhidos. 

No capítulo 4 procede-se à análise dos dados recolhidos, apresentado os 

resultados da análise qualitativa. Apresenta-se, ainda, o mapa conceptual advindo dos 

dados recolhidos durante o processo de investigação e respectiva análise empírica e 

cruzamento de dados. Finalmente, são apresentadas as proposições emergentes da 

presente pesquisa. 

Conclui-se com o quinto capítulo, onde se expõe a importância das decisões 

estratégicas e respectivos efeitos no desempenho das organizações. Seguidamente, 

procede-se à discussão dos resultados e explicação dos contributos da presente 

dissertação, não apenas para a teoria, mas também para a gestão. Finaliza-se a presente 

dissertação enumerando as suas limitações e lançando o mote para investigações 

futuras. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Vantagens Competitivas 

Apesar de ser um termo comummente utilizado quando nos referimos a 

estratégia, a definição de vantagem competitiva nem sempre gera consenso entre os 

diferentes autores (Ma, 2000). Se, por vezes, se trata de um conceito empregue para 

fazer referência à superioridade de activos (assets) e competências (skills) de uma 

empresa/organização, por outras é utilizado como algo alusivo ao posicionamento 

superior no mercado, referente ao valor que essa empresa/organização tem para o 

consumidor (Day e Wensley, 1988).  

O desempenho concertado de uma empresa no mercado pressupõe que esta 

delimite e siga uma estratégia, assegurando que se tire o maior partido possível dos seus 

activos e competências, transformando-os em vantagens competitivas. Segundo 

Wernerfelt (1984), os activos são tudo aquilo que poderá consistir num ponto fraco ou 

num ponto forte de determinada empresa, quer se trate de algo físico, como a 

maquinaria, ou algo intangível, como a marca ou conhecimento tecnológico.  

Para Veríssimo (2004), a definição de vantagem competitiva apresentada Barney 

(1991, p. 102) tem-se revelado uma das mais úteis dentro desta temática. Assim, na 

acepção de Barney, uma empresa terá vantagens competitivas quando implementa uma 

estratégia geradora de valor que mais nenhum concorrente está a colocar em prática ao 

mesmo tempo. Para Veríssimo (2004), a utilidade desta definição prende-se com o facto 

de não haver espaço para ambiguidades, incorporando os conceitos de valor, competição 

entre empresas e a durabilidade desse valor. Contudo este autor admite que a definição 

dada por Barney não cria uma ligação clara entre as vantagens competitivas e o 

desempenho financeiro, apesar de, num trabalho anterior, Barney (1986) ter feito 

referência ao facto da cultura organizacional poder ser uma vantagem competitiva com 

efeitos nos resultados financeiros. Ghemawat (1986) faz uma separação de vantagens 

competitivas em três categorias, não exclusivas e por vezes sobrepostas, nomeadamente 

a) tamanho da empresa no mercado-alvo; b) acesso superior a recursos ou clientes; e c) 

restrições nas opções dos concorrentes. Diz ainda este autor que quantas mais destas 

categorias se sobrepuserem, melhor para a empresa/organização.  

Segundo Ma (2000), o conceito de vantagem competitiva não é comparável ao 

de desempenho superior, pois o primeiro é tanto um termo relacional como contextual. 

Ma aponta algumas razões para esta clara distinção que faz entre os dois termos, 
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indicando que para que o conceito de vantagem competitiva seja teoricamente útil, este 

deve ser objecto de uma melhor definição e operacionalização. O facto do conceito de 

vantagem competitiva ser usado como sinónimo ou substituto do conceito de 

desempenho superior é, para além de redundante, algo de cariz tautológico, uma vez que 

a primeira como condição não garante o segundo como resultado (Ma, 2000).  

Ao falar nas principais características das vantagens competitivas, aquelas que 

mais se destacam são a superioridade de activos e competências detidas por determinada 

empresa (Porter, 1985). Frequentemente, esta superioridade advém da capacidade de 

uma empresa desempenhar as funções individuais de forma mais eficiente do que outras 

organizações (Veríssimo, 2004). Apesar de se defender que as competências estão na 

base das vantagens competitivas, as primeiras não implicam obrigatoriamente as últimas 

e as vantagens competitivas não resultam apenas de competências (O’Farrel et al, 1993). 

Segundo Veríssimo (2004), competências e activos não são automaticamente 

convertidos em vantagens competitivas, resultando tal transformação de decisões 

estratégicas, de tácticas e da respectiva implementação (Day e Welsey, 1988).  

 

2.1.1. Fontes de Vantagens Competitivas 

Alguns teóricos distinguem os vários factores fonte de vantagens competitivas. 

Mauri e Michaels (1998) separam os factores ao nível da empresa (firm-level drivers) 

dos factores ao nível indústria (industry-level drivers). Já Strandskov (2006) distingue 

três agrupamentos de fontes de vantagens competitivas: Vantagens inerentes à empresa 

(Firm Specific Advantages – FSA); Vantagens específicas localizacionais 

(Localizacional Specific Advantages – LSA); e Vantagens relacionais específicas 

(Relation Specific Advantages – RSA), destacando o autor as FSA e a RSA como as 

mais importantes variáveis no entendimento e explicação do desempenho empresarial. 

O autor afirma que existe mesmo um intercâmbio entre FSA e RSA (Strandskov, 2006). 

Strandskov (2006) vê as FSA como o processamento, desenvolvimento e combinação de 

recursos e competências por parte de uma empresa, de forma mais ou menos única; e as 

RSA como os recursos e competências específicos que foram conseguidos pela empresa 

através da acumulação de ligações ou outro tipo de conexões empresariais.  

Segundo Carroll (1982), ao conduzir uma análise de potenciais fontes de 

vantagem, é possível entender o potencial na criação de uma posição de vantagem. 

Estas fontes de vantagem competitiva são combinadas por uma empresa, segundo o 
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quadro do mercado competitivo em que se encontra, os compromissos do passado e as 

necessidades dessa empresa (Day, 1994).  

Uma fonte que, segundo Wright (2001), não teve o devido destaque na teoria 

baseada nos recursos são os Recursos Humanos (RH). Defende este autor que, pelo 

menos inicialmente não foi dado o devido destaque a esta fonte, ao contrário do que 

acontecia nas teorias baseadas no conhecimento, em que os RH eram claramente 

destacados.  

Nem todos os recursos terão o potencial de se transformar em vantagens 

competitivas, mas apenas aqueles que cumprem determinadas condições (Barney, 

1991). Para alguns autores, (Aaker, 1989; Coyne 1986), um recurso deverá de ter valor 

para o cliente para que seja uma fonte de vantagem competitiva. Outros autores 

apontam outras características dos recursos geradores de vantagens competitivas, tais 

como valor; raridade/escassez; inimitabilidade, insubstituibilidade (Barney, 1991; Day, 

1994). 

A fácil imitabilidade de uma vantagem competitiva faz com que esta deixe de o 

ser (Veríssimo, 2004), sendo que para Barney (1991) a imitabilidade resulta de uma 

combinação tripartida: condições históricas (espaço e tempo); ambiguidade casual 

(incompreensão da vantagem competitiva); e complexidade social (na qual está a razão 

da vantagem competitiva). Para que uma vantagem competitiva o seja efectivamente, 

não pode haver algum equivalente estratégico a esse recurso. Ou seja, recursos que 

possam ser explorados de forma separada para implementar a mesma estratégia 

(substituir tal vantagem competitiva). Finalmente, uma vantagem competitiva terá de ter 

a capacidade de transformar valor em lucro (Barney, 1991). 

 

2.1.2. Vantagens Competitivas Sustentáveis 

Mais do que apenas meras vantagens competitivas, estas devem ser vantagens 

competitivas sustentáveis (VCS). Barney (1991) afirma que uma empresa terá VCS 

quando implementa estratégia criadora de valor que não está a ser implementada por 

nenhum outro actual ou potencial concorrente, bem como quando esses concorrentes 

não se encontram em posição de imitar os benefícios dessa mesma estratégia. No 

entanto, este autor reconhece que a sustentabilidade não é algo que se manterá sempre 

no tempo. Outros autores (Aaker, 1989; Coyne, 1986) defendem que uma VCS advém 

da capacidade de uma empresa em fornecer aos clientes atributos motivadores da 
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compra. Por sua vez, Ghemawat (1986) defende que as VCS se devem às capacidades 

de planeamento e gestão da empresa. 

Outros autores defendem que as VCS resultam do fosso existente entre as 

capacidades dos diversos concorrentes em obter os mesmos activos e competências 

(Bharadwaj et al., 1993); do facto dos activos críticos serem imperfeitamente 

inimitáveis (Barney, 1991; Bharadwaj et al, 1993; Coyne, 1986); e do facto desse activo 

e/ou competência não ser substituível. Bharadwaj et al. (1993) defendem que os activos 

e as competências poderão ser considerados como valiosos quando trazem mais-valias à 

empresa na formulação e implementação de estratégias que contribuam para um 

aumento da sua eficiência. Se esses mesmos activos e competências forem da posse e 

domínio de outras empresas, principalmente em número elevado, então deixaram de ser 

VCS. Contudo, para que activos e competências sejam, efectivamente, VCS, estes 

devem ser aplicados numa determinada indústria ou mercado (Veríssimo, 2004). A 

diferenciação entre empresas está na conjunção que estas fazem dos activos e 

competências de que dispõem, sendo que a sua rentabilidade não depende da 

rentabilidade média do sector, mas antes daquilo que as distingue e separa dos demais 

concorrentes (Bharadwaj et al, 1993).  

Segundo Veríssimo (2004), o cariz mimético dos serviços contribui para que os 

teóricos defendam que é difícil obter vantagens competitivas na indústria, sendo alguns 

dos conceitos nucleares a resistência à cópia/imitação e a durabilidade. Diz Veríssimo 

(2004) que uma vantagem é sustentável se esta persistir, mesmo após esforços feitos no 

sentido de duplicá-la. Note-se que uma VCS não o será ad eternum, pois concorrentes 

poderão ocupar o lugar detido por determinada empresa, ou até mesmo criar uma área 

competitiva completamente nova, pelo que é importante que as empresas não só 

explorem as vantagens competitivas de que dispõem, como também desenvolvam novas 

competências que as destaquem e mantenham no mercado, fruto das suas vantagens 

competitivas únicas (Veríssimo, 2004). Por vezes, torna-se mesmo necessário que uma 

empresa detenha e desenvolva várias vantagens competitivas simultaneamente, para que 

possa competir no mercado, uma vez que a imitação encontra resistência em 

aglomerados de recursos tangíveis e intangíveis (Veríssimo, 2004). Segundo este autor, 

apesar da importância dos factores de vantagem competitiva externos, actualmente, são 

os factores internos de uma empresa, como é o caso do ambiente interno, que podem ter 

uma influência mais incisiva no desempenho da organização. Ou seja, os casos de 

empresas de sucesso poderão estar naqueles em que a organização responde às 
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exigências externas através das suas competências internas (Veríssimo, 2004). Mauri e 

Michaels (1998) afirmam que a diferença de desempenho entre empresas numa 

determinada indústria se deve aos seus recursos únicos, e não à sua participação nessa 

mesma indústria. Isto verifica-se, apesar da tendência que existe para as empresas em 

determinada indústria desenvolverem estratégias competitivas similares no que respeita 

a investimento em tecnologia e recursos de Marketing (Mauri e Michaels, 1998). 

McGahan (2000) afirma que uma empresa terá melhores desempenhos se responder às 

tendências da indústria indo na mesma direcção daquelas, ao invés de combatê-las, 

devendo tentar compreender estas evoluções do sector em que se encontram. Ainda 

segundo McGahan (2004), uma empresa que se lança em mudanças radicais corre riscos 

muito elevados, ao contrário das mudanças intermédias ou progressivas, quer ao nível 

das principais actividades, quer dos principais activos dessa organização. As indústrias 

estão sempre em constante evolução e as empresas devem sempre fazer uma análise, no 

sentido de apurar o melhor tipo de mudança a realizar-se – de actividades, de activos, ou 

ambos – devendo esforçar-se pela adaptação interna aos estágios da mudança 

(McGahan, 2004).   

 

2.1.3. Vantagens Competitivas e Estratégia 

As origens de vantagem competitiva enquanto conceito remetem-nos para o 

pensamento de Alderson, em 1937 (in Veríssimo, 2004), ao afirmar que os fornecedores 

especializados poderiam beneficiar da sua condição através da especialização. Apenas 

décadas mais tarde outros autores se iriam debruçar sobre a complexidade das vantagens 

competitivas e da estratégia (Veríssimo, 2004). Seria Porter (1980), que viria relançar 

esta temática, ao distinguir entre estratégia e vantagem competitiva, mencionando pela 

primeira vez as cinco forças (de Porter), ou seja, as dimensões da estratégia competitiva 

que estão na base da rentabilidade de uma empresa, a saber: 

a) Ameaças de novas entradas no mercado; 

b) Poder dos fornecedores;  

c) Ameaça de produtos substitutos;  

d) Poder dos clientes;  

e) Poder dos concorrentes (Porter, 1980).  

 

Ao fazer uma análise de cada uma destas cinco dimensões, uma empresa poderá 

definir uma estratégia na qual delimita o seu posicionamento e capacidades, de modo a 
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que se possa defender contra forças competitivas e influências externas, ao mesmo 

tempo que poderá antecipar mudanças no mercado e reagir às mesmas. Defende esta 

teoria de Porter que a estrutura do sector é indicada como uma das bases determinantes 

do desempenho de uma empresa (Porter, 1980).  

 

2.2. Industry Based View e Resource Based View 

2.2.1. Industry Based View  

Embora se considerem as diferenças entre empresas com base no ambiente 

industrial, a estrutura da indústria terá sempre influência sobre o desempenho da 

empresa (McGahan e Porter, 1997). Esta é chamada visão baseada na indústria (industry 

based view, IBV), que define as influências externas como algo determinante para o 

alcance de vantagens competitivas de uma empresa. Ou seja, a teoria de Porter 

enfatizava como factor de vantagem competitiva os factores influenciadores externos, 

em detrimento dos recursos internos intrínsecos à empresa (Porter, 1980 e 1985). Para 

além das cinco forças, Porter defendia que, para alcançar um rendimento sustentável, a 

empresa teria de optar uma de três estratégias genéricas, a saber: a) liderança de custos 

(liderança através de menos custo em colocar os produtos no mercado); b) diferenciação 

(distinguir-se no mercado como tendo uma oferta única); ou c) focalização (num 

determinado segmento de mercado com uma oferta específica para o mesmo). Para este 

autor, os recursos internos apenas assumiam destaque, após a empresa ter optado por 

uma das três estratégias.  

 Nos anos 80, as pesquisas cuja temática incidia sobre estratégia a teoria baseada 

na indústria de Porter defendiam que o desempenho de uma empresa dependia tanto da 

estrutura da indústria como da posição em que a empresa se encontrava nessa indústria 

(Fahy, 1996). Enfatizava-se muito as forças competitivas de Porter e também a 

intensidade da concorrência no sector em si, como elemento central, e no segmento de 

mercado, que eram os determinantes de potenciais lucros (Day, 1994). Vantagem 

competitiva era vista como sinónimo de desempenho superior conseguido por uma 

empresa que oferecesse produtos desprovidos de elementos não essenciais e de baixo 

custo, ou pela oferta de produtos premium.  

 

2.2.2. Resource Based View 

No final da década de 80, vários autores tinham levado a cabo as suas 

investigações e determinado que apenas a indústria em si não poderia explicar as 
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vantagens competitivas, uma vez que dentro dessa mesma indústria existiam diferenças 

significavas (Veríssimo, 2004). É neste contexto que surgiu a resource based view 

(RBV), a teoria baseada nos recursos, como reacção às lacunas desse modelo (Ma, 

2000), com Wernerfelt como um dos seus grandes teóricos. Os defensores desta nova 

teoria salientavam vários aspectos que não eram explicados por Porter. Assim, as 

vantagens competitivas poderiam ser definidas como uma posição de mercado (Porter, 

1980) ou como uma posição de recursos (Wernerfelt, 1984). A teoria baseada nos 

recursos enfatiza os factores internos da empresa como geradores de vantagens 

competitivas (Veríssimo, 2004), sendo estes recursos os activos e competências de uma 

empresa. Temos como pilar desta teoria os recursos únicos enquanto geradores de 

vantagens competitivas, sendo estes definidos igualmente por características como o seu 

valor, raridade, ou inimitabilidade enquanto especificidade da organização (Barney, 

1986, 1991).  

Para além da visão baseada na indústria, surgiria, assim, uma segunda linha de 

investigação. Segundo Wernerfelt, tratava-se de uma teoria “consistente com a política 

empresarial clássica” (Wernerfelt, 1995, p. 172). Esta nova abordagem vinha questionar 

as teorias de Porter, pois se a explicação para a existência de vantagens competitivas 

estava na indústria, então como se explicaria o facto de haver diferenças, por vezes 

fossos, no seio dessa indústria? Ao contrário de Porter, que apresentava uma teoria 

explicativa recorrendo a factores externos às empresas, Wernerfelt (1984) vinha propor 

uma teoria baseada em factores inerentes às empresas (internos) para explicar as 

vantagens competitivas. Entravam agora em jogo os conceitos de activos e 

competências detidos por uma empresa, sendo estes os dois factores que, na combinação 

certa, poderiam destacar uma organização dos demais concorrentes, quando 

transformados em vantagens competitivas. Era sugerida uma matriz com a qual uma 

empresa poderia determinar o seu nível de gestão de recursos dinâmica, através da 

análise da importância de um recurso num produto e vice-versa. Desta forma, 

determinava-se que o bom desempenho de uma empresa no mercado não se ficava 

apenas a dever à conduta de gestão e administração, mas também a procedimentos 

internos (Wernerfelt, 1984).  

Contudo, também esta teoria revelou alguns pontos fracos, sendo a sua maior 

debilidade o facto de não explanar na totalidade como as empresas podem explorar ao 

máximo os seus recursos, falha esta que motivou uma “junção” das duas teorias 

predominantes no estudo das vantagens competitivas (Ma, 2000). No entanto, Ma 
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(2000) defende que qualquer uma das duas teorias (tanto a teoria baseada em factores 

externos de Porter, a IBV, como a teoria referente a factores internos de Wernerfelt, a 

RBV) não faz uma distinção óbvia entre vantagens competitivas e desempenho superior, 

sendo que estes dois conceitos são apresentados mais como idênticos por ambos os 

teóricos. Von Krogh e Roos (1995) apontam a perspectiva estratégica de Porter como 

uma visão “outside in” (p. 58), enquanto a perspectiva de Wernerfelt se caracteriza por 

ser “inside out” (p.59).  

Algumas pesquisas concluíram que existe mesmo uma complementaridade ao 

nível da conjugação das duas teorias, tal como identificaram Mauri e Michaels (1998). 

Segundo estes autores, as análises feitas a nível das estratégias revelou efeitos das fontes 

de vantagem competitiva ao nível da indústria, enquanto a análise do desempenho 

mostrou a importância das fontes baseadas na empresa (Mauri e Michaels, 1998). Aliás, 

Mauri e Michaels (1998) concluíram que a conjunção dos recursos inerentes à empresa 

e dos recursos inerentes à indústria estão na base da maioria das estratégias 

empresariais. 

Reconhecendo algumas limitações da teoria baseada nos recursos, o próprio 

Wernerfelt admite que para que esta seja mais útil, é necessário fazer um levantamento 

mais detalhado dos recursos e o espaço que estas ocupam dentro de uma empresa, isto é, 

compreender melhor os recursos (do ponto de vista teórico) e desenvolver melhores 

formas de medição de recursos (ao nível empírico) (Wernerfelt, 1995).  

 

2.2.3. Outras teorias explicativas das vantagens competitivas 

Para além destas duas teorias dominantes, houve outras que se desenvolveram a 

partir das mesmas, tal como a teoria baseada na competência, que surgiu como fruto da 

teoria baseada nos recursos, assumindo-se como um complemento da mesma. Esta 

teoria veio explicar como são desenvolvidas estratégias para explorar os recursos das 

empresas (Hunt e Lambe, 2000).   

Para além desta, surgiu também a teoria da vantagem dos recursos avançados de 

Hunt (1997), como um conjunto de premissas que faz a junção das anteriores ao 

incorporar o que é externo e o que é interno e inerente à empresa, juntamente com as 

contribuições do marketing (Hunt e Lambe, 2000). Wiggins e Rueffli (2002) afirmam 

que o alcance de um desempenho superior sustentado e mantido no tempo pode apenas 

ser alcançado pela implementação detalhada de estratégias inovadoras por um longo 
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período temporal e que muito dificilmente a imitação ou adopção de conhecimento 

disponível no mercado poderão servir de base a um desempenho superior sustentado. 

Mais recentemente, num estudo levado a cabo sobre o tecido empresarial chinês, 

Li e Li (2008) concluíram que o melhor desempenho das empresas analisadas está na 

junção de factores externos (analisados sob a forma de duas das fontes genéricas de 

vantagens competitivas de Porter, nomeadamente custo e diferenciação) e internos. Os 

investigadores concluíram que, apesar de ser possível para algumas empresas destacar-

se por vantagens competitivas externas, os melhores resultados verificaram-se em 

empresas que aliam a estratégia de custo de liderança e/ou diferenciação a factores 

inerentes à própria organização, tais como competências, instalações, maquinaria, etc. 

(Li e Li, 2008). 

 

2.3. Performance 

Avaliar os diferentes motores de performance entre várias empresas é um ponto-

chave, quer teórico, quer empírico, no campo da gestão estratégica, sendo que cada uma 

das duas teorias dominantes tem a sua visão sobre o assunto, dependendo das vantagens 

competitivas que destaca (Hawanini et al., 2003). Segundo Veríssimo (2004, p. 125), 

podemos destacar os seguintes indicadores de performance de uma empresa, salientando 

o autor a existência de correlação entre os mesmos: 

- Rendibilidade; 

- Retorno sobre o Investimento; 

- Dimensão; 

- Quota de Mercado; 

- Retenção de Clientes; 

- Crescimento das Vendas. 

 

Das vantagens competitivas é normalmente esperado que conduzam a uma 

maior performance da empresa, como por exemplo em termos de quota de mercado ou 

satisfação dos clientes, ou a uma melhor performance financeira, resultado de um ROI 

(Return On Investment) elevado (Bharadwaj et al., 1993). Veríssimo (2004) conclui na 

sua pesquisa sobre serviços hard-to-copy que nestes, os que apresentam melhor 

performance são os que alcançam níveis superiores de desempenho nos indicadores 

anteriormente listados, pois apresentam elevada rendibilidade e um ROI elevado; 
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volume de vendas e quota de mercado elevados; bem como uma boa taxa de retenção de 

clientes. 

Ma (2000) critica o facto de nenhuma das duas teorias dominantes distinguir 

vantagem competitiva de performance, tratando os dois conceitos como sinónimos, 

sublinhando que vantagem competitiva não é performance, sendo a vantagem 

competitiva uma variável intermédia entre as dimensões subjacentes de uma empresa e 

o desempenho desta. Vantagem competitiva e performance podem surgir sob um de três 

padrões de relacionamento: a) vantagem competitiva que leva ao desempenho superior; 

b) vantagem competitiva sem desempenho superior; e c) desempenho superior sem 

vantagem competitiva (Ma, 2000).  

 

2.4. As Steady Moderate Performers - Estrelas Cintilantes  

No final da década de 90, McGahan (1999) debruçou-se sobre o tecido 

empresarial dos EUA. O objectivo deste projecto consistia em detectar padrões de 

performance nas empresas em análise durante determinado intervalo temporal. Neste 

estudo, McGahan detectou nove tipologias de empresas (vide Tabela 1), determinadas 

pelo cruzamento entre o seu posicionamento no início (primeiro ciclo) e no final da 

análise (segundo ciclo): 

1) Estrelas Polares (Sustained High Performers): Empresas que mantiveram um 

elevado nível de desempenho em ambos os ciclos. 

2) Estrelas Mistério (Declining High Performers): Empresas com elevado nível 

de desempenho no primeiro ciclo, mas que no segundo apresentaram 

apresentavam um nível de desempenho em declínio. 

3) Estrelas Cadentes (Fallen High Performers): Empresas com elevado nível de 

desempenho no primeiro ciclo, mas que no segundo apresentaram 

apresentavam um baixo nível de desempenho. 

4) Estrelas em Ascensão (Rising Moderate Performers): Empresas que no 

primeiro ciclo apresentaram um nível de desempenho médio, e que no 

segundo subiram para um nível de desempenho elevado. 

5) Estrelas Cintilantes (Steady Moderate Performers): Empresas que 

apresentaram um nível de desempenho moderado/médio em ambos os ciclos. 
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6) Estrelas Mortas (Declining Moderate Performers): Empresas que no 

primeiro ciclo apresentaram um nível de desempenho médio, mas que no 

segundo apresentavam um desempenho em declínio. 

7) Supernovas (Turnarounds): Empresas que no primeiro ciclo apresentaram 

um baixo nível de desempenho, mas que no segundo chegaram a elevados 

níveis de desempenho. 

8) Estrelas Novas (Rising Underperformers): Empresas que no primeiro ciclo 

apresentaram um baixo nível de desempenho, e que no segundo subiram para 

níveis médios. 

9) Buracos Negros (Chronic Underperformers): Empresas apresentaram baixos 

níveis de desempenho em ambos os ciclos. 

 

Tabela 1. Categorias de empresas segundo padrões de desempenho 

    2º ciclo de desempenho 
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Alto (25%) 
Estrelas 
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Estrelas 

Mistério 

Estrelas 

Cadentes 

Médio 

(50%) 

Estrelas em 

Ascensão 

Estrelas 

Cintilantes 

Estrelas 

Mortas 

Baixo 

(25%) 
Supernovas 

Novas 

Estrelas 

Buracos 

Negros 

 
 

Fonte: McGahan, 1999 (adaptado) 

 

McGahan (1999) concluiu que a maioria das empresas se enquadra no grupo das 

empresas Steady Moderate Performers ou Estrelas Cintilantes (adaptado), sendo uma 

das causas desta concentração no mesmo cluster a vasta e pouco delimitada definição 

do conceito de rentabilidade “média”, a medida de desempenho utilizada nesse projecto. 

A autora identificou que a maioria das Estrelas Cintilantes, proveniente dos mais 

variados sectores, detém um elevado valor de mercado financeiro, apesar de deter um 

menor premium de mercado financeiro do que as Estrelas Polares (Sustained High 

Performers, adaptado). Tratando-se de empresas que se encontram quase que num 

impasse, o principal desafio que se lhes coloca consiste em encontrar oportunidades de 
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crescimento incremental, mas que não comprometam a sua fórmula subjacente 

(McGahan, 1999).  

Segundo Hawanini et al. (2003), se as vantagens competitivas sustentáveis são a 

base de um desempenho superior sustentável, então, por analogia, empresas que estão 

no quadrante dos Buracos Negros (Chronic Underperformers, adaptado), estarão numa 

situação de desvantagem competitiva. Segundo esta lógica, as Estrelas Cintilantes estão 

numa situação de vantagem competitiva mediana, por apresentarem níveis de 

desempenho médios.  

 

 

3. DESENHO DE PESQUISA E METODOLOGIA 

 

3.1. Introdução 

O objectivo da presente dissertação consiste na determinação dos factores (leia-

se fontes de vantagens competitivas) que contribuíram para que as empresas da 

categoria de empresas em estudo, nomeadamente as Estrelas Cintilantes, mantivessem a 

sua posição de desempenho médio e estável ao longo do período análise. Pretende-se 

igualmente averiguar qual o peso dos factores externos à empresa (defendidos pela IBV) 

e dos que são inerentes à empresa (defendidos pela RBV) na manutenção desse 

desempenho mediano percorrido por essas mesmas empresas. 

Se são as vantagens competitivas que distinguem uma determinada 

empresa/organização no mercado, como já anteriormente ficou exposto, também é 

necessário voltar a salientar as duas teorias predominantes, quando toca às origens 

dessas vantagens competitivas: A IBV (Porter, 1980) defende que as vantagens 

competitivas de uma empresa estão ligadas ao ambiente externo (indústria/mercado) no 

qual a empresa se insere. Por sua vez, a RBV (Wernerfelt, 1984) defende que os 

motores das vantagens competitivas estão no interior da empresa e não podem ser 

externos à mesma. Mais tarde, surgiriam outras teorias que defendiam uma junção 

complementar das duas grandes correntes principais (vide o ponto 2.2. da presente 

dissertação). 

Considerando tudo o que foi anteriormente exposto, o Problema de Investigação 

ao qual se pretende responder com a presente dissertação apresenta-se seguidamente: 
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“Qual o género de fontes de vantagens competitivas que mais contribuem para a 

manutenção da posição das Estrelas Cintilantes nas empresas portuguesas, permitindo-

lhes manter uma performance moderada?” 

A presente dissertação é um trabalho de cariz qualitativo, o que implica, à 

partida, a ausência de formulação de hipóteses. Como é pressuposto neste tipo de 

investigação, serão elaboradas, durante o decurso dos trabalhos de análise de dados, 

proposições emergentes dos resultados obtidos na aplicação da metodologia e análise 

dos dados recolhidos. 

 

3.2. Constituição da amostra 

Para alcançarmos o objectivo a que nos propomos na presente dissertação, que 

consiste na determinação dos factores de manutenção da sustentabilidade da 

performance das empresas Estrelas Cintilantes, tomamos como ponto de partida o 

ranking anual elaborado pela revista Exame (500E). Desta listagem, que faz o escrutínio 

das 500 maiores empresas nacionais, vamos ter por base de análise um período total de 

doze anos (1998 a 2009), subdividido em dois sexénios (1998 - 2003 e 2004 - 2009). A 

selecção das empresas a considerar no estudo será feita com base em metodologia 

exposta no presente capítulo mais adiante. 

Como já foi anteriormente definido, a presente dissertação pretende averiguar os 

tipos de vantagens competitivas com mais peso no desempenho das empresas da 

categoria Estrelas Cintilantes. Para determinar se as empresas em questão fomentam 

mais a IBV ou a RBV, ou se concretizam os seus objectivos através da junção das duas 

correntes, iremos recorrer a uma metodologia mista. Numa primeira fase, quantitativa, 

para efeitos de selecção das empresas a participar no estudo, enquanto, numa segunda 

fase, a metodologia aplicada assume um cariz exclusivamente qualitativo. 

A primeira fase do presente estudo caracterizou-se por ser de desk research, 

consistindo na selecção das empresas a considerar para inclusão na amostra, apuradas a 

partir dos doze rankings 500E, que reflectem a performance das empresas que o 

integram, pois são elaborados tendo por base indicadores económico-financeiros pela 

Informa D&B Portugal
1
. Os indicadores das empresas 500E foram calculados tendo em 

conta valores consolidados, ou seja, não constituem a média simples dos indicadores 

                                                           
1
 As empresas não confirmaram o valor das suas vendas líquidas através do balanço e demonstração de 

resultados foram excluídas desta auditoria. 
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analisados
2
. O indicador escolhido para a medição do desempenho foi a Rentabilidade 

Operacional do Activo, uma vez que inclui várias taxas operacionais, sendo um dos 

principais indicadores da 500E aplicado na selecção das melhores empresas por ramo de 

actividade. Além disso, é também um indicador recorrente em estudos de cariz similar. 

A selecção das empresas para o estudo aqui apresentado teve por base o 

indicador da rentabilidade contabilística (account profibility), para além do 

posicionamento das empresas nas listagens (1998-2009) para a elaboração da matriz de 

selecção das empresas. Procedeu-se à análise das empresas tendo em conta o respectivo 

desempenho contabilístico dos resultados, considerando o seguinte rácio médio de cada 

um dos sexénios definidos: PO/PQ (Resultados Operacionais sobre Activo). 

Apenas foram consideradas a integrar os clusters as organizações que 

constassem pelo menos três vezes em cada um dos dois ciclos, portanto, pelo menos três 

vezes no primeiro sexénio e pelo menos outras três no segundo. Todas as empresas que 

não cumpriram este requisito foram automaticamente excluídas. Desta matriz resultou 

um total de 351 empresas (vide Tabela 2), que foram agrupadas nos respectivos clusters 

ordenadas por taxa de rentabilidade, de forma que fossem estabelecidos os seguintes 

grupos em cada um dos seguintes grupos: 

- 25%: Alta taxa de rentabilidade (empresas mais rentáveis); 

- 50%: Média taxa de rentabilidade; 

- 25%: Baixa taxa de rentabilidade (empresas menos rentáveis). 

 

Tabela 2. Empresas por categorias (500E, 1998 – 2009) 
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30 (8.5%) 
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4 (1.1%) 
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Estrelas 
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47 (13.7%) 

 
 

                                                           
2
 A título de exemplo, o rácio da rentabilidade do capital próprio traduz-se na soma dos resultados 

operacionais líquidos, sobre a soma do capital próprio (activo). 
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Verificamos que apenas 15,4% empresas revelaram uma elevada performance 

constante, enquanto a maioria das empresas, 31,3%, se insere no grupo de performance 

moderada – as Estrelas Cintilantes. Os grupos com menor expressão encontram-se nos 

opostos da tabela, nomeadamente as Estrelas Cadentes com 1,4% e as Supernovas com 

1,1%. 

Considerou-se no primeiro sexénio como alta taxa de rentabilidade se esta fosse 

superior a 10,9%, e como baixa taxa de rentabilidade no caso de ser inferior a 2,9%; 

para o segundo sexénio considerou-se 10,4% para definir o limite da taxa de 

rentabilidade superior e 2,2% para o limite da taxa de rentabilidade inferior.  

Reuniram condições para integrar a amostra do cluster das Estrelas Cintilantes 

um total de 110 empresas (portanto, as que mantiveram um nível de performance 

estável nos dois séxenios, e presentes um mínimo de três vezes em cada um). 

 

3.3. Procedimentos de Pesquisa 

Finda a etapa de constituição da amostra, iniciou-se a fase de contacto com 

empresas do cluster Estrelas Cintilantes situadas na área da Grande Lisboa, uma vez que 

nesta fase, o processo assumiu um cariz de selecção de amostra por conveniência.  

Derivaram deste processo 35 contactos efectivos (contacto telefónico para posterior 

envio de carta com convite para participação [ver anexo I]) com empresas localizadas 

nesta zona geográfica, tendo daí resultado três entrevistas com elementos da gestão de 

topo das mesmas, como se explica mais à frente. Nesta etapa preparatória em que foi 

enviada a carta (ver anexo I) às empresas que acederam à participação no presente 

estudo, foi explicado aos intervenientes em que este consistia e quais os seus propósitos, 

solicitando uma entrevista presencial. Foi, igualmente, enviado um guião de entrevista 

para que o entrevistado pudesse analisar o mesmo antes da realização da entrevista (ver 

anexo II), nos casos em que tal documento nos foi solicitado. Destes esforços, 

resultaram apenas três entrevistas em profundidade, correspondendo ao número de 

empresas (de sectores de actividade distintos) que acederam à sua inclusão na amostra 

do estudo.  

A de recolha de dados qualitativos consistiu em trabalho de campo sob a forma 

de entrevistas em profundidade com elementos da gestão de topo das empresas 

participantes. As entrevistas foram conduzidas com base num guião de entrevista 

previamente elaborado (ver anexo II), esperando-se que o entrevistado respondesse às 

questões colocadas em discurso livre. Idealmente, o entrevistado deveria falar sobre 
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uma série de tópicos/temas pré-definidos entendidos como de interesse para o presente 

estudo, não sendo de excluir trechos de entrevista em que falasse de tópicos 

inicialmente não previstos mas com interesse igualmente relevante para o projecto. 

O conteúdo resultante dessas entrevistas (registado por meio de gravador digital) 

foi, posteriormente, transcrito na íntegra para suporte informático de texto, sendo 

consequentemente analisado com recurso ao programa de tratamento de dados 

qualitativos NVivo. A análise qualitativa das entrevistas com recurso ao programa NVivo 

exige que seja feito um trabalho de codificação (podendo ser os códigos descritivos, 

interpretativos ou explicativos – conforme exposto mais adiante neste capítulo), com 

base na qual se analisou o conteúdo das entrevistas, resultando daqui a contabilização 

das frequências de códigos identificados no discurso das entrevistas.  

 

3.4. Sobre o programa de análise qualitativa de dados com o NVivo 

O programa de análise de dados NVivo consiste um software que permite a 

análise qualitativa, para além de organização/classificação, exploração e gestão, de 

ficheiros Word, áudio, imagens, entre outros. A grande vantagem deste software é que 

permite ao investigador que este justifique de forma clara os resultados obtidos na 

pesquisa, permitindo uma ligação entre estes e os dados. Contudo, tal como (quase) toda 

a pesquisa qualitativa, é um trabalho moroso, tanto durante a codificação, como na 

análise, porque, geralmente, a quantidade de dados recolhidos é volumosa. 

O processo de análise de dados qualitativa implica que haja uma codificação, 

para que os elementos recolhidos (entrevistas transcritas para documento de texto 

informático) possam ser analisados. Esta codificação é feita em duas fases, sendo a 

primeira a criação de uma lista de códigos provisória elaborada na pré-análise dos 

dados. Esta lista resulta da própria experiência do investigador, do seu conhecimento 

sobre o tema e da própria revisão de literatura elaborada. Posteriormente, já no decurso 

da análise de dados em si, e como fruto da mesma, poderão surgir códigos in-vivo, que 

englobam codificações nas quais o investigador não pensou aquando do código 

provisório mas que constam nos dados em análise (sendo que esta situação não se 

verificou na presente pesquisa). Também pode suceder que alguns dos códigos da lista 

provisória não sejam encontrados durante a análise.  

Os códigos são agregados de unidades de categorias (palavras, frases ou mesmo 

parágrafos inteiros) havendo códigos que podem englobar sub-códigos (uma categoria 

pode ter várias subcategorias). Através da análise qualitativa, o investigador faz a 
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verificação do número de incidências dos códigos e sub-códigos, passando depois para a 

fase seguinte, a da validação e, posteriormente, através da síntese dos resultados 

obtidos, irá fazer as suas interferências do estudo. 

 

3.5. Alguns apontamentos sobre a Análise Qualitativa 

Partindo da análise de dados para a formação de proposições, a análise 

qualitativa de dados é um método indutivo, pois pressupõe que o investigador retire as 

suas respostas dos dados que vai analisar, sem que tenham sido elaboradas hipóteses a 

priori. Isto significa que o investigador, ao recorrer a esta metodologia, está a criar 

Grounded Theory, ou seja, teoria com bases (Oloagun e Fatoki, 2009). A Grounded 

Theory apresenta várias vantagens, pois permite ao investigador, sem levar ideias pré-

concebidas, criar teorias em vez de testar teorias. Além disso, permite também utilizar 

ferramentas analíticas para grandes quantidades de dados e identificar, desenvolver e 

co-relacionar conceitos base da teoria em estudo (Oloagun e Fatoki, 2009).  

Como qualquer outro método de investigação, também a análise qualitativa 

apresenta pontos fortes e pontos francos (O’Neill, 2008). Uma das mais-valias da 

análise qualitativa é o facto de permitir analisar grandes quantidades de dados. Contudo, 

isso também implica, normalmente, alguma morosidade e dificuldade na análise, para 

além de dificultar a agregação de dados e de comparações sistemáticas. Também é um 

método preferido quando se trata de analisar dados sensíveis ou ambíguos, permitindo 

uma melhor compreensão. Porém, podem verificar-se situações em que a interacção 

directa entre o investigador e o objecto de estudo pode levar a alguma contra 

produtividade (O’Neill, 2008).  

De forma a validar os resultados advindos da análise qualitativa, existem uma 

série de ferramentas para potenciar a mesma, como por exemplo descritores com baixo 

nível de interferência; triangulação de dados, de métodos, investigadores e teorias; 

feedback dos participantes; revisão de pares; ou correspondência de padrões, entre 

outros (Johnson, 1997). 

Em suma, a análise qualitativa caracteriza-se por possibilitar fazer uma 

construção da realidade, sendo a pesquisa em si um acto subjectivo de construção ao 

permitir a descoberta de teorias (Günther, 2006). Esta é uma metodologia baseada na 

análise de elementos como textos que estuda relações complexas em vez de as explicar 

(Günther, 2006). 
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3.6. Definições operacionais das fontes de Vantagens Competitivas e Factores 

Críticos de Sucesso 

Com base na revisão de literatura exposta no capítulo II, foi elaborada uma 

listagem de fontes de vantagem competitiva, apresentada abaixo: 

 

Tabela 3. Fontes de Vantagens Competitivas e Factores Críticos de Sucesso 

CÓDIGO Definição Operacional Autor 

Alianças 

"As organizações precisam de criatividade para encontrar 

parceiros que possam complementar as suas forças e compensar 

as suas fraquezas. Alianças bem geridas permitem obter um 

maior impacto nas vendas a um menor custo. Para manter 

prósperas as alianças estratégicas, as corporações começaram por 

desenvolver estruturas organizacionais de apoio e acabaram por 

ver a sua capacidade de criar e gerir parcerias como uma tarefa 

central." 

Kotler e Keller, 

2007, p.20 

Benefícios 

"Um produto tem cinco níveis de valor que constituem a 

hierarquia de valor para o cliente. O nível mais fundamental é o 

benefício central que corresponde ao que o cliente está realmente 

a comprar."  

Kotler e Keller, 

2007, p.21 

Canais de 

distribuição 

"A empresa usa canais de distribuição para apresentar, vender ou 

entregar produtos físicos ou serviços ao comprador ou usuário." 
Kotler e Keller, 

2007, p.22 

Comunicação  "(...) tornar comum uma informação, uma ideia, uma atitude." 
Lindon et al. 

2000, p.23 

Concorrência 
"(...) inclui todas as ofertas e os substitutos rivais, reais ou 

potenciais que um comprador possa considerar." 
Kotler e Keller, 

2007, p.24 

Orientação para o 

mercado 

 

 

"(...) o modelo estrutura-conduta-desempenho do modelo (SCP 

[Structure-Conduct-Performance]) que propõe a existência de 

uma relação determinista entre a estrutura de mercado e lucro." 

Hawawini, 

Libramanian e 

Verdin, 2003, 

p.25 

"A estrutura da indústria na qual uma empresa opera é o principal 

motor de variações de desempenho." 

Hawawini, 

Libramanian e 

Verdin, 2003, 

p.26 

Custo  
"Os custos (totais) consistem na soma dos custos fixos e 

variáveis para qualquer nível de produção (...)." 
Kotler e Keller, 

2007, p.27 

Desenvolvimento 

"A tarefa de traduzir as exigências do cliente-alvo num protótipo 

que funcione (...). A metodologia com base na lista dos desejados 

atributos do cliente, recolhidos durante a pesquisa de mercado, e 

transforma-os numa lista de atributos de engenharia, que os 

engenheiros podem utilizar." 

Kotler e Keller, 

2007, p.28 

Diferenciação 

"A diferenciação implica uma diferença na percepção dos 

clientes nos atributos importantes entre as ofertas de uma 

empresa e as ofertas concorrentes de outras empresas." 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.29 

"(...) é a capacidade de fornecer valor único e superior ao cliente 

em termos de serviços (produto) em si (tais como design ou 

qualidade), a abordagem de marketing, sistema de entrega, ou 

serviço pós-venda. Portanto, permite a uma empresa fornecer um 

preço premium, que leva à rentabilidade superior desde um 

diferencial da posição de custo não muito superior aos dos 

concorrentes, de modo a compensar o seu preço premium." 

O'Farrell, 

Hitchens e 

Moffat , 1992, 

p.30 
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Continuação - Tabela 3. Fontes de Vantagens Competitivas e Factores Críticos de Sucesso 

First to market/ 

Primeiro a entrar 

no mercado 

"(...) pode dizer-se que a empresa (que seja first mover) beneficia 

da protecção de uma barreira de posição de recursos." 
Wernerfelt, 1984, 

p.31 

"Empresas que se movimentam cedo/no início podem 

implementar uma estratégia escalonada, procurando melhorias 

incrementais para as suas actividades e na realização de 

experiências selectivas no desenvolvimento de novos activos." 

McGahan , 2004, 

p.32 

Flexibilidade  

"(...) se a imitação ameaçar o fluxo de caixa dos investimentos, 

os concorrentes em desvantagem podem defender tais 

investimentos, dando assim o inovador a oportunidade de 

assumir a liderança. " 

Ghemawat , 

1986, p.33 

Inovação 
"A inovação, no âmbito da mudança criativa, ocorre sob a forma 

de oscilações." 
McGahan , 2004, 

p.34 

Marca 

"(...) um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma 

combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos de 

um fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los dos 

de outros concorrentes. Uma marca é um produto ou serviço que 

agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros 

produtos ou serviços desenvolvidos para satisfazer a mesma 

necessidade." 

Kotler e Keller, 

2007, p.35 

Preço 

"(...) a estratégia do preço é determinada pela estratégia da 

empresa. (...) Todas as decisões sobre os preços quer sejam 

tácticas ou estratégicas, partem de um conjunto complexo de 

factores, que podemos agrupar à volta de três temas: os custos, a 

procura e concorrência." 

Lindon et al.., 

2000, p.36 

Serviços base 

"Uma maneira fácil de testar se algo é essencial: Se fosse 

erradicado hoje, teria (a empresa) lucros mais baixos daqui a um 

ano, apesar dos esforços para contornar o que está em falta?" 

McGahan , 2004, 

p.37 

Serviços 

complementares 

"(...) elementos indirectos do processo de produção, 

nomeadamente serviços como design de produto, publicidade, 

marketing, consultoria de gestão, design gráfico, pesquisa de 

mercado, contabilidade, etc." 

O'Farrell, 

Hitchens e 

Moffat , 1992, 

p.38 

Sustentabilidade 
"(...) é atingida quando a vantagem resiste à erosão causada pelo 

comportamento do concorrente." 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.39 

Competências 

"(...) as distintas capacidades dos colaboradores de uma empresa 

que fazem com que se distingam dos colaboradores de empresas 

concorrentes." 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.41 

Conhecimento não 

tácito 

"(...) conhecimento codificado é transferível e mais propenso a 

ser copiado." 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.42 

Conhecimento 

tácito 

"(...) sendo difícil de articular, é mais difícil de transferir ou 

copiar." 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.43 

 

 

"O que uma empresa pretende é criar uma situação na qual a sua 

posição de recursos próprios, de forma directa ou indirecta, torna 

mais difícil que a concorrência recupere o atraso." 

 

 

Wernerfelt, 1986, 

p.44 
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Continuação - Tabela 3. Fontes de Vantagens Competitivas e Factores Críticos de Sucesso 

Cultura da 

organização 

"(...) um conjunto complexo de crenças e modos de fazer as 

coisas que influenciam a perspectiva da organização de si mesma 

e o ambiente à sua volta. Um elemento chave da cultura 

corporativa é o conjunto de regras formais e estruturas que rege a 

forma como as pessoas se relacionam entre si no local de 

trabalho." 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.45 

"(...) bom ambiente de trabalho, os colaboradores viviam, 

respiravam a empresa, e que muitos colaboradores eram bons 

clientes (...)" 

Veríssimo, 2005, 

p.46 

"Entendimento comum que persiste, influenciando a percepção, 

interpretação e comportamento dos empregados." 
Veríssimo, 2005, 

p.47 

"(...) conjunto de credos e expectativas partilhados pelos 

membros da organização." 
Veríssimo, 2005, 

p.48 

Formação 

"(...) desenvolver funcionários e equipes de tal forma a criar uma 

organização capaz de aprender dentro e através de ciclos de 

indústria." 

Wright, Dunford 

e Snell , 2001, 

p.49 

"(...) levar ao desenvolvimento de uma força de trabalho 

qualificada e um que se empenhe num comportamento funcional 

para a empresa, formando assim uma fonte de vantagem 

competitiva. " 

Wright, Dunford 

e Snell , 2001, 

p.50 

Liderança 
"Ser líder único num mercado é deter uma quota claramente 

superior à de muitos concorrentes." 
Lindon et al.., 

2000, p.51 

Organização 

"(...) a capacidade de organização distinta e recursos de uma 

empresa são vistos como a sua fonte de vantagens competitivas 

no mercado." 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.52 

 

Recursos 

 

 

 

 

 

"(...) recursos mais tangíveis como requisitos para a vantagem 

que permite a uma empresa  exercer as suas capacidades" 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.53 

"(...) competências e recursos específicos de uma empresa são 

referidos como o «motor» vantagens de custo e/ou 

diferenciação." 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.54 

"(...) qualquer coisa que possa ser vista como uma força ou 

fraqueza de uma empresa." 
Wernerfelt, 1986, 

p.55 

Rentabilidade 

financeira 

" (...) este objectivo pode ser atingido através de uma vantagem 

competitiva sustentável no mercado. (...) baseia-se no alcance de 

vantagens competitivas na forma de competências e recursos 

únicos (...) quando são resistentes à erosão (...)." 

Hunt e Lambe, 

2000, p.56 

Estratégia 

"(...) implica alcançar o equilíbrio entre a exploração de recursos 

existentes e o desenvolvimento de novos." 
Wernerfelt, 1986, 

p.57 

"(...) escolher os seus concorrentes de forma meticulosa." 

Christensen, 

Cooper e 

DeKluyver , 

2003, p.58 

 

"Existem quatro componentes da estratégia de qualquer 

organização: escopo (interacções presentes e planeadas com o 

ambiente); competências distintivas; vantagens competitivas; e 

sinergia, os efeitos conjuntos que são as competências distintivas 

e/ou decisões de escopo." 

O'Farrell, 

Hitchens e 

Moffat , 1992, 

p.59 
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Continuação - Tabela 3. Fontes de Vantagens Competitivas e Factores Críticos de Sucesso 

"(...) ligações às quais a empresa aspira alcançar (os seus 

objectivos) através daquilo que o seu ambiente e recursos não-

controláveis permitirão." 

O'Farrell, 

Hitchens e 

Moffat , 1992, 

p.60 

"(...) padrão de actividades ao longo do tempo, que incluem 

observações daquilo que realmente ocorreu. " 

O'Farrell, 

Hitchens e 

Moffat , 1992, 

p.61 

Vantagens 

competitivas 

"(...) explora conceptualmente a relação entre vantagem 

competitiva e desempenho." 
Ma, 2000, p.62 

"O diferencial entre dois concorrentes, em qualquer dimensão 

concebível, que permite a uma empresa melhor criar valor para 

os seus clientes que a outra." 

Ma, 2000, p.63 

"(...) vantagem competitiva deriva do isolamento de 

características de oportunidades únicas dentro do campo, 

conforme definido pelo propósito do produto no mercado." 

von Krogh e 

Roos , 1995, p.64 

(...) podem resultar da implementação de uma estratégia de 

criação de valor, que não está a ser simultaneamente 

implementada pelos actuais ou potenciais concorrentes, ou 

através da execução superior de uma vantagem detida por 

concorrentes. 

Bharadwaj, 

Varadarajan e 

Fahy, 1993, p.65 

 

 

3.7. Fiabilidade e Validade de dados qualitativos 

Conforme a prática comum nos estudos de cariz qualitativo em que se procede à 

codificação operacional, foi aplicado o coeficiente de acordo aos códigos anteriormente 

apresentados, a medida mais indicada para estudos exploratórios, de acordo com o 

recomendado por Miles e Huberman (1984). Este coeficiente permite que haja uma 

maior fiabilidade e validade dos dados recolhidos, procedendo-se à eliminação de 

codificações quando não é alcançado um grau de fiabilidade aceitável (100%) para cada 

uma, entre os juízes que analisam as mesmas. A autora assumiu o papel de primeiro 

juiz, após exame das transcrições dos registos áudio. O segundo juiz, um elemento 

catedrático doutorado com vasto conhecimento na área de estudo e em investigação 

qualitativa, fez uma avaliação da codificação da autora, tendo-se alcançado um 

coeficiente de 88% na globalidade. Das 326 codificações feitas pela autora, foram 

eliminados 38, tendo-se alcançado um coeficiente de acordo em 288 codificações. 
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Tabela 4. Avaliação da fiabilidade da codificação – Coeficiente de Acordo 

CÓDIGOS 
Total 

Codificados 

Total 

Acordados 

Total 

Eliminados 

Fiabilidade 

Coeficiente de 

Acordo  

Alianças 9 9 0 100% 

Benefícios 9 8 1 89% 

Canais de distribuição 9 9 0 100% 

Comunicação  11 11 0 100% 

Concorrência 17 13 4 76% 

Orientação para o mercado 29 19 10 66% 

Custo  12 11 1 92% 

Desenvolvimento 8 6 2 75% 

Diferenciação 30 27 3 90% 

First to market/Primeiro a entrar 

no mercado 
1 1 0 100% 

Flexibilidade  1 1 0   

Inovação 9 8 1 89% 

Marca 16 16 0 100% 

Preço 23 23 0 100% 

Serviços base 6 5 1 83% 

Serviços complementares 7 7 0 100% 

Sustentabilidade 2 2 0 100% 

Competências 9 9 0 100% 

Conhecimento não tácito 5 5 0 100% 

Conhecimento tácito 1 1 0 100% 

Cultura da organização 27 24 3 89% 

Formação 7 7 0 100% 

Liderança 10 9 1 90% 

Organização 11 7 4 64% 

Recursos 12 12 0 100% 

Rentabilidade financeira 22 18 4 82% 

Estratégia 13 12 1 92% 

Vantagens competitivas 10 8 2 80% 

TOTAL 326 288 38 88% 

 
 

 

Alcançou-se a validade teórica das codificações pela ligação da codificação com 

a análise de dados aos conceitos teóricos resultantes da revisão de literatura e das 

definições operacionais expostas anteriormente. 
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4. ANÁLISE DE DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Introdução 

Com o presente estudo qualitativo pretendemos verificar se e em que grau existe 

concordância entre prática e a teoria. Ou seja, tomou-se por objectivo averiguar se 

existe correlação entre as várias fontes de vantagens competitivas escrutinadas ao longo 

da revisão de literatura e os dados obtidos durante o trabalho de campo. 

 

4.2. Resultados  

A tabela seguinte mostra-nos as frequências das fontes de vantagens 

competitivas abordadas em cada um das empresas analisadas. Conforme podemos 

observar, a maioria das fontes de vantagens competitivas (21) foi referida no decurso da 

totalidade das entrevistas. Destacam-se pela negativa, com apenas uma referência em 

entrevista os FCS “First to market/Primeiro a entrar no mercado”, “Flexibilidade”, 

“Sustentabilidade” e “Conhecimento tácito”. 

 

Tabela 5. Frequência – Totalidade das entrevistas 

  Ocorrência 

CÓDIGOS Frequência % 

Alianças 3 100,00% 

Benefícios 3 100,00% 

Canais de distribuição 3 100,00% 

Comunicação  3 100,00% 

Concorrência 3 100,00% 

Orientação para o mercado 3 100,00% 

Custo  3 100,00% 

Desenvolvimento 2 66,67% 

Diferenciação 3 100,00% 

First to market/Primeiro a entrar no mercado 1 33,33% 

Flexibilidade  1 33,33% 

Inovação 3 100,00% 

Marca 3 100,00% 

Preço 3 100,00% 

Serviços base 3 100,00% 

Serviços complementares 3 100,00% 

Sustentabilidade 1 33,33% 

Competências 3 100,00% 

Conhecimento não tácito 3 100,00% 

Conhecimento tácito 1 33,33% 

Cultura da organização 3 100,00% 

Formação 3 100,00% 

Liderança 2 66,67% 

Organização 3 100,00% 

Recursos 3 100,00% 

Rentabilidade financeira 3 100,00% 

Estratégia 3 100,00% 

Vantagens competitivas 2 66,67% 

Total possível de ocorrências 3 100,00% 
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  Ocorrência 

CÓDIGOS Frequência % 

Alianças 3 100,00% 

Benefícios 3 100,00% 

Canais de distribuição 3 100,00% 

Comunicação  3 100,00% 

Concorrência 3 100,00% 

Orientação para o mercado 3 100,00% 

Custo  3 100,00% 

Desenvolvimento 2 66,67% 

Diferenciação 3 100,00% 

First to market/Primeiro a entrar no mercado 1 33,33% 

Flexibilidade  1 33,33% 

Inovação 3 100,00% 

Marca 3 100,00% 

Preço 3 100,00% 

Serviços base 3 100,00% 

Serviços complementares 3 100,00% 

Sustentabilidade 1 33,33% 

Competências 3 100,00% 

Conhecimento não tácito 3 100,00% 

Conhecimento tácito 1 33,33% 

Cultura da organização 3 100,00% 

Formação 3 100,00% 

Liderança 2 66,67% 

Organização 3 100,00% 

Recursos 3 100,00% 

Rentabilidade financeira 3 100,00% 

Estratégia 3 100,00% 

Vantagens competitivas 2 66,67% 

Total possível de ocorrências 3 100,00% 

 
 

Conforme verificamos na Tabela 6, a fonte de vantagens competitivas mais 

mencionada com maior frequência pelos entrevistados foi “Diferenciação”, perfazendo 

um total de 9,38% de todas as frequências. O segundo destaque dos entrevistados foi, 

claramente, o factor “Cultura da Organização”, seguindo-se “Preço” e “Orientação para 

o mercado”. “Rentabilidade financeira” surge com a quinta maior frequência, com 

6,25% de referências. Com 4,51% de frequência, “Concorrência” também foi um factor 

muito destacado. “Recursos” e “Estratégia ” são também dos mais mencionados, 

perfazendo cada um 4,17%. 

 

Tabela 6. Frequência de códigos 

  Ocorrência 

CÓDIGOS Frequências % 

Alianças 9 3,13% 

Benefícios 8 2,78% 

Canais de distribuição 9 3,13% 

Comunicação  11 3,82% 

Concorrência 13 4,51% 

Orientação para o mercado 19 6,60% 

Custo  11 3,82% 

Desenvolvimento 6 2,08% 

Diferenciação 27 9,38% 

First to market/Primeiro a entrar no mercado 1 0,35% 

Flexibilidade  1 0,35% 

Inovação 8 2,78% 

Marca 16 5,56% 

Preço 23 7,99% 

Serviços base 5 1,74% 

Serviços complementares 7 2,43% 

Sustentabilidade 2 0,69% 

 
 

 



33 

 

Competências 9 3,13% 

Conhecimento não tácito 5 1,74% 

Conhecimento tácito 1 0,35% 

Cultura da organização 24 8,33% 

Formação 7 2,43% 

Liderança 9 3,13% 

Organização 7 2,43% 

Recursos 12 4,17% 

Rentabilidade financeira 18 6,25% 

Estratégia 12 4,17% 

Vantagens competitivas 8 2,78% 

TOTAL 288 100,00% 

 
 

Passando a uma análise dos casos específicos de cada uma das empresas em 

análise (vide Tabela 7), refira-se que, da totalidade de 288 referências, o caso A soma 

um total de 120, enquanto os casos B e C perfazem 74 e 94 frequências, 

respectivamente. 

“Cultura da organização” foi o código com mais ocorrências na empresa A, 

sendo este o segundo mais referido na totalidade dos casos. Já o segundo FCS mais 

destacado por esta empresa foi “Marca”, seguido de “Preço” e “Rentabilidade 

financeira”. 

No caso B, o FCS identificado com maior frequência foi “Diferenciação”, 

perfazendo um total de 12,16% das referências neste caso. Continuam a destacar-se 

“Liderança”, “Recursos” e “Rentabilidade financeira”. Mais uma vez, as frequências 

com mais evidência neste caso concreto são, igualmente, as que mais relevo assumem 

na totalidade das mesmas. 

Mais uma vez encontramos o FCS “Diferenciação” à cabeça do caso C, com um 

total de 12,77% das ocorrências. Já “Marca” surge como o segundo código mais 

referenciado no caso C, com 9,57%. Seguem-se, “Concorrência”, “Competências”, 

“Rentabilidade Financeira” e Vantagens Competitivas” com 5,32% 

Pela negativa, os FCS que assumem menor destaque são “Flexibilidade” e 

“Liderança” no caso A; “Desenvolvimento”, “Flexibilidade”, “Sustentabilidade”, 

Conhecimento tácito” e “Vantagens competitivas” no caso B; “Sustentabilidade” e 

“Conhecimento tácito” no caso C. 
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Tabela 7. Frequências de códigos por empresa 

CÓDIGOS 

Ocorrência 

Empresa A 

Ocorrência 

Empresa B 

Ocorrência 

Empresa C 

Freq. 

 
% Freq. % 

Freq. 

 
% 

Alianças 3 2,50% 5 6,76% 1 1,06% 

Benefícios 6 5,00% 1 1,35% 1 1,06% 

Canais de distribuição 3 2,50% 3 4,05% 3 3,19% 

Comunicação  3 2,50% 4 5,41% 4 4,26% 

Concorrência 4 3,33% 4 5,41% 5 5,32% 

Orientação para o mercado 7 5,83% 3 4,05% 9 9,57% 

Custo  1 0,83% 4 5,41% 6 6,38% 

Desenvolvimento 4 3,33% 0 0,00% 2 2,13% 

Diferenciação 6 5,00% 9 12,16% 12 12,77% 

First to market/Primeiro a 

entrar no mercado 
1 0,83% 0 0,00% 

0 
0,00% 

Flexibilidade  0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 

Inovação 5 4,17% 2 2,70% 1 1,06% 

Marca 12 10,00% 2 2,70% 2 2,13% 

Preço 11 9,17% 3 4,05% 9 9,57% 

Serviços base 1 0,83% 2 2,70% 2 2,13% 

Serviços complementares 3 2,50% 1 1,35% 3 3,19% 

Sustentabilidade 2 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Competências 2 1,67% 2 2,70% 5 5,32% 

Conhecimento não tácito 3 2,50% 1 1,35% 1 1,06% 

Conhecimento tácito 1 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 

Cultura da organização 15 12,50% 3 4,05% 6 6,38% 

Formação 3 2,50% 2 2,70% 2 2,13% 

Liderança 0 0,00% 8 10,81% 1 1,06% 

Organização 1 0,83% 3 4,05% 3 3,19% 

Recursos 5 4,17% 5 6,76% 2 2,13% 

Rentabilidade financeira 8 6,67% 5 6,76% 5 5,32% 

Estratégia 7 5,83% 2 2,70% 3 3,19% 

Vantagens competitivas 3 2,50% 0 0,00% 5 5,32% 

TOTAL 120 100% 74 100% 94 100% 

 
 

 

4.2.1. Códigos com mais ocorrências 

Como já aqui foi descrito, os códigos em que o número de referências foi mais 

elevado foram “Diferenciação”, “Cultura da organização”, “Preço”, Orientação para o 

mercado” e “Rentabilidade financeira”. Neste ponto, é interessante aprofundar um 

pouco mais estas fontes de vantagens competitivas, analisando alguns comentários 
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feitos pelos entrevistados.
3
 Iremos, seguidamente, analisar com mais detalhe estes cinco 

códigos, pelo destaque que mereceram resultante do tratamento dos dados recolhidos. 

 

Tabela 8. Comentários Verbantim - Diferenciação 

Caso Comentários Verbantim 

Empresa A 
"A concorrência não tem, principalmente, a variedade e o preço." 

"Fazemos questão de ter a maior oferta e de responder a mais necessidades." 

Empresa B 

"Pretendemos diferenciar-nos sobretudo por isso, porque não somos uma agência 

tradicional." 

"Tentamos inovar nos nossos produtos ou nos nossos serviços, dando novas 

ferramentas, nomeadamente apostando muito no online, embora a o online ainda 

seja limitado, mas vamos por essa via." 

Empresa C 

"Os nossos hotéis têm um padrão mais ou menos... embora muitos deles tenham 

até um tema da decoração diferenciado (...) as pessoas já distinguem algumas 

características até da forma como a gente apresenta os hotéis, o tipo de instalação, 

o tipo de decoração." 

"Se nós queremos diferenciar-nos na nossa oferta relativamente a outros destinos 

turísticos concorrentes, deve ser justamente por valorizar tudo o que é português." 

 
 

Conforme podemos verificar acima, as empresas tentam diferenciar-se, 

oferecendo mais-valias aos seus clientes, esforçando-se para ir além da concorrência. A 

aposta em tirar maior partido dos seus produtos/serviços é uma das suas políticas, em 

termos de oferta variada e alargada, novos e/ou diferentes produtos e pelo preço. É 

importante que o cliente identifique imediatamente quem está por detrás da oferta. 

 

Tabela 9. Comentários Verbantim – Cultura da Organização 

Caso Comentários Verbantim 

Empresa A 

"Uma empresa que não tenha valores fortes, um projecto forte, equipas fortes e 

motivadas e alguma solidez para dar tranquilidade e segurança... neste período 

vai ter algumas dificuldades." 

"A cultura da empresa é fundamental, baseada em princípios praticados, não só 

defendidos (...) Nestes tempos difíceis, isso faz a diferença – Ter pessoas que 

lutam pela empresa sem ser preciso motivá-las porque consideram que o 

negócio também é seu." 

Empresa B 

"Fazemos um inquérito a nível global anual onde a empresa procura sentir o 

pulso dos seus colaboradores a nível global, onde se procuram níveis de 

satisfação elevados e onde se procura ouvir as preocupações das pessoas." 

"Sempre fomos uma referência como uma empresa de viagens de negócios no 

mercado e isso é se calhar algo que nos identifica." 

Empresa C 

"Cria uma série de relacionamentos aqui internamente muito ao estilo da 

empresa, a fazer acções solidárias, que eu também acho que é uma coisa muito 

relevante e por isso começámos a ter essa aposta nos recursos humanos feita de 

uma forma diferenciada, com vários módulos de formação e portanto os 

recursos humanos não são aquele serviço institucionalizado, chato, carregado." 

"Esta empresa é uma empresa muito diferente do que você encontra 

habitualmente. É uma empresa muito versátil." 

 

 

                                                           
3
 Note-se que são apenas referidos alguns comentários verbantim, não representando as tabelas seguintes 

a totalidade dos mesmos referentes a cada um dos códigos. 
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Caso Comentários Verbantim 

Empresa A 

"Uma empresa que não tenha valores fortes, um projecto forte, equipas fortes e 

motivadas e alguma solidez para dar tranquilidade e segurança... neste período 

vai ter algumas dificuldades." 

"A cultura da empresa é fundamental, baseada em princípios praticados, não só 

defendidos (...) Nestes tempos difíceis, isso faz a diferença – Ter pessoas que 

lutam pela empresa sem ser preciso motivá-las porque consideram que o 

negócio também é seu." 

Empresa B 

"Fazemos um inquérito a nível global anual onde a empresa procura sentir o 

pulso dos seus colaboradores a nível global, onde se procuram níveis de 

satisfação elevados e onde se procura ouvir as preocupações das pessoas." 

"Sempre fomos uma referência como uma empresa de viagens de negócios no 

mercado e isso é se calhar algo que nos identifica." 

Empresa C 

"Cria uma série de relacionamentos aqui internamente muito ao estilo da 

empresa, a fazer acções solidárias, que eu também acho que é uma coisa muito 

relevante e por isso começámos a ter essa aposta nos recursos humanos feita de 

uma forma diferenciada, com vários módulos de formação e portanto os 

recursos humanos não são aquele serviço institucionalizado, chato, carregado." 

"Esta empresa é uma empresa muito diferente do que você encontra 

habitualmente. É uma empresa muito versátil." 

 
 

A cultura da organização tem um grande peso na forma de estar das empresas 

analisadas. As suas preocupações vão para além dos clientes e da concorrência, 

incidindo também no ambiente interno e motivação dos seus colaboradores. Na tabela 

acima podemos verificar que colaboradores satisfeitos são parte do sucesso destas 

empresas. O ambiente interno e as práticas de cada empresa assumem destaque, 

sobretudo para motivar os colaboradores em períodos mais difíceis, ajudando assim, a 

sua organização a obter os melhores resultados. 

 

Tabela 10. Comentários Verbantim - Preço 

Caso Comentários Verbantim  

Empresa A 
"A nossa política de pricing é uma política inventada. Não é o High-Low, não é 

o Every-Day-Low-Price (EDLP), eu diria que é o “Every-Day-Lowest-Price”." 

"A promoção é parte do ADN da empresa." 

Empresa B 

"As grandes empresas esmagam muito preço, as pequenas dão mais 

rentabilidade." 

"Os pricings têm que se olhar sobre tudo aquilo que é... Nós fazemos uma 

análise de rentabilidade do cliente de acordo com a informação que temos ." 

Empresa C 
"A fixação de preços numa actividade como a nossa é muito condicionada." 

"O turismo só cresceu porque os preços no turismo baixaram." 

 
 

O preço é, igualmente, um dos destaques que as empresas analisadas fazem. Não 

é apenas pela sua oferta diferenciada, mas também pelos preços que praticam, que têm 

conseguido manter o seu nível de desempenho no mercado ao longo dos anos. 

Dependendo do sector de actividade em que se inserem, estas empresas têm as 

respectivas políticas de preços, mas todas elas com a preocupação daquilo que é 

praticado no mercado e do que o cliente está disposto a pagar.  

No caso A, são feitos todos os esforços para oferecer o melhor preço possível 

aos clientes, enquanto no caso B, se faz uma avaliação para estabelecer o preço de 

acordo com o volume de negócios que esse cliente poderá trazer. Por sua vez, no caso 

C, verificamos que houve um decréscimo dos preços praticados devido à crise (neste 

caso não se trata de um bem primeira necessidade). 
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Tabela 11. Comentários Verbantim – Orientação para o mercado 

Caso Comentários Verbantim 

Empresa A 

"Já não e possível sobreviver no nosso mercado pensado que estamos 

sozinhos." 

"Os clientes sabem perfeitamente aquilo que querem, sabem onde é que o 

podem encontrar, sabem as condições que podem encontrar e são extremamente 

exigentes. Eu diria que são cada vez mais individualistas." 

Empresa B 

"O mercado também cresceu bastante, cada vez se viaja mais." 

"Nós temos um problema em Portugal que é a dimensão das empresas em 

Portugal, mesmo as multinacionais. Na sua grande generalidade, são empresas 

de pequena dimensão.  (...) mas não temos assim um padrão concreto de tipo de 

empresa." 

Empresa C 

"Nos últimos anos há um sinal positivo, começaram a aparecer mais grupos 

hoteleiros já com algum peso e com alguma expressão, mas ainda é um negócio 

muito pulverizado." 

"O modelo de negócio mudou, os mercados mudaram e nós continuamos a 

fazer coisas por sistemas mais ou menos convencionais." 

 
 

Não estando estas empresas isoladas de outras, a sua orientação para o mercado 

é, conforme a tabela 11, um forte princípio no seu desempenho. Todas as empresas 

descreveram uma forte preocupação com o mercado em que se inserem e a posição que 

nele ocupam. Foi destacado pelos entrevistados que, não só mudou o mercado, como 

também o comportamento do cliente, aos quais é preciso adaptar-se. Para cada um dos 

casos, o mercado tem características próprias e implica preocupações diferentes. 

Destaca-se as alterações de mercado: cliente, oferta, concorrência e modelo de negócio. 

 

Tabela 12. Comentários Verbantim – Rentabilidade Financeira 

Caso Comentários Verbantim 

Empresa A 
"A empresa teve um crescimento bastante significativo." 

"Temos um endividamento baixo e bastante controlado." 

Empresa B 

"A evolução foi, até 2008, o crescimento foi sempre positivo e desde finais de 

2008 para agora (tem sido uma) completa instabilidade, com um ano muito mau 

em 2009." 

"Reduzimos 25% da estrutura para acompanhar a quebra de vendas." 

Empresa C 

"Nós temos tido um crescimento simpático que tem sido essencialmente pela 

construção de novos produtos." 

"Eu diria que, constantemente, a empresa tem solidez financeira." 

 
 

Finalmente, temos a Rentabilidade Financeira como último código a destacar. 

Todas as empresas em análise salientaram este FCS durante o discurso da entrevista. 

Enquanto algumas organizações se mostram menos afectadas pela crise que se instalou 
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em anos mais recentes (ex. caso A e C), também se verificou um caso (B) em que esta 

foi mais sentida, tendo, inclusivamente, sido necessário cortar nos custos com RH. 

 

4.3. Modelo Conceptual 

A análise dos dados anteriormente expostos demonstrou que vários dos FCS 

considerados pela autora se verificam na maioria dos casos analisados. Os resultados 

obtidos levaram à identificação de diversas fontes de vantagens competitivas que 

influenciam a posição que as empresas ocupam no mercado, contribuindo, para a 

manutenção de uma posição de performance média. Os resultados levaram à elaboração 

do seguinte Modelo Conceptual: 

Figura 1. Modelo Conceptual 

 

 

4.4. Proposições  

Relembramos o problema de investigação colocado na presente pesquisa: “Qual 

o género de fontes de vantagens competitivas que mais contribuem para a manutenção 

da posição das Estrelas Cintilantes nas empresas portuguesas, permitindo-lhes manter 

uma performance moderada?” 

Da análise de dados efectuada no presente capítulo, podemos elaborar as 

seguintes proposições: 

P1: A manutenção de performance moderada das Estrelas Cintilantes advém tanto de 

fontes de vantagens competitivas externas, como internas às empresas, verificando-se 
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pressupostos teóricos das duas principais correntes que incidem sobre o estudo desta 

temática (IBV e RBV). 

P2: A principal fonte de vantagens competitivas consiste na diferenciação do 

produto/serviço oferecido ao mercado. 

P3: A cultura das organizações e todo o seu ambiente interno é importante para a 

manter as equipas de trabalho motivadas, de modo a que a sua contribuição para o 

despenho da empresa seja um imperativo na sua actividade laboral. 

P4: O preço e a política de pricing das empresas reflecte preocupações com as 

necessidades do cliente e o ambiente do mercado. 

P5: A orientação para o mercado e atenção ao ambiente que rodeia as empresas é 

primordial para a criação de fontes de vantagens competitivas e manutenção de uma 

performance estável. 

 

4.5. Conclusões 

Das observações e análises efectuadas conclui-se que a manutenção da 

performance das Estrelas Cintilantes é altamente influenciada quer por fontes de 

vantagens competitivas externas (IBV), quer internas (RBV) às empresas, sendo, 

portanto, evidente que existem contributos das duas grandes vertentes teóricas. Se em 

alguns casos determinados factores externos assumem mais destaque, noutros eram os 

factores internos que têm mais peso. As evidências indicam que em nenhum dos casos 

se pode falar em fontes de vantagens competitivas alocadas em exclusivo a nenhuma 

das duas grandes correntes teóricas. 

 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

5.1. Introdução 

No presente e último capítulo apresenta-se a discussão dos resultados e 

respectiva conclusão. Apontam-se, ainda os contributos para a teoria da presente 

dissertação, bem como as implicações para a gestão.  

 

5.2. Contributo para a teoria 

A dissertação que aqui se apresenta resulta de um estudo pioneiro em Portugal, 

tendo como grande base científica o trabalho de McGahan (1999) levado a cabo nos 
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EUA. Cada mercado apresenta características diferentes e, dentro deste, cada sector é 

diferente do outro. Com esta pesquisa, a autora propôs-se identificar quais os grandes 

motores fonte de vantagens competitivas que, conjugados correctamente, mantêm 

determinadas empresas em posição estável no mercado. O presente estudo apresenta 

várias fontes de vantagens competitivas, identificando as que encabeçam os principais 

drivers de desempenho. 

 

5.3. Contributo para a gestão 

Os resultados obtidos na presente pesquisa revelam que através da combinação 

de várias fontes de vantagens competitivas, é possível que uma empresa mantenha um 

desempenho estável ao longo de vários anos e, inclusive, conseguir responder a 

eventuais crises de mercado se continuar a apostar nos FCS correctos. A gestão de topo 

das empresas portuguesas deve não apenas olhar para o ambiente económico que rodeia 

as suas organizações, como também apostar em manter a sua empresa “saudável” por 

dentro, pois isso reflecte-se no seu desempenho e, consequentemente, na estabilidade 

das organizações. As fontes de vantagens competitivas estudas são, pois, um ponto 

fulcral a ter em conta pelos gestores de topo das empresas, principalmente aquelas que 

aqui se destacaram como sendo as mais importantes. 

 

5.4. Limitações do estudo 

O estudo aqui apresentado apresenta algumas limitações, que não deixaram de 

restringir a investigação. Destaca-se, primeiramente, o curto espaço de tempo útil para 

trabalho de campo, influenciado pela sazonalidade que marcou o processo de 

investigação, que incidiu sobre a época de Verão, tradicionalmente um período de férias 

em Portugal. A disponibilidade das empresas a configurar na amostra ficou 

condicionada também pelo pico de trabalho que, geralmente, com a retoma actividade 

laboral normal. Esta limitação de tempo é, consequentemente, um entrave à participação 

no estudo que requer um contacto mais próximo, próprio da metodologia aplicada. 

Além disso, muitas das empresas contactadas para participação no estudo 

fecharam as portas à sua inclusão na amostra imediatamente no primeiro contacto. Este 

cenário verificou-se junto da maioria das empresas que constituíam uma organização de 

interesse para a amostra a analisar. Tal facto poderá resultar do pioneirismo deste tipo de 

estudos no nosso país, uma vez que os estudos realizados neste âmbito até à data 

ocorreram noutros países. 



41 

 

Mais, a baixa taxa de participação limita as ilações retiradas da pesquisa, pois 

daqui não se poderão generalizar conclusões ao universo, devido ao tamanho diminuído 

da amostra. 

Apesar de se tratar de um estudo confidencial, no qual em altura alguma se 

revelam quais as empresas participantes, poderá verificar-se alguma tendência dos 

entrevistados para exibir um comportamento socialmente correcto e, consequente haver 

respostas socialmente aceitáveis. Ressalva-se que os elementos obtidos durante a 

execução do trabalho de campo se traduzem nas especificidades e características dos 

entrevistados e não obrigatoriamente da empresa na sua totalidade. Contudo, há que 

salientar que as entrevistas em profundidade permitiram um grande envolvimento do 

entrevistado, demonstrando total disponibilidade de participação no estudo. 

Posto isto, salienta-se que este estudo poderá não desenvolver uma via final de 

acção. Assume-se, antes, que este apresenta uma compreensão inicial, pois as ilações 

que daqui se retiram resultam da obtenção de informação rica e profunda.  

 

5.5. Investigações futuras 

A presente investigação veio lançar luz sobre uma área de estudo ainda inédita 

em Portugal. Como tal, sugere-se que em investigações futuras se aprofunde mais a 

temática lançada, não apenas a todas as categorias de empresas identificadas, como 

também em maior dimensão da amostra. Os resultados advindos de uma eventual 

investigação futura poderão facilitar a compreensão dos fenómenos relacionados com o 

desempenho das empresas. Mais, considera-se que a realização desta tipologia de 

estudos no nosso país poderá chamar a atenção das empresas para a sua importância, 

incentivando a sua participação em maior número, podendo daí advir ensinamentos para 

as próprias organizações envolvidas na investigação e não só. 

 

5.6. Conclusão 

Da revisão de literatura efectuada no início da presente dissertação resultou uma 

recolha de informação muito rica, sob a forma de fontes de vantagens competitivas. A 

investigação daí resultante confirmou que esses drivers são fundamentais para criar e 

manter vantagens de posição competitiva no mercado. Verificou-se, igualmente, que as 

empresas não só se orientam pelo que observam no mercado em que se inserem, como 

também por condutas internas que influenciam o seu desempenho como organização. 
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ANEXOS 

Anexo I: Carta às empresas - Convite para participar na pesquisa 

 

Lisboa, (data) 

 

Assunto: Estudo sobre sustentabilidade da performance das maiores empresas da 

revista Exame. 

 

Ex. Mo Sr. (Endereçamento), 

 

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade Técnica de 

Lisboa, está a realizar um estudo sobre a "Performance das Maiores Empresas 

Portuguesas", que engloba as organizações presentes no ranking das 500 Maiores 

Empresas da Revista Exame entre 1998 e 2009.  

Trata-se de um estudo pioneiro em Portugal que analisa a Performance 

Contabilística das empresas, ao longo de um período de 12 anos. Entre as empresas 

seleccionadas para o grupo de pesquisa encontra-se a (vossa empresa). O objectivo 

deste estudo consiste na análise da estratégia e impacto na performance, bem como a 

sua evolução, do primeiro para o segundo sexénio em estudo. 

A pesquisa entrou numa etapa que passa pela recolha de informações junto das 

empresas, pelo que gostaríamos de ter a V/ colaboração, solicitando uma reunião de 

cerca de 45 minutos. Podemos assegurar a confidencialidade da informação, a qual não 

será usada sem o consentimento específico da vossa empresa.  

 

Em contrapartida oferecemos um relatório de síntese, descrevendo as conclusões 

da investigação. 

 

Atentamente, 

C.c.: 

Vera Lança      Professor Doutor José Veríssimo 

Mestranda | Marketing    Professor de Marketing e Estratégia  

veralanca.iseg@gmail.com    jose.verissimo@iseg.utl.pt 

00.351.966.444.587     00.351.213.925.950 

mailto:vera.lanca@gmail.com
mailto:jose.verissimo@iseg.utl.pt
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Anexo II: Guião de entrevistas (para empresas, se solicitado) 

Empresa:  ______________________________________________                     

  

Nome do (s) entrevistado (s): _______________________________ 

Função do (s) entrevistado (s): ______________________________ Data: 

________________ 

 

Como indicado anteriormente, gostaríamos de analisar a evolução da performance da 

___________  no período de 1998 a 2009, procurando compreender os factores de 

podem explicar a performance durante estes 12 anos.  

 

I - Enquadramento 

 Produtos/serviços  

 Público-alvo 

 Objectivos globais 

 

II - Factores que contribuem para a performance 

Alguns factores podem criar vantagens competitivas. Qual a vossa opinião sobre a 

importância/aplicação dos factores de competitividade seguintes a esta organização: 

1. Pioneirismo no lançamento de produtos e serviços 

2. Qualidade dos produtos / serviços   

3. Preços baixos / competitivos 

4. Economias de escala 

5. Estrutura de custos baixos 

6. Cobertura do mercado  

7. Canais de distribuição 

8. Alianças e parcerias 

9. Apoio da casa mãe (se aplicável) 
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10. Comunicação com clientes 

11. Conhecimento do mercado / clientes 

12. Inovação & desenvolvimento 

13. Imagem e notoriedade da marca 

14. Liderança da gestão 

15. Recursos humanos 

16. Cultura organizacional 

17. Capacidade de adaptação à mudança e aprendizagem da organização 

 

III – Factores mais importantes que explicam a situação actual 

Dos aspectos mencionados anteriormente, quais considera mais relevantes/importantes 

para uma boa performance? 

Existem outros aspectos não mencionados que explicam a evolução da performance da 

vossa organização? 

 

 

 

Obrigada pela participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Anexo III: Carta pós-entrevista às empresas que participaram na pesquisa 

 

Lisboa, (data) 

 

Assunto: Relatório do estudo sobre sustentabilidade da performance das maiores 

empresas da revista Exame. 

 

 

Ex. Mo Sr. Dr. (Endereçamento), 

 

Recordamos a V/ participação durante a pesquisa de campo do estudo referido 

em epígrafe levado a cabo no ISEG, que actualmente se encontra concluída. 

Como combinado, todas as empresas participantes no estudo irão receber um 

documento com os resultados do estudo. É nosso objectivo incluir no referido 

documento algumas alusões, sem, no entanto, fazer referência directa à V/ organização. 

Trata-se de informação não controversa e, apesar de já serem dados do domínio público, 

por questões de cortesia, gostaríamos de V/ dar a oportunidade de rever tais dados, para 

que nos possam dar autorização para que sejam tornadas públicas.  

Caso não obtenhamos comentários da V/ parte, iremos partir do pressuposto que 

é autorizada a utilização de tal informação no nosso relatório final.  

 

Atentamente, 

 

C.c.: 

Vera Lança      Professor Doutor José Veríssimo 

Mestranda | Marketing    Professor de Marketing e Estratégia  

veralanca.iseg@gmail.com    jose.verissimo@iseg.utl.pt 

00.351.966.444.587     00.351.213.925.950 

 

 

 

 

 

mailto:vera.lanca@gmail.com
mailto:jose.verissimo@iseg.utl.pt
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Anexo IV: Carta pós-entrevista com envio de cópia do relatório do estudo às 

empresas que participaram na pesquisa 

 

Lisboa, (data) 

 

Assunto: Relatório do estudo sobre sustentabilidade da performance das maiores 

empresas da revista Exame. 

 

Ex. Mo Sr. Dr. (Endereçamento), 

 

Como deverá estar recordado, cooperou connosco na elaboração de um estudo 

sobre a sustentabilidade da performance das maiores empresas portuguesas, levado a 

cabo pelo ISEG, e que se encontra concluído.  

Na altura, acordámos que lhe seria enviada uma cópia do relatório final do 

estudo, que anexamos com todo o grado.  

 

Mais uma vez agradecemos a V/ participação neste estudo. 

  

 

Atentamente, 

 

C.c.: 

Vera Lança      Professor Doutor José Veríssimo 

Mestranda |  Marketing    Professor de Marketing e Estratégia  

veralanca.iseg@gmail.com    jose.verissimo@iseg.utl.pt 

00.351.966.444.587     00.351.213.925.950 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vera.lanca@gmail.com
mailto:jose.verissimo@iseg.utl.pt

