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RESUMO  

 

O presente trabalho buscou compreender e analisar de que maneira uma empresa 

enquadrada como agente no mercado livre de energia possui sua estratégia percebida 

por seu gestor, sendo utilizado para tal estudo as cinco forças competitivas, 

relacionando-as com as estratégias genéricas para, dessa forma, compreender como 

o mercado é caracterizado, juntamente com a percepção do gestor acerca dele e as 

forças de Porter no mercado de energia eólica. Para tanto, utilizou-se de questionário 

Likert listando questões com as cinco forças, sendo também feitos comentários junto 

as questões visando preencher lacunas que pudessem vir a aparecer observadas pelo 

questionário. Como resultado pôde-se compreender nuances do mercado quanto a 

sua dimensão e especificidades, tanto de maneira mais abrangente como com 

enfoque no mercado livre de energia, quanto ao gestor foi possível compreender a 

posição de sua empresa no mercado e também sua forma de atuação no mesmo, 

sendo ainda possível fazer análise a partir das cinco forças na forma como os demais 

players no mercado atuam quanto e suas estratégias genéricas. A pesquisa serviu 

não somente para elucidar a forma que o mercado crescente de renováveis está 

sendo trabalhada, mas também foi satisfatória quanto a seu questionamento principal 

que visava entender como ela atuava na busca por vantagem competitiva e como é a 

relação com as cinco forças 

 

Palavras Chave: Estratégia, Energia renovável, Forças competitivas, Energia eólica 

 

 

 

 

 
  



 

ABSTRACT 

The present work sought to identify and analyze how a company classified as an agent 

in the free energy market has its strategy perceived by its manager, being used for 

such study the five forces of Porter, relating them with the generic strategies, in this 

way Understand how the market is characterized along with the manager's perception 

about it and Porter's strengths in the wind power market. To do this, a Likert 

questionnaire has been used, listing questions with the 5 forces, and comments were 

also made in the questions to fill in gaps that might appear to be observed by the 

questionnaire.As a result, it was possible to understand market nuances as to its size 

and specificities, both more comprehensively and with a focus on the free energy 

market, as the manager was able to understand the position of his company in the 

market and also his way of acting in the market. Even though it is still possible to 

analyze the five forces in the way other players in the market act as their generic 

strategies. The research served not only to elucidate the way in which the growing 

renewable market is being worked on, but was also satisfactory in its main question 

that aimed to understand how it worked in the search for competitive advantage and 

how is the relationship with the five forces 

 

Keywords: Competitive forces, Eolic Energy, Strategy, Renewable energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Maiores geradores de energia eólica no mundo 

Figura 2 – Estratégias Genéricas de Porter 

Figura 3 – Ranking dos 10 estados com maior produção de energia eólica 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
ANPAD - Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Administração 
PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
ONU – Organização das Nações Unidas 
IRENA – International Renewable Energy Agency 
ACR - Ambiente de Contratação Regulada 

ACL - Ambiente de Contratação Livre 

PCH - pequenas centrais hidrelétricas  
SIN -  Sistema Elétrico Interligado Nacional  
MME – Ministério de Minas e energia 
MLE - Mercado Livre de Energia  
SIN - Sistema Interligado Nacional  
CCEE – Câmara de comercialização de energia elétrica 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 
RN – Rio Grande do Norte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sumário 
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 1 

1.1 Contexto e problema .......................................................................................... 1 

1.2 Justificativa Do Estudo ...................................................................................... 4 

1.3 Objetivo Do Estudo ............................................................................................. 7 

1.4 Organização Do Texto ........................................................................................ 7 

2 ESTRATÉGIA, VANTAGEM E EÓLICA ............................................................... 8 

2.1 Estratégia e vantagem competitiva ................................................................... 8 

2.2 Vantagem competitiva sustentável x vantagem competitiva transitória ..... 10 

2.3 Porter e as cinco forças competitivas ............................................................. 13 

2.3.1 Ameaça de novos entrantes ................................................................................ 14 

2.3.2 Poder de negociação dos fornecedores .............................................................. 16 

2.3.3 Poder de negociação dos compradores .............................................................. 17 

2.3.4 Ameaças de produtos substitutos ........................................................................ 18 

2.3.5 Rivalidade entre as empresas existentes ............................................................ 18 

2.4 As estratégias genéricas de porter ................................................................. 20 

2.4.1 Liderança em custo total ...................................................................................... 20 

2.4.2 Diferenciação ....................................................................................................... 21 

2.4.3 Enfoque ............................................................................................................... 22 

2.5 Energias renováveis e eólica ........................................................................... 22 

3 METODOLOGIA ................................................................................................. 29 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS .......................................................................... 31 

4.1 Caracterização do mercado local de energia eólica no rn. ........................... 31 

4.2 Identificação da percepção estratégica competitiva do agente local de 

energia eólica .......................................................................................................... 32 

4.3 Analise das cinco forças competitivas no mercado local (rn) de energia 

eólica ........................................................................................................................ 33 

4.3.1 Intensidade da rivalidade entre os atuais concorrentes ...................................... 33 

4.3.2 Ameaça de entrada de novos concorrentes ........................................................ 34 

4.3.3 Pressões de produtos substitutos ........................................................................ 35 

4.3.4 Poder de barganha dos fornecedores do mercado ............................................. 36 

4.3.5 Poder de barganha dos clientes da indústria ...................................................... 37 

4.3.6 Análise geral integrada ........................................................................................ 37 

5 CONCLUSÃO ..................................................................................................... 40 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 41 



 

APÊNDICES ...................................................................................................................... 46 

APÊNDICE A – Questionário das Cinco Forças de Porter ................................................ 46 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUÇÃO  

1.1  Contexto E Problema  

A necessidade de se ter uma boa estratégia é fundamental para qualquer 

negócio, pois é ela que serve de balizador para que a empresa possa melhor 

posicionar-se frente ao mercado, para tal é fundamental que em todos os âmbitos da 

organização a forma prática da estratégia esteja bem percebida por todos os atores 

que fazem parte da organização, dando sentido a mesma. 

Uma forma com a qual se pode ter uma boa análise da forma com a qual a 

empresa se posiciona e como põe em prática sua estratégia é a partir de forças 

competitivas, no qual pode-se ter uma visão geral tanto de questões de mercado 

quanto fatores internos. 

No meio de empresas de energia como em qualquer outro segmento não 

há como fazer uma dissociação da influência do mercado e de suas interações, tanto 

que empresas que atuam em renováveis necessitam exatamente pela constante 

inovação estarem se renovando.  

O Crescimento de investimentos em energias renováveis é uma realidade, 

não somente pela agenda ambiental mundial que busca ampliar o uso consciente e 

sustentável do meio ambiente, mas também pelos grandes avanços tecnológicos 

advindos dos estudos na área. 

Juntamente com tal fato elenca-se a não renovação e impactos gerados 

dos combustíveis fósseis, vindo a fazer com que seja insustentável com o tempo sua 

extração, como visto historicamente com a crise do petróleo na década de 1970, no 

qual seu racionamento fez com que o preço aumentasse e por consequência seus 

derivados também tiveram seus preços elevassem. 

Com intuito de evitar novas crises econômicas e associado a preocupação 

crescente com o meio ambiente vários países começaram a se articular na busca de 

fontes de fontes alternativas de energia, como também uma forma de reduzir os gases 

de efeito estufa, uma vez que estes em excesso podem aumentar a temperatura 

média da Terra.  

Nessa perspectiva iniciaram-se os fóruns de acerca do meio ambiente, 

inicialmente em Estocolmo em 1972 seus relatórios serviram de base para o Rio 92 e 

a criação da agenda 21 que é um programa que busca ações viabilizadoras para o 



 

desenvolvimento sustentável racional, de maneira que este possa conciliar a proteção 

ambiental, justiça social e a eficiência econômica (MMA, 2016). 

Uma forma de se reduzir os impactos e prover meios de se viabilizar a 

própria agenda 21 foram os incentivos para que fossem mais utilizados os meios 

alternativos de energia, mais especificamente as renováveis, como forma de redução 

de impactos ambientais em relação a outros meios de geração de energia, redução 

de custos para sociedade e com isto uma alavancagem na economia. 

No mundo observa-se um crescimento de 1600% investimentos em 

renováveis nos últimos 15 anos, tendo o Brasil crescido aproximadamente 300%. O 

Brasil hoje é um dos locais que é considerado um dos maiores investidores em 

renováveis, tal fato deve-se a grande possibilidade de geração, no qual 85,4% de 

nossa rede elétrica oriunda de fontes renováveis (IRENA, 2016). 

As energias renováveis além de um meio de atrair investimentos podem 

também ser um meio de geração de vantagem competitiva e fazer com que 

localidades se desenvolvam e fortaleçam a economia como um todo, isso faz com que 

o país se destaque frente aos pioneiros não somente pelo fato deste tornar-se atrativo 

mundialmente. Mas também demonstra um crescimento e desenvolvimento 

econômico que há muito espera-se do Brasil, já que ele é dentre os vários no mundo 

um com algumas das maiores riquezas naturais e, como anteriormente dito, com tal 

potencial energético vem a posicionar-se entre os maiores produtores. 

Tal mercado, vem a ser atrativo para várias empresas, sejam as que 

almejam prestar serviço para o governo como também para a iniciativa privada e no 

ramo energético o mercado mesmo com o crescimento considerável nos últimos anos, 

ainda está em plena expansão, possibilitando o crescimento das empresas já 

existentes no mercado como também a atração de novos agentes no mesmo, que 

ainda que adentrem precisam atender a algumas especificidades de acordo com o 

mercado que deseja atender: O mercado regulado ou o livre. 

No Brasil existem duas formas de comercialização de energia, sendo o 

Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde estão os consumidores cativos, e 

Ambiente de Contratação Livre (ACL), formado pelos consumidores livres. 

Os consumidores cativos são aqueles que compram das concessionárias 

de distribuição às quais estão ligados. Cada unidade consumidora paga apenas uma 

fatura de energia por mês, incluindo o serviço de distribuição e a geração da energia, 

e as tarifas são reguladas pelo Governo. 



 

Já os consumidores livres compram diretamente dos geradores ou 

comercializadores, através de contratos bilaterais com condições livremente 

negociadas, como preço, prazo, volume, entre outros. Cada unidade consumidora 

paga uma fatura referente ao serviço de distribuição para a concessionária local (tarifa 

regulada) e uma ou mais faturas referentes à compra da energia (preço negociado de 

contrato). 

No ano de1998 entrou em vigor a Lei nº 9.648, de 27 de maio com objetivo 

de regulamentar o comércio atacadista de energia, que conforme apresentado 

anteriormente, devido ao contexto econômico que o país se encontrava associado à 

crise energética de 2001 a necessidade de incentivar a geração em meios alternativos 

se tornou mais emergente. 

Contudo, foi somente em 17 de abril de 2012 que a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu condições gerais para o acesso de micro e 

minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema 

de compensação de energia elétrica, permitindo, assim, que todo usuário da rede 

elétrica pudesse ser consumidor e produtor de energia elétrica. 

Quanto ao meio atacadista, o Mercado Livre de Energia (MLE) vem 

consolidando-se como uma forma potencial de economia, ao se poder adquirir energia 

elétrica por um valor negociável, tendo como principal vantagem nesse a possibilidade 

de o consumidor escolher, entre os diversos tipos de contratos, aquele que melhor 

atenda às suas expectativas de custo e benefício. 

Uma vez que é possível ter enfoque no MLE, não havendo obrigatoriedade 

de participação no meio regulado, excetuando-se os distribuidores, podem os demais 

agentes ser compreendidos como qualquer comércio convencional, sendo 

influenciado e influenciando de acordo com suas forças e fraquezas, buscando em 

meio a parcela de mercado existente angariar o maior número de clientes e assim 

manter funcionando toda sua organização, em vista disso é importante compreender 

que as suas estratégias de diferenciação de mercado, diferente das empresas que 

atuam no ambiente regulado não se limitam somente ao menor valor de venda, sendo 

esse somente um dos fatores observados pelos clientes. 

Juntamente à redução de valor de materiais em alguns tipos de energia 

como solar e eólica serem incentivadores para que novos empreendedores adentrem 

ao mercado e possivelmente de acordo com a oferta e demanda possam vir a gerar 

uma maior competição, seja no preço ou na qualidade do serviço.  



 

1.2  Justificativa Do Estudo 

Quanto aos estudos em várias áreas acerca de energias renováveis possuem 

números significativos, conforme exposto no gráfico 1 auxiliando o desenvolvimento 

técnico e acadêmico e por sua relevância para a área da gestão estratégica, é 

importante compreender também nesse meio forma como se dá a estratégia em todos 

seus âmbitos, seja na análise do mercado, sua forma de atuar e os impactos de suas 

implementações. 

 

Gráfico 1: Trabalhos sobre energia renovável no Brasil 

 

  Fonte: Banco de Teses e Dissertações - 2017. 

Quanto aos agentes atuantes do MLE pouco se tem estudos na área da 

administração bem como sua difusão na sociedade também é praticamente 

desconhecida e exatamente por tal fato pode-se com uma maior difusão ampliar a 

forma com que as pessoas possam adquirir a energia, podendo dependendo do caso 

a conseguir a preços mais baratos que no mercado convencional. 

Em vista disso, e a fim de constatar de que maneira está sendo explorado 

a temática, fez-se pesquisa de levantamento internacional e nacional, buscando 

lacunas a serem preenchidas, utilizando como palavras chave energia renovável, 

vantagem competitiva, estratégias genéricas, posicionamento de mercado e cinco 

forças de Porter, fazendo o mesmo com suas respectivas em inglês. 

O recorte temporal utilizado a fim de alcançar os objetivos estendeu-se pelo 

período de 2010 a 2016. O período foi escolhido em vista de que no Brasil neste 
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período já havia ocorridos vários leilões do PROINFA e vários empreendimentos 

deveriam estar em funcionamento de acordo com que é estabelecido pelo programa, 

compreendendo que tal incentivo também possui impacto na criação e expansão dos 

agentes de mercado livre e, levando em consideração que o valor para 

comercialização desta energia tende a cair uma vez que barateiam-se os custos de 

produção.  

No tocante a estudos nacionais na área, foi analisado, inicialmente, o banco 

de teses e dissertações IBICT, não tendo obtido êxito quanto a trabalhos na área 

sendo em seguida analisadas as bases do RAE, RAC, RIAE e na Capes, sendo obtido 

um único resultado e somente na revista ERA. E, por isso, foi decidido por expandir a 

janela de pesquisa incluindo todo e qualquer trabalho que aparece independente do 

período obtendo um total de quatro resultados. Incluiu-se também, após a baixa 

amostra o Google scholar, não encontrando resultados na área de administração ou 

gestão. Com isso, foi observada possível lacuna quanto à temática na área da 

administração ao menos até o momento em âmbito nacional.  

Os dados encontrados são apresentados na Tabela 1, a seguir. 

Quadro 1 - Resultado de buscas dos termos de pesquisa na revista nacional RAE 

Titulo Autor(es) Ano 

Relacionamentos 
colaborativos e 
desempenho competitivo 
de empresas brasileiras 

Mariana Ribeiro de Castro - UFMG/FACE, 
Marcelo Bronzo - UFMG/FACE, Paulo Tarso 
Vilela de Resende - FDC, Marcos Paulo 
Valadares de Oliveira - UFES-CCJE 

2015 

Modelo para Análise 
Estratégica de Indústrias 
Baseadas em Ciência 

Rosiceli Barreto Gonçalves Baetas, José Vítor 
Bomtempo, Cristiane Quental 

2004 

Impactos da Privatização 
Sobre as Estratégias 
Competitivas de 
Empresas de Petróleo: 
um Estudo de Casos 

Jorge Ferreira da Silva - PUC-RIO/IAG, Maria 
Alice Deschamps Ferreira Cavalcanti - PUC-Rio 

2003 

Empreendedorismo e 
Construção da Base de 
Recursos 

Candida G. Brush, Patricia G. Greene, Myra M. 
Hart 

2002 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Quanto a trabalhos internacionais, a busca foi feita com as seguintes 

palavras em inglês: nas bases de dados da Science Direct, Harvard Business Review, 

Emerald e Google Scholar, no qual como critério seriam aceitos somente artigos que 

tivessem todas as palavras-chave e sem limite de data definida uma vez que dessa 



 

forma seria possível analisar nuances de que maneira os estudos estariam sendo 

desenvolvido na área de administração estratégica. 

Dessas bases de dados foram encontrados ao todo 16 artigos conforme 

exposto na tabela 2, no qual destes somente 8 eram possuíam relação com 

administração ou gestão ainda sendo incluído relativos a energia. Foram também 

explorados em suas respectivas revistas de origem outros trabalhos que viessem a 

comportar critérios elegíveis a sua inclusão neste trabalho, no qual não foi obtido êxito. 

 

Quadro 2 - Resultado de buscas dos termos de pesquisa em bases internacionais 

Titulo Base de dados / Revista Autor(es) Ano 

Going beyond best technology and 
lowest price: on renewable energy 
investors’ preference for service-
driven business models 

Science Direct / Energy 
Policy 

Moritz Loock 2012 

Futures of the sustainable firm: An 
evolutionary perspective 

Science Direct / Futures Antonella Zucchella, 
Sabine Urban 

2014 

A literature and practice review to 
develop sustainable business model 
archetypes 

Science Direct / Journal 
of Cleaner Production 

N.M.P. Bocken, S.W. 
Short, P. Rana, S. 
Evans 

2014 

Floundering in a deregulated market: 
an energy company seeks new 
strategies 

Emerald / Journal of 
Business Strategy 

Gill, Avninder 2016 

Unsustainable development to 
sustainable development: a 
conceptual model 

Emerald / Management 
of Environmental 
Quality: An International 
Journal 

Mohan Das Gandhi, N., 
Selladurai, V., Santhi, P. 

2006 

An open framework for corporate 
strategy in construction 

Emerald / Engineering, 
Construction and 
Architectural 
Management 

Cheah, Charles Y.J., 
Garvin, Michael J. 

2004 

Electronic Government in Cabo 
Verde: The Prospects and Limits of 
Innovation in Small Island 
Developing States 

Emerald / International 
Journal of Operations & 
Production 
Management 

Abdul-Rashid, Salwa 
Hanim Hanim, 
Sakundarini, Novita, 
Raja Ghazilla, Raja 
Ariffin, Thurasamy, 
Ramayah 

2016  

Integrated Supply Chain Model for 
Sustainable Manufacturing: A 
System Dynamics Approach 

Emerald / Sustaining 
Competitive Advantage 
Via Business 
Intelligence, Knowledge 
Management, and 
System Dynamics 

Shamsuddoha, 
Mohammad 

2015 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Em vista da ausência de estudos no âmbito da administração no meio das 

organizações de renováveis é possível observar lacuna acadêmica no tocante à 

gestão das empresas desse segmento. Ademais, sendo ainda um assunto 

relativamente recente no Brasil, uma vez que o mercado ainda encontra-se em plena 



 

expansão, seja em grandes empreendimentos ou com pequenos centrais, empresas 

ou consumidor doméstico. Tendo como maiores beneficiados as pequenas centrais, 

empresas e o consumidor devido a expectativa de redução do valor do equipamento, 

que cada vez mais está sendo barateado e com isso podendo fazer com que o valor 

da energia seja reduzida. 

Portanto, uma vez que, tanto para geração quanto para venda é importante 

que se haja a compreensão da forma como cada uma dessas empresas atua para se 

destacar e garantir sua força de mercado, este trabalho segue como norteador a 

necessidade de fazer análise do mercado local de energia eólica à luz das cinco forças 

competitivas, a partir da percepção de agente local. 

:  

1.3  Objetivo Do Estudo 

Compreender a estratégia e forças competitivas do agente local do setor 

de energia eólica renovável. 

 

1.4  Organização Do Texto 

Os tópicos seguintes abordam sobre as forças competitivas, a caracterização do 

mercado local de energia eólica no RN e a identificação da percepção estratégica 

competitiva do agente local de energia eólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2  ESTRATÉGIA, VANTAGEM E EÓLICA 
 
2.1  Estratégia E Vantagem Competitiva 

A estratégia em si, seu conceito é algo que remete a muito antes dos 

intensivos estudos atuais, sendo conhecido inicialmente como a qualidade do general 

(GHEMAWAT, 2005). Entretanto conforme seu uso por organizações, principalmente 

pós segunda guerra quando sua complexidade foi observada a mesma gerou sua 

ênfase na estratégia empresarial. 

Diversos estudos buscam melhor definir a conceituação de estratégia 

empresarial, possuindo determinadas nuances, mas mesmo assim ainda se percebe 

que existe uma mutabilidade e evolução do mesmo, adequando-se a realidade atual. 

MAINARDES, FERREIRA e RAPOSO (2011) em seu estudo sintetizam de maneira 

evolutiva a definição de estratégia de acordo com diversos autores de maneira a 

melhor elucidar congruências no termo conforme exposto a seguir no quadro 1. 

Quadro 3 – Definições de estratégia no contexto organizacional 

Autor(es) Definição de Estratégia 

 
 
Barnard (1938) 

Estratégia é o que importa para a eficácia da organização, seja do ponto 
de vista externo, em que salienta a pertinência dos objetivos face o meio 
envolvente, ou do ponto de vista interno, no qual salienta o equilíbrio da 
comunicação dos membros da organização e a vontade de contribuir 
para a ação e para a realização de objetivos comuns. 

 
Drucker (1954) 

Estratégia é a análise de situação atual e de mudanças se necessárias. 
Incorpora-se a esta análise os recursos disponíveis e os que precisam ser 
adquiridos. 

 
Cannon (1968) 

Estratégias são as decisões voltadas à realização de ações direcionadas, 
que são requeridas para que a empresa seja competitiva e alcance os seus 
objetivos. 

Newman e Logan 
(1971) 

Estratégias são planos que veem o futuro e antecipam mudanças. 
Oferecem ações que levam a vantagens competitivas para aproveitar uma 
ou mais oportunidades, e são integradas na missão da organização. 

McCarthy, Minichello e 
Curran (1975) 

Estratégia é uma análise do ambiente onde está a organização, e seleção 
de alternativas que irão orientar os recursos e objetivos da organização, 
conforme o risco e possibilidades de lucros, e viabilidade que cada 
alternativa oferece. 

Ansoff (1979) Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 
desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação 
da empresa com seu ecossistema. 

Mintzberg (1979) Estratégia é uma mediação de forças entre a organização e seu ambiente: 
estabelece padrões consistentes de decisões organizacionais conforme o 
ambiente vivenciado. 



 

Bracker (1980) Estratégia tem duas características: uma análise situacional ou ambiental 
que determina a posição da empresa no mercado; o uso apropriado dos 
recursos da empresa para alcançar os seus objetivos. 

 
Porter (1981) 

Estratégia é a escolha da firma de variáveis de decisão-chave, como preço, 
promoção, quantidade e qualidade. A empresa, para ter bom desempenho, 
deve se posicionar corretamente na sua indústria. 

Mintzberg e 
McHugh (1985) 

Estratégia é um padrão em uma corrente de ações ou decisões. 
Desconsidera possibilidades de diferentes estratégias para condições 
ambientais diversas. 

Porter (1985) Estratégia é um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar uma 
posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças 
competitivas e, assim, obter um retorno maior sobre o investimento. 

Fahey (1989) Estratégia explicita como a empresa utilizará os seus recursos e 
capacidades para construir e sustentar as vantagens competitivas que 
influenciarão de forma favorável às decisões de compra dos clientes. 

Henderson (1989) Estratégia é, sob o enfoque emergente, o uso da imaginação e da lógica 
para responder ao meio ambiente de tal forma que se gere como resultante 
uma vantagem competitiva para a empresa. 

Henderson (1991) Estratégia é a busca deliberada por um plano de ação para 
desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. As 
diferenças entre a organização e seus competidores são a base da 
sua vantagem competitiva. 

Rumelt, Schendel e 
Teece (1994) 

Estratégia é a definição da direção das organizações. Isso inclui 
assuntos de preocupação primária para o gestor, ou qualquer pessoa 
que busque razões para o sucesso e fracasso entre as organizações. 

Porter (1996) Estratégia significa desempenhar atividades diferentes das exercidas 
pelos rivais ou desempenhar as mesmas atividades de maneira 
diferente. 

Mintzberg, Ahlstrand e 
Lampel (1998) 

Estratégia é força mediadora entre a organização e o seu meio 
envolvente, centrando-se nas decisões e ações que surgem 
naturalmente. A formação da estratégia não se limita aos processos 
intencionais, mas pode ocorrer como um padrão de ações 
formalizadas ou não. 

Barney (2001) Estratégia é a teoria da firma de como competir com sucesso. 
Considera também o desempenho como um fator influenciado pela 
estratégia, já que se pode considerar que competir com sucesso 
significa ter um desempenho satisfatório. 

Fonte: MAINARDES, FERREIRA e RAPOSO, 2011 – Adaptado 
 

Para melhor congruência com o tema elencaram-se somente definições 

que possuíam minimamente confluência com o tema de pesquisa podendo 

depreender-se algumas características em comum, sendo notado primordialmente a 

ênfase na competição, desempenho superior, sentido a ser seguido e relação com o 

ambiente externo. Ainda pode-se observar algumas especificidades, conforme 

determinados autores, mas o cerne principal do termo permanece o mesmo. 



 

2.2  Vantagem Competitiva Sustentável X Vantagem Competitiva Transitória 

Uma vez que o trabalho busca tratar acerca do desempenho e este é 

diretamente relacionado a questões acerca da vantagem competitiva, é imperativo 

também levar em consideração vertentes que abordam determinado tema, sendo os 

mais tradicionais que abordam a mesma de maneira sustentável, mas que para tal 

precisa possuir determinados critérios para que possa, dessa forma, manter-se frente 

ao mercado, que é o RBV ou “Resource Based View” (Visão Baseada em Recursos). 

A RBV assume que empresas de determinadas indústrias podem possuir 

recursos estratégicos diferentes e nem sempre esses recursos são facilmente móveis 

entre as firmas e toda essa heterogeneidade pode perdurar por um longo período e, 

por isso, gerar uma vantagem competitiva (BARNEY; CLARK, 2007). 

Drucker (2006) corrobora ao reforçar a importância de se ter conhecimento 

acerca dos recursos disponíveis e que sua boa gestão e a captação de novos recursos 

como um fator fundamental para geração de competitividade. 

Esta gestão voltada a gerar uma vantagem competitiva sustentável é algo 

que segundo Drucker (2012), que deve ter como foco a geração de uma estratégia 

global na empresa, fato este que é de difícil alcance. 

Outro ponto a ser elencado é acerca das premissas para que a vantagem 

venha a ter para ser considerada sustentável, dentre os quais pode-se elencar que os 

recursos devem ser VRIO que Barney (2007) as explica da seguinte forma: 

 Valor – Os recursos e capacidades da empresa contribuem para 

aproveitar as oportunidades e minimizar as ameaças do ambiente? 

 Raridade – Um determinado recurso ou capacidade é controlado 

apenas por um pequeno número de empresas concorrentes? 

 Imitabilidade – Empresas que não possuem determinado recurso ou 

capacidade enfrentam desvantagens de custo para obtê-lo ou 

desenvolvê-lo? 

 Organização – As políticas e procedimentos da empresa são 

organizados para explorar seus recursos e capacidades valiosos, raros 

e caros de imitar? 

É importante ainda levar em consideração que, segundo Porter (1999), 

tanto a eficácia operacional enquanto meio de se utilizar melhor os insumos, como a 



 

implantação de ações estratégicas que potencializem as competências essenciais e 

o aprendizado organizacional são igualmente importantes para o alcance de 

resultados acima da média e o estabelecimento de vantagens sustentáveis sobre seus 

concorrentes. 

Entretanto existe uma vertente que trata esta vantagem não como 

duradoura nem sustentável e que na verdade venha a ser somente transitória, 

principalmente em um ambiente no qual a inovação é algo cada vez mais presente e 

fundamental. 

McGrath (2013) explica que tais vantagens exatamente pela velocidade, na 

qual as informações e inovações estão sendo cada vez mais efêmeras as 

organizações possuem, portanto, uma vantagem que deixa de ser sustentável para 

ser somente transitória e que por isso precisam constantemente estar olhando o 

mercado e se atualizando. 

McGrath (2013) reforça ainda que as empresas podem buscar 

promover oito mudanças para que possam estar mais preparadas frente a tais 

efemeridades sendo as seguintes: 

 Arenas – Conforme as fronteiras entre setores vêm se confundindo, faz 

mais sentido desenvolver a estratégia focando em arenas. A arena é a 

combinação de um segmento de clientes, produto ou serviço e lugar no 

qual o mesmo é vendido ou prestado. 

 Intuição – Embora processos analíticos tenham relevância, em 

ambientes dinâmicos, visando identificar oportunidades potenciais, é 

necessário valorizar a intuição decorrente da observação direta, da 

interpretação de sinais e do reconhecimento de padrões. Uma vez 

identificadas, é preciso permitir a equipe criar experimentos para avaliar 

seu real potencial. 

 Métricas – Parâmetros convencionais tendem a favorecer o status quo e 

impedir a inovação. Permitir pequenos investimentos em oportunidades 

e iniciativas que conferem a empresa o direito, embora não a obrigação, 

de se comprometer de forma mais séria no futuro, viabilizando o 

aprendizado incremental por tentativa e erro. 



 

 Soluções – À medida que produtos e serviços se tornam “comodites”, 

um diferencial competitivo relevante, e que poucas empresas oferecem, 

são experiências bem projetadas e soluções completas para os 

problemas dos clientes. As empresas que são hábeis na exploração de 

vantagens transitórias colocam-se no lugar do cliente e consideram os 

objetivos e expectativas que esta busca atender. 

 Redes – Mesmo em um contexto de vantagens transitórias, redes de 

relacionamentos fortes seguem como uma das poucas fontes de 

lealdade à marca e barreira à entrada de concorrentes. Redes sociais 

têm o poder de multiplicar este efeito, permitindo aos clientes se 

conectarem uns com os outros, promovendo ou destruindo a reputação 

de uma empresa. 

 Reestruturação – Às vezes não há como se evitar um corte radical ou 

uma mudança brusca, o desafio nessas horas é se retirar da forma 

menos destrutiva possível. Entretanto, empresas que se movem com 

desenvoltura pela economia da vantagem transitória evitam 

enxugamentos e demissões em massa, promovendo ajustes e reajustes 

contínuos e graduais de seus recursos. 

 Inovação – Se em algum momento qualquer vantagem competitiva 

evapora, é natural se ter um processo organizado para desenvolver 

novas iniciativas que gerem vantagem. Empresas líderes em inovação 

costumam fazer uso de algumas práticas como a reserva de verba e 

equipe para a inovação desvinculados da operação já estabelecida, 

buscar oportunidades além das fronteiras tradicionais da organização, 

buscam sinergia entre as diferentes iniciativas e equilíbrio na gestão do 

pipeline. 

 Experimentos – Novas iniciativas e modelos de negócios para explorar 

oportunidades devem passar por um período probatório até que estejam 

suficientemente testados para serem comercializados em maior escala. 

Essa precaução visa minimizar riscos e altos investimentos antes que 

falhas críticas sejam apareçam. 



 

Devido a mudanças em vários mercados há de se ter uma necessidade de 

maiores estudos futuros, abarcando acerca da vantagem competitiva transitória, uma 

vez que as ações que McGrath (2013) sugere possuem bastante aderência a 

realidade na qual vários segmentos se encontram. 

2.3  Porter E As Cinco Forças Competitivas 

Porter em 1979 com seu artigo: As cinco forças competitivas que moldam 

a estratégia, expõe fatores potenciais para que a empresa possa compreender seu 

setor e suas características, sendo a partir dessas cinco forças possível se analisar a 

intensidade da competição e com isso saber de que maneira a estratégia da empresa 

deve se moldar e adaptar-se. 

As cinco forças são divididas em ameaças de novos entrantes, poder de 

negociação dos fornecedores, poder de negociação dos compradores, ameaças de 

serviços substitutos e rivalidade entre as empresas existentes, não havendo nenhuma 

que seja mais importante que a outra, devendo todas serem analisadas bem como 

suas relações entre si. 

O conhecimento e a boa utilização das cinco forças ao formular a estratégia 

é fundamental para que a empresa possa saber como melhor posicionar-se, seja se 

defendendo ou influenciando, principalmente ao saber quais ações do meio podem vir 

a ser uma ameaça ou oportunidade (PORTER, 1999). 

Porter (1990) ainda ressalta que não necessariamente a empresa deve 

focar em seus pontos que lhe são mais fortes, sendo importante o conhecimento e 

internalização de sua estratégia no seu interior por inteiro, agregando valor a empresa 

destacando-se frente aos seus concorrentes e tendo como resultado a geração de 

vantagem competitiva. 

Segundo Castro (2006), as cinco forças vêm a atuar como um ponto de 

partida, para que seja desenvolvido a partir de seu estudo uma vantagem competitiva 

específica; entretanto, é necessário que não se prenda no longo prazo a uma 

estratégia única, pois elas podem nublar a visão de novas oportunidades a serem 

aproveitadas. 

Corroborando com Castro, Pontes (2009) reforça que este modelo de 

Porter se sustenta na ideia de que as forças atuam no sentido de aumentar a 

concorrência em um dado setor, interferindo, assim, sobre o capital investido, 

aproximando-o da taxa competitiva básica, ou retorno de mercado livre. 



 

Conforme a cinco forças atuem no meio pode-se analisar as empresas de 

acordo com seu desempenho e, dessa forma, averiguar de que maneira a competição 

entre elas ocorre, no qual havendo uma fraca intensidade é possível compreender que 

há um mercado amplo e que não existe grande competição, sendo o seu inverso um 

mercado de alta competição que demanda maior geração de vantagens individuais 

por parte das empresas. 

2.3.1 Ameaça de novos entrantes 

Nessa força são analisadas da possibilidade de entrada de novas 

organizações, sendo levado em consideração possíveis barreiras que podem 

dependendo de sua força impedir novos entrantes ou até mesmo facilitar sua entrada 

ao ser frágil. 

Segundo Yada (1999), a barreira de entrada pode ser medida pelo 

percentual em que as firmas estabelecidas podem elevar o seu preço acima de 

determinado nível competitivo sem atrair novos entrantes, sendo quanto maior a 

porcentagem maior o nível de dificuldade para que novos entrantes enfrentarão. 

Porter (2004) ainda afirma que a entrada de novas empresas traz novas 

capacidades, buscando adquirir sua parcela de mercado e assim podendo fazer com 

que preços venham a cair e reduzindo assim a rentabilidade de algumas outras 

empresas, mas que dependendo da força dos concorrentes se é esperado retaliação. 

Porter (2004) elenca também seis fontes como principais de barreira de 

entradas a economia de escala, diferenciação de produto, necessidade de capital, 

custos de mudança, acesso aos canais de distribuição e a desvantagem do custo 

independente da escala. 

A economia de escala é uma barreira acerca da escalabilidade que a 

empresa possui de maneira a reduzir seus custos frente ao aumento do volume de 

sua produção, no qual, segundo Possas (1993), essa redução pode ser tanto por 

métodos produtivos mais automatizados ou mais avançados, como também pode ser 

advindo de propagandas, P&D, marketing e financiamento. 

Já a diferenciação de produto refere-se ao nível de dificuldade que a 

empresa possui para diferenciar-se da concorrência, no qual quanto maior a 

diferenciação dos produtos das empresas maior será a dificuldade de uma nova 

empresa se diferenciar, sendo está diferenciação considerada por Porter (1974) como 

dependente das necessidades do consumidor. 



 

Figueiredo (1983) complementa que a diferenciação de produtos está 

relacionada a dois tipos de fatores, que são as características básicas dos produtos 

dentro do mercado e suas políticas presentes e passadas das firmas no que se refere 

à propaganda, desenho do produto, serviços e distribuição. 

A necessidade de capital torna-se uma barreira de acordo com quanto 

maior for a necessidade de capital inicial constituir uma nova empresa e adentrar um 

novo mercado, maior será a barreira, uma vez que o risco de perda de capital quando 

investido em P&D e publicidade não podem ser recuperados. 

Os Custos de Mudança referem-se à necessidade da nova empresa em 

adaptar-se à um novo mercado ou indústria, que vem a agregar diversos custos. No 

qual Porter (2004) elenca que os custos de mudança podem incluir: custo de novo 

equipamento auxiliar, novo projeto do produto, necessidade de assistência técnica em 

decorrência da confiança depositada no vendedor, dentre vários outros.  

No caso de observar que estes custos venham a ser altos, os entrantes 

precisam oferecer um aperfeiçoamento substancial em custo ou desempenho para 

que o comprador se decida a deixar um produto já estabelecido. 

No que se refere ao acesso aos canais de distribuição Porter (1990) enfoca 

que a conforme for a restrição de acesso aos canais de distribuição for aumentando 

maior será a dificuldade de uma nova empresa entrar na indústria, uma vez que esta 

barreira irá influenciar várias outras gerando um conjunto de barreiras de entrada. 

Porter (1990) ainda ressalta que para poder ter acesso a canais de um novo 

entrante pode precisar convencer a partir de descontos, publicidades e outras formas 

de cooperação, fazendo com que seu custo final venha a subir e com isso dificultar a 

geração de uma vantagem de mercado e também sua entrada. 

A desvantagem de custo independentemente de escala é uma barreira de 

entrada que gera dificuldades para os novos entrantes devido ao fato das que já estão 

estabelecidas terem vantagens quanto a suas escalas de produção e seus custos. 

Porter (1990) elenca também vantagens críticas que podem gerar um diferencial 

ainda maior como barreira, que são os seguintes: 

 Tecnologia patenteada do produto: o "know-how" do produto ou as 

características do projeto são protegidos por patentes ou segredo. 

 Acesso favorável às matérias-primas: as empresas estabelecidas 

podem ter fechado as fontes mais favoráveis e/ou controlado as 



 

necessidades previsíveis com antecedência a preços que refletiam uma 

demanda menor do que a atualmente existente.  

 Localizações favoráveis: as empresas estabeleci das ocuparam 

localizações favoráveis antes que as forças do mercado elevassem seus 

preços de modo a captar todo seu valor. 

 Subsídios oficiais: subsídios preferenciais do governo podem dar às 

empresas estabelecidas vantagens duradouras em alguns negócios. 

 Curva de aprendizagem ou de experiência: em alguns negócios, há uma 

tendência observada no sentido de os custos unitários declinarem à medida 

que a empresa acumula maior experiência na fabricação de um produto. 

Os custos declinam, pois, os operários aprimoram seus métodos e se 

tornam mais eficientes (a curva clássica de aprendizagem), o "layout" é 

aperfeiçoado, são desenvolvidos equipamentos e processos 

especializados, consegue-se um melhor desempenho do equipamento, as 

mudanças no projeto do produto tornam mais fácil sua fabricação, 

melhoram as técnicas de medição e controle das operações, e assim por 

diante. Experiência é tão-somente um nome para certos tipos de mudança 

tecnológica e pode ser aplicada não só à produção, mas também à 

distribuição, atividades de apoio e outras funções. Como no caso das 

economias de escala, o declínio dos custos com a experiência não se 

relaciona à empresa como um todo, mas surge de operações ou funções 

isoladas que constituem a empresa. 

 

2.3.2 Poder de negociação dos fornecedores 

Por haver um mercado sempre mutável e onde pode-se haver em alguns 

casos muitos fornecedores e em outros uma quantidade menor ou até exclusiva é seu 

poder frente ao comprador vai variar e com isso é possível que este tenha como ditar 

como será a forma de pagamento, preço, prazo e qualidade. 

Pontes (2009) afirma ainda que fornecedores com alto poder de 

negociação afetam negativamente a rentabilidade de um dado setor, pois podem 

impor preços, condições de pagamento, prazos de entrega e qualidade dos produtos. 

A intensidade dessa força está diretamente relacionada à concentração do setor 

fornecedor. 



 

Porter (2004) ainda elenca que um grupo fornecedor pode vir a ter poder 

sobre o mercado principalmente quando determinadas condições são observadas: 

 É dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que a 

indústria para a qual vende. Fornecedores vendendo para compradores 

mais fragmentados terão em geral capacidade de exercer considerável 

influência em preços, qualidade e condições. 

 Não está obrigado a lutar com outros produtos substitutos na venda para 

a indústria. Até o poder de fornecedores muito fortes pode ser posto em 

cheque se concorrerem com substitutos.  

 A indústria não é um cliente importante para o grupo fornecedor. Quando 

os fornecedores vendem para várias indústrias e uma determinada 

indústria não representa uma fração significativa das vendas, os 

fornecedores estão muito mais propensos a exercer seu poder. Se a 

indústria é um cliente importante, o destino dos fornecedores estará 

firmemente ligado à indústria e eles desejarão protegê-Ia através de 

preços razoáveis e de assistência em atividades como P & D e o 

exercício de influência.  

 O produto dos fornecedores é um insumo importante para o negócio do 

comprador. Um insumo como este é importante para o sucesso do 

processo de fabricação do comprador ou para a qualidade do produto. 

Isto aumenta o poder do fornecedor, sendo particularmente verdadeiro 

quando o insumo não é armazenável, permitindo, assim, que o 

comprador forme seus estoques.  

 Os produtos do grupo de fornecedores são diferenciados ou o grupo 

desenvolveu Custos de mudança. Diferenciação ou custos de mudança 

enfrentados pelo comprador descartam suas opções de jogar um 

fornecedor contra o outro. Se o fornecedor defronta se com custos de 

mudança, o efeito é inverso. 

 O grupo de fornecedores é uma ameaça concreta de integração para 

frente. Isto representa uma verificação quanto à capacidade de a 

indústria melhorar as condições de compra. 

 

2.3.3 Poder de negociação dos compradores 



 

No que se refere ao poder de compradores ele se assemelha muito ao dos 

fornecedores, pois eles buscam forçar junto ao mercado a redução de valor dos 

produtos, sendo descrito por Faller e Almeida (2014) que a concorrência no mercado 

é quem irá indicar de que maneira o consumidor terá poder no mercado, no qual quão 

maior for aumentará a necessidade por parte das empresas em gerar valor e 

diferenciais. 

Porter (1990) complementa falando acerca do de quando o comprador 

possui total informação no tocante a demanda de preços e custos dos fornecedores, 

que de maneira geral lhe dá mais poder para a negociação diferentemente de quando 

a informação é, deficiente. Dessa forma o comprador pode barganhar melhores 

preços uma vez que pode contestar possíveis inverdades expostas.  

2.3.4 Ameaças de produtos substitutos  

 Os produtos substitutos vêm a ser segundo Porter (1999) o principal fator que 

definem as variações de preço no mercado, pois eles podem impor um teto e com isso 

podem também limitar o crescimento de determinados mercados. 

 O autor reforça ainda que uma grande gama de produtos substitutos pode 

impactar na percepção que os comprares possuem no que se refere ao valor total do 

produto e com isso a exigência por parte deles pode fazer com que as empresas 

precisem adequar-se a nichos de mercado específicos ou gerar diferenciação 

suficiente para que não optem por substitutos. 

 Barney (2002) complementa dizendo que os produtos substitutos podem ser 

compreendidos também como aqueles que vem a suprir determinadas necessidades 

dos clientes, mas com abordagens diferentes. Gerando conforme sua força uma 

redução na atratividade do setor. 

2.3.5 Rivalidade entre as empresas existentes 

 A existência de rivalidade entre concorrentes é algo natural ao mercado, pois 

ela é a disputa pela maior posição nele, sendo utilizado para tal competição a variação 

de preços, publicidade, geração de valor total para o cliente e qualquer outro meio a 

ser utilizado que gere diferença de mercado entra a empresa e uma melhor posição. 

 Porter (2004) explica que a rivalidade é consequência da interação de vários 

fatores estruturais, sendo eles: 



 

 Concorrentes Numerosos ou Bem Equilibrados. Quando as empresas são 

numerosas, a probabilidade de dissidência é grande, e algumas empresas 

podem chegar a acreditar que podem fazer movimentos sem serem notadas. 

Mesmo quando existem poucas empresas, se elas estiverem relativamente 

equilibradas em termos de tamanho e recursos aparentes, isto cria instabilidade 

porque elas podem estar inclinadas a lutarem entre si e têm os recursos para 

retaliações vigorosas. Por outro lado, quando a indústria é altamente 

concentrada ou dominada por uma ou poucas empresas, são poucos os 

enganos quanto à força, e o líder ou líderes podem impor disciplina, assim 

como desempenhar um papel coordenador na indústria através de meios como 

liderança de preço. Em muitas indústrias, concorrentes estrangeiros, quer 

através de exportações, quer participando diretamente por meio de 

investimentos externos, desempenham um papel importante na concorrência. 

Estes concorrentes, embora possuindo algumas diferenças que são vistas mais 

tarde, devem ser tratados da mesma forma que os concorrentes nacionais para 

fins de análise estrutural. 

 Crescimento Lento da Indústria. O crescimento lento da indústria transforma a 

concorrência em um jogo de parcela de mercado para as empresas que 

procuram expansão. A concorrência por parcela de mercado é muito mais 

instável do que a situação em que o crescimento rápido da indústria assegura 

que as empresas podem melhorar seus resultados apenas se mantendo em 

dia com a indústria, e quando todos os seus recursos financeiros e 

administrativos podem ser consumidos na expansão junto com a indústria. 

 Custos Fixos ou de Armazenamento Altos. Custos fixos altos criam fortes 

pressões no sentido de que todas as empresas satisfaçam a capacidade, o que 

muitas vezes conduz rapidamente a uma escalada nas reduções de preços 

quando existe excesso de capacidade. Muitos materiais básicos, como o papel 

e o alumínio, padecem deste problema. A característica significativa dos custos 

é o valor dos custos fixos em relação ao valor adicionado, e não os custos fixos 

como uma proporção dos custos totais. Empresas que adquirem uma alta 

proporção de custos em insumos externos (baixo valor adicionado) podem 

sentir enormes pressões para operar a plena capacidade com o objetivo de 

atingir o ponto de equilíbrio, apesar do fato de a proporção absoluta de custos 

fixos ser baixa. 



 

 

2.4  As Estratégias Genéricas De Porter 

Ao compreender o valor que pode ser gerado a partir de suas atividades e 

que estas podem vir a gerar vantagens competitivas, bem como um possível melhor 

posicionamento de mercado um dos principais focos das organizações, tal fato 

segundo Porter (1990) decorre de estratégias genéricas, na qual segundo autor tais 

atividades podem ser usadas como meio de geração de valor estratégico de acordo 

com escopo da cadeia de valor. 

Segundo Porter 2004 existem três estratégias genéricas que possuem 

geração de grande potencial competitivo frente a concorrência independente de 

realidade de mercado que é a liderança em custo total, diferenciação e enfoque 

conforme pode ser observado na figura 2. O autor afirma ainda que as estratégias 

genéricas podem ser de uso de qualquer tipo de organização no qual é possível fazer 

uso de mais de uma estratégia com sucesso, mas que este é raramente possível e 

que as que buscassem aplicar uma estratégia hibrida, mas que com insucesso são as 

classificadas por ele como o meio termo. 

Figura 1 - Estratégias Genéricas de Porter 

 
Fonte: Porter, 1990. 

 

2.4.1 Liderança em custo total 

A liderança em custo total pode ser obtida através da capacidade que a 

empresa tem em fazer com que seu custo seja menor que de suas concorrentes, 



 

podendo ser através de produção de escala, padronização da produção e controle 

dos custos gerais (Porter, 1990). Tal estratégia é mais adequada em cenários onde o 

consumidor é mais sensível ao preço e é também enfoque de organizações que 

conseguem seus lucros devido a escalabilidade de seus produtos (PUFFAL; 

BONOTTO; AFFELD, 2004). 

Carneiro, Cavalcanti e Silva (1997) complementam explanando que 

quando pressionada por fornecedores poderosos, a empresa de custo mais baixo terá 

mais fôlego para continuar na indústria do que seus concorrentes, que também estão 

sujeitos à pressão desses fornecedores.  

Porter (2004) reforça também que para que a empresa possa colocar em 

prática tal estratégia ela deve: 

 Fácil acesso à matéria – prima; 

 Investir na construção de instalações para fabricar seu produto em escala 

eficiente; 

 Conquistar grande parcela do mercado; 

 Reduzir custos através da curva de experiência; 

 Controlar de forma rigorosa os custos e despesas gerais; 

 Enxugar a área de pesquisa e desenvolvimento; e 

 Enxugar gastos com assistência, vendas e publicidade. 

2.4.2 Diferenciação 

Segundo Porter (1990) a estratégia que faz uso da diferenciação busca 

gerar vantagem competitiva através da oferta de produtos e serviços que possuam 

qualidade e características diferenciadas das encontradas no mercado, sendo 

também um enfoque em um grupo, segmento ou área.  

O fato é que o produto ou serviço deve ser percebido pelo cliente como 

algo único, exclusivo, capaz de satisfazer suas necessidades, anseios e desejos. As 

empresas que adotam estratégias de diferenciação possuem dentre seus focos 

consumidores menos sensíveis a preço e, devido a isso, costumam atingir uma 

pequena parcela do mercado. (PONTES,2009) 

Porter (2004) explica ainda a diferenciação isola os rivais competitivos, 

através da lealdade dos consumidores devido ao desenvolvimento da marca e da 

satisfação com produtos e serviços. 



 

Chaves eT. al, (2009) definem também a estratégia de diferenciação como 

a ação de diferenciar a oferta de produtos e serviços, de forma a criar algo que fosse 

amplamente percebido como único e permitir que se praticassem preços-prêmio ou 

sobre-preços, compensando os custos mais elevados decorrentes da escolha desta 

estratégia. 

Mintzberg e Quinn (2001) complementam falando que as organizações 

podem distinguem-se no mercado com seus produtos e serviços dos seus 

concorrentes através de seis maneiras básicas que é a estratégia de diferenciação de 

preço, estratégia de diferenciação de imagem, estratégia de diferenciação de suporte, 

estratégia de diferenciação de qualidade, estratégia de diferenciação de design e 

estratégia da não-diferenciação. 

2.4.3  Enfoque  

A estratégia de enfoque age no sentido de buscar obter uma vantagem de 

custo (enfoque no custo) ou uma diferenciação (enfoque na diferenciação) em um 

segmento de mercado restrito. Hitt, Ireland e Hoskisson (2011) a descreve como um 

conjunto de ações destinadas a produzir bens ou serviços visando atender 

necessidades de um certo segmento competitivo, de maneira que a empresa poderá 

atender a um segmento especifico de um setor com uma maior eficiência ou eficácia 

que seus concorrentes. 

 Porter (1999) corrobora, ao mencionar que empresa pode focar a sua 

atuação em um segmento de mercado, uma região geográfica ou uma linha de 

produto. Com o enfoque na diferenciação, a empresa busca distinguir-se quanto ao 

seu segmento alvo, ao explorar as necessidades especiais dos consumidores. Com o 

enfoque no custo, busca explorar as diferenças no comportamento dos custos em 

alguns segmentos.  

Pontes (2009) ressalta que a estratégia de enfoque pode não vir a atingir o 

baixo custo ou a diferenciação relativa ao setor, porem para ser bem-sucedida, deve 

atingir uma dessas posições dentro do nicho definido como alvo estratégico. 

2.5  Energias Renováveis E Eólica  

Em se tratando de energia renovável, é preciso primeiramente 

compreender acerca de seu conceito juntamente com o do que compreende-se como 

o que é e o que não é renovável. 



 

A energia não-renovável, também conhecida como exaurível representa 

um meio com estoque finito, que conforme uso acabará em num determinado tempo. 

Fontes como, petróleo, gás natural, carvão, urânio apresentam-se em quantidade 

limitada, conjuntamente com o fato que a as fontes fósseis ao gerarem energia 

contribuem para o aumento do efeito estufa e aquecimento global (CAMPOS, 2016). 

Já Energia Renovável segue resultante de um fluxo contínuo, no qual 

dependendo sua utilização pode ser considerada infinita. Deve-se salientar, todavia, 

que dependendo da forma e velocidade da extração, um recurso renovável pode se 

tornar escasso ou mesmo indisponível. Entre os recursos energéticos renováveis se 

inclui a biomassa, a hidráulica, a geotérmica, a solar, a eólica, a térmica do oceano, a 

maré motriz. 

Os sistemas de energia renovável têm um papel fundamental para superar 

as preocupações com o esgotamento dos recursos convencionais de combustíveis 

fósseis, bem como conforme avançam as formas de produção e com isso reduzem-

se custos de produção e implementação, tornando-os um meio cada vez mais 

acessível. Os sistemas como fornecedores de energia sustentável podem diminuir as 

perdas de emissão, transmissão e transformação de gases de efeito estufa (GEE) e 

aumentar a segurança energética. As fontes de energia renováveis isoladas podem 

não atender à demanda de energia por hora, quer devido à falta de nível de energia 

ou à variabilidade do tempo (SHARAFI; ELMEKKAWY, 2014). 

Considerados percussores quanto ao uso de renováveis a Europa é tida 

como uma das que mais preocupam-se com o meio ambiente e com o Pacote de 

Energia e Alterações Climáticas apresentado em 2008, a Comissão Europeia 

introduziu várias medidas para mitigar as consequências das mudanças climáticas.  

Entre estas medidas, a Diretiva para a promoção da energia a partir de 

fontes renováveis  (Diretiva 2009/28 / CE) estabelece metas nacionais obrigatórias 

para a quota global de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final 

bruto de energia de pelo menos 20% até 2020. O governo alemão assumiu esse 

objetivo e tornou-o lei nacional com a chamada Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG, 

Renewable Energies Act), estabelecendo metas para aumentar a participação de 

fontes de energia renováveis no fornecimento de energia elétrica para pelo menos 

30% Ano 2020 e aumentar continuamente essa participação até 80% em 2050. 

Atualmente, as tecnologias de energia renovável possuem 

desenvolvimento considerável na Alemanha, a participação das energias renováveis 



 

no fornecimento bruto de energia aumentou de 20,5% em 2011 para 22,9% em 2012. 

O total A geração de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis é de 136 

bilhões de quilowatts-hora (kWh) com energia eólica com uma participação de 33,8%, 

a bioenergia é de 30%, a energia solar é de 20,6% e Produção de energia hidrelétrica 

uma parcela de 15,6% da produção total de energia renovável (YILDIZ, 2014). 

No Brasil em 2004, com o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA), iniciava-se a expansão energética nacional que com o 

programa objetivava aumentar a participação da energia elétrica produzida por 

empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, biomassa e pequenas 

centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN) (MME, 

2016). 

Devido a tais incentivos é observado em 2016, segundo dados da Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) o crescimento por parte das 

empresas optantes de fazer parte do MLE, sendo este representante de  25% de toda 

cadeia energética do país, tendo crescimento de mercado conforme o preço de 

equipamentos de geração decresce viabilizando a entrada de novas empresas no 

mercado e expansão das existentes. 

Segundo a CCEE, consumidores potencialmente livres são:  

• aqueles ligados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) após 08/07/1995 

que possuam demanda mínima de 3 MW e tensão de fornecimento livre;  

• aqueles ligados ao SIN antes de 08/07/1995 com demanda mínima de 

3MW e tensão de fornecimento de 69 kV;  

• aqueles com demanda entre 500 kW e 3000 kW com tensão de 

fornecimento livre, desde que contrate energia proveniente de fontes 

renováveis (Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), biomassa, eólica, solar 

ou biogás). 

 Dentre as formas de se atuar no mercado é importante antes de mais 

nada que seja visto em qual forma podem ser enquadrados, podendo segundo a 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) os agentes serem 

classificados da seguinte forma: 

 Geração 

São classificados como geradores os Concessionários de Serviço Público 

de Geração, Produtor Independente de Energia Elétrica e Autoprodutor. 



 

 Estes agentes podem vender energia tanto no Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR) como no Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

 Comercialização 

Fazem parte da categoria os agentes importadores, exportadores e 

comercializadores de energia elétrica, além dos consumidores livres e dos 

consumidores especiais. 

As empresas comercializadoras compram energia por meio de contratos 

bilaterais no ambiente livre, podendo revender esta energia aos consumidores livres 

ou a outros comercializadores.  

Também podem revender aos distribuidores, neste caso apenas nos leilões 

do ambiente regulado. 

 Distribuição 

Os agentes desta categoria são as empresas concessionárias 

distribuidoras de energia elétrica, que realizam o atendimento da demanda de energia 

aos consumidores com tarifas e condições de fornecimento reguladas pela Aneel. 

No atual modelo, todos os distribuidores têm participação obrigatória no 

Ambiente de Contratação Regulada (ACR), celebrando contratos de energia com 

preços resultantes de leilões. 

Entretanto, mesmo possuindo uma matriz energética com grande parcela 

geradora a partir de meios renováveis, o Brasil ainda é considerado um dos maiores 

geradores dos gases de efeito estufa (GEE)(Falleiro, Gastaldini, Andrade, 2014) , em 

vista disso e devido ao incentivo e crescente percepção do potencial energético do 

país e com finalidade de obter reduções dos níveis atuais de emissão de GEE, o 

governo brasileiro criou em 2009 a Política Nacional sobre Mudanças do Clima 

(PNMC) por meio da qual foram estipuladas metas de redução das emissões 

projetadas até 2020. 

Diante disso, por meio da PNMC, o governo brasileiro estabeleceu a meta 

de redução das emissões projetadas até 2020 entre 36,1% e 38,9%. O país deverá 

reduzir até 2020 entre 1.168 e 1.259 milhões de CO2e, meta fixada no art. 6º do 

Decreto n.º 7.390. Tal redução será um agente de fomento ao desenvolvimento de 

projetos de mercado regulado e projetos de redução de emissão de GEE para 



 

mercado voluntário, conforme art. 4º, inciso VIII, estimulando, portanto, o 

desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). 

Dentre os meios renováveis mais utilizados no Brasil a energia eólica é tida 

como uma das formas de geração que mais cresce, sendo ela usada desde a 

antiguidade com os moinhos para moer grãos ou para bombear água, sendo a mesma 

a 150 anos sendo estudada para geração de energia elétrica (Herbert, Iniyan, 

Sreevalsan, Rajapadian, 2007), tendo suas primeiras torres funcionando na 

Dinamarca na década de 1970. No Brasil o potencial energético para geração de 

energia eólica começa a ser inventariado desde a década de 70, devido dentre vários 

fatores pela crise do petróleo na época (RAMOS; SEIDLER, 2011). 

O Brasil Hoje está na 8º (figura X) posição no ranking de países com maior 

potencial de geração eólica do mundo, tendo no ano de 2015 alcançado crescimento 

de 126,7% de capacidade de geração com os novos parques. Já o RN hoje é quem 

possui a maior matriz eólica do país e é considerado o maior produtor com 31% da 

matriz nacional (MME, 2017) 

Figura 2 - Maiores geradores de energia eólica no mundo 

 
Fonte: MME, 2017. 

 

Já no Nordeste, é onde encontram-se as maiores áreas com potencial de 

geração, estando o Rio Grande do Norte com o maior destes potenciais, seguido pela 

Bahia (Tabela X). No Rio Grande do Norte além do potencial conta-se também com a 



 

baixa sazonalidade, uma vez que os ventos constantes são característica de toda a 

região. 

No Rio Grande do Norte existe crescente incentivo para o meio de 

renováveis, com o qual o governo em recente assinatura de acordo de cooperação 

tecnológica e estratégica com empresa chinesa com objetivo de ampliar a indústria 

local de maneira a tornar o estado mais atrativo a investimentos no segmento 

(ASSECOM,2017). 

Tabela 1  - Ranking dos 10 estados com maior produção de energia eólica 

 

Fonte: CCEE 

Devido a características do mercado de eólicas é comum que empresas 

maiores instalem-se temporariamente com filiais em determinados locais para análise 

e implantação de seus empreendimentos, contratando tanto empresas terceirizadas 

para toda implementação, estudos de viabilidade e manutenção, como quando 

oportuno utilizam-se somente de representantes temporários até o momento que o 

empreendimento esteja funcional. 

Uma vantagem local no tocante a não somente o mercado, mas também 

com relação à pesquisa e desenvolvimento são as parcerias e projetos universitários 

originados de tal meio que não somente servem para capacitar aqueles que buscam 

adentrar no meio, como também gera pesquisas que possam balizar ações e 

inovações que contribuam no segmento. 

Para melhor visualização do referencial, a seguir apresenta-se o quadro 

resumo que representa referências utilizadas durante todo percurso teórico, de acordo 

com seção. 



 

 

Quadro 4 – Quadro resumo de autores 

Dimensão Autores 

Conceituação de estratégia Barnard (1938);Drucker (1954);Cannon (1968);Newman e 

Logan (1971);McCarthy et. al (1975);Ansoff (1979); Mintzberg 

(1979); Bracker (1980); Porter (1981);Mintzberg e McHugh 

(1985); Porter (1985); Fahey (1989); Henderson 

(1989); Henderson (1991); Rumelt et. al (1994); Porter 

(1996);Mintzberg et. al (1998); Barney (2001) 

Vantagem competitiva Barney, Clark (2007); Drucker (2006); Drucker (2012); Barney 

(2007); Porter (1999); Mcgrath (2013). 

 

Cinco forças de Porter: 

Ameaça de novos entrantes 

Poder de negociação dos 

fornecedores 

Poder de negociação dos 

compradores. 

Ameaças de produtos 

substitutos 

Rivalidade entre as empresas 

existentes 

Porter (1990); Porter (1999); Porter (2004); Castro (2006); 

Pontes (2009); Yada (1999); Possas (1993); Figueiredo (1983); 

Faller e Almeida (2012); Barney (2002);  

 

As estratégias genéricas de 

Porter: 

Liderança em custo total 

Diferenciação 

Enfoque 

Porter (1990); Porter (2004); Puffal, Bonotto, e Affeld (2004); 

Carneiro, Cavalcanti e Silva (1997); Chaves et. Al (2009); 

Mintzberg e Quinn (2001); Hiit (2002); Pontes 2009 

 

Energias Renováveis 

 

Campos (2016); Sharafi, Elmekkawy (2014); Yildiz (2014); 
Falleiro (2014); Ramos, Seidler (2011); Herbert Et. Al (2007) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir será exposto a metodologia utilizada para que o trabalho pudesse 

ser operacionalizado, seguido pelos resultados encontrados a partir da 

implementação. 

 

 

  



 

3  METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho segue uma sequência lógica quanto a sua 

estrutura de desenvolvimento tendo inicialmente a definição dos seus procedimentos 

técnicos, seguido pela delimitação do objetivo de pesquisa e sua abordagem. 

A metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de 

técnicas que possibilitam a apreensão da realidade, bem como o potencial criativo do 

pesquisador, sendo utilizado métodos pertinentes que venham a fazer com que o 

estudo possa atingir seus objetivos propostos (MINAYO, 2001). 

Em primeiro momento referente aos procedimentos técnicos, foi feita a 

pesquisa bibliográfica, a fim de se poder melhor compreender e explicar acerca da 

temática escolhida, da mesma forma que para poder averiguar a falta de estudos no 

tema escolhido, por conseguinte, necessária para explicação e encadeamento de todo 

referencial teórico com trabalho como um todo. 

Quanto aos objetivos de trabalho o mesmo enquadra-se como uma 

pesquisa descritiva e exploratória (YIN, 2001), uma vez que na pesquisa busca-se  

expor maiores detalhes do fenômeno estudado, juntamente a necessidade de maior 

compreensão das nuances e demais características deste.  

Já quanto à abordagem utilizada nesse trabalho é de caráter qualitativo 

(CRESWELL, 2010; FONSECA, 2002; MINAYO, 2001), por este ser um meio para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema social ou humano. Sendo utilizado estudo de caso (YIN, 2001), pelo fato de 

não se haver amplamente estudos que limitem o fenômeno e o contexto.  

Uma vez que gestores estratégicos são de difícil acessibilidade, bem como 

obter informações estratégicas optou-se por fazer deste um estudo de caso único, 

sendo este feito em empresa regional. 

Quanto à coleta de dados, buscou-se seguir o sequenciamento de estudos 

de dados secundários, investigação de indivíduos informados e investigação de casos 

selecionados, conforme aconselhado por (Boyd e Westfall, 1984), buscando-se na 

fase inicial da pesquisa, utilizar-se de diversas fontes secundárias para a constituição 

da referência teórica, bem como informações relevantes sobre a empresa em estudo 

e a indústria na qual está inserida. Foram pesquisados livros, artigos de jornais e 

revistas e relatórios setoriais, visando à obtenção de informações relevantes sobre a 

indústria. 



 

Para segundo momento foi utilizado roteiro de entrevista estruturada 

baseando-se em trabalho de REBELO (2004), que após análise de seu trabalho junto 

a seu questionário pôde-se compreender que o cabia a utilização do mesmo, uma vez 

que o mesmo está em conforme com o objetivo da pesquisa. 

Sua aplicação foi feita com gestor de empresa atuante em projetos de 

energia eólica situada no estado do RN e que enquadrava-se como parte do mercado 

livre de energia. Sendo este roteiro dividido de acordo com cada uma das cinco forças 

para logo após fazer a análise à luz da teoria e gerar os resultados. O referido gestor 

foi escolhido conforme disponibilidade e aceitação por responder questionário.  

No roteiro foi solicitado ao gestor que comentasse brevemente acerca das 

afirmativas, visando obter o máximo de dados que pudessem vir a corroborar ainda 

mais com objetivo principal da pesquisa 

Tal processo visa a responder o primeiro objetivo de pesquisa ao poder 

elencar a partir das respostas a forma como as forças e estratégias são percebidas 

pela organização. 

O objetivo da utilização de tal método foi o de atingir o máximo de clareza 

nas descrições dos fenômenos (MANZINI,2004) assim como obter maior 

profundidade, uma vez que determinados comentários preencheriam lacunas que 

somente a resposta ao questionário não conseguiria abarcar. 

Juntamente ao roteiro foi enviado também termo de confidencialidade 

(apêndice B) que garante a confidencialidade dos dados, seguindo todo o processo 

ético de pesquisa, resguardando tanto o respondente de qualquer ônus. 

Os resultados expostos em seguida foram divididos conforme cada área do 

questionário com as cinco forças de Porter (1979) tendo sido analisados seus 

comentários acerca de cada uma das afirmativas que serviu tanto como meio para 

compreender sua visão do mercado como também para se fazer as inferências de que 

tipo de estratégia a empresa faz uso, assim como sua realidade vivenciada no 

mercado. 

 

 

  



 

4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa buscou gerar compreensão acerca do mercado de renováveis, 

enfocando mais precisamente no mercado local do RN sendo necessário, para tanto, 

avaliar o contexto a partir do olhar de um gestor já integrante desse segmento, visando 

relacionar tal visão com as forças de Porter (1979), de maneira a poder, a partir das 

concordâncias e discordâncias apresentadas em questionário, melhor caracterizar o 

mercado, suas nuances e como este influencia a geração das estratégias das 

empresas participantes deste mercado. 

Foi realizada, portanto, análise frente aos objetivos propostos de maneira 

que tanto os comentários do gestor quanto suas respostas as assertivas, juntamente 

com arcabouço teórico. 

 

4.1  Caracterização Do Mercado Local De Energia Eólica No Rn. 

Em questão do mercado local, é possível, inicialmente, caracterizá-lo como 

pequeno, mas crescente, conforme completa concordância por parte do gestor quanto 

aos questionamentos que relacionam-se diretamente com o objetivo. 

Dentre os questionamentos acerca de tal ponto, elenca-se o que refere-se 

ao fato de haverem poucos concorrentes neste segmento no estado e que todos estes 

conhecem-se. No qual o gestor concorda totalmente e comenta: 

Quanto aos poucos concorrentes e ao fato de todos se conhecerem é uma 

afirmativa positiva, o mercado local não é extenso, nem tampouco a própria cidade 

o que facilita saber quem atua. 

 

Da mesma forma quanto à expansão da indústria, há quase total 

discordância, indicando que a mesma não está crescendo amplamente, corroborando 

também com total concordância quanto ao fato da indústria ainda estar se 

desenvolvendo.  

O mercado local, entretanto, devido à recente parceria do governo com 

empresas chinesas, pode vir a desenvolver-se mais rapidamente uma vez que tanto 

investimento financeiro como a troca de informações são quesitos ímpares no 

mercado, principalmente com um grande atrativo que é a baixa sazonalidade de 

ventos e a potência instalada atualmente que é um dos maiores diferenciais do estado 

em relação a seus vizinhos e demais estados do país. 



 

Dado vantagens anteriormente descritas, é pertinente também levar em 

consideração que conforme o mercado local se desenvolva para suprir as demandas 

energéticas, este, por sua vez, também desenvolve-se em outros âmbitos, uma vez 

que locais onde são construídos parques e demais estruturas necessárias para o 

funcionamento acabam por modernizar-se e globalizar-se mais devido a vinda não 

somente das empresas regionais, mas de empresas internacionais que instalam-se 

localmente para melhor suporte. 

  

4.2  Identificação da percepção estratégica competitiva do agente local de 

energia eólica 

O gestor respondente atua em segmento específico dentro do âmbito do 

mercado livre de energia, sua percepção de mercado como dito em tópico anterior 

demonstra seu conhecimento por parte do meio no qual está inserido, possuindo 

também enfoque no que refere-se a seu trabalho, uma vez que a empresa atua com 

os projetos de energia e também em outros segmentos. 

As respostas ao mercado são feitas sob demanda, analisando-se quais 

projetos são viáveis e com melhor retorno, mas conforme gestor sua gama de clientes 

não é extensa, principalmente devido ao fato dos projetos serem complexos e com 

custos altos. 

Seu relacionamento com seus concorrentes é algo que além de ser 

fundamental, é demonstrado que ao se ter de questionar quanto a dificuldades em 

fechar negócios o mesmo não se preocupa, pelo fato das demandas serem 

específicas e por ele também poder trabalhar em conjunto com outras empresas do 

setor complementando-as. 

Existem diversos projetos no mercado, cada um deles varia de acordo com o serviço 

da empresa, e mesmo com o mercado com crescimento desacelerado ainda 

existem diversos investimentos. 

É também de seu conhecimento acerca da força exercida por parte de seus 

fornecedores, na qual é observado que as estratégias são bem conhecidas pelo 

mercado e pelos players participantes que fazem uso desta para conseguir vantagens 

em valores. 



 

Os fornecedores não somente se conhecem, mas também buscam sempre estudar 

a atuação dos outros para pode reagir de acordo. 

 

4.3  Analise das cinco forças competitivas no mercado local (rn) de energia 

eólica 

Para melhor descrição foi feita análise de cada uma das forças 

competitivas, sendo estas feitas a partir das respostas do gestor, para logo após ser 

feito de maneira integrada entre todas elas.  

 

4.3.1 Intensidade da rivalidade entre os atuais concorrentes 

Com relação à rivalidade entre os atuais concorrentes, conforme o gestor 

não existem muitas empresas atuando nesse mercado, sendo que as poucas que 

existem conhecem-se plenamente ou possuem ciência da existência das demais, 

podendo também levar em consideração o crescimento do mercado que não ocorre 

no mesmo ritmo, advindo não somente a questões econômicas, mas também a 

redução de investimentos que o governo fazia. 

O segmento, mesmo tendo grandes avanços, seja na parte de inovação 

como também na redução de custos de produção de energia ainda pode ser 

considerado de caráter inicial, sobretudo por não ser algo que ainda é democratizado 

e como também avanços significativos e rápidos são observados com mais frequência 

atualmente, sendo algo que demonstra o quanto ainda se é possível compreender 

como em evolução. 

Os custos juntamente aos estoques não é algo que represente dispêndio 

elevando, principalmente pelo fato da durabilidade dos materiais, fazendo com que os 

custos se resumam a somente manutenção. Já quanto aos encargos o que mais 

auxilia para que estes não sejam tão elevados pode-se atrelar a incentivos 

governamentais com programas específicos que servem para incentivar investimentos 

e interesse pelo mercado. 

A diferenciação entre os concorrentes se dá primordialmente pelas marcas 

e projetos serem específicos de acordo com o contratante, sendo somente algumas 

peças comuns a todos utilizadas, tal fato vem a auxiliar também fazer com que 



 

empresas credenciadas ou que já possuam experiência contratual anterior gerar um 

vínculo facilitado quando exitoso. 

Atrelado ao fato do contrato também com governo, o uso de materiais que 

as marcas fazem serem em boa parte de marcas próprias a escala não vem a ser um 

diferencial, demonstrando que o segmento não necessariamente necessita de uma 

grande escala como diferencial. 

Todas empresas para que funcionem precisam seguir normas e 

regulamentos bem estabelecidos, no qual o governo pode estabelecer não somente 

multas e sanções, mas também ele exige que estas funcionem de acordo com o 

estabelecido a partir de leis e decretos específicos. 

Quanto aos concorrentes é importante também levar em consideração que 

devido as diversas empresas que trabalham na análise, desenvolvimento e 

manutenção a semelhança pode ser feita somente em relação a suas atividades em 

específico, não sendo este segmento o único que a empresa estudada atua, bem 

como, conforme gestor este não é um de seus focos principais. 

A empresa atua em outros mercados, este no caso não o principal, pois não são 

todos projetos aceitos pela empresa. 

Um fator que foi visto com o gestor também foi acerca das dificuldades de 

se fechar negócios, tanto para sua organização quanto para seus concorrentes, tendo 

como resposta que tanto a questão de custos quanto as dificuldades são mínimas, 

uma vez que tanto não existem tantas empresas no segmento, como também os 

serviços por serem específicos não há tamanha complexidade em fechar negócios. 

4.3.2  Ameaça de entrada de novos concorrentes 

Em se tratando da ameaça de novos concorrentes não há fatores que 

indiquem insucesso imediato, uma vez que barreiras de entrada são poucas, mas é 

necessário conhecimento aprofundado da atuação. 

Corroborando com tal fato elenca-se que mesmo ao buscar entrar e não se 

haver grandes barreiras, uma grande barreira existente é a advinda das empresas 

mais antigas que possuem vantagem frente as mais recentes e conseguem manter-

se pelas boas relações com as demais empresas que necessitam de serviços, 

entretanto mesmo para os antigos ou novos quando se criam os vínculos contratuais 



 

a mudança de contratante pode vir a ter um valor elevado, uma vez que por vezes os 

contratos são por exclusividade. 

Quanto a isso elencam-se os seguintes comentários por parte do gestor: 

Dependendo do nicho escolhido está é uma afirmativa verdadeira, entretanto não 

necessariamente em todos esta será uma premissa e em alguns casos a atividade 

será feita de maneira bem estruturada de forma que será sob demanda. 

 

Por questões contratuais e por vezes devido a exclusividades pode vir a ser muito 

caro mudar de fornecedor. 

 

As empresas mais antigas, por mais vantagem que tenham seja por 

contratos ou por relações mais antigas não detêm controle dos canais totalmente, 

principalmente por haverem nichos de mercado a serem explorados em sua plenitude, 

algo percebido naqueles que necessitam de maior inovação constante seja pelo fato 

de novos meios de produção estarem sendo desenvolvidos, como também a própria 

forma de captação de energia ser ainda incipiente. 

 

Outro determinante que serve para ditar a força da empresa está na própria 

Globalização, pois mesmo possuindo grande capacidade de suprir as necessidades é 

importante que esta possua representantes que façam essa relação com seus clientes 

seja positiva. 

Um fator que pode também servir de barreira de entrada dependendo do 

nicho escolhido é o fator financeiro, que para alguns são necessários valores elevados 

acompanhado de equipamentos específicos, o que dificulta para os menores 

empresários, mas não há no quesito governamental que restrinja a inserção de novas 

empresas, sendo este somente um regulador. 

Já quanto as patentes o que observa-se é que estas não são consideradas 

um fator relevante, pois além de novos produtos serem desenvolvidos dentro das 

empresas produtoras, também é possível ver seu desenvolvimento junto a 

universidades o que além de servir ao caráter de pesquisa, também serve para uma 

maior difusão, facilitando também a capacitação de profissionais tanto internamente 

quanto no meio acadêmico ao se observar aqueles com potencial. 

4.3.3  Pressões de produtos substitutos 



 

No tocante aos produtos substitutos a empresa estudada por ser 

primordialmente voltada a prestação de serviços não preocupa-se diretamente, pois 

quem dita qual são os produtos a serem utilizados é o próprio contratante, não sendo, 

portanto, algo que venha a ser uma preocupação para o gestor. Sendo este dos 

pontos elencados o que possui menor impacto, conforme comentário: 

É feita a prestação de serviço, sendo toda aquisição de material de acordo com a 

empresa específica do cliente. 

 

Devido a características específicas não é algo com que se preocupar, pois tudo é 

visto no contrato a escolha é diretamente do contratante. 

 

4.3.4 Poder de barganha dos fornecedores do mercado 

Quanto ao poder de barganha o que é percebido é que existem grande 

conhecimento por parte das empresas que fazem parte deste mercado, sempre 

necessitando que estas estudem seus concorrentes e possam tomar providências, 

quando necessário, sendo este um fator positivo uma vez que gera mudanças que 

podem auxiliar as empresas. De certo, entretanto, que devido à exclusividade de 

alguns produtos a serem utilizados isso pode gerar contratempos caso não seja 

previsto a falta ou necessidade de reposição. 

Já os fornecedores possuem não somente clientes já específicos como 

estes são uma boa parcela dos consumidores de seus materiais, sendo por vezes 

feito planejamento específico quanto aos materiais voltados a alguns clientes maiores. 

Entretanto é importante frisar que todo fornecedor e material deve ser aprovado pelo 

contratante, bem como necessitam estar de acordo com normas vigentes de 

funcionamento, o que contribui para que seja utilizado somente aqueles que não 

venham a gerar problemas contratuais. 

Tais detalhes são importantes de ser observados devido ao fato que caso 

venha a se ter a necessidade de troca de material por um substituto se é visto se é 

possível seu uso, e, se negativo é feito laudo para que seja enviado ao contratante 

para que sejam tomadas as atitudes cabíveis. 

Por fim é possível no nicho da empresa estudada compreender que seus 

fornecedores são empresas não somente de grande porte, mas também pequenas 

que atuam especificamente no nicho da mesma, mas que ainda assim se é necessário 

por vezes solicitar material de outros locais aquém do local. 



 

4.3.5 Poder de barganha dos clientes da indústria 

No tocante a força de barganha de clientes é possível observar que a 

quantidade de empresas e pessoas físicas que buscam serviços no nicho de ML não 

é vasta, sendo principalmente no caso da empresa em questão negócios e pessoas 

que buscam manter seu nicho de mercado, isso pode-se dever à complexidade e 

custo dos projetos, mas mesmo possuindo diversas vantagens o poder de escolha é 

exclusivamente do contratante, não sendo possível que a empresa obrigue que este 

use de seus serviços. 

Para tal é importante também levar em consideração que fatores além do 

produto final em si são fundamentais para escolha, como atendimento, qualidade, 

preço, tempo de funcionamento, material utilizado. Todos eles são levados em 

consideração quando se são feitos os contratos, devido dentre outros fatos que a 

margem que o contratante pode dispor, observando sempre complexidade, risco e o 

prazo de execução quando feita proposta de valor. 

Os produtos produzidos são em sua maioria não exclusivos, podendo ser 

feito pela concorrência, mas não necessariamente aquelas com maior tempo de 

mercado e experiência abarcam todo mercado, pois por mais que não haja 

conhecimento aprofundado por parte dos contratantes em alguns casos estes 

possuem noção no tocante ao desenvolvimento do projeto e podem buscar facilmente 

informações e outras instituições que possam lhe auxiliar em sua pesquisa. 

4.3.6 Análise geral integrada 

Conforme forças de Porter (1979) é possível fazer inferências quanto ao 

mercado estudado, no qual no tocante a rivalidade entre as empresas percebe-se que 

estas convivem harmonicamente, normas e demais regras mesmo não ditas servem 

de balizadores de suas ações, sendo notado que existem diversos nichos de mercado, 

gerando uma maior especialização quanto as empresas no que refere-se a seus 

serviços e produtos. 

Uma característica notável é com relação a exclusividades, a relação 

devido a contratos e seus custos de produção e de manutenção que não são 

necessariamente elevados, tendo também como arcabouço financeiro o governo com 

concessões e incentivos para expansão do mercado, mesmo quando este encontra-

se em crescimento desacelerado. 



 

Já quanto às barreiras de entrada é possível compreender que as maiores 

advêm de empresas mais antigas no tocante a capacidade de se articular com seus 

contratantes de maneira a fazer com que sua relação ao ser duradoura gere redução 

em busca de novas parcerias, mas que devido ao mercado ser vasto existem diversos 

nichos a serem atendidos de maneira plena, o que é uma oportunidade para as 

empresas mais recentes que buscam inovar. 

Um fator evidente se deve ao fato que o enfoque no mercado escolhido 

pode ser um fator que venha tanto a facilitar sua entrada como também uma 

desvantagem no quesito valor devido a possível dispêndio considerável, mas de 

maneira geral acaba por ser um meio atrativo por não se haver grandes complicadores 

para se inserir. 

A empresa estudada não possui problemas quanto a produtos substitutos, 

por ser somente prestadora de serviço em sua maior parcela, seu enfoque acaba por 

não lhe gerar dificuldades quanto a esta força. 

No tocante aos fornecedores é visto que estes são possuem baixo poder 

de barganha, sendo geralmente selecionados conforme vantagens que estes podem 

dar aos contratantes, mas também é notado a existência de pequenas empresas 

como fornecedoras de peças, demonstrando amplitude no que se refere a algumas 

peças. 

Por fim, com relação ao poder de barganha dos clientes é perceptível que 

estes fazem a escolha livremente quanto a quem querem contratar, mas levam 

também em consideração em tal escolha o tempo de atuação, sendo uma vantagem 

as empresas mais antigas no mercado, mas esse não é tido como um fator ímpar em 

sua escolha, podendo levar em consideração características mais subjetivas em sua 

escolha. 

O mercado em eólicas no que refere-se ao ML pode ser então 

caracterizado em maneira condensada como um segmento amplo, mesmo que não 

haja uma grande gama de interessados em implementações de projetos, suas 

barreiras são poucas, o que o torna um mercado promissor, nichos que ainda estão 

em crescimento são um bom atrativo as empresas que buscam adentrar neste 

mercado, que é bem regulado e que também demanda tanto por parte dos 

fornecedores e empresas que estejam sempre estar de olho em oportunidades, como 

também por parte dos clientes que estes possuem a opção de escolha e ditam uma 

parte importante das regras do mercado. 



 

  



 

5 CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram uma visão ampla da forma como o mercado 

de energia se comporta, sendo possível compreender também sua dimensão e como 

os atores envolvidos atuam e se relacionam. Uma vez que tantos nichos de mercado 

podem ser observados, foi esclarecedor como o segmento ainda segue crescente 

mesmo que tão logo os custos reduzam poderá vir a ser mais barato e acessível a 

aquisição de energia em meio de mercado livre. 

O mercado brasileiro no que se refere ao mercado livre é algo que pode ser 

considerado característico nosso, uma vez que em outros países a legislação é mais 

avançada nesse quesito e possui menores entraves como também incentivos para a 

geração residencial. Isso vem a sugerir que mesmo com os diversos avanços ainda 

precisa-se melhor definir meios que além de incentivar o uso, também façam com que 

este seja mais democrático. 

Em relação ao mercado local, percebe-se que o potencial é em termos 

tanto de geração quanto por desenvolvimento do mercado em si o maior dentre outros 

estados, uma vez que a constância em ventos e de políticas locais que visam 

parcerias e desenvolvimento de tecnologias focadas em renováveis com outros países 

é algo que não somente é positivo para as empresas que investem, mas para própria 

população a quem benesses são esperadas ao se reduzir custos de aquisição de 

energia.  

Já quanto à visão por parte do gestor demonstrou um olhar otimista do 

mercado de renováveis como um todo e foi possível compreender a forma como as 

forças de Porter se comportam no segmento de sua empresa e como a partir de sua 

visão estas também influenciam no mercado com suas concorrentes. 

Especificamente no mercado local tanto as forças de Porter como as 

estratégias genéricas podem ser observadas de maneira que a relação entre a 

concorrência é relativamente amigável, as barreiras de entrada vão variar de acordo 

com o nicho escolhido, mas conforme análise é visto que não são barreiras fortes, já 

os produtos substitutos, por se terem várias empresas que atuam por contrato estas 

definem o que será usado. Por fim quanto ao poder de barganha os fornecedores 

podem fornecer de maneira exclusiva alguns materiais por caráter contratual como 

também podem concorrer livremente, sendo visto que o poder de barganha é maior 

por parte do cliente para com a empresa, pois ele não necessariamente fica preso a 



 

fazer especificamente com determinadas empresas podendo tanto fazer cotações 

com diversas como também barganhar livremente entre várias para que as com 

melhor projeto geral seja a contratada. 

Quanto às limitações elencam-se as dificuldades como o tempo de 

exploração do tema, a falta de material empírico que tivesse como foco o mercado 

livre de energia também é algo a levar em consideração e a falta de retorno de contato 

com empresas que atuassem no mercado livre, no qual mesmo anteriormente ao se 

enviar e-mails para empresas não se teve êxito para um segundo contato que viesse 

a contribuir para este trabalho. 

Trabalhos referentes ao tema são incipientes, sendo necessário maior 

aprofundamento futuramente, mas sugere-se que como opções de trabalhos sejam 

feitos para o ambiente regulado, como também com casos múltiplos, de maneira que 

estes possam ampliar demais detalhes referente a este meio. 
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ANEXOS 

ANEXO A - ROTEIRO DAS CINCO FORÇAS COMPETITIVAS 

 

Dimensão Item* Questões 

A) 
Intensidade 
da rivalidade 
entre os 
atuais 
concorrentes 

1 
Há poucos concorrentes na indústria e todos se 
conhecem e se respeitam 

2 
Nossa indústria está em plena expansão, com 
oportunidades de crescimento para todos 

3 
Estamos no início do desenvolvimento do ciclo de 
vida de nossa indústria 

4 
Os custos fixos de nossa indústria não representam 
encargos pesados. 

5 
Manter estoques em nosso negócio não é 
dispendioso. 

6 
Os produtos da indústria são fortemente diferenciados 
entre os concorrentes. 

7 
E norma em nossa indústria a firme vinculação de 
clientes a fornecedores pelos custos de mudança 
elevados. 

8 
Nossos produtos não dependem de escala para 
serem economicamente viáveis e competitivos. 

9 
As regras de competição em nossa indústria são 
estáveis. Há uma espécie de código de ética tácito 
entre os concorrentes. 

10 
Os concorrentes são empresas muito parecidas com 
a nossa. 

11 
Este negócio em análise não está entre as maiores 
prioridades de nossa empresa. 

12 
Não há problemas nem custos para fecharmos este 
negócio. Tampouco os concorrentes têm problemas 
para isso. 

 
 
 
B) Ameaça 
de entrada 
de novos 
concorrentes 

13 
Nenhum novo concorrente terá sucesso em nossa 
indústria se não conseguir produzir em larga escala. 

14 
Os produtos desta indústria são altamente 
diferenciados entre os concorrentes e os clientes têm 
lealdade às marcas 

15 
Um novo concorrente nesta indústria teria que ter 
enormes recursos financeiros para se estabelecer. 

16 
Nesta indústria costumamos criar enormes vínculos 
com os clientes de modo que mudar de fornecedor 
pode sair muito caro. 

17 
As empresas já estabelecidas nesta indústria 
controlam completamente todos os canais de 
distribuição existentes. 

18 
Os produtos de nossa indústria são protegidos por 
patentes. 



 

19 
A tecnologia dos produtos desta indústria é avançada 
e muito complexa e exige anos de P&D para dominá-
la. 

20 
Todas as fontes de matéria prima já são controladas 
pelas empresas estabelecidas nesta indústria. 

21 
As empresas já estabelecidas controlam firmemente 
os principais mercados para os produtos da indústria. 

22 
As empresas já estabelecidas têm posição geográfica 
privilegiada em relação a jazidas e fontes de insumos. 

23 
Os concorrentes já estabelecidos já adquiriram enorme 
vantagem pela experiência e isso traduz custos baixos. 

24 
O governo não permite mais concorrentes neste 
mercado. 

C) Poder de 
barganha 
dos 
fornecedores 
do mercado 

25 
Temos fornecedores em profusão nesta indústria. 
Eles nem se conhecem 

26 
Usamos os insumos que queremos nesta indústria. Há 
vários substitutos, perfeitamente intercambiáveis entre si. 

27 
Nossa indústria costuma representar uma parte decisiva 
das compras dentro do portfólio de nossos fornecedores. 

28 
Nesta indústria podemos usar qualquer fornecedor e 
qualquer insumo alternativo substituto sem afetar nossa 
qualidade final. 

29 
Nesta indústria os concorrentes trocam de fornecedor 
como "trocam de camisa". 

30 
Não há nenhuma diferença entre os produtos de 
nossos diversos fornecedores. 

31 
Nossos fornecedores são pequenos e estão interessados 
apenas em manter-se em seu nicho de mercado que 
somos nós. 

32 
Nossos fornecedores atuam em uma indústria 
absolutamente regulamentada 

D) Poder de 
barganha dos 
clientes da 
indústria 

 

33 
Temos em nossa indústria centenas ou até milhares de 
clientes pequenos. Eles são consumidores finais ou 
pequenos negócios 

34 
Nossos produtos são importantes e diferenciados. Cada 
concorrente "escraviza" seu cliente facilmente. 

35 
Pelas características próprias, os produtos que produzimos 
vinculam os nossos clientes com laços muito fortes. 

36 
A margem de lucratividade de nossos clientes é 
absolutamente folgada. 

37 
Nossos clientes são pessoas, pequenos negócios e estão 
interessados apenas em sua satisfação pessoal ou em 
manter seu nicho de mercado. 



 

38 
Os produtos que produzimos nesta indústria são 
exclusivos, tecnologicamente avançados e representam 
insumos críticos para os nossos clientes. 

39 
Nossos clientes não fazem nem ideia de quanto custam os 
nossos produtos e qual a tecnologia envolvida neles. 

40 
As empresas já estabelecidas controlam firmemente os 
principais mercados para os produtos da indústria. 

41 
As empresas já estabelecidas têm posição geográfica 
privilegiada em relação a jazidas e fontes de insumos. 

42 
Os concorrentes já estabelecidos já adquiriram enorme 
vantagem pela experiência e isso traduz custos baixos. 

43 O governo não permite mais concorrentes nesta indústria. 

E) Pressões de 
produtos 
substitutos 

 

 

 

44 
Numa escala de 1 a 5, como você definiria a vulnerabilidade do 
ramo a produtos substitutos? 

45 
Há produtos substitutos para os produtos que produzimos em 
nossa indústria? Se sim, quais? 

46 
A posição de nossa empresa, em particular, é vulnerável a 
produtos substitutos? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de confidencialidade 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 Mediante este termo eu, Isaque Renovato de Araujo, comprometo-me a guardar sigilo absoluto 

sobre os dados coletados, os quais serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada Em 

busca da vantagem competitiva no mercado de energia eólica no RN: Um estudo das estratégias 

genéricas dos agentes locais, durante e após a conclusão da mesma. 

 

 Asseguro que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a execução do projeto 

em questão. 

 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os 

participantes da pesquisa e a Instituição. 

 

Natal,15 de junho de 2017   . 

 

 

Isaque Renovato de Araujo 


