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RESUMO 

 

Pesquisadores do campo da estratégia reconhecem em seus estudos que as organizações são 

diferentes e por razões de influência interna e externa, possuem desempenho diferente. A 

diferença de desempenho torna algumas empresas superiores a outras e esse fenômeno é 

definido no campo de pesquisas em estratégia empresarial como vantagem competitiva. 

Considerando o amplo debate sobre o tema, alguns autores mencionam a necessidade de 

construir uma métrica capaz de prever a competitividade e essa busca por indicadores da 

vantagem competitiva tem mostrado a falta de consenso entre os pesquisadores do campo da 

estratégia em definir efetivamente um constructo capaz de prever a sustentabilidade da 

vantagem competitiva das organizações ao longo do tempo. Assim, o presente estudo buscou 

validar o grau de competitividade de uma empresa, medido, num determinado período de 

tempo, por uma adequada métrica resultante de uma combinação de indicadores, capaz de 

prever sua posição competitiva pelo período de alguns anos, de modo a contribuir com a 

teoria da competitividade no constructo de uma métrica. Alguns estudos, McGahan e Porter 

(1997), Wiggins e Ruefli (2002), Combs, Crook e Shook (2005), Brito e Brito (2012b), 

Santos e Brito (2012)e Brito, Chaddad e Lazzarini (2013) têm contribuído para o 

preenchimento desta lacuna. Esta pesquisa tem carácter quantitativo, os dados foram 

analisados pelo teste de análise discriminante no software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), adotando a técnica de análise fatorial exploratória (varimax – componentes 

principais) com “salve” da reta de regressão em fator único (criação de escore de classificação 

de cada empresa) para o período 1, classificando as empresas em três grupos (alto, médio e 

baixo) e a seguir aplicada a análise discriminante com a variável de classificação do período 1 

em relação às variáveis do grupo 2. A amostra das empresas foram extraídas do banco de 

dados da economatica, no período de 2005-2007 e 2010-2012, comparados de modo a 

verificar a probabilidade de prever a competitividade das empresas no segundo período com 

base na posição competitiva no primeiro. Os resultados do estudo indicam que as métricas de 

desempenho, especificamente rentabilidade do patrimônio líquido combinadas com as 

medidas de crescimento (das vendas, do lucro e do ativo) são capazes de prever a 

competitividade na amostra pesquisada. Conclui-se, portanto, em complemento aos estudos 

que abordam medidas de competitividade empresarial, que a combinação de indicadores 

melhor explica o fenômeno da competitividade, e que, poucos atores na amostra pesquisada 

conseguem mudar sua posição competitiva no tempo, reforçando os pressupostos da Visão 

Baseada em Recursos (RBV). 

 

Palavras-chave: Competitividade. Indicadores de Vantagem Competitiva. Métrica de 

Competitividade. 

 



ABSTRACT 

 

Researchers in the field of strategy in their studies recognize that organizations are different 

reasons and influence internal and external, have different performance. The performance 

difference makes some companies more than others, and this phenomenon is defined in the 

field of research in business strategy for competitive advantage. Considering the wide debate 

on the subject, some authors mention the need to build a metric can predict the 

competitiveness and this search for indicators of competitive advantage has shown a lack of 

consensus among researchers in the field of strategy to define a construct capable of 

effectively predict the sustainability of the competitive advantage of organizations over time. 

Thus, this study aimed at validating the degree of competitiveness of a company, measured 

over a given period of time, an appropriate measure resulting from a combination of 

indicators, can provide competitive position for a period of several years in order to contribute 

with the theory of competitiveness construct a metric. Some studies, McGahan and Porter 

(1997), Wiggins and Ruefli (2002), Combs, Shook and Crook (2005), Brito and Brito 

(2012b), Santos and Brito (2012) and Brito, Chaddad and Lazzarini (2013) have contributed 

to filling this gap. This research is a quantitative, data were analyzed by the test of 

discriminant analysis in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), adopting the 

technique of exploratory factor analysis (varimax - principal components) to "save" of the 

linear regression factor single (creating score ranking of each company) for the period 1, 

classifying the companies into three groups (high, medium and low) and then applied to 

discriminant analysis with variable grading period 1 compared to group 2 variables . The 

sample companies were extracted from the database of economatica in 2005-2007 and 2010-

2012, compared to ascertain the probability of predicting the competitiveness of enterprises in 

the second period based on competitive position in the first. The study results indicate that 

performance metrics, specifically profitability of equity combined with measures of growth 

(sales, profit and assets) are able to predict competitiveness in this sample. We conclude 

therefore, in addition to studies on measures of business competitiveness, the combination of 

indicators that best explains the phenomenon of competitiveness, and that few actors in this 

sample can change your competitive position in time, reinforcing the Resources Based View 

(RBV). 

 

Keywords: Competitive Edge. Indicators of Competitive Advantage. Metrics of Competitive 

Edge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a publicação dos trabalhos de Chamberlin (1933), Ansoff (1965), Hofer (1978) 

e Schendel (1978), pioneiros na discussão do posicionamento competitivo, pesquisadores em 

estratégia empresarial reconhecem que as variáveis internas e externas influenciam a 

performance das empresas e conduz as ações dos gestores na busca de vantagens para 

empresa atingir desempenho superior aos seus concorrentes. 

Pela convergência na pesquisa, o objetivo central dos estudos tem-se intensificado em 

diagnosticar elementos empíricos capazes de medir adequadamente o sucesso na 

implementação das estratégias, condição almejada pelas empresas de busca pela vantagem 

competitiva (PORTER, 1985; BARNEY, 1991; BARNEY; CLARK, 2007). 

O debate na pesquisa em gestão estratégica, de acordo com Barney e Hesterly (2004), 

esta em entender como algumas empresas superam outras, tendo como fundamento para o 

desenvolvimento destes estudos, as variáveis que influenciam as diferenças entre si, 

denominado pelos autores de “heterogeneidade das organizações”. Mais especificamente, 

Dyer e Singh (1998) apontam que na da literatura sobre as fontes de vantagem competitiva há 

duas correntes principais de pesquisa.  

A primeira como sendo a visão da estrutura da indústria, associada a Porter (1980), 

que sugere que retornos acima do média estão relacionados a uma estrutura industrial com 

características favoráveis (poder de barganha, barreiras de entrada etc.), e a segunda, a Visão 

Baseada em Recursos (Resource Based View - RBV), cujo argumento consubstancia-se na tese 

onde o desempenho diferencial da empresa é fundamentalmente devido aos recursos raros e 

diferentes, valiosos, difíceis de serem imitados, que foram propostos por Rumelt (1984), 

Dierickx e Cool (1989) e Barney (1991). 

Como evolução ao conceito de vantagem competitiva, pesquisadores tem convergido 

para a explicação, independentemente da corrente de pesquisa relatada, das fontes que levam 

as empresas a obter vantagens, e nesse objetivo, estudiosos dedicam a mais de meio século 

estudos tentando explicar através de modelos matemáticos, como é possível medir e portanto, 

avaliar o sucesso da empresa no cenário competitivo. 

Para Brito e Vasconcelos (2004a), uma das primeiras constatações ao observar um 

universo de empresas é a não homogeneidade dos seus desempenhos. Nesse sentido, o 

desempenho é a variável dependente mais adotada no campo da estratégia para explicar as 

fontes de vantagem competitiva, onde o referido conceito é mais usado para a explicação do 
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porquê algumas organizações superam outras (McGAHAN; PORTER, 1997; McGAHAN; 

PORTER, 1999; McGAHAN; PORTER, 2005; GONÇALVEZ; QUINTELLA, 2006; 

BANDEIRA de MELLO; MARCON, 2006; BRITO; BRITO, 2012a). 

Por outro lado, anteriormente à publicação citada, outros autores já tinham indicado 

que o desempenho como fator único na explicação de vantagem competitiva pode ser 

insuficiente para avaliar o sucesso empresarial e que outros fatores não mensurados no 

desempenho estão fora do alcance da gestão organizacional e podem influenciar as fontes de 

vantagem competitiva. Dois mundos podem ser relatados na pesquisa em administração 

segundo March e Sutton (1997), o primeiro explora as recompensas exigidas das empresas 

medidas pelo desempenho, e o segundo, recompensas exigidas nos mercados financeiros cuja 

complexidade, torna ambos os mundos difíceis de serem controlados pelos modelos 

estatísticos propostos na pesquisa. Para eles, dada a complexidade e dificuldade de prevê-los, 

podem não ser controláveis, justificado pela subjetividade inerente à sua natureza das fontes 

de desempenho (MARCH;SUTTON, 1997). 

No mesmo sentido, Santos e Brito (2012) indicam a necessidade de inclusão para a 

avaliação da competitividade empresarial variáveis subjetivas, como satisfação de clientes, 

funcionários e indicadores de ações sociais, além do de desempenho financeiro. Barney e 

Clark (2007), Barney e Hesterly (2007), mostram que uma empresa tem vantagem 

competitiva quando associa mais valor do que seus rivais, sendo este a diferença entre os 

benefícios percebidos pelos consumidores e os custos para produzir e vender os mesmos. 

Mesmo sendo tarefa difícil e complexa a mensuração, por exemplo, do valor percebido 

pelo cliente pela natureza subjetiva, apresentaria maior vantagem competitiva, a empresa que 

atingisse uma margem de ganho maior entre o custo do bem e seu valor de mercado. No 

mesmo sentido, Contador (2008) indica que a vantagem competitiva precisa ser reconhecida e 

valorizada pelo cliente. Esta, está relacionada aos recursos e atividades da empresa, 

denominada por ele de armas da competição, e aos atributos do produto valorizados pelo 

cliente é denominado como campos da competição.  

Embora o debate entre os autores sobre as fontes de vantagem competitiva tenham 

suporte na literatura no campo da estratégia, para Brito e Vasconcelos (2004b) esse conceito, 

apesar de sua importância, não tem definição operacional clara. Para eles, os estudos 

procuram relacionar os fatores de diferenças de desempenho com múltiplas abordagens. 

Assim, não há consenso quanto a questão fundamental: a vantagem competitiva deve ser 

tomada como uma causa do desempenho superior, ou ele ocorre em consequência e 

comprovação desse desempenho? 
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Feitas essas considerações, é possível evidenciar a posição de Contador (2008) em 

relação à questão fundamental colocada por Brito e Vasconcelos (2004b): a vantagem 

competitiva, que é constatada pelos resultados de rentabilidade e participação de mercado, 

decorre das vantagens que a empresa possui em relação às concorrentes quanto aos recursos e 

atividades, e é sustentada quando abordada de forma conjunta entre desempenho e 

crescimento. 

No que se refere as pesquisas a respeito de mensuração das vantagens competitivas, 

Brito e Vasconcelos (2004b) apontam a necessidade de suprir uma lacuna existente na 

literatura da administração, a busca de uma métrica capaz de responder a questão de causa da 

vantagem competitiva, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de definições 

operacionais específicas sobre o que constitui vantagem competitiva e sobre o modo de 

mensurá-la. 

Para Tang e Liou (2010), um problema central na administração estratégica está na 

justificativa de como a vantagem competitiva pode ser sustentável, isto é, que mantenha a sua 

posição no seu segmento ao longo do tempo, e analisando outros indicadores em conjunto 

com o desempenho superior. No estudo em questão, desenvolveram uma pesquisa para 

entender as relações de causa e efeito entre vantagem competitiva sustentável, configuração 

de capacidade, dinamismo competitivo e desempenho superior sustentável. Contribuíram, ao 

pesquisar a persistência do desempenho num segmento altamente dinâmico, a indústria de 

semicondutores. O resultado apontou presença ou ausência de vantagem competitiva refletida 

na relação entre configuração de recursos, capacidade dinâmica e desempenho financeiro. 

Contador (2008) se alinha aos que defendem a necessidade de uma métrica para medir 

a vantagem competitiva, que seja capaz de estabelecer um ranking de competitividade em 

cada segmento econômico. Assim, segundo ele, seria possível identificar, ou pelo menos 

tentar identificar, as razões que explicam estatisticamente esse ranking. Denomina essa 

métrica grau de competitividade, definindo-o como a medida da capacidade da empresa em 

obter resultado sustentável superior ao de concorrentes, avaliado por um indicador de 

crescimento de mercado e assegurada por uma rentabilidade satisfatória. 

Em complemento, Brito e Brito (2012a) apresentam o resultado de um estudo acerca 

da necessidade de incluir além da rentabilidade, outras medidas que comprovam por meio de 

uma métrica quais as organizações que possuem vantagem competitiva acima de seus 

concorrentes. Os autores combinaram a medida de desempenho, com as curvas de 

lucratividade, crescimento, e participação de mercado como proposta de explicação da criação 

de valor e vantagem competitiva, mostrando que as métricas conseguem explicar 16% das 
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empresas pesquisadas apresentaram vantagens em relação aos seus concorrentes e que 16,5% 

mostram-se inferiores aos também concorrentes. 

Lazzari, Brito e Chaddad (2013) examinaram 159 empresas no período de 1992 a 2002 

que mantiveram alianças ou parcerias de negócios com outras empresas, mostrando que o 

efeito das parceria, apesar de ter sido negligenciado por pesquisadores do campo da 

administração estratégica, combinado com a respectivas performances, explicou 

positivamente as persistências dos desempenhos, na amostra pesquisada. 

Diante do exposto, percebe-se o avanço dos estudos no campo da estratégia 

empresarial, principalmente na discussão dos fatores que determinam vantagem competitiva 

sustentável, com enfoque predominante entre desempenho e vantagem competitiva, criação de 

valor e desempenho superior, bem como outras fontes, na tentativa de explicar os fatores 

causais da competitividade. Entretanto, observa-se uma lacuna de estudos no que tange a uma 

métrica capaz de prever a competitividade de uma empresa em relação ao grupo de empresas 

de seu segmento (BRITO; BRITO, 2012b), e esse será o propósito principal desta pesquisa. 

Feita a apresentação do cenário geral desta pesquisa, seguem as explicitações do problema e 

dos objetivos. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como apresentado anteriormente, a busca por indicadores de vantagem competitiva 

representa os esforços dos pesquisadores no campo da estratégia, em definir um conjunto de 

medidas capaz de melhor compreender o domínio da efetividade de suas ações estratégicas. 

Trata-se, assim, da busca de ampliação do horizonte das pesquisas, sob a óptica da 

sustentabilidade da vantagem competitiva nas organizações. Dentro desta problemática, o 

presente estudo procura contribuir no desenvolvimento do tema, ao responder a seguinte 

questão de pesquisa: 

 

As posições competitivas de empresas em um período, avaliadas segundo 

métricas específicas, permite previsões das suas posições em período posterior? 

 

Esclarecendo mais, para avaliar a capacidade de prever a competitividade, foram 

adotadas duas dimensões, desempenho organizacional e crescimento. Essa eleição foi 

estabelecida por meio da revisão da literatura sobre o tema. Aspectos estes que serão 

apresentados na seção 2. 
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A composição dos indicadores ou variáveis das duas dimensões e os critérios de 

mensuração serão descritos na seção 3, que aborda os procedimentos metodológicos e a 

descrição das variáveis, cuja finalidade foi estabelecer um ranking de competitividade capaz 

de responder ao problema de pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Para responder o problema formulado nesta pesquisa, seguem as definições dos 

objetivos: 

O objetivo geral desse estudo é avaliar se a posição da empresa num período de 2005 a 

2007, prevê a posição de competitividade da mesma no período de 2010 a 2012, por uma 

métrica de indicadores das dimensões desempenho organizacional e crescimento. 

Os objetivos específicos do estudo são: 

a) selecionar empresas com sede no Brasil, com dados longitudinais completos 

disponíveis na base de dados da economatica; 

b) medir o grau de competitividade das empresas selecionadas de acordo com seu 

setor no banco de dados da economatica, calculado pelas métricas de retorno de 

ativos (ROA), retorno em vendas (RV), retorno sobre o patrimônio líquido (RPL), 

crescimento das vendas (CVE), crescimento do lucro (CLL) e crescimento do 

ativo (CAT), nos períodos de 2005 a 2007 e 2010 a 2012, comparando os dois 

períodos distintos; 

c) identificar quais das métricas selecionadas nesse estudo e calculadas nos períodos 

destacados têm maior capacidade de prever a posição da empresa no segundo 

período. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Os autores no campo da estratégia procuram discutir as diferenças de desempenho 

entre as empresas como fonte de vantagem competitiva. Goldszmidt, Brito e Vasconcelos 

(2007) afirmam que a busca de fontes do desempenho superior de algumas empresas é o tema 

central na pesquisa em estratégia. Em particular, dentre as pesquisas nesse campo, os 

componentes de variância do desempenho têm oferecido base empírica para estudos que 

buscam identificar as fontes de vantagem competitiva.  
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 Explicando melhor, a referida variância do desempenho foi proposta por Schmalensee 

(1985) e foi formulada para explicar as diferenças de desempenhos das empresa, que podem 

ser determinadas pelos critérios: ramos de negócios, temporalidade, atividade e parcerias. 

 Como um dos precursores em estudos sobre indicadores de vantagem competitiva, 

Schmalensee (1985) examinou os lucros de empresas americanas cobertas pelo relatório de 

linha de negócios da comissão federal de comércio durante um único ano, 1975. Como 

variável, o autor associou a heterogeneidade das organizações desagregando o lucro das 

entidades em componentes associados com efeitos de atividade, parceria e ações no mercado. 

Entre seus achados, quase 20% da variação dos lucros da unidade de negócio foi explicada 

pelo efeito atividade. Também, para Porter (1980), apesar da importância do debate entre 

questões relativas a influência dos ramos de negócio no desempenho das organizações, a 

pesquisa sobre as fontes de vantagem competitiva tem recebido pouco estudo empírico, 

refletido na opinião do autor, tanto pela indisponibilidade de dados como pela dificuldade de 

tratamento estatístico adequado. 

De acordo com Brito e Vasconcelos (2004a), embora pouco explorado na pesquisa em 

estratégia, o conceito de vantagem competitiva continua sendo o foco de debate na academia 

por não possuir uma definição aceita por consenso entre os autores. Para eles, a lacuna 

proeminente dessa discussão é a falta de uma proposta de definição construtiva e operacional 

de vantagem competitiva que possibilita o desenvolvimento de uma métrica. 

 Discutindo sobre as fontes de vantagem competitiva, Tang e Liou (2010) argumentam 

que a lacuna está na dificuldade de desenvolver um arcabouço teórico capaz de entender as 

relações causais da vantagem competitiva sustentável geradora de um desempenho superior 

sustentável. Complementando, Brito e Brito (2012a), argumentam que o problema é a 

hipótese única de diferenças de desempenho entre as empresas de um mesmo setor como 

variável explicativa para as fontes de vantagem competitiva. Na opinião dos autores, a lacuna, 

está na dificuldade dos estudos em ampliar os indicadores e construir uma métrica além das 

comparações de desempenho desenvolvida pelas pesquisas nesse campo. Estudos recentes 

proeminentes desse debate agregaram outros indicadores no constructo de métricas capazes de 

explicar as fontes de vantagem competitiva, que serão desenvolvidos na seção 2. 

 Na abordagem de fontes de vantagem competitiva, os autores concordam que medidas 

de lucratividade podem ser insuficientes para evidenciar seus efeitos, englobando outros 

conceitos como criação de valor. Assim, pontos importantes de pesquisa não abordados em 

estudos anteriores reforçam a importância dessa tese, como explorar a medida de 

rentabilidade e crescimento como objetivos.  Ainda outras oportunidades, como incluir o 
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elemento futuro e preditivo e não apenas o passado na pesquisa sobre vantagem competitiva 

(BRITO; BRITO, 2012b). 

A justificativa da seleção dos indicadores que foram adotados nesse estudo, sustenta-

se nos abordados na revisão da literatura. Segundo Brito e Brito (2012a), esforços dos 

pesquisadores ligados ao campo da competitividade relatam a combinação de indicadores 

financeiros e não financeiros com resultados positivos para medir vantagem competitiva e 

desvantagem competitiva. Além do desempenho, os autores argumentam a necessidade de 

criação de valor como fonte de vantagem competitiva e a avaliação da persistência da 

vantagem no tempo (WIGGINS; RUEFLI, 2002).  

Como complemento, outro estudo objetivando ampliar o conceito de vantagem 

competitiva em constructo multidimensional, corrobora com a necessidade de melhor 

conceituar e medir o desempenho organizacional avaliando desempenho, crescimento e valor 

de mercado como indicadores da sobrevivência da organização, e portanto mais adequados 

por capturar em amplitude a eficácia empresarial (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005). 

Santos e Brito (2012) além de abordar com maior amplitude, discutem a diferença 

principal entre os estudos sobre o tema, diferenciando modelos unidimensionais de modelos 

multidimensionais, no qual verificam a combinação de desempenho, crescimento e valor de 

mercado como variáveis latentes e suas implicações na vantagem competitiva das empresas 

nos mesmos segmentos estudados. O Quadro 1, apresenta os principais estudos sobre 

vantagem competitiva e as variáveis adotadas como medida:  

 

Quadro 1 – Estudos sobre vantagem competitiva 

Autores Amostra Período Variáveis Estudadas 

Santos e Brito (2012) 
116 gestores de 

empresas Brasileiras 
- 

Desempenho, Crescimento, Valor de 

Mercado e Medidas Não Financeiras 

Brito e Brito (2012a) 
3.377 empresas 

americanas (Compustat) 
1990 a 2009 

ROA, Crescimento (Variação nas 

Vendas)  

Tang e Liou (2010) 
147 empresas de 

semicondutores 
2000 a 2005 ROIC (return on invested capital) 

Combs, Crook e Shook (2005) 

Artigos publicados no 

Strategic Management 

Journal 

1980 a 2004 
ROA, Crescimento e Valor de 

Mercado* 

Brito e Vasconcelos (2004a) 
2.805 empresas (Nafta e 

Europa) 
1997 a 2001 ROA (retorno sobre ativos) 

Wiggis e Ruefli (2002) 6.772 empresas 1978 a 1997 
ROA (retorno sobre ativos) e Q de 

Tobim. 
*O artigo discute os indicadores comuns encontrados nas publicações do Strategic Management Journal no período de 1980 

a 2004 e concluem na necessidade de adoção das medidas desempenho, crescimento e valor de mercado como agenda de 

pesquisas sobre vantagem competitiva. 
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Ao contrário dos estudos que procuram indicadores de vantagem competitiva numa 

grande amostra de empresas de um segmento econômico, nesse estudo as métricas foram 

testadas individualmente em cada segmento, contemplando o número de empresas 

correspondentes ao seu ramo de negócios.  

A razão de escolha se deve a dois fatos conforme elucidado por Contador (2008): 1) o 

interesse de uma empresa está centrado nos seus competidores, e não nas empresas de outros 

segmentos, como está no cerne da Estratégia Competitiva; e 2) o comportamento dos vários 

setores, em termos de crescimento de mercado e de rentabilidade, difere entre si, às vezes de 

forma muito acentuada – ou seja, a homogeneidade dentro de um segmento é maior do que na 

de um setor, o que provavelmente, facilitará a identificação da métrica mais adequada a ele.  

 Essas breves palavras, reforçadas pelo exposto na revisão da literatura a seguir, 

evidenciam que há constante busca pelas razões que explicam a vantagem competitiva de uma 

empresa em relação a outras. Entretanto, são escassos os estudos que procuram uma métrica 

que melhor exprima a vantagem competitiva, já que há preferência quase axiomática pela 

adoção de métricas baseadas na rentabilidade, esse deve ser o primeiro passo da busca de 

explicações sobre a origem da vantagem competitiva – se não houver uma métrica confiável 

para medir a vantagem competitiva. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Para dar suporte ao trabalho de critério de avaliação da competitividade empresarial, a 

revisão da literatura foi dividida em dois momentos distribuídos da seguinte forma: no 

primeiro momento, discute-se o conceito de vantagem competitiva, sua evolução até ser 

abordada com foco empresarial e medida pelo desempenho, para posteriormente destacar a 

revisão dos indicadores de uso na literatura sobre o tema vantagem competitiva e definir quais 

métricas serão usadas na pesquisa. Na segunda parte, é enfocado a apresentação do 

dinamismo empresarial e estudos sobre a persistência deste no tempo. 

No item 2.1 é apresentado uma introdução sobre a competitividade das organizações e 

as medidas de desempenho competitivo, para em seguida discutir a evolução do conceito de 

vantagem competitiva, a mensuração de desempenho abordado por autores nacionais e 

internacionais como medidas de competitividade, a relação entre vantagem competitiva e 

desempenho baseado no estudo de Brito e Brito (2012b) e finalmente os conceitos da 

dinâmica do desempenho empresarial com foco na mudança de desempenho das empresas no 

tempo, destacando a persistência do desempenho, abordado em estudos como Wiggins e 

Ruefli (2002) e Brito, Chaddad e Lazzarini (2013). 

Sobre o conceito de vantagem competitiva inicia-se a evolução das pesquisas que 

abordam o tema, tendo como precursor o trabalho de Porter (1985). Apresenta-se o debate 

teórico no tocante à necessidade de definir uma métrica, ressaltando falta de consenso entre os 

autores sobre a definição da vantagem competitiva e sua delimitação. Aborda-se a evolução 

do conceito de vantagem competitiva e finaliza a seção com a visão de Brito e Brito (2012b) 

de definir de forma integrativa o conceito sob o ponto de vista de criação de valor econômico 

como constructo para abordar de forma ampla a medida de vantagem competitiva, antecessor 

de sua relação com o desempenho. 

Na seção seguinte, discute-se as medidas de desempenho empresarial adotadas por 

pesquisadores nacionais e internacionais, enfocando a dinâmica do desempenho 

organizacional como o conceito mais importante da administração estratégica, caracterizado 

pela crítica a modelos que estudam a vantagem competitiva como unidimensional, e cujo foco 

é o entendimento de suas causas e como as empresas podem almejar desempenho superior de 

forma combinada entre desempenho e crescimento (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005). 

Ainda nesta seção, como precursor destaca-se a obra de Vankatraman e Ramanujan 

(1986), com ampliação e evolução dos estudos publicados por Combs, Crook e Shook (2005), 

Matitz e Bulgacov (2011) e Santos e Brito (2012).  Em seguida, é relatado de forma crítica e 
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relevante na pesquisa em administração estratégica, o trabalho de Brito e Brito (2012b) que 

esclarece a vantagem competitiva como antecedente ao desempenho e portanto necessário a 

ampliação nas abordagens de pesquisa em administração estratégica incluindo outras medidas 

com o objetivo de tornar completa a abordagem do tema. O trabalho inicial cuja tentativa foi 

criar uma métrica de competitividade com a pesquisa da variância de desempenho em relação 

a diferentes origens pesquisado por Vasconcelos e Brito (2004a), abordou o conceito baseado 

unicamente na lucratividade ou rentabilidade, relatado por Brito e Brito (2012b) como 

insuficiente por não capturar a eficácia empresarial. Nesses aspecto, é enfatizado a 

necessidade de combinar desempenho financeiro e crescimento empresarial no constructo de 

pesquisa para medir de forma adequada o sucesso das estratégias (BRITO; BRITO, 2012b).  

 Finalmente, aborda-se a evolução da pesquisa em administração estratégica, 

englobando o dinamismo do desempenho empresarial, cujo destaque da  pesquisa apresenta a 

combinação de desempenho, crescimento e valor de mercado como variáveis explicativas da 

vantagem competitiva. Estudos como de Wiggins e Ruefli (2002, 2003 e 2005) e Combs, 

Crook e Shook (2005) advogam que para entender a vantagem competitiva de forma 

sustentada é necessário analisar o desempenho empresarial e o seu crescimento de forma 

agregada, obtendo indicadores da eficácia organizacional a caminho de um modelo 

dimensional de desempenho que enfatize a sobrevivência da empresa no tempo, refletida 

pelos autores como persistente. O resultado de estudos ligados a essa perspectiva apontam que 

avaliando de modo combinado o dinamismo empresarial, uma ampla gama de empresas é 

persistente na manutenção da vantagem competitiva. 

 

2.1 COMPETITIVIDADE DAS ORGANIZAÇÕES E MEDIDAS DE DESEMPENHO 

COMPETITIVO 

 

Dentre os principais estudos associando outros fatores às fontes de vantagem 

competitiva se destacam como precursores Schmalensee (1985) e Rumelt (1984), cujo 

fundamento de pesquisa estava em agregar outras fontes de vantagem competitiva além do 

desempenho. Em ambos, foram adotados os efeitos das ações de mercado, atividade e parceria 

entre empresas. Deles, Rumelt(1984) conseguiu em sua pesquisa empírica explicar que o 

efeito atividade de negócio em sua amostra representa 44-46%. De acordo com a pesquisa, o 

resultado suporta a visão baseada em recursos. 

Em complemento a esses estudos, Szymanski, Bharadawaj e Varadarajam (1993), 

pesquisaram o efeito do aumento da participação de mercado e rentabilidade na vantagem 
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competitiva do mercado de ações. A amostra pesquisada continha quarenta e oito estudos para 

avaliar se a quota de mercado e lucratividade estão positivamente relacionados e examinar os 

fatores que moderam a magnitude dessa relação. O resultado do estudo para eles apresentou 

uma moderada relação. 

Ahmed, Montagno e Firenze (1996), dedicaram pesquisa com empresas norte-

americanas para examinar os efeitos das estratégias de operações relacionadas ao desempenho 

organizacional. Foi adotado na pesquisa sete estratégias comumente utilizadas de operações e 

onze critérios para medir o desempenho organizacional. O resultado do estudo realizado por 

eles sugere que as empresas que estão usando várias operações estratégicas têm um 

desempenho maior das que não usam essas estratégias. 

Continuando a pesquisa sobre efeitos externos na organização como fontes de 

vantagem competitiva, McGahan e Porter (1997) realizaram estudo dos efeitos específicos de 

negócios, ano, atividade e parceria na lucratividade de corporações públicas americanas. Os 

autores destacam que o estudo foi complemento de Schamalensee (1985) e Rumelt (1991), 

porém, com uma amostra estatística maior e adicionando o efeito ano, que para eles é 

importante na análise e não foi abordado pelos anteriores. Os resultados do estudo de 

McGahan e Porter (1997) indicam que o efeito ano indica 2%, atividade 19%, parceria 4% e 

efeito específico de negócio 32% da variação agregada na lucratividade. 

Abordando ainda fontes externas de vantagem competitiva, Lowson (2002) estudou os 

efeitos do desenvolvimento de estratégias de operações como fontes de vantagem 

competitiva. Entretanto, em seu estudo aborda somente a escola de estratégias, não 

mensurando se efetivamente o uso de parcerias em operações aumenta a vantagem 

competitiva das organizações em estudo.  

Aplicando estudo posterior, Lowson (2005) examina o papel e contribuição de uma 

estratégia de operações no setor varejista. O trabalho suportou a afirmação de que o uso de 

uma estratégia de operações para o setor é importante na manutenção de vantagem 

competitiva, pois o resultado dos testes estatísticos teve uma relação entre a aplicação de tais 

estratégias com ganhos para as organizações no tempo. 

Enfatizando a importância da pesquisa em estratégia, Tong, Alessandri, Reuer e 

Chintakananda (2008) estudaram a localização geográfica como efeito sobre as estratégias das 

empresas e resultados em desempenho. Como achados, encontraram evidência empírica que a 

localização geográfica tem forte influência no crescimento das empresas e consequentemente 

nos seus resultados, enquanto empresas com localização geográfica em um único país, tem 

variação menor. 
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Em contestação, McGahan e Victer (2010) pesquisaram os efeitos do país de origem 

em empresas multinacionais e encontraram forte influência nos resultados das organizações. 

A amostra da pesquisa realizada por eles foi composta pelos relatórios anuais das companhias 

americanas no período de 1993 a 2003. Os resultados encontrados sugerem que os efeitos país 

de origem e ramo de autuação são mais importantes nas empresas nacionais do que nas 

multinacionais. A justificativa possível do achado, está condicionada ao fato da distribuição 

dos lucros nos países onde as empresas atuam, ser maior do que das atuantes em um único 

país, e que há mais compensações não abordadas em estudos anteriores como a 

internacionalização. Entretanto alertam que os investimentos recebidos pelas empresas em 

suas nações de origem e a influência de incentivos governamentais em pesquisa afetam seus 

resultados, e que, por isso, a pesquisa em empresas multinacionais e suas influências na 

vantagem competitiva devem ser estudadas com cuidado. 

Abordando o cuidado na pesquisa teórica sobre a variação de desempenho nos 

segmentos de negócio, McGahan e Porter (2005) criticam os estudos principalmente sobre as 

percepções e fontes potenciais de confusão na literatura estratégica, cuja análise descritiva  

não oferece informações sobre as fontes de desempenho ou os mecanismos pelos quais o 

desempenho gerado pelas organizações é influenciado por outros fatores, e incluem outros 

como exemplo o ramo de negócios na discussão das fontes de vantagem competitiva. Dois 

pontos conflitantes são apresentados pelos autores, o primeiro que há fraca relação estatística 

nos achados apresentados pelos estudos e o segundo que a amostra estudada pelos autores não 

representa a população com precisão. 

Outros autores enfatizam que muitos estudos que abordam as fontes de vantagem 

competitiva carecem de pesquisam empíricas conclusivas sobre as fontes de desempenho 

superior, que é foco principal de pesquisa em administração estratégica. Para Richard, 

Devinney, Yip e Johnson (2009), ao rever estudos anteriores no campo da administração 

estratégica, revelam uma conceituação multidimensional do desempenho. Para eles as práticas 

de mensuração de desempenho requer dos pesquisadores duas fortes razões teóricas sobre a 

natureza do desempenho. A primeira, a revisão da teoria que estabelece quais as medidas 

adequadas ao contexto da pesquisa, e a segunda,  que os pesquisadores dependem de forte 

teoria quanto à natureza das medidas, ou seja, quais medidas devem ser combinadas e o 

método científico apropriado que deve ser adotado.  

Brito e Brito (2012a) também manifestam a necessidade de ampliação de estudos 

empíricos sobre as fontes de vantagem competitiva frequentemente tratados nos estudos como 

rentabilidade superior simplesmente. Propõem o desenvolvimento de uma métrica capaz de 
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avaliar seus efeitos sobre o desempenho financeiro, combinado com as curvas de 

lucratividade e o crescimento de participação de mercado. Os achados dos autores apontam 

16% de empresas com posição de vantagem competitiva combinando essas fontes, e 16,5% 

em desvantagem. 

Outros estudos anteriores a esse, também já alertavam sobre a necessidade de propor 

uma métrica capaz de explicar a vantagem competitiva sob o ponto de vista de suas causas e 

efeitos, destacando de Brito e Vasconcelos (2004a), com achados de 35% de empresas 

pesquisadas com vantagem ou desvantagem competitiva pela combinação lucro operacional, 

variável ano de negócio e setor industrial.  

Estudo posterior, Houthoofd, Desmidt, Fildalgo (2010) cuja pesquisa aborda os 

impactos relativos às escolhas de ramo de negócio no desempenho da empresa. A pesquisa foi 

realizada na Bélgica com membros do setor elétrico, escolhido para medir se o domínio do 

negócio afetam os resultados das empresas. Os autores escolheram dois domínios de negócio 

específico para o setor. Os resultados do estudo, segundo eles, explicaram de 6% a 9% a 

variância de desempenho. 

Finalizando o debate entre a pesquisa empírica sobre as fontes de vantagem 

competitiva e uma métrica capaz de explicar as relações de causa e efeito da competitividade, 

Tang e Liou (2010) relataram desenvolver em sua obra um arcabouço teórico para entender as 

relações causais entre vantagem competitiva sustentável, configuração do setor, dinamismo e 

resultados superiores sustentáveis. Os autores destacam a importância de desenvolvimento 

teórico futuro da gestão estratégica com o objetivo de avanço neste campo da administração. 

Reafirma-se com esses pressupostos, a necessidade de abordar a competitividade com 

métricas sustentadas com fundamentação teórica e robustez estatística como nos achados 

apresentados pelos estudos com amostras de diferentes setores, em resposta às críticas de 

McGahan e Porter (2005), complementados pela falta de estudos cuja abordagem seja maior 

do que simplesmente os resultados financeiros como propõe Brito e Brito (2012a) e com uma 

métrica capaz de apresentar a influência de outros fatores na relação causal entre a vantagem 

competitiva com a criação de valor das companhias, combinando varias medidas financeiras e 

não financeiras (BRITO; BRITO, 2012b; SANTOS; BRITO, 2012; BRITO; CHADDAD; 

LAZZARINI, 2013). 

Ao abordar a pesquisa sobre vantagem competitiva, faz-se necessário discutir a 

evolução de seu conceito e sua definição de acordo com os principais autores ligados ao tema, 

abordando principalmente suas fontes e a relação com o desempenho. Avançando 

especificamente no conceito da vantagem competitiva, esta foi discutida inicialmente como 
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um conceito ligado a estudos no campo da economia, onde o termo estava associado com o 

ambiente concorrencial vantajoso, obtida pelo ajuste de produtos e mercados. Para Brito e 

Brito (2012b), a noção de vantagem competitiva, ou a possibilidade de uma empresa se 

destacar e superar no mercado pode ser identificado também já no modelo teórico de 

competição monopolística de Chamberlin (1933), relatando o surgimento do termo de forma 

eventual. 

 O primeiro trabalho a se referir ao termo vantagem competitiva como uma posição 

concorrencial vantajosa obtida pelo ajuste de produtos a mercados, foi o estudo de Ansoff 

(1965), tratando a vantagem como uma posição concorrencial forte e única, refletido pelo 

poder de mercado que diferencia as empresas através do controle monopolista focado como 

atributo da empresa para se destacar na capacidade de se diferenciar no mercado (BRITO, 

2011; BRITO; BRITO, 2012b). 

 Os trabalhos que sucederam os estudos de Chamberlin (1933), Ansoff (1965); Hofer e 

Schendel (1978) atribuindo o conceito no uso de posicionamento estratégico da empresa para 

obter despenho superior, foi o trabalho de Porter (1980) que se distanciou dos estudos 

macroeconômicos que tratavam a vantagem como algo temporário e enfocou a vantagem 

competitiva como uma posição central em estratégica (BRITO, 2011).  

 A estratégia enfocada para ele tem duas posições, a liderança em custo ou a 

diferenciação, e a obtenção da vantagem competitiva estaria ligada ao uso desse 

posicionamento no qual daria a empresa uma posição vantajosa de desempenho superior 

acima da média (PORTER, 1980, 1985). Para Brito e Brito (2012b), a publicação do livro de 

Porter (1985) consagra o emprego do termo entre os consultores e acadêmicos de um modo 

geral, e o uso do termo vantagem competitiva assume então posição central no pensamento 

estratégico como principal objetivo de pesquisa. 

 Em sua obra, Porter (1980) destaca que o ponto central da estratégia de liderança no 

custo é fazer com que seu custo total seja menor do que de seus concorrentes, e por obter 

custo menor ele pode usar como mecanismo de defesa contra a rivalidade de seus 

concorrentes, principalmente se a empresa se deparar com constante guerra de preços. O 

mecanismo de medida para a efetividade da estratégia e a obtenção de vantagem competitiva 

segundo o modelo, está consagrado na literatura em estratégia, como o desempenho superior 

no ramo de negócio, ou segmento econômico da empresa. No seu estudo, o uso do termo 

desempenho superior está fortemente ligado como mantenedora da vantagem competitiva. 

Mesmo no posicionamento estratégico da diferenciação, o autor defende que ao oferecer 

produtos no mercado diferenciados, permite a empresa cobrar um preço prêmio (reconhecido 
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pelos clientes), que seja suficiente para cobrir os custos eventuais adicionais que a empresa 

pode ter para torná-lo diferenciado (ex. gastos com pesquisa e desenvolvimento, 

investimentos em propaganda e atributos que ele considera como os únicos e portanto capazes 

de tornar a estratégia diferenciada) e notadamente o enfoque de desempenho como medida se 

faz presente.  

 Alguns autores questionam o emprego do termo na obra de Porter (1985), porque ele 

define a vantagem competitiva como criação de valor, entretanto seu enfoque baseia-se 

unicamente na avaliação do termo em desempenho, ignorando o conceito de criação de valor 

(BRITO, 2011). Na obra de Barney (1991), o conceito de criação de valor defendido pelo 

autor transcende a medida única de desempenho frente a concorrência, e como pressuposto, a 

vantagem competitiva advém da impossibilidade dos concorrentes da empresa de 

implementarem estratégias com a mesma magnitude (valor superior) e por isso detém 

vantagem competitiva. 

Reconhecendo a pressão concorrencial, onde os sujeitos podem por produtos similares 

ou substitutos se aproximarem em resultados equivalentes, o autor destaca ser necessário que 

seus recursos sejam raros, e por essa razão muito custosos de se imitar. Nesse ponto o autor 

defende uma vantagem competitiva sustentável e o conceito aborda a criação de valor como 

relação a medida de sucesso na implementação de estratégias (BARNEY, 1991).  

 Peteraf e Barney (2003), apresentam os argumentos necessários de entendimento da 

Visão Baseada em Recursos (RBV) reforçando o esclarecimento quanto ao conceito de valor 

econômico superior na manutenção da vantagem competitiva, como prerrogativa de correta 

conceituação a fim de evitar erros de emprego do termo, pela magnitude que envolve a 

competição entre os mercados e possíveis erros de compreensão teóricos que podem ocorrer, 

face tal complexidade. 

 O correto emprego dentro do termo em seu estudo, deve estar atribuído ao seguinte 

conceito: “(...) uma empresa tem uma vantagem competitiva se for capaz de criar mais valor 

econômico do que o concorrente marginal (de equilíbrio), no seu produto ou mercado” 

(PETERAF; BARNEY, 2003, p.314) e como valor econômico, os autores definem como a 

diferença entre os benefícios percebidos pelos bens ou serviços reconhecidos pelos 

compradores menos o custo da empresa para produção dos bens ou serviços. 

 Barney e Clark (2007), já reconhecendo a contribuição dos trabalhos anteriores na 

construção da RBV, reforçam que a vantagem competitiva está consolidada como a 

capacidade da empresa de criar mais valor que os concorrentes e como valor econômico 

criado por uma empresa no decurso da prestação de um bem ou serviço, a diferença entre os 
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benefícios percebidos ganhos pelos compradores do bem, e o custo econômico para a 

empresa. 

 Para Barney e Hesterly (2007), a fonte de vantagem competitiva ocorre quando uma 

empresa implementa de forma adequada uma estratégia, e é capaz de gerar uma vantagem 

superior em relação aos seus concorrentes. A Figura 1 mostra as fontes de vantagem 

competitiva destacada pelos autores já apresentada em Peteraf e Barney (2003, p.314-315) e 

Barney e Clark (2007, p.26-27): 

 

Figura 1 – Vantagem competitiva de uma empresa 

 
Fonte: Barney e Hesterly(2007, p.11). 

 

Para os autores essa definição está consistente com a definição de vantagem 

competitiva apresentada por Barney (1983, 1986, 1991, 2001) e com o uso do termo por 

Porter (1985). É consistente, com o valor econômico abordado pela teoria baseada em 

recursos abordando o termo vantagem competitiva apresentado por Peteraf (1993). O conceito 

assemelha-se às estruturas de criação de valor de Brandenburger e Stuart (1996) e de Besanko 
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et al. (1996), sendo a definição precisa desde que compreendido o significado de criação de 

valor (BARNEY; CLARK, 2007). 

Pela Figura 1, o exemplo dos autores no qual citam com precisão o termo vantagem 

competitiva, que uma empresa obtém ao gerar maior valor econômico (performance) se 

comparado aos seus rivais. Ao valor econômico, atribuem a diferença entre os benefícios 

percebidos ou ganhos por um cliente que compra produtos ou serviços de uma empresa e o 

custo econômico total desses produtos ou serviços. Para o exemplo, quando (A) uma empresa 

consegue maior valor de mercado ($230 – valor percebido pelo cliente), sustenta em relação 

ao seu concorrente vantagem competitiva pela diferenciação de seu produto, o que lhe atribui 

maior valor econômico ($180). No segundo exemplo (B), ambas sustentam o mesmo valor de 

mercado, e para esse caso, a Empresa I sustenta maior vantagem competitiva porque o custo 

total da Empresa I é $ 30 com criação de valor econômico de $ 180. Para o seu concorrente, o 

valor econômico seria menor dado que seu custo total ultrapassa em dobro seu concorrente I 

($ 60), proporcionando a Empresa I vantagem competitiva em custos. 

Outro ponto importante apresentado refere-se às fontes de vantagem competitiva, 

podendo ser sustentável ou temporária. Como vantagem sustentável, atribui vantagens 

competitivas que duram muito tempo e criam valor econômico superior aos seus rivais na 

linha do tempo. Em vantagem temporária, destacam vantagens competitivas que duram pouco 

tempo e seu valor econômico não se sustenta por muito tempo. As empresas que não geram 

valor econômico maior que seus rivais, eles classificam como desvantagem competitiva. 

Contador (2008) também apresenta uma proposta de definição e relação da vantagem 

competitiva como sucesso na implementação de estratégias. Para ele, vantagem é qualquer 

fator ou condição de superioridade da empresa com relação a uma concorrente, ou a si mesma 

em momento anterior, que a beneficia, e vantagem competitiva, uma posição de superioridade 

reconhecida e valorizada pelo cliente que leva uma empresa a ser mais competitiva que uma 

concorrente ou a si mesmo em momento anterior. Complementa que a competitividade está 

acentuadamente mensurada por qualquer indicador que relacione lucro com ativo. A 

rentabilidade satisfatória depende dos objetivos da empresa, mas um valor superior à da 

média da rentabilidade do segmento pode ser considerado satisfatório, desde que o indicador 

de mercado esteja também num patamar acima da média do segmento. 

 Finalizando, Contador (2008) destaca que é possível definir uma empresa competitiva, 

em mais, ou menos competitiva conforme a seguir: 

1 – Empresa competitiva – é aquela capaz de obter resultado sustentável superior ao 

das concorrentes, medido por um indicador de crescimento de mercado e 
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assegurada uma rentabilidade satisfatória, por meio do alcance de uma ou mais 

vantagens competitivas; 

 

2 – Empresa mais competitiva – é aquela que possui maior capacidade de obter 

resultado sustentável superior ao de uma concorrente, medido por um indicador de 

crescimento de mercado e assegurada uma rentabilidade satisfatória, por meio do 

alcance de uma ou mais vantagens competitivas, ou ainda a empresa que apresenta 

maior grau de competitividade, segundo o indicador adotado, que uma 

concorrente; e 

 

3 – Empresa menos competitiva – é aquela que possui menor capacidade de obter 

resultado sustentável superior ao de uma concorrente, medido por um indicador de 

crescimento de mercado e assegurada uma rentabilidade satisfatória, por meio do 

alcance de uma ou mais vantagens competitivas. Ou ainda, empresa que apresenta 

menor grau de competitividade, segundo o indicador adotado, que uma 

concorrente. 

  

Como pode ser observado na revisão de definições quanto ao uso do termo vantagem 

competitiva, sua ligação com o sucesso na implementação de estratégias como ponto em 

comum entre os autores, nota-se que a medida de vantagem competitiva não está em consenso 

entre eles sobre qual ponto os administradores podem basear seus esforços e monitorar o 

sucesso de suas estratégias, por falta de consenso entre os autores no que exatamente é valor 

ou desempenho superior.  

Para Brito e Brito (2012b), de forma crítica a literatura que trata da relação do sucesso 

na implementação de estratégias pela geração de vantagem competitiva, emprega o termo com 

um significado genérico, muitas vezes tratado com um conceito de valor (BARNEY, 1991; 

PORTER, 1985) e outras como simplesmente desempenho financeiro superior (AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993; PETERAF, 1993; VASCONCELOS; BRITO, 2004a). Resume-se 

aqui nesse estudo, a contribuição de Brito (2011) e Brito e Brito (2012b) em avaliar o 

emprego do termo e as dimensões divergentes entre os autores abordados na literatura 

(Quadro 2). 
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Quadro 2 – Definições para vantagem competitiva 

Definição* 
Dimensão da 

vantagem** 

“Trata-se da vantagem competitiva. Procura identificar propriedades específicas e 

combinações individuais de produtos e mercados que dão à empresa uma forte posição 

concorrencial”. (Ansoff, 1965, p. 93). 

Posição 

concorrencial 

“Vantagens competitivas, isto é, posições únicas que uma organização desenvolve vis-à-vis 

seus competidores por meio de seu padrão de implantação de recursos e / ou escopo de 

decisões”. (Hofer & Schendel, 1978, p. 25, tradução nossa). 

Posição 

concorrencial 

“Em suma, vantagem competitiva é aquela que oferece a oportunidade de rentabilidade 

sustentada em relação aos concorrentes, em vez de uma circunstância na qual os lucros são 

capturados por empresas com posições semelhantes lutando por volume e market-share”. 

(South, 1981, p. 17, tradução nossa). 

Lucratividade 

“Vantagem competitiva surge, fundamentalmente, do valor que uma empresa é capaz de criar 

para seus compradores, valor este que excede o custo da empresa em criá-lo. Valor é o que os 

compradores estão dispostos a pagar, e valor superior provém da oferta de preços inferiores 

aos dos concorrentes para benefícios equivalentes ou o fornecimento de benefícios únicos que 

mais do que compensam um preço superior. Existem dois tipos básicos de vantagem 

competitiva: liderança de custos e diferenciação”. (Porter, 1985, p. 3, tradução nossa). 

Criação de valor 

“Diz-se que uma empresa tem vantagem competitiva sustentada quando ela está 

implementando uma estratégia de criação de valor que não está sendo implementada 

simultaneamente por algum dos concorrentes atuais ou potenciais, e quando esses 

concorrentes são incapazes de duplicar os benefícios desta estratégia”. (Barney, 1991, p. 102, 

tradução nossa). 

Criação de valor 

“Para os gestores, o desafio é identificar, desenvolver, proteger e alocar os recursos e 

capacidades de modo que forneçam à empresa uma vantagem competitiva sustentável e, 

assim, um retorno sobre capital superior”. (Amit & Shoemaker, 1993, p. 33, tradução nossa). 

Retorno acima 

da média 

“Uma vantagem competitiva sustentável ou sustentada ocorre quando uma empresa 

implementa uma estratégia de criação de valor da qual outras empresas são incapazes de 

duplicar os benefícios ou os mesmos são custosos de imitar”. (Hitt, Ireland, &Hoskisson, 

1999, p. 5, tradução nossa). 

Criação de valor 

“Em resumo, propomos a seguinte definição de vantagem competitiva: o diferencial entre dois 

concorrentes em qualquer dimensão concebível, que permita a um criar mais valor para o 

cliente do que ao outro”. (Ma, 2000, p. 18, tradução nossa). 

Valor 

adicionado 

(AddedValue) 

“Quando duas ou mais empresas competem no mesmo mercado, uma empresa possui uma 

vantagem competitiva sobre seus rivais quando ganha (ou tem o potencial para ganhar) uma 

taxa do lucro persistentemente mais alta”. (Grant, 2002, p. 227, tradução nossa). 

Lucratividade 

“Uma empresa tem uma vantagem competitiva se for capaz de criar mais valor econômico do 

que o concorrente marginal (breakeven) em seu mercado de produto.... O valor econômico 

criado por uma empresa no decurso da prestação de um bem ou um serviço é a diferença entre 

os benefícios percebidos pelos compradores ao adquirirem o bem e o custo econômico para a 

empresa”. (Peteraf & Barney, 2003, p. 314, tradução nossa). 

Valor 

adicionado 

(AddedValue) 

“Este artigo propõe que a vantagem competitiva seja concebida como a influência líquida de 

todos os fatores idiossincráticos da empresa sobre o seu desempenho durante um período 

determinado, excluídas as influências de outros fatores, como a indústria, os fatores temporais 

e o erro estatístico”. (Vasconcelos & Brito, 2004a, p. 74). 

Desempenho 

“Diz-se que a empresa tem uma vantagem competitiva sobre a rival se ela tiver impulsionado 

um amplo espaço entre a disposição a pagar que gera entre seus compradores e os custos que 

incorre – na verdade, um espaço mais amplo do que o alcançado por seus concorrentes”. 

(Ghemawat & Rivkin, 2006, p. 3, tradução nossa). 

Valor 

adicionado 

(AddedValue) 

*O termo usado na tabela “tradução nossa” é expresso pelos autores, pela transcrição adotada em sua obra. 

**A dimensão adaptada na tabela 1 esta baseada no estudo de Brito (2011), pela importância de apresentar os 

indicadores que posteriormente serão abordados na revisão de Combs, Crook e Shook (2005). 

Fonte: Adaptado de Brito e Brito (2012b, p.363). 
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 Neste trabalho, reconhecendo a convergência do emprego do termo vantagem 

competitiva medido pela criação de valor, adota-se esse conceito (vantagem competitiva 

como valor econômico superior) de modo a contribuir para o avanço de estudos sobre a 

competitividade e reconhecendo os esforços dos pesquisadores citados no Quadro 2.  

O conceito central de vantagem competitiva como o valor econômico superior aos 

concorrentes diretos, captura de forma ampla a eficácia organizacional, cujo objetivo 

desafiador aos líderes gerenciais em suas ações estratégicas. Trata-se o desempenho superior 

ao custo de oportunidade como decorrente dessa apropriação, e esse resultado atendendo os 

anseios dos acionistas (BRITO; BRITO, 2012b).  

Embora apresente sinais de convergência, a definição de vantagem competitiva ainda 

tem desafios importantes. Um primeiro desafio está na delimitação do que é valor criado. Um 

segundo desafio é estabelecer o referencial contra o qual se determina a vantagem. E o 

terceiro desafio é definir a dimensão de tempo do conceito. Seria vantagem competitiva um 

estado momentâneo, ou nos referimos a um intervalo de tempo? (BRITO; BRITO, 2012b, p. 

365). 

 Abordando de forma evolutiva o conceito de vantagem competitiva, Brito (2011) 

aponta que o conceito de criação de valor não se deu de forma unânime, e várias são as 

definições apresentadas pelos autores no decorrer do tempo em suas publicações, onde muitos 

autores se intercalam na definição e outros se contradizem a respeito do que seja a vantagem 

competitiva sustenta. A Figura 2 resume como contribuição da autora, a evolução do conceito 

da vantagem competitiva. 
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Figura 2 – Evolução do conceito de vantagem competitiva e criação de valor 

 
Fonte: Brito (2011, p.25). 

 

 Após apresentar o conceito de vantagem competitiva, desde sua relação com estudos 

de posição concorrencial adotada pelos pesquisadores dedicados ao estudo dos efeitos de 

política de monopólio sobre o mercado, revisando o esforço de entendimento pelos 

pesquisadores voltados a discutir a partir da década de 1980, com o trabalho inicial de Porter 

(1980, 1985) até estudos recentes, cujo enfoque tem dedicado atenção por parte dos 

pesquisadores em entender que o desempenho é consequência da adoção de estratégias 

eficazes, no entendimento de que a vantagem competitiva precisa de critérios e medidas que 

capturem adequadamente esse conceito (BRITO, 2011; BRITO; BRITO, 2012b), concorda-se 

que a criação de valor como medida que melhor captura a amplitude do conceito vantagem 

competitiva na dimensão de desempenho organizacional, porque ao investidor interessa 

resultados pelos recursos dispostos em ativos, superiores ao custo de oportunidade 

(PETERAF; BARNEY, 2003).  

Em complemento, aborda-se os critérios adotados para avaliação do sucesso na 

implementação de estratégias, reconhecidos conforme citados como eixo teórico principal na 

construção da teoria da competitividade como adequados à mensuração de desempenho 

empresarial. Em complemento, destaca-se a influência da pesquisa empírica na criação de 

medidas híbridas de competitividade no intuito de capturar adequadamente o conceito da 
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vantagem competitiva sustentada (BARNEY, 1991; PETERAF; BARNEY, 2003; BARNEY; 

CLARK, 2007). 

A obra que iniciou os questionamentos na agenda da pesquisa em administração 

estratégica voltada unicamente para medidas de desempenho foi o artigo publicado por  

Venkatraman e Ramanujam (1986), cujo estudo representa um esforço no sentido de restringir 

o domínio do desempenho empresarial. Para os autores, o desempenho é um tema recorrente 

na maioria dos ramos da administração, incluindo administração (gestão) estratégica, e é de 

interesse dos acadêmicos bem como dos gestores atuantes na prática.  

Enquanto técnicas para melhoria e gerência do desempenho empresarial encontram-se 

amplamente disponíveis (NASH, 1983), a comunidade acadêmica tem se preocupado com 

discussões e debates acerca de questões de terminologia, níveis de análise, isto é, individual, 

unidade de trabalho, ou organização como um todo (VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 

1986;COMBS; CROOK; SHOOK, 2005; SANTOS; BRITO, 2012). 

Para Venkatraman e Ramanujam (1986), na pesquisa científica de estratégia, o 

desempenho encontra-se no coração do desenvolvimento estratégico. A maioria das teorias 

acerca da gestão estratégica, implícita ou explicitamente, enfatiza as implicações de 

desempenho, sendo que o desempenho é o teste de tempo de qualquer estratégia. 

(SCHENDEL; HOFER, 1979). 

Sob o enfoque de mensuração do desempenho, os autores apresentam que o trabalho é 

consciente e está em conformidade com Steers (1975) acerca da medição da efetividade 

organizacional, ao destacar que uma forma significativa de entender a ideia abstrata de 

efetividade é considerar como os pesquisadores têm operacionalizado e medido o atributo em 

seus trabalhos. Apesar de qualquer tratamento das questões de medição independente de 

questões conceituais e de definições serem para eles aparentemente incompleta, enfatizam que 

alguns pesquisadores acreditam numa avaliação crítica das abordagens a uma compreensão 

desenvolvida dos atributos destacados na mensuração do desempenho (CAMERON; 

WHETTEN, 1983; STEERS, 1975). 

O desempenho organizacional segundo Venkatraman e Ramanujam (1986), é amplo e 

necessita da inclusão que eles denominam de círculo externo de eficiência organizacional, ao 

qual tem um escopo muito amplo para ser usado pelos administradores estratégicos. O círculo 

intermediário é o desempenho operacional, representado por indicadores não financeiros de 

áreas especificas, tais como qualidade, inovação e planos de marketing. O círculo interno é o 

desempenho financeiro, que inclui medidas relacionadas com ―outputs‖ econômicos, tais 

como crescimento das vendas, retorno sobre o investimento e o mercado de ações. 
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A visão defendida no trabalhoVenkatraman e Ramanujam (1986) é que o desempenho 

empresarial, refletindo sob a perspectiva de gestão estratégica, é subtópico do conceito global 

de efetividade organizacional, necessitando ampliar o domínio subjacente da pesquisa em 

administração estratégica. A Figura 3, fornece um esquema de modo a delimitar o domínio de 

desempenho empresarial em termos de extensão da abrangência requerida pelos autores 

(VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986). 

 

Figura 3 – Delimitando o domínio do desempenho empresarial 

 

 Desempenho financeiro - O domínio da ideia de desempenho na maioria das pesquisas de estratégia. 

 Desempenho financeiro + operacional - O domínio ampliado refletido em recente pesquisa de estratégia. 

 Efetividade organizacional - O domínio mais amplo refletido na maioria da literatura conceitual em gestão 

estratégica e teorias de organização. 

Fonte: Venkatraman e Ramanujam (1986, p.803). 

 Uma concepção mais ampla sobre desempenho empresarial incluiria, pelo pressuposto 

de Venkatraman e Ramanujam (1986), a ênfase em indicadores de desempenho operacional 

(ou seja, não financeiro) em conjunto com indicadores de desempenho financeiro. Sob tal 

ótica, seria lógico tratar de medidas como participação no mercado, introdução de novo 

produto, qualidade do produto, efetividade do marketing, valor agregado sobre a produção, e 

outras medidas de eficiência tecnológica dentro do domínio de desempenho empresarial.  



36 

 

Da mesma forma, posição na participação no mercado, amplamente vista como uma 

determinante de rentabilidade (BUZZELL; GALE; SULTAN, 1975) seria um significativo 

indicador de desempenho dentro desta perspectiva. A inclusão de indicadores de desempenho 

operacional leva a conclusão para além da abordagem "caixa preta" que parece caracterizar o 

uso exclusivo de indicadores financeiros e foca, naqueles fatores primordiais de sucesso 

operacional que podem conduzir a desempenho financeiro (VENKATRAMAN; 

RAMANUJAM, 1986). A Figura 4 representa a visão dos autores com relação a pesquisa 

englobando ambas as medidas e coletando dados diretamente nas empresas ou registros 

públicos. 

 

Figura 4 – Um esquema para classificação de abordagens alternativas para mensuração de desempenho 

empresarial 

 
Fonte: Venkatraman e Ramanujam (1986, p.805). 

 

Para os autores, na agenda de pesquisa, as fontes de dados de desempenho ou são 

primárias (por exemplo, dados coletados diretamente por organizações) ou secundárias (por 

exemplo, dados de registros disponíveis ao púbico). Utilizando-se a concepção de 

desempenho empresarial (indicadores financeiros versos operacionais) e fontes de dados 

(primária versos secundária) como dois interesses básicos, porém diferentes, no processo 
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global de medição de desempenho empresarial, e sugerem a ampliação do horizonte de 

pesquisa intituladas (A) até (F) conforme Figura 4, para representar significativas melhorias 

na qualidade de operacionalizações dos construtos de pesquisa em administração estratégica.  

Apesar de recomendar que a pesquisa em administração estratégica amplie os 

horizontes além da mensuração simples do desempenho, Venkatraman e Ramanujam (1986) 

reconhecem que existem numerosas medidas para representar aspectos operacionais e 

financeiros do desempenho e, que, essas medidas muitas vezes não convergem.  Assim, 

mesmo dentro desses dois domínios, a multidimensionalidade se mantém (COMBS; CROOK; 

SHOOK, 2005). Para Combs, Crook e Shook (2005), o desempenho organizacional é um 

conceito importante, se não o mais importante, dentre os conceitos da administração 

estratégica, e os pesquisadores concordam que o desempenho organizacional é um conceito 

multidimensional, mas enfatizam que as implicações teóricas de tal fato são menos 

compreendidas. Apesar da necessidade de melhorar a conceituação e mensuração do 

desempenho organizacional, para eles notadamente há pouca pesquisa dedicada para melhorar 

o entendimento do construto. Por isso propõem avançar um passo no sentido de construir um 

modelo do desempenho empresarial e suas dimensões. 

Os estudos (MALTZ; SHENHAR; REILLY, 2003; MURPHY; TRAILER; HILL, 

1996; ROWE; MORROW, 1999; TOSI; WERNER; KATZ; GÓMEZ-MEJIA, 2000; WOO; 

WILARD, 1983) que seguiram a sugestão de Venkatraman e Ramanujam (1986) testaram a 

dimensionalidade do desempenho e (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005) revisam esses 

estudos de modo geral, verificando que o desempenho é um conceito multidimensional, mas 

as dimensões identificadas dependeram do método analítico utilizado (qualitativo x 

quantitativo), da base de dados e das medidas analisadas. Santos e Brito (2013) também 

fizeram estudo relacionando a dimensão com outras variáveis qualitativas. Rowe e Morrow 

(1999) testaram 10 medidas e acharam 3 dimensões; Woo e Willard (1983) avaliaram 13 

medidas e chegaram a 4 dimensões, e Tosi et.al. (2000) examinaram 18 medidas e 

encontraram 8 dimensões. 

Face as discussões, de consenso entre os autores a noção de que o desempenho 

operacional deve ser considerado como intrínseco ao domínio do desempenho organizacional, 

este sendo capaz de capturar de forma completa a eficácia organizacional (RAY; BARNEY; 

MUHANNA, 2004;PRIEM; BUTLER, 2001). O resumo das medidas de desempenho 

adotadas por esses estudos em busca de uma melhor compreensão do fenômeno da vantagem 

competitiva estão apresentadas no Quadro 3 (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005). 
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Quadro 3– Estudos sobre desempenho organizacional 

Estudo Dimensão Identificada Medidas adotadas nos estudos 

Woo e Willard 

(1983) 

Lucratividade ROI, ROS, Fluxo de Caixa para Investimento 

Posição Relativa de Mercado 

Qualidade de Produto, Desenvolvimento de Novos 

Produtos, Custo em Relação à Concorrência, P&D de 

Produtos, P&D de Processos 

Mudanças na Lucratividade e no 

Fluxo de Caixa 

Variação no ROI, Variação no Índice Fluxo de 

Caixa/Investimento 

Crescimento nas Vendas e no 

Market Share 

Crescimento das Receitas, Participação de Mercado, 

Ganho de Participação de Mercado 

Murphy, 

Trailer e Hill 

(1996) 

Eficiência ROE, ROI 

Liquidez Liquidez Corrente, Liquidez Seca 

Lucro Lucro por Ação, Lucro Líquido 

Tamanho Receita Líquida, Número de Empregados 

Tosi, Werner, 

Katz e Gomez-

Mejia (2000) 

Desempenho Financeiro Absoluto 

Lucro antes do IR, Lucro Líquido, Variação Preço das 

Ações 

Mudanças no Desempenho 

Financeiro 

Mudança no Lucro antes do IR, Mudança no ROE, 

Mudança no Lucro Líquido 

Desempenho das Ações 

Lucro por Ação, Lucro por Ação Médio dos Últimos 5 

Anos versus Média Indústria 

Retorno sobre Patrimônio Líquido 

- Curto Prazo ROE, ROE versus Média Indústria 

Retorno sobre os Ativos ROA, ROA versus Média Indústria 

Retorno sobre Patrimônio Líquido 

- Longo Prazo 

ROE Médio dos Últimos 5 Anos, ROE Médio dos 

Últimos 5 Anos versus Média Indústria 

Retornos de Mercado 

Participação de Mercado nos Últimos 2 Anos, Retorno 

de Mercado 

Indicadores de Desempenho 

Interno 

Mudança no Capital de Giro, Valor de Mercado / Valor 

Patrimonial 

Rowe e 

Morrow 

(1999) 

Subjetivo 

Survey Fortune - Qualidade da Gerência, Saúde 

Financeira, Valor como Investimento de Longo Prazo, 

Uso Consciente dos Ativos 

Financeiro ROA, ROI, Fluxo de Caixa/Patrimônio Líquido 

Valor de Mercado Índices de Sharpe, Índice de Treynor, Alfa de Jensen 

Maltz, 

Shenhar e 

Reilly (2003) 

Financeiro Receita, Margem de Lucro, Crescimento da Receita 

Mercado/Clientes 

Satisfação dos Clientes, Taxa de Retenção de Clientes, 

Qualidade de Serviços 

Processo 

Time-to-Market, Qualidade dos Novos Produtos, 

Qualidade da Gestão de Projetos 

Desenvolvimento de Pessoas 

Retenção de Empregados Qualificados, Qualidade da 

Liderança 

Futuro 

Qualidade do Planejamento Estratégico, Preparação para 

Mudanças Ambientais 

Fonte: Construído a partir de Combs, Crook e Shook (2005). 

 

No estudo exploratório de como o desempenho empresarial tem sido mensurado na 

pesquisa em estratégia empresarial, Combs, Crook e Shook (2005) reuniram as medidas 

utilizadas nos artigos e as classificaram em desempenho empresarial e operacional. De modo 
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geral, 56 diferentes medidas foram utilizadas para medir o desempenho operacional e o 

desempenho organizacional. Dos 374 estudos analisados por eles, 238 eram empíricos e 

mediram o desempenho 450 vezes. O foco foi no desempenho organizacional, medido 82% 

das vezes, refletindo o interesse dos pesquisadores na relação entre atividades internas da 

empresa ou influências do ambiente externo no desempenho organizacional. O resultado da 

pesquisa de Combs, Crook e Shook (2005) está na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Medidas de desempenho organizacional e operacional 

Desempenho Organizacional Frequência Desempenho Operacional Frequência 

Retornos Contábeis 52% Marketing 10% 

Retorno sobre os Ativos 64 Vendas (b) 7 

Retorno sobre as Vendas 34 Repetição Acordo Venda 1 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido 26 Total 8 

Retorno sobre o Investimento 15 Logística 5% 

Margem Operacional 14 Tempo de Entrega 2 

Lucro Líquido 13 Escala desempenho exportações (a) 1 

Escala de Lucro (a) 9 Volume de Exportações 1 

Medidas Contábeis Combinadas 5 Total 4 

Fluxo de Caixa / Ativos 4 Operações 31% 

Lucro por Ação 3 Escala de Qualidade de Produtos(a) 10 

Lucro Líquido / N. Empregados 2 Capacidade Ocupada 4 

Fluxo de Caixa / Vendas 1 Custos (c) 3 

Total 190 Variações nos Custos 3 

Valor de Mercado 11% Taxa de Acidentes 2 

Retorno das Ações 15 Patentes 2 

Valor Mercado / Valor Patrimonial 15 Custo de Salários (c) 2 

Índice de Jensen 5 Total 26 

Índice de Sharpe 2 Tecnologia 11% 

Índice de Treynor 2 Número de Novos Produtos 5 

Avaliações de Analistas Financeiros 1 Escala de Desempenho da TI(a) 1 

Total 40 

Tempo de Desenvolvimento de 

Novos Produtos 1 

Crescimento 17% 

Crescimento das Vendas de Novos 

Produtos 1 

Vendas 38 Escala de Inovação (a) 1 

Lucro 10 Total 9 

Participação de Mercado 7 Infraestrutura 2% 

Empregabilidade 3 Escala efetividade da diretoria (a) 1 

Escala de Crescimento (a) 3 Escala sucesso em colaboração (a) 1 

Ativos 2 Total 2 

Crescimento do Lucro por Ação 2   

Total 65   

Continua. 
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Tabela 1 – Continua. 

Desempenho Organizacional Frequência Desempenho Operacional Frequência 

Valor das Ações / Lucro 2 Total 32 

Escala de Desempenho Geral (a) 2 Recursos Humanos 1% 

Fluxo de Caixa / Valor de Mercado 1 Giro de Funcionários 1 

Total 16   

Sobrevivência 6% Serviços 1% 

Tempo de Mercado 21 Satisfação dos Clientes 1 

Falência 1   

Total 22   

Outras 9%   

Participação de Mercado 34   

(a) medidas usadas em levantamentos de dados; 

(b) medidas usadas em levantamentos de dados que indicam esforços de marketing, tais como despesas de 

marketing; 

(c) medidas usadas em levantamentos de dados que indicam produção, tais como vendas em unidades ou dólares. 

Fonte: Combs, Crook e Shook (2005, p. 269). 

 

Na frequência de uso do desempenho organizacional pela contagem nos estudos pelos 

autores, 52% foi por meio de retornos contábeis, 17% por meio do crescimento ao longo dos 

anos e 11% por meio do valor de mercado. A participação de mercado foi usada 9% das vezes 

e a sobrevivência da empresa apareceu em 6%. Das vezes que o desempenho operacional foi 

medido, 31% estudaram retornos anormais, 46% focaram em atividades operacionais e 19% 

mensuraram qualidade de produtos e serviços (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005). 

Além da contagem dos indicadores os autores realizaram uma análise fatorial 

confirmatória com base nas correlações extraídas dos artigos. Essa técnica estatística verificou 

que os indicadores ROI, ROA, ROS, retornos das ações e crescimento das vendas se 

agruparam em três dimensões (retorno contábil, crescimento e valor de mercado). Os 

indicadores de retorno sobre o investimento, sobre os ativos e sobre as vendas se agruparam 

na dimensão por eles denominada retornos contábeis, o crescimento das vendas os autores 

isolaram representando o crescimento e o retorno das ações representou o valor de mercado. 

O desenvolvimentos teórico sugere que o desempenho operacional é relacionado, mas 

está fora do escopo de desempenho organizacional. Além disso, no mínimo, retornos 

contábeis, crescimento e valor de mercado são diferentes dimensões correlacionadas do 

desempenho organizacional (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005). 

Na discussão apresentada pelos autores, é possível que existam outras dimensões, tais 

como a sobrevivência. O crescimento não necessariamente implica em retorno contábil, as 

empresas podem sacrificar lucros para crescer. Semelhantemente, as empresas podem trocar o 

crescimento pela lucratividade, particularmente quando o crescimento da indústria está 
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estagnado. Também ressaltam a importância de que apesar dessas três dimensões serem 

correlacionadas elas têm diferenças significantes e carecem de estudos futuros que testem 

essas relações. O modelo proposto pelos autores para mensurar o desempenho organizacional 

esta apresentado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Dimensões de desempenho operacional e organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Desempenho operacional é baseado no modelo da cadeira de valores de Porter (1985) 

Fonte: Combs, Crook e Shook (2005, p.274). 

 

A conclusão apresentada por Combs, Crook e Shook (2005), reflete que apesar do 

desempenho organizacional ser, talvez, um dos conceitos mais importantes da pesquisa em 

administração estratégica, suas fronteiras e dimensões ainda não são bem entendidas. Baseado 

em estudos anteriores e em uma análise das medidas de desempenho usadas em artigos 

publicados no Strategic Management Journal, sua contribuição foi a construção de um 

modelo de desempenho organizacional e sugerem que os  pesquisadores sigam as implicações 

desse modelo. 

Matitz e Bulgacov (2011) afirmam que na pesquisa em estratégia, modelos 

multidimensionais capturam melhor o conceito de vantagem competitiva (observado em 

VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986; COMBS; CROOK; SHOOK, 2005), e que são 

raros na literatura nas áreas de organizações e estratégia na pesquisa nacional e internacional.  

De modo a fundamentar seu trabalho, apresentam a pesquisa Richard, De Vinney, Yip 

e Johnson (2009) sobre a necessidade de abordar a natureza multidimensional do conceito de 

desempenho organizacional, destacando que é uma  construção importante na pesquisa em 

administração. Ao rever estudos anteriores revela uma concepção multidimensional do 
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desempenho organizacional considerando as partes interessadas (stakeholders), as 

circunstâncias de mercado heterogêneos de produtos e tempo. Os autores destacam que o 

desempenho organizacional é uma das construções mais importantes na pesquisa de gestão 

organizacional, entretanto, é tratado com ênfase específica de variável dependente destacando 

a limitada eficácia das práticas de medição comumente adotados e por não considerar a 

multidimensionalidade requerida e defendida a tempo por Venkatraman e Ramanujam(1986) 

e posteriormente por Combs, Crook e Shook (2005).  

Ao sintetizar a literatura, são lançadas as bases para melhores formas de mensuração 

do desempenho na pesquisa e reforçam a necessidade de estudos voltados para ampliação da 

mensuração do desempenho, cujo argumento proposto por eles é a triangulação de medidas, 

utilizando múltiplos critérios de avaliação da eficácia organizacional, como forma de alinhar 

adequadamente contextos de pesquisa objetivando a operacionalização do desempenho 

organizacional. Revisando a pesquisa sobre o tema, destacam a eficácia limitada de práticas 

de medição comumente aceitos do ponto de vista da multidimensionalidade, pois segundo eles 

uma visão única não captura o conceito em sua plenitude (RICHARD;DEVINNEY; 

YIP;JOHNSON, 2009). 

Concordando com Richard et al.(2009), Matitz e Bulgacov (2011) revisaram 169 

pesquisas no período de 2005 a 2007 cujo escopo de pesquisa contemplava a mensuração de 

desempenho como variável, e cuja abordagem interessou a esse estudo de modo a reforçar o 

esforço de pesquisadores na área de administração genericamente, e em estratégia 

especificamente, para conceituar medidas multidimensionais de desempenho. Os autores 

Richard, Devinney, Yip e Johnson (2009), retomaram esse debate na agenda de pesquisa, pela 

discussão a respeito do significado e dos métodos de mensuração do desempenho utilizados 

por pesquisadores da área da administração e por destacar que a natureza multidimensional do 

conceito de desempenho deve ser compreendida e devidamente considerada para evitar o uso 

de medidas de pouca cobertura em relação à amplitude e profundidade do construto. 

No trabalho, foram usadas pesquisas de brasileiros e estrangeiros das áreas de estudos 

de organizações e de estratégia publicados durante o período de 2005 a 2007, os quais tenham 

utilizado o conceito de desempenho no desenho da pesquisa, e ocorra no estudo relações de 

causalidade, correlação ou associação entre os conceitos utilizados na investigação. O Quadro 

4 resume os principais autores pesquisados por Matitz e Bulgacov (2011) na âmbito 

brasileiro, e internacionalmente é adaptado a esse estudo somente os periódicos ligados a 

estratégia organizacional. 
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Quadro 4 – Autores nacionais e internacionais que pesquisaram o desempenho organizacional 

Periódico Principais autores* 

ERA 
Bertucci (2005); Fernandes, Fleury e Mills (2006); Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2007a); 

Mello e Marcon (2006); Perin, Sampaio e Hooley (2007); Silva, Motta e Costa (2007); 

RAC 
Bandeira-de-Mello e Marcon (2005); Brito e Vasconcelos (2005a); Brito e Vasconcelos (2005b); 

Castro e Figueiredo (2005); Claro, Claro e Zylbersztajn (2005); Gonçalves e Quintella (2006); 

RAUSP Campos (2006); Klotzle e Thomé (2006); Miele e Zylbersztajn (2005); 

Anais do 

ENANPAD 

2005 

Brito e Brito (2005) Brito, Campos, Brito e Thomaz (2005); Diniz Pereira (2005); Fensterseifer e 

Wilk (2005); Gonçalves e Quintella (2005); Faria, Brandão e Silva (2005); Nasser-Carvalho 

(2005); Omaki (2005); Pilati e Borgesandrade (2005); Rogers, Mendes-da-Silva, Paula (2005); 

Salles e Dellagnelo (2005); Scheible e Bastos (2005); Souza Leão (2005); 

Anais do 

ENANPAD 

2006 

Brito (2006); Castanhar, Dias e Esperança (2006); Correa e Guimarães (2006); Dias (2006); 

Fischer (2006); Fontanelle, Hoeltgebaum e Silveira (2006); Grzebieluckas, Alberton, Marcon e 

Kruger (2006); Moraes (2006); Schmidt (2006); Soares, Abreu e Sampaio (2006); Souto e Rego 

(2006); Souza e Cordeiro (2006); Spers e Wright (2006); 

Anais do 

ENANPAD 

2007 

Bedani (2007); Dias e Gonçalves (2007); Garrido (2007); Goldszmidt, Brito e Vasconcelos 

(2007b); Gonçalves, Gosling e Lanna (2007); Grzebieluckas, Marcon e Alberton (2007); Russo e 

Macedo-Soares (2007); Scheible, Batos e Rodrigues (2007); Veit e Gonçalves (2007); 

Strategic 

Management 

Journal 

Barnett e Salomon (2006); Chacar e Vissa (2005); Chakrabarti, Singh e Mahmood (2007); 

Coombs e Gilley (2005); Crossland e Hambrick (2007); David, Bloom e Hillman (2007); 

Desarbo, Di Benedetto, Song e Sinha (2005); Douma, George e Kabir (2006); Ebben e Johnson 

(2005); Echols e Tsai (2005); Eisenmann (2006); Fang, Wade, Delios e Beamish (2007); Goerzen 

e Beamish (2005); Gong, Shenkar, Luo e Nyaw (2007); Goold, Young e Collis (2007); Haas e 

Hansen (2005); Hayward e Shimizu (2006); Henderson, Miller e Hambrick (2006); Hough 

(2006); Hult, Ketchen e Arrfelt (2007); Karaevli (2007); Katsikeas, Samiee e Theodosiou (2006); 

Kor e Leblebici (2005); Kor e Mahoney (2005); Laursen e Salter (2006); Lavie (2007); Lazzarini 

(2007); Li e Zhang (2007); Love e Nohria (2005); Macher e Boerner (2006); Makri, Lane e 

Gomez-Mejia (2006); McNamara, Aime e Vaaler (2005); Moran (2005); Pehrsson (2006); 

Rothaermel, Hitt e Jobe (2006); Short, Ketchen, Palmer e Hult (2007); Sorenson, McEvily, Ren e 

Roy (2006); Tanriverdi e Venkatraman (2005); Zaheer e Bell (2005); 

The 

Academy of  

Manageme

nt Journal 

Agle, Nagarajan, Sonnenfeld e Srinivasan (2006); Bommer, Dierdorff e Rubin (2007); 

Bonardi, Holburn e Vanden Berg (2006); Boone, van Olffen e van Witteloostuijn 

(2005); Carson, Tesluk e Marrone (2007); Collins e Smith (2006); Ellis (2006); George 

(2005); Haleblian, Kim e Rajagopalan (2006); Hoang e Rothaermel (2005); Hunter e 

Thatcher (2007); Joshi, Liao e Jackson (2006); Kacmar, Andrews, Rooy e Steilberg 

(2006); Kassinis e Vafeas (2006); Krishnan, Martin e Noordhaven (2006); Kroll, Walters 

e Le (2007); Labianca, Moon e Watt (2005); Lavie, Lechner e Harbir (2007); Mathieu e 

Schulze (2006); Mayer e Gavin (2005); Miller e Eden (2006); Porath e Erez (2007); 

Raver e Gelfand (2005); Russo e Harrison (2005); Sampson (2007); Sanders e Hambrick 

(2007); Shaw, Duffy, Johnson e Lockhart (2005); Shaw, Gupta e Delery (2005); 

Shipilov (2006); Sine, Mitsuhashi e Kirsch (2006); Srivastava, Bartol e Locke (2006); 

Sun, Aryee e Law (2007); Van der Vegt e Bunderson (2005); Von Nordenflycht (2007); 

Wade, Porac, Pollock e Graffin (2006); Wang, Law, Hackett, Wang e Chen (2005); 

Zellmer-Bruhn e Gibson (2006); 

*Reconhecendo a pesquisa acadêmica como fonte inesgotável de pesquisa, alguns dos autores citados por Matitz 

e Bulgacov (2011) estão apresentados nessa obra pelo embasamento necessário, entretanto, os demais são 

citados como fonte de pesquisa para futuros estudos ligados a pesquisa que relacione desempenho a eficácia 

organizacional. 

Fonte: Adaptado de Matitz e Bulgacov (2009, p.591) 
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Pela revisão apresentada durante essa seção, reforça o esforço dos pesquisadores 

ligados a gestão organizacional e administração estratégica, em desenvolver um constructo 

capaz de medir de forma adequada a eficácia organizacional. Entretanto, pesquisadores 

recentemente advertem que apesar de sua contribuição, para que os resultados possam 

espelhar o sucesso de implementação de estratégias, o esforço mostra-se insuficientemente 

por não capturar o conceito completo de vantagem competitiva já alertado por outros autores 

(VENKATRAMAN;RAMUNAJAM, 1986; COMBS; CROOK; SHOOK, 2005; BRITO; 

BRITO, 2012b). 

Como exemplo de estudos brasileiros que abordaram de forma incompleta, 

relacionando apenas o desempenho como variável única, com uso da lucratividade ou 

rentabilidade, apresenta-se estudo desenvolvido por Brito e Vanconcelos (2004a). Nessa obra, 

abordam a necessidade de adoção de métricas para avaliar vantagem competitiva e propõem 

como uma definição construtiva e operacional de vantagem competitiva de forma incompleta 

baseada no mesmo pressuposto de modelo unidimensional de desempenho, nesse estudo 

expresso pelo retorno de ativos (ROA). 

Em outro estudo com a mesma abordagem, Brito e Vasconcelos (2004b), medem a 

vantagem competitiva sustentada durante todo o intervalo de tempo. Para eles, intervalos 

menores tendem a captar efeitos mais transientes, enquanto intervalos maiores tenderiam a 

captar diferenças mais persistentes. Na definição proposta, a capacidade de apropriação do 

valor criado pela empresa é tratada como um dos componentes de vantagem competitiva.  

A vantagem competitiva nesse contexto, é resultante de múltiplos fatores, 

desenvolvendo estudos e modelos que possam estimar seus componentes. O resultado do 

estudo apontou duas respostas: primeiro que 1% das empresas pertencentes ao grupo do 

NAFTA e 12,5% das empresas europeias têm vantagem competitiva; segundo que 11,8% das 

empresas do grupo NAFTA e 10% das empresas europeias têm desvantagem competitiva 

estatisticamente demonstrável. Para os autores, essa conclusão indica que tanto a vantagem 

competitiva como a desvantagem, são fenômenos frequentes, contrariando estudos como 

Powell (2003)que se refere ao desempenho excepcional como um fato incomum e o 

tratamento de apropriação de valor pelo desempenho é tratado de forma equivocada. 

 Estudo posterior de Brito e Vasconcelos (2005) aborda o desempenho das empresas 

brasileiras considerando os efeitos ano, ramo de negócios e firma individual. Descrito como 

componentes do estudo, o efeito ramo de negócio captura, segundo autores, fontes de variação 

que afetam todos os participantes de determinado ramo de negócios de forma independente 

dos demais fatores. Confirmou achados de estudos anteriores, onde o maior componente de 
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variância é a firma individual. A variância associada ao ramo de negócios explica, para eles, 

menos de 10% da variância total por todos os métodos de cálculo. Finalizam destacando que o 

modelo é capaz de explicar perto de 60% da variância total, comparável a estudos anteriores, 

porém, adotaram apenas a medida de desempenho pelo retorno de ativos (ROA). 

 Em continuação a estudos que abordam a vantagem competitiva pelas dimensões de 

desempenho foi a de Brito (2005). Como objeto central de análise, estudou a estrutura de 

variabilidade das taxas de crescimento das empresas objetivando identificar grupos de fatores 

que influenciam e mensurem a variação de crescimento das firmas. O critério adotado como 

métrica de competitividade foi o crescimento de vendas comparadas com o crescimento do 

retorno de ativos (ROA) e o EBITM (margem sobre vendas do EBIT – earnings before 

interest and tax). O modelo usado para análise de dados foi a análise da variância de taxas de 

crescimento comparadas com o retorno de ativos e a margem sobre vendas. Como elementos 

conclusivos do estudo, o principal achado foi que os aspectos individuais de cada empresa 

respondem pela maior parcela da variância explicada pelo modelo quando se compara taxas 

de crescimento com indicadores de rentabilidade. As firmas crescem individualmente com 

taxas diferentes, e os demais fatores de negócios como ramo, ano e país tem efeito secundário 

para explicação da composição de variabilidade das firmas (BRITO, 2005). 

Notando a necessidade de abordar de forma completa o conceito de vantagem 

competitiva, Brito e Brito (2012a) ampliaram esse conceito adotando uma métrica que 

combinou indicadores além do desempenho, de forma multidimensional,  o crescimento como 

variáveis latentes da competitividade. Na obra, desenvolvem uma métrica de competitividade, 

que corrige a agenda de pesquisas brasileiras abordadas anteriormente (Brito e Vasconcelos, 

2004a; 2004b) sobre o fenômeno de vantagem competitiva, para avaliação de seus efeitos 

sobre o desempenho financeiro combinando curvas de lucratividade e crescimento de 

participação de mercado (BRITO; BRITO, 2012a).  

O modelo é aplicado a amostras de empresas americanas, obtidas na base de dados 

compustat, no intervalo de tempo de 1990 a 2009. Pela definição proposta por Brito e Brito 

(2012a), que corrobora com Peteraf e Barney (2003) e Barney e Clark (2007), as empresas 

obtém vantagem competitiva quando criam valor acima da média nos seus ramos de negócios, 

e podem explorar a diferença entre o preço e máxima disposição a pagar, refletindo o 

excedente do cliente. Nessa proposta de estudo, os autores adotaram uma combinação de duas 

das dimensões defendidas por Combs, Crook e Shook (2005), (crescimento e desempenho) e 

definem a vantagem competitiva pelas seguintes combinações: 

 lucratividade superior e manutenção da participação de mercado; 



46 

 

 lucratividade média e crescimento da participação de mercado; ou, 

 lucratividade superior e crescimento da participação de mercado (BRITO; 

BRITO, 2012a). 

Como mensuração de lucratividade, eles adotaram o retorno de ativos (ROA) e de  

crescimento a participação mercado, operacionalizado pela análise da variação de vendas 

líquidas no tempo. Os autores explicam que a variação das vendas líquidas foram 

transformados em logaritmo e calculada a taxa composta de crescimento no intervalo de cinco 

anos e justificam que a comparação das taxas de crescimento em um mesmo segmento revela 

o crescimento (variação) em participação de mercado das empresas. Para o desempenho, a 

abordagem adotada foi a multinível, para decompor e estimar o desempenho individual de 

cada empresa, excluindo o efeito indústria, permitindo a comparabilidade direta entre as 

empresas de diferentes setores industriais. Pelo estudo, os resultados apresentam diferentes 

configurações de competitividade, com 16% de empresas em posição de vantagem e outros 

16,5% em desvantagem. O teste para os demais intervalos demonstrou estabilidade de 

resultados.  

As contribuições do trabalho contém duas classes de resultados conforme abordado 

pelos autores, sendo a primeira de natureza metodológica, ao desenvolver um modelo de 

medição alinhado com o conceito de vantagem competitiva e capaz de isolar o componente da 

empresa no desempenho. A segunda, de natureza substantiva, aplicando o modelo a uma 

amostra ampla por um período de 20 anos (BRITO; BRITO, 2012a), onde é possível verificar 

a persistência do desempenho no tempo. 

Reconhecendo a necessidade de construção de modelos multidimensionais que melhor 

explicam o fenômeno da vantagem competitiva, Santos e Brito (2012) estudaram com base na 

teoria dos stakeholders (FREEMAN, 1984), medidas subjetivas como uma contribuição para 

agenda de pesquisa e propuseram testar um modelo de desempenho da empresa de forma 

multidimensional. Para isso, foram identificadas seis dimensões diferentes de desempenho, 

com boas propriedades psicométricas e aprofundado com construções alternativas de segunda 

ordem para combinar com medidas subjetivas (SANTOS; BRITO, 2012). 

As variáveis objetivas usadas no estudo de Santos e Brito (2012), são subjacentes do 

reconhecimento de estudos anteriores e consenso entre os estudiosos, delineando o 

desempenho combinado com crescimento e valor de mercado. Em se tratando das variáveis 

subjetivas, os autores basearam-se na teoria dos stakeholders (FREEMAN, 1984) para medir 

o desempenho da empresa levando em consideração as partes interessadas e a sua satisfação. 
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Como partes interessadas, pelo estudo de Freeman (1984), o autor define como 

qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização dos objetivos da 

organização, que sob cuidados muito rigorosos literalmente, pode incluir um número 

incontrolável de sujeitos (SANTOS; BRITO, 2012). De modo a evitar a confusão conceitual, 

os autores selecionaram apenas os interessados citados nos relatórios anuais de 2008 das 

empresas pesquisadas, destacando: acionistas, clientes, empregados, governo e sociedade.  

Ao definir o escopo de interessados na empresa, os autores discorrem sobre as 

medidas de satisfação das partes interessadas, que foram selecionadas pelo reconhecimento da 

pesquisa como adequadas a cada grupo de interessados, e os indicadores selecionados pelos 

autores foram: crescimento,  rentabilidade, valor de mercado, satisfação do cliente, satisfação 

do empregado, desempenho social e ambiental. As três primeiras dimensões estão em 

conformidade com os estudos apresentados durante essa seção, e capturam o domínio de 

eficácia organizacional de modo a satisfazer as expectativas dos acionistas (BRITO; BRITO, 

2012b).  

A satisfação dos clientes é obtida quando lhes é fornecido bens e serviços que 

correspondam às suas expectativas (FORNELL et al., 1996). Dos funcionários, se traduz em 

capacidade de uma empresa para atrair e reter empregados e taxas de rotatividade mais baixas 

são encontradas. Finalmente do governo e sociedade, são afetados por uma série de ações da 

empresa, especialmente as sociais e ambientais. Desempenho social e ambiental pode ser 

considerado uma forma de satisfazer as comunidades onde as empresas estão inseridas 

(SANTOS; BRITO, 2012).  

Ao propor o modelo de representação do estudo, os autores reforçam o defendido na 

literatura de criação de modelos multidimensionais para melhor capturar o domínio da 

estratégia, e na Figura 6 representam as diferenças da abordagem unidimensional e 

multidimensional. 
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Figura 6 – Representação unidimensional e multidimensional 

 
Fonte: Santos e Brito (2012, p.101). 

 

 Destacando que representar as expectativas das partes interessadas num modelo 
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desempenho financeiro e modelos de segunda ordem, denominados de desempenho 

estratégico, que aborda medidas não financeiras de satisfação das partes interessadas 
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Figura 7 – Modelos de segunda ordem 

 
Fonte: Santos e Brito (2012, p.102). 

 

Na conclusão do estudo, Santos e Brito (2012) comentam de duas grandes 

contribuições da pesquisa no desenvolvimento de estudos que abordem a vantagem 

competitiva levando em consideração as partes interessadas. A primeira contribuição, 
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nesses estudos. Reforçam, que a literatura recente define, com já abordado durante essa seção, 

Desempenho

organizacional

Rentabilidade

Crescimento

Valor 

de mercado

Satisfação

de clientes

Satisfação

de funcionários

Desempenho 

ambiental

Desempenho

social

Desempenho

financeiro

Rentabilidade

Crescimento

Valor 

de mercado

Desempenho

estratégico

Satisfação

de clientes

Satisfação

de funcionários

Desempenho

ambiental

Desempenho

social



50 

 

que a vantagem competitiva é obtida pela capacidade de criar mais valor econômico do que o 

seu concorrente marginal no seu mercado de produto (PETERAF; BARNEY, 2003). O valor 

econômico é a diferença entre a disposição para pagar e o custo econômico (BRITO; BRITO, 

2012b). Se o preço é fixado abaixo do preço dos concorrentes, a vantagem competitiva pode 

se manifestar principalmente em crescimento e não no lucro. Se o preço é definido acima, a 

competição ocorreria o contrário. Assim, medindo o crescimento e rentabilidade parece 

conceitualmente justificado simultaneamente (SANTOS; BRITO, 2012). 

Pela contribuição de Santos e Brito (2012) com a inclusão das partes interessadas na 

dimensionalidade de mensuração da vantagem competitiva, pode-se concluir uma evolução do 

conceito do dinamismo organizacional. Considerando a publicação de Venkatraman e 

Ramanujam (1986), mais de 25 anos se passaram e a pesquisa ainda denota limitações nos 

constructos de despenho organizacional, com abordagens raras do domínio conforme 

sugeriam os pesquisadores. Esse argumento é reforçado pela pesquisa de Matitz e Bulgacov 

(2011), ao revisar os principais periódicos nacionais e internacionais ligados ao tema 

desempenho organizacional. 

A pesquisa de Santos e Brito (2012) inova sob o ponto de vista de avaliar as partes 

interessadas, na avaliação do domínio de desempenho, como eles relatam, nota-se  ainda, que 

as pesquisas estão de forma equivocada abordando o fenômeno de vantagem competitiva sob 

o ponto de vista de desempenho superior, e a convergência de entendimento e mensuração 

aponta para as visões de Barney e Clark (2007) de medida da vantagem competitiva como 

agregação de valor as partes interessadas, converge para modelos multidimensionais que 

capturam esse conceito de forma consistente conforme pesquisado por Brito e Brito (2012b). 

Compreender os interesses do acionista, como a expectativa de que a empresa cresça  

transcende a abordagem do desempenho superior, porque a gestão do desempenho é dever do 

bom administrador. A superação está nos domínios muitas vezes não capturados pelas 

medidas financeiras, como clientes satisfeitos, pessoas motivadas para busca de resultados e 

sobretudo, imagem e reputação ilibadas perante governo, entidades representativas e a 

sociedade onde está inserida. 

Tal argumentação, justifica a adoção de medidas de desempenho combinadas com 

medidas híbridas, na tentativa capturar o conceito de forma adequada, pois segundo Santos e 

Brito (2012, p.112), “A dimensão do desempenho financeiro como um modelo de segunda 

ordem, carregando rentabilidade e crescimento, merece mais atenção”. Esta estrutura mostra 

que usando apenas medidas de lucratividade, como muitas vezes acontece, é uma 

representação inadequada de desempenho financeiro, e pode representar uma falha grave em 
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estudos empíricos. Por isso, adotou-se no estudo da previsibilidade da competitividade, a 

combinação de medidas de lucratividade/desempenho com medidas de crescimento, como 

abordado e operacionalizado na seção 3. 

Após discutir a evolução do conceito de vantagem competitiva, como a pesquisa tem 

convergido no sentido de melhor avaliar a eficácia das ações estratégicas (PORTER, 1980, 

1985, 1990; BARNEY, 1991, PETERAF; BARNEY, 2003; BARNEY; CLARK, 2007; 

BRITO; BRITO, 2012b; SANTOS; BRITO, 2012), incluindo nesse contexto, as partes 

interessadas na relação da vantagem competitiva com o desempenho, esse estudo reforça a 

necessidade de ampliação das dimensões do desempenho de modo a melhor capturar a 

eficácia empresarial (VENKATRAMAN; RAMUNAJAM, 1986; COMBS; CROOK; 

SHOOK, 2005; RICHARD et al., 2009; BRITO; BRITO, 2012b) e a seguir é discutido as 

descobertas da pesquisa empírica em administração estratégica com relação a dinâmica do 

desempenho e sua persistência no tempo nas empresas observadas. 

 

2.2 A RELAÇÃO E DINÂMICA ENTRE O DESEMPENHO EMPRESARIAL E A 

VANTAGEM COMPETITIVA 

 

 A obra citada na literatura que apresentou importante avanço nos estudos dedicados a 

explicação da vantagem competitiva pela variabilidade de desempenho no tempo foi a de 

McGahan e Porter (1997), ao ligar critérios de avaliação de vantagem competitiva com os 

efeitos específicos de negócios, ano, atividade e parceria na lucratividade de corporações 

norte-americanas. Em continuidade a Rumelt (1991) em ―How much does industry mater?‖os 

autores estenderam a abordagem de Schmalensee (1985) incluindo dados de relatórios de 

empresas manufatureiras disponíveis na federação nacional de comércio para todos os anos de 

1974-1977. Nesse estudo, o autor mostrou que os efeitos de unidade de negócios explicam 44-

46% da vantagem competitiva (heterogeneidade das firmas). Segundo os autores, fortemente 

influenciados na Visão Baseada em Recursos (RBV). 

 O primeiro trabalho foi publicado por Schmalensee (1985), que usou uma amostra de 

empresas diversificadas, utilizando os retornos das suas unidades de negócios em um ano 

como dados sobre o desempenho. O autor constatou que os efeitos da indústria foi 

responsável por 20% da variância observada. Outros fatores modelados revelaram que os 

efeitos sociais (2) não foram significativos e que as diferenças de desempenho devido à 

diferenças de ações no mercado capturado menos de 1%. 
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 Usando um modelo mais complexo do que o utilizado pelo Schmalensee (1985), 

Rumelt (1991) modelou, além da indústria e efeitos de negócios, os efeitos de ano e o que ele 

definiu como os efeitos firma. Usando um amostra de empresas de manufatura diversificadas, 

ele usou dados sobre unidades de retornos de negócios para um período de quatro anos. Seu 

modelo foi então capaz de capturar as diferenças estáveis entre os atores. Ele descobriu que, 

do total da variância observada, 34-46% foi atribuída a efeitos empresa e 8-18% para efeitos 

da indústria. Efeitos ano, foram encontrados para contabilizar uma parcela insignificante, 

enquanto os efeitos transientes ao ano, representaram 9-10% do total da variância. O trabalho 

Rumelt (1991) foi usado para questionar a importância dos efeitos da indústria e para apoiar a 

suposição da RBV das diferenças entre as empresas como um aspecto importante para 

explicar a vantagem competitiva sustentada (BANDEIRA DE MELLO; MARCON, 2006). 

A explicação de McGahan e Porter (1997) dos resultados obtidos em ambos os 

estudos, foi o fato de incluir um número de fontes potenciais de variações de retornos das 

organizações, destacando flutuações macroeconômicas anuais, fatores atividades/indústria e 

efeitos segmentos específicos. Para eles, os efeitos dos segmentos específicos englobam todas 

as diferenças de segmentos de negócios, incluindo diversidade em mercados de ações, 

diferenciação, heterogeneidade em ativos fixos, diferenças em processos organizacionais, 

diferenças em efetividade organizacional, heterogeneidade em configurações de atividade, 

anomalias em práticas contábeis e diferenças na competência gerencial.  

Por outro lado, no estudo de McGahan e Porter (1997) foram reunidos os dados brutos 

dos segmentos de negócios disponível na base de dados Compustat (base de dados da Capital 

IQ), no período de 1981 a 1994. O conjunto de dados examinados, segundo os autores, inclui 

72.742 observações, ou uma média de 5.196 segmentos de negócio por ano. Os dados cobrem 

superficialmente mais do que a metade das vendas corporativas e superficialmente mais do 

que um quarto dos ativos corporativos em setores não financeiros, cuja crítica principal dos 

autores foi que até então, os estudos anteriores não consideraram um período de tempo 

grande, tampouco limitava-se a estudar segmentos específicos, que na opinião deles, possui 

muitas restrições. 

 A análise do modelo por McGahan e Porter (1997) foi efetuada de duas formas, sendo 

a primeira por estimativa de componentes de variância (COV) sob a suposição de que 

processos aleatórios geram cada efeito na equação.  Segundo os autores, a hipótese principal é 

a de que cada efeito deve ser tratado como se fosse gerado por um esboço independente e 

aleatório de uma população implícita de classe de efeitos. Uma vez esboçado, cada efeito é 

considerado como fixo. 
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 Na segunda abordagem, os autores analisaram a variância de lucros sob o padrão de 

suposições de quadrados mínimos ordinários. As variáveis do modelo representam os efeitos 

de ano, atividade, parceria e segmento específico. Ao invés de examinar cada um dos 

coeficientes nas variáveis do modelo, os autores analisaram a porcentagem de variância 

explicada pelos modelos (R² e R² ajustado) e avaliaram o índice F para calcular a variância 

dos grupos de efeitos. Na pesquisa, a equação é estimável através da análise simultânea de 

testes paramétricos (ANOVA) para efetuar a análise de variância. 

 Os resultados do estudo, de acordo com McGahan e Porter (1997), revisitaram 

questões fundamentais de estratégia e economia sobre a importância relativa dos efeitos ano, 

atividade, parceria e segmento específico sobre os lucros de negócio usando dados 

abrangentes que cobrem a ampla maioria dos setores econômicos retirados dos Relatórios de 

Segmentos de Negócios Compustat de 1981 a 1994. Eles indicam que a variância nos efeitos 

foram: ano (2%), atividades estáveis (19%), parcerias (4%) e segmento específico (32%) de 

explicação da variância agregada nos lucros nas unidades de negócio estudadas. O estudo 

revelou ainda uma covariação negativa entre os efeitos de atividade estável e parceria estável 

que amortiza a variação nos lucros de segmento de negócio em aproximadamente 6%.  

Este achado contribui para a explicação que a variância na lucratividade de negócio 

em setores específicos (MCGAHAN; PORTER, 1997), porque as análises oferecem forte 

suporte de que a atividade realmente importa de três formas, sendo a primeira que explica 

diretamente 19% da variância agregada nos lucros de negócio no segmento com 36% de 

variância explicada. Em segundo lugar, a atividade influência o efeito da parceria corporativa 

na lucratividade de negócio específicos. Por último, a influência relativa e absoluta dos efeitos 

de atividade, parceria e negócio específico diferem substancialmente ao longo dos amplos 

segmentos da economia de maneiras a sugerir diferentes características em seu contexto 

estrutural de atividade e são consistentes com a visão de que a estrutura de indústria muda 

relativamente em ritmo lento.  

 Vários estudos seguintes, adotam o modelo proposto por McGahan e Porter (1997), 

em complemento na tentativa de explicação das fontes de vantagem competitiva pelo modelo 

proposto Schmalensee (1985) e Rumelt (1991). Em Chang e Singh (2000), os autores 

examinaram o desempenho das empresas analisando a influência da participação de mercado, 

tamanho da empresa e as influências de novos empreendimentos no desempenho da empresa. 

Os autores usaram a Trinet (Trinet Group, Inc.), associação com sede em São Leandro 

(Califórnia) e inclui dados de empresas americanas, que segundo os autores, é adequada pelas 

limitações de não inclusão de pequenas empresas na base FTC, usada em pesquisas anteriores.  
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Os autores usaram dados de 20.161 empresas nos períodos de 1981, 1983, 1985, 1987 

e 1989. No modelo de decomposição da variância, a unidade de negócio explicou de 48,7% a 

50,2%, incluindo a participação de mercado além dos demais incluídos por de McGahan e 

Porter (1997), indicando que o desempenho das empresas individuais é o que melhor 

explicam a vantagem competitiva. 

 McGahan e Porter (2002), analisaram a variância da rentabilidade entre uma ampla 

secção transversal das empresas na economia americana 1981-1994. O objetivo da análise era 

identificar a importância do ano, a indústria, empresas diversificadas, e os efeitos específicos 

de negócios no desempenho entre as empresas que operam em todos os setores. Os 

pesquisadores usaram dados de 72.742 empresas americanas na base de dados Compustat no 

período de 1981 a 1994.  Segundo os autores, os efeitos de negócio específicos explicaram 

36% da variância do desempenho. 

 Chang e Hong (2002), estudaram as variâncias dos lucros das empresas associadas 

com grupos empresariais coreanos para efeitos específicos de grupo de negócios, os efeitos da 

indústria, e os da empresa filial, os efeitos da corporação no país, os efeitos da indústria e os 

efeitos das unidades de negócio, respectivamente, com a literatura existente. Eles concluíram 

que seus achados indicam que os grupos empresariais têm um papel importante em contornar 

as ineficiências de mercado em países em desenvolvimento. A pesquisa foi realizada com 

14.575 empresas na Coréia, nos anos de 1985 a 1996. O efeito da unidade de negócio teve 

variância menor em relação aos outros estudos (20,8%), entretanto como nos demais, foi o 

que melhor explicou a variância nos resultados. 

No ano seguinte, Hawawini, Subramanian e Verdin (2003), pesquisaram se o 

desempenho das empresas era impulsionado principalmente pela ramo de atividade, ou de 

outros fatores, estendendo estudos anteriores segundo os autores, de duas maneiras principais. 

Em primeiro lugar, como alternativa à pesquisa passada, utilizaram medidas baseadas em 

valores de desempenho (lucro econômico ou lucro residual e valor de mercado ao invés de 

índices contábeis (como o retorno sobre os ativos). Também adotaram um novo conjunto de 

dados e uma abordagem estatística diferente para testar o significado dos efeitos 

independentes. Em segundo lugar, examinaram se os resultados de pesquisas anteriores 

podem ser generalizadas em todas as empresas de um mesmo segmento, ou se elas se aplicam 

a uma classe particular de empresas dentro do mesmo setor. Em seus achados, uma proporção 

significativa das estimativas absolutas da variância dos fatores empresa é devido à presença 

de algumas firmas excepcionais em qualquer indústria. Em outras palavras, apenas para 

alguns criadores de valores dominantes (líderes) e destruidores (perdedores) específicos da 
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firma parece importar significativamente mais do que fatores ligados ao segmento econômico 

no qual o conjunto de empresas pertence. Para a maioria das outras empresas, ou seja, para 

aqueles que não são notáveis líderes ou perdedores em sua indústria, no entanto, o efeito da 

indústria passa a ser mais importante para explicar as variâncias de desempenho da amostra 

pesquisada. Eles usaram dados de 5.620 empresas americanas, do período de 1987 a 1996. 

Nos resultados, os autores concluem que a suposição de empresas dominantes e perdedoras 

pudessem influenciar os resultados não foi confirmada, reforçando os achados pelos 

pesquisadores anteriores. Em seu estudo, a variância do desempenho explicou de 27% a 36%. 

 No Brasil, Brito e Vasconcelos (2004a) pesquisaram 252 empresas brasileiras entre os 

períodos de 1998 a 2001. Os autores adotaram o modelo proposto pelos estudos anteriores, 

porém estudaram o que chamam de “topografia” do desempenho, e não simplesmente quais 

variáveis influenciam o desempenho na empresa adotados pelos sucessores de McGahan e 

Porter. Em outras palavras, a proposta de Brito e Vasconcelos (2004a), foi analisar em 

conjunto a proporção de empresas com posição de vantagem competitiva e desvantagem 

competitiva (inovando o modelo), na tentativa de melhor explicar os fatores que influenciam a 

dinâmica entre os competidores e encontrando características comuns em empresas com 

resultados semelhantes. A pesquisa desenvolvida por eles, reporta que no período de 1.998 a 

2.001, 35% das empresas analisadas apresentavam variações, distribuídas em vantagem 

competitiva (17,9%) e em posição de desvantagem competitiva (17,5%), suportando o 

defendido (POWELL, 2001) até então, como fato raro, a questão do número de empresas que 

se mantém nessas posições.  Todos os estudos apresentados que seguiram a proposição de 

McGahan e Porter (1997) suportaram seus achados na questão da influência do tempo na 

modelo de explicação da variância no desempenho. Um fator consistente na análise dos 

resultados apresentados por eles, o efeito ano, não foi significativo (pouca variância), ou seja, 

consistente com a visão de que a estrutura de indústria muda relativamente em ritmo lento 

(MCGAHAN; PORTER, 1997). 

 Além disso, Brito e Vasconcelos (2004a) relatam que dentre as questões sintetizadas 

em sua revisão teórica, os estudos anteriores que tratam a heterogeneidade das organizações e 

apontam dois pontos importantes para estudos ligados a posição de vantagem e desvantagem 

competitiva no tempo. O primeiro ponto, trata da persistência do desempenho no tempo, onde 

relatam que empresas com resultados acima ou abaixo da média apresentam tendência de 

manter esse resultado distanciado da média. Esta posição está relacionada muito mais a 

empresa do que o setor ao qual pertence. A segunda importante consideração dos autores, 

refere-se a estrutura da heterogeneidade, a maior parte da variância observada por esses 
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estudos converge a fatores específicos da empresa individual (conforme relatado ao longo 

dessa seção), respondendo por cerca de 30% a 50% da variância total do desempenho, o que 

leva a conclusões que as diferenças entre as empresas são maiores que diferenças entre 

segmentos econômicos. 

Discutindo a variabilidade do desempenho no tempo Wiggins e Ruefli (2002) criticam 

o conceito de vantagem competitiva sustentada, porque os estudos empíricos anteriores 

diretamente e sistematicamente não documentaram a incidência ou prevalência de 

desempenho econômico superior persistente.  

Para eles, enquanto tem havido numerosas teorias em estudos empíricos de vantagem 

competitiva e seu efeito sobre o desempenho de empresa, citando Barney (1991); Conner 

(1991); Ghemawat (1986); Oliver (1997) e Porter (1985, 1996), a maioria destes tem 

examinado apenas quadros de tempo limitados, e quase nenhum tem abordado a importante 

questão da dinâmica da sustentabilidade, das recompensas da vantagem competitiva ao longo 

dos quadros temporais. Especificamente, se de fato é viável alcançar uma vantagem 

competitiva sustentada, então é possível observar persistência no desempenho econômico 

superior ao longo do tempo (WIGGINS; RUEFLI, 2002).  

 A pesquisa efetuada por eles, continuou e ampliou o esforço para determinar se esta 

persistência é observada e, em caso afirmativo, sua incidência. Teorias populares existentes a 

respeito da vantagem competitiva (WIGGINS; RUEFLI, 2002) na pesquisa de gerenciamento 

estratégico, baseadas na economia da organização industrial (PORTER, 1980, 1985) e na 

visão baseada em recursos da empresa (BARNEY, 1991; CONNER, 1994) predizem que os 

fatores que sustentam vantagens competitivas gerarão desempenho econômico superior 

persiste ao longo do tempo.  

Por outro lado, teorias econômicas históricas tais como aquelas que são resultantes da 

economia neoclássica e o trabalho da escola austríaca de economia (JACOBSON, 1992, 

SCHUMPETER, 1934), bem como o modelo hipercompetitivo (BROWN;EISENHARDT, 

1997, 1998; D’Aveni, 1994) de estratégia, predizem o oposto: que a dinâmica temporal, 

resultante de fatores como imitação, entrada e introdução de substitutos corroerão quase todas 

as vantagens competitivas e, assim, impedirão a persistência do desempenho econômico 

superior. Mais recentemente, Foster e Kaplan (2001) apresentaram uma visão gerencial da 

natureza transitória da vantagem competitiva e alguns dos mecanismos econômicos e de 

gerenciamento que a geram (WIGGINS; RUEFLI, 2002).  

 Para os autores, qualquer que seja a subjacência teórica, uma ligação comum na 

maioria da pesquisa sobre a vantagem competitiva é um foco no desempenho da empresa 
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como uma variável dependente (McGAHAN; PORTER, 1997; CHANG; HONG, 2002; 

HAWAWINI; SUBRAMANIAN; VERDIN, 2003). Como resultado deste foco, houve um 

considerável enfoque nos estudos da natureza de uma ampla gama de variáveis independentes 

que afetam o desempenho, mas pouca atenção foi dada à “topografia” do desempenho, na 

obra de Wiggins e Ruefli (2002) tratada pelo seu dinamismo, e reforçada por Brito e 

Vasconcelos (2004a) posteriormente. 

Isto, segundo os autores, pode ser relacionado ao epidemiologista, que estuda vários 

fatores que podem afetar a condição médica – sem se deter na incidência e prevalência da 

condição na população. Por isso, a pesquisa tentou trazer uma luz adicional sobre a dinâmica 

do comportamento, ao longo do tempo, de uma das variáveis dependentes primárias da 

pesquisa econômica e de gerenciamento estratégico, o desempenho econômico, e, ao fazer 

isto, refletiu sobre as implicações daqueles achados para as teorias econômica e de 

gerenciamento estratégico (WIGGINS; RUEFLI, 2002).  

 Para os autores, existiram poucas investigações anteriores sobre a topografia do 

desempenho, mas algumas são dignas de nota. Mueller (1986), em um estudo baseado em 

regressão temporal do ROA (operacionalizado como variação da média ROA da amostra) 

para 600 empresas grandes, durante o período de 1950-1972 utilizando a base de dados 

COMPUSTAT e FTC, descobriu que os níveis de lucro tendiam a convergir para a média, 

mas que as empresas com os maiores desempenhos convergiam mais vagarosamente, e a 

lucratividade de algumas das “empresas” de alto desempenho até aumentou ao longo do 

tempo, porque a maioria destes estudos descobriu que havia, de fato, alguma persistência de 

desempenho econômico superior. Por esses achados, as questões levantadas por Wiggins e 

Ruefli (2002) em relação à incidência e prevalência de tal desempenho formam uma 

continuação natural desta linha de pesquisa.  

Ao usar uma nova metodologia que se adequa melhor para a identificação de 

discrepâncias, porém, a pesquisa deles evita os problemas de metodologias temporais auto 

regressivas usadas por todos os estudos anteriores, os quais foram todos focados em examinar 

a queda de persistência (porque  como economistas, os autores assumiram que os lucros acima 

da média decairiam), ao invés do alcance do desempenho superior persistente, o qual é o foco 

de seu estudo. Além disso, o quadro temporal da pesquisa, 1974-1997, complementa o 

período de tempo (1950-1972) estudado por Mueller (1986). Finalmente e muito importante, 

complementa as medidas contábeis de desempenho usadas nestes estudos anteriores com uma 

medida de desempenho baseada no mercado (WIGGINS; RUEFLI, 2002). 
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 Após estudar 40 ramos de negócios sob prisma longitudinal, avaliando a persistência 

econômica de 6.772 firmas ao longo de 25 anos, os autores concluem que muito raramente o 

desempenho das firmas individuais se altera nas posições de vantagem e desvantagem. É 

importante destacar que na pesquisa dos autores citados, o enfoque dado aos resultados – 

desempenho econômico superior e desempenho econômico superior persistente – ao invés de 

antecedentes – vantagem competitiva e vantagem competitiva sustentada. Igualmente 

importante, esta pesquisa não incorpora aquelas variáveis que permitiriam um teste positivo 

direto de causas particulares para vantagem competitiva sustentada.  

As conclusões foram sistematizadas em (1) enquanto algumas empresas apresentam 

desempenho econômico superior a média, (2) apenas uma minoria aumenta seu desempenho 

no tempo e, (3) muito raramente sustentam esse desempenho ao longo do tempo. A tendência 

é a maioria das empresas estão próximas a tendência central média de desempenho, com 

poucas flutuações destacando que a busca pela vantagem competitiva (8% das empresas) é 

obtida por uma pequena parcela de empresas (WIGGINS; RUEFLI, 2002, 2003, 2005), 

consistente com a Visão Baseada em Recursos (RBV), que depõe que a vantagem competitiva 

é atingida pela adoção de recursos raros e custosos de se imitar. 

No ano seguinte, Wiggins e Ruefli (2003) utilizando a estatística não paramétrica e 

associando o uso de várias fontes de recursos pela firma individual, investigaram a 

persistência do desempenho, observando uma amostra de empresas ao longo dos anos, de 

modo a verificar se empresas com atuação individual comparadas com empresas 

diversificadas apresentavam desempenho persistente.  

Combinando o desempenho das empresas acima da média, na média e abaixo, os 

autores analisaram na amostra todas em conjunto, depois as de um único negócio, e por 

último as diversificadas. Os resultados indicaram que os fatores corporativos de diversificação 

de negócios, foram melhores preditores de vantagem competitiva se comparados com 

empresas de atuação num único ramo de negócios, que se verificou na análise não ter sido 

significativos.  

 Como complemento ao estudo de Wiggins e Ruefli (2002, 2003) e sucedendo a ele, 

pesquisas (WIGGINS; RUEFLI, 2003; BRITO; VASCONCELOS, 2004a; TANG; LIOU, 

2010; BRITO; BRITO, 2012a) abordaram o dinamismo do desempenho relatadas pela revisão 

da literatura ao longo da seção 2 deste trabalho, com achados acerca do dinamismo de 

empresas em posição de vantagem e desvantagem competitiva, resumidos no Quadro 5. 

 



59 

 

Quadro 5 – Estudos que abordam o dinamismo da vantagem competitiva 

Autores Setores Período Variáveis Resultados 

Brito e Brito (2012a) 
447 setores com 

27.343 empresas 
2005 a 2009 ROA e Market Share 

Vantagem competitiva: 16% das 

empresas e desvantagem 

competitiva: 16,5% 

Tang e Liou (2010) 
147 empresas de 

semicondutores 
2000 a 2005 

ROIC (return on invested 

capital) 

Vantagem competitiva: 46,38% 

das empresas; desvantagem 

competitiva: 33,33%delas. 

Brito e Vasconcelos 

(2004a) 

2.805 empresas 

(Nafta e Europa) 
1997 a 2001 

ROA (retorno sobre 

ativos) 

Vantagem competitiva: 1% das 

empresas do Nafta e 12,5% das 

empresas Europeias; desvantagem 

competitiva: 11,8% Nafta e 10% 

Europeias. 

Wiggis e Ruefli (2002) 6.772 empresas 1978 a 1997 ROA e Q deTobim 

Vantagem competitiva: 8% das 

empresas com desempenho 

econômico superior a média. 

Fonte: Construído a partir de Brito e Brito (2012). 

 

Observando os resultados apresentados pelos autores, os estudos que abordam um 

segmento em específico, ocorre um maior número de empresas com vantagem competitiva 

superior a média (TANG; LIOU, 2010), se comparados com estudos com em ampla gama de 

segmentos (WIGGINS; RUEFLI, 2002; BRITO; VASCONCELOS, 2004a; BRITO; BRITO, 

2012a), e denota a necessidade de ampliação de estudos em segmentos específicos como 

perspectiva de observação quanto a persistência ou manutenção da vantagem competitiva, 

como observado em Tang e Liou (2010) na pesquisa em indústrias de semicondutores e que, 

pelos estudos revisados, carece de pesquisas que comparam segmentos econômicos. A 

persistência parece mais associada à empresa, do que ao segmento (BRITO; 

VASCONCELOS, 2004a) e a estrutura da indústria muda relativamente em ritmo lento 

(McGAHAN; PORTER, 1997) são conclusões importantes a este estudo. 

Finalmente, analisando outros fatores que condicionam a persistência do desempenho,  

(BRITO; CHADDAD; LAZZARINI, 2013) enfatizam que no campo da estratégia, o papel 

central da persistência do desempenho, tem desencadeado uma corrente de pesquisas que 

examinam fatores que podem aumentar ou diminuir a habilidade das empresas de sustentar 

sua vantagem competitiva. Muito do dito na disciplina de estratégia tem a ver de que maneira 

as firmas sustentam sua vantagem competitiva de longo prazo, geralmente medida pelo modo 

no qual as empresas consistentemente se sobressaem aos competidores. 

 Como medida de persistência, além do retorno sobre ativos (ROA), os autores 

estudaram o efeito das alianças, que segundo eles, tem sido negligenciado nas pesquisas na 

literatura de gestão estratégica, porque o emprego desta variável normalmente está associado 

em como as alianças criam vantagem competitiva, e no proposto, o objetivo é avaliar se as 



60 

 

alianças ajudam a manter a vantagem competitiva ao longo do tempo (BRITO; CHADDAD; 

LAZZARINI, 2013). 

 Estudar o efeito das alianças sobre a persistência da vantagem competitiva se justifica, 

segundo eles, porque alguns pesquisadores têm evidenciado que as alianças podem fornecer 

às empresas o acesso aos recursos e competências externas possuídas por outras empresas, 

permitindo se sobressair às demais pela renovação de sua tecnologia (BRITO; CHADDAD; 

LAZZARINI, 2013). A afirmação reforça a consistência teórica da teoria dos recursos, no 

qual os recursos tecnológicos valiosos e custosos de serem imitados aumentam a vantagem 

competitiva das organizações, outrora discutindo em termos de persistência e não como 

geradora de vantagem. 

 A amostra pesquisada por Brito, Chaddad e Lazzarini (2013) foi extraída de dados 

financeiros usando como indicador o retorno sobre ativos (ROA) do COMPUSTAT (base de 

dados de pesquisa, com empresas de manufatura apenas) e dados de alianças da Thomson‘s 

SDC Platinum que apresentam informações sobre a criação de alianças e joint ventures. A 

base de dados foi formada com 509 empresas distribuídas por 22 ramos de negócios. O 

período analisado foi a criação de alianças entre 1988-1992 e a série temporal de persistência 

de desempenho entre o período de 1992-2002.O método estatístico adotado para análise dos 

dados foi a modelagem linear hierárquica (HLM) que, segundo os autores é apropriada para 

responder o problema de pesquisa. 

O resultado do estudo apontou que o exercício de alianças contribui positivamente 

para sustentar a vantagem competitiva das empresas que se utilizam deste meio e também 

diminuem a posição de desvantagem para empresas com desempenho abaixo da média.  

A principal justificativa apresentada pelos autores denota que o exercício de alianças 

possibilita o acesso a tecnologias e a inovação, e que reduzem os investimentos das empresas 

participantes. Outro fator a ser explorado por empresas com desempenho abaixo da média, 

consiste na possibilidade de acessar novos recursos e reter maior vantagem, de modo a 

contribuir para mudança de posição competitiva.  

O estudo de Brito, Chaddad e Lazzarini (2013) contribui para o desenvolvimento de 

teorias alternativas sobre a sustentabilidade de vantagem competitiva em ambientes de 

hipercompetição. Corrobora ao incluir a variável (subjetiva) alianças, sob o paradigma de 

persistência da posição de vantagem e mecanismo de elevação das empresas em posição de 

paridade e desvantagem. Para o estudo de critérios de avaliação da competitividade 

empresarial, contribui ao reforçar como medida de desempenho central o retorno operacional 

de ativos (ROA) como principal variável na avaliação da competitividade. 
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 Após revisão da literatura, onde pesquisou-se a evolução da conceituação do termo 

vantagem competitiva, como os autores relatam as fontes de vantagem competitiva abordando 

a necessidade de ampliação de medidas para melhor capturar a eficácia organizacional e 

corroborando com a pesquisa acerca da vantagem competitiva, algumas considerações podem 

ser extraídas, ao descrever sobre a heterogeneidade do desempenho das empresas e os 

fundamentos da vantagem competitiva, estabelecidas da seguinte maneira: 

a) Convergência de definição teórica a respeito da definição da vantagem competitiva: 

a pesquisa em administração estratégica, a partir da publicação de Porter 

(1980;1985), consagra o emprego do termo vantagem competitiva como atributo de 

sucesso pela alta gestão na implementação de estratégias. Forte destaque foi 

observado durante essa seção à falta de consenso pelos pesquisadores sobre o 

domínio do emprego do termo vantagem competitiva, com uma corrente de 

pesquisadores que abordam o desempenho superior como fonte de vantagem. 

Entretanto, outros pesquisadores têm destacado as limitações desta abordagem 

(RUMELT, 1991;COFF, 1999; PETERAF; BARNEY, 2003; BARNEY; CLARK, 

2007), cuja argumentação depõe a necessidade de ampliação desse conceito, dada a 

fragilidade na abordagem do desempenho superior frente as descobertas de estudos 

empíricos sobre a imperfeição da relação direta de causa e efeito do termo 

vantagem/desvantagem ao desempenho superior. Isso posto, a pesquisa necessita 

melhor conceituar o termo, de modo a capturar de forma adequada (BRITO; 

BRITO, 2012) a noção de vantagem competitiva sustentada. A convergência 

coerente da pesquisa acadêmica que melhor suporta a medida da eficácia 

organizacional, contempla a inclusão das partes interessadas (Stakeholder´s) na 

percepção de que seus anseios precisam ser atendidos pela gestão organizacional, e 

dentro dessa concepção, a definição coerente a esse domínio para construção 

teórica do termo vantagem competitiva, é a criação de valor pela diferença entre a 

disposição a pagar pelo mercado e o custo de oportunidade (BARNEY; CLARK, 

2007; BRITO; BRITO, 2012b; SANTOS; BRITO, 2012). As empresas concorrem 

quando competem diretamente entre si, e o tempo a ser avaliado é aquele cujo ciclo 

aborda o necessário ao desenvolvimento de seus recursos (BRITO; BRITO, 2012b). 

As medidas de vantagem competitiva, que melhor capturam essa construção teórica 

devem abranger indicadores que contemplem as expectativas de todas as partes 

interessadas (BRITO; CHADDAD; LAZZARINI, 2013) e dentro dessa concepção, 
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este trabalho concorda como adequado a adoção de estratégias cujo resultado seja o 

atendimento das partes interessadas; 

b) A mensuração do desempenho empresarial como fonte de vantagem competitiva: a 

convergência do termo vantagem competitiva no domínio de medida da eficácia 

organizacional, pela revisão da literatura, que mesmo com a abordagem relatada 

por Venkatraman e Ramanujam (1986) da necessidade de ampliação do domínio do 

desempenho financeiro, muitos estudos ainda enfocam de forma equivocada que a 

fonte de vantagem competitiva é refletida apenas por medidas de 

lucratividade/rentabilidade (PORTER, 1980, 1985, 1990; SCHMALENSEE, 1985; 

RUMELT, 1991; CHANG; SINGH, 2000; CHANG; HONG, 2002; GONZALEZ; 

VENTURA, 2003; BRITO; VASCONCELOS, 2004a; GONÇALVES; 

QUINTELLA, 2006) configuram-se como incompletas, e o domínio da eficácia 

organizacional não é explicado por essas abordagens. Uma proposição de pesquisa 

que corrige esse erro, e portanto, é capaz de capturar esse domínio de forma correta, 

avaliando as ações estratégicas das organizações (COMBS; CROOK; SHOOK, 

2005; BRITO; BRITO, 2012b; SANTOS; BRITO, 2012), incluindo medidas 

financeiras e não financeiras, como por exemplo o crescimento da empresa 

negligenciado pela pesquisa até então e enfatizado como importante na observação 

da captura de vantagem competitiva (BRITO, 2005). A combinação de desempenho 

e crescimento, em estudos recentes (BRITO; BRITO, 2012a) foi capaz de explicar 

35% da vantagem/desvantagem competitiva, portanto, reconhece-se como ponto de 

partida para uma pesquisa empírica consistente, a combinação de ambas as medidas 

como forma de capturar adequadamente o conceito. Outros estudos também 

captaram conclusão semelhante, por exemplo Tang e Liou (2010) ao pesquisar a 

indústria de semicondutores, observaram vantagem competitiva em 46,38% das 

empresas e desvantagem competitiva em 33,33%; 

c) Lacunas de investigação orientandas para a previsão da vantagem competitiva: pelo 

estudo de McGahan e Porter (1997), foi possível afirmar que o desempenho no 

tempo tende a poucas variações no tempo. Wiggins e Ruefli (2002) apontaram em 

seu estudo que a obtenção da vantagem competitiva superior é um fato raro e difícil 

de alcançar por uma ampla gama de empresas pertencentes ao mesmo segmento 

econômico, portanto reforça o pressuposto dos autores que, com maior vantagem 

competitiva tendem a se manter nessa posição acima da média e aqueles em 

posição de desvantagem competitiva, mantém-se também nessa posição. Isso posto, 



63 

 

concordando com Brito e Brito (2012b, p.374), “o tema vantagem competitiva está 

longe de ser esgotado, e várias lacunas e oportunidades ainda se oferecem para a 

pesquisa.(...) Como incluir o elemento futuro e preditivo e não apenas o 

passado?(...)”,destaca-se, dentre as lacunas apresentadas pelos autores, que motivou 

o estudo sobre  os critérios de avaliação da competitividade empresarial, em 

especial no cenário brasileiro pouco explorado nas pesquisas anteriores. 

Após apresentar a revisão de literatura e destacar as principais lacunas de investigação 

que esse estudo pretendeu contribuir, na seção 3 a seguir, está operacionalizado o 

procedimento metodológico adotado para responder ao problema de pesquisa, e em seguida, 

na seção 4 a análise dos resultados obtidos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Na investigação dos critérios e da capacidade de prever a competitividade, o estudo 

adota como procedimento a abordagem quantitativa, quanto ao tratamento de dados, de 

técnicas estatísticas descritas na seção 3.3. Este se associa às pesquisas com questões fechadas 

ou aos estudos em que se empregam instrumentos de medição padronizados (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2006), desse modo, adotou-se ferramentas estatísticas para subsidiar a 

pesquisa e obtenção de respostas ao problema enunciado na seção 1.  

 Pela necessidade de identificar qual indicador ou combinações de indicadores são 

capazes de prever a competitividade pelo período de alguns anos, com o intuito de constituir 

uma métrica da competitividade, esse estudo é classificado como descritivo e seu 

planejamento está descrito nesse capítulo. Para Cooper e Schindler (2003), os estudos 

descritivos são normalmente estruturados com hipóteses ou questões investigativas declaradas 

e atendem a descrições de fenômenos ou características associadas com a população-alvo (o 

quem, que, quando, onde e como de um tópico), estimativa das proporções de uma população 

que tenha suas características, descoberta de associações entre as diferentes variáveis, 

descoberta e mensuração de relações de causa e efeito entre as variáveis. 

 Atendendo a esses requisitos, esse estudo foi classificado como quantitativo e 

descritivo, através da combinação das métricas para atender os objetivos de pesquisa, 

reforçado pela corrente teórica que enfatiza a necessidade de adotar desempenho 

(lucratividade/ rentabilidade adotados em três medidas) com o crescimento (também com três 

medidas) como melhor representação da dinâmica organizacional, operacionalizados a seguir. 

 

3.1 OPERACIONALIZAÇÃO DAS MÉTRICAS USADAS NESSA PESQUISA. 

 

Como já descrito na seção 1, o objetivo desse estudo é avaliar se a posição da empresa 

no período de 2005 a 2007 prevê a posição dela no período de 2010 a 2012, por uma 

adequada métrica resultante de uma combinação de indicadores capaz de prever sua posição 

competitiva num período próximo. Denotam-se por p o período, por t o ano, e porias 

empresas com o fim de expressar matematicamente as métricas de competitividade. 

Assim, para que se possa avaliar as medidas de desempenho e crescimento, alguns 

indicadores foram selecionados. De modo a operacionalizar e validar os objetivos do estudo, 

investigou-se os indicadores de competitividade combinando desempenho e crescimento 

organizacional, conforme propõe os trabalhos de Combs, Crook e Shook (2005) e Santos e 
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Brito (2012), capturando o domínio da vantagem competitiva de modo a complementar os 

estudos anteriores, representados a seguir:  

 

a) medidas de lucratividade organizacional: 

 

1 – retorno sobre ativos (ROA) – medido pelo lucro líquido da empresa dividido pelos 

ativos do período. 

Representado pela equação: 

 

                                         (equação 1) 

 

Para cálculo do retorno de ativos, foi realizado uma média dos retornos nos períodos 

de 2005 a 2007 para    e uma média entre 2010 a 2012 para    . O cálculo dos retornos 

em ambos os períodos foi através das seguintes fórmulas: 

para o período    : 

                                         / 3 

para o período    : 

                                          / 3  

 

2 – retorno sobre vendas (RV) –medido pelo lucro líquido do período dividido pela 

receita operacional líquida no mesmo período. 

Representado pela equação: 

 

                                             (equação 2) 

 

Para o cálculo do retorno em vendas, o mesmo procedimento foi adotado em relação a 

métrica anterior, calculou-se a média do período através das seguintes fórmulas: 

para o período    : 

                                     / 3 

para o período    : 

                                     / 3  
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3 – retorno sobre o patrimônio líquido (RPL) – mede o resultado do período através da 

confrontação da receita, menos as despesas operacionais, obtido pela divisão dos 

lucros líquidos da empresa sobre o valor do patrimônio líquido. 

Representado pela equação: 

 

                                                 (equação 3) 

 

Finalmente, o procedimento adotado na última métrica de desempenho, calculou-se a 

média de retornos sobre o patrimônio líquido das empresas pesquisadas por segmento 

econômico através das seguintes fórmulas: 

para o período    : 

                                         / 3 

para o período    : 

                                         / 3  

 

b) medidas de crescimento organizacional: 

 

Para as medidas de crescimento, adotou-se como padrão os valores constantes no 

início dos períodos longitudinais em análise, para o primeiro período foi considerado os dados 

de encerramento do ano anterior (2004) e no segundo o mesmo procedimento (2009), de 

modo a capturar corretamente a evolução em crescimento de cada empresa nos períodos 

analisados. As representações matemáticas estão descritas a seguir. 

1 – crescimento das vendas/faturamento(CFAT) – mede a variação das vendas no 

período pela diferença do faturamento da empresa no primeiro e último ano divido 

pelo valor do primeiro ano, em cada período (   e   ). 

Representado pela equação: 

 

                                                           (equação4) 

 

para o período    : 

                                                                 

para o período    : 
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2 – crescimento do lucro (CLL) - mede a variação do lucro no período pela diferença  

do lucro da empresa no primeiro e último ano, divido pelo lucro no primeiro ano em 

cada período (   e   ). 

Representado pela equação: 

 

                                                                (equação5) 

 

para o período    : 

                                                                        

para o período    : 

                                                                      

 

3 – crescimento dos ativos (CAT) – mede a variação dos ativos no período pela 

diferença dos ativos da empresa no primeiro e último ano, divido pelo ativo no 

primeiro em cada período (   e   ). 

Representado pela equação: 

 

                                                                (equação6) 

 

para o período    : 

                                                                      

para o período    : 

                                                                      

 

A combinação de indicadores de desempenho e crescimento, é justificado pelos 

estudos apresentados na revisão da literatura ao abordarem a necessidade de ampliação no 

domínio de desempenho, na avaliação da vantagem competitiva (VENTRAMAN; 

RAMANUJAM, 1986), ampliado pelo desenvolvimento de pesquisas recentes baseados em 

modelos de desempenho organizacional que sugerem uma abordagem multidimensional 

(COMBS; CROOK; SHOOK, 2005; SANTOS; BRITO, 2012). 

Os indicadores foram selecionados baseados na obra de Combs, Crook e Shook 

(2005), cujo trabalho revisou os artigos publicados no Strategic Management Journal no 
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período de 1980 a 2004, e os resultados foram adaptados na Tabela 2, de modo a contribuir e 

justificara operacionalização das variáveis. 

 

Tabela 2 – Medidas de desempenho organizacional publicados no Strategic Management Journal 

Desempenho Organizacional Frequência*  Métricas revisadas(1980-04) Dimensão 
Medidas de desempenho 52%   

Retorno sobre ativos 64% Lucro líquido/Ativo total Retornos Contábeis 

Retorno sobre faturamento 34% Lucro líquido/Faturamento  

Retorno sobre patrimônio 

líquido 
26% 

Lucro líquido/ Patrimônio 

líquido 
 

    

Medidas de crescimento 17%   

Faturamento 38% Crescimento do faturamento Crescimento 

Lucro 10% Crescimento do lucro  

Ativos 2%** Crescimento do ativo  

*Contagem relativa a adoção da métrica na pesquisa realizada pelos autores 

**Embora o resultado seja de menor frequência que nas demais medidas, o crescimento da empresa (ativos)é 

reconhecido em vários estudos sobre vantagem competitiva conforme revisão da literatura seção 2, justificando 

sua adoção. 

Fonte: Adaptado a partir de Combs, Crook e Shook (2005). 

 

 A combinação das medidas de desempenho organizacional como apresentado na 

Tabela 3, contribui para o avanço de estudos ao adotar medidas híbridas de vantagem 

competitiva pouco usadas nos estudos publicados, apenas 5% no Strategic Management 

Journal (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005), e corrobora com estudos defendidos por autores 

de renome internacionais ligados a pesquisa sobre métricas de vantagem competitiva, cujo 

pressuposto é sua representação através de modelos multidimensionais que melhor capturam a 

eficácia organizacional (SANTOS; BRITO, 2012).  

Para validação da tese, foram combinados os indicadores defendidos pelos autores que 

advogam o desempenho superior e crescimento organizacional, avaliados como capazes de 

prever seu desempenho futuro (BRITO; BRITO, 2012) na tentativa de preencher essa lacuna 

na pesquisa sobre métricas de vantagem competitiva e negligenciado pelos pesquisadores 

(BRITO, 2005).  

O modelo conceitual adotado nesse estudo, foi esquematizado conforme a Figura 8, de 

modo a contribuir com o desenvolvimento da pesquisa ligada a medidas de vantagem 

competitiva e justificado pela necessidade de ampliar o domínio do desempenho 

organizacional (como já abordado pelas obras citadas durante a seção 2), e investigou quais 

das métricas agrupadas na classificação das empresas, pode contribuir na previsão da 

competitividade por alguns anos. 
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Figura 8 – Modelo conceitual para critérios de avaliação do grau de competitividade empresarial 

 
 

Após apresentar as medidas adotadas no estudo, o critério de avaliação usado para 

verificar a capacidade de medir e prever a competitividade, na subseção a seguir, aborda-se a 

composição da amostra e o procedimento adotado para a coleta de dados. 

 

3.2 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA E COLETA DE DADOS 

 

 A escolha do banco de dados buscou atender aos propósitos da pesquisa, cujas 

informações financeiras estivessem disponíveis no período desejado para aplicação das 

métricas de competitividade observando sua disposição longitudinal. A investigação da 

competitividade em empresas brasileiras apresenta limitações quanto as informações 

fornecidas por elas, uma vez que são obrigadas a divulgar ao público externo nos relatórios de 

administração,  somente as empresas com composição societária de Sociedade Anônima 

(S/A) e com composição de capital aberto a negociação em bolsa. Outra fator limitante no 

Brasil é que não há cultura de divulgação das informações de resultados financeiros. Essa 

constatação é advertida também no estudo de McGahan e Porter (1997). 

Vantagem

competitiva
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Desempenho:

Lucro/ativo (ROA)

Lucro/Vendas (RV)
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Variação do ativo
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= Indicador

capaz de prever

a competitividade

(avaliando futuro)
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vantagem competitiva

Dimensões abrangentes:

Venkatraman e Ramanujam (1986)

Combs, Crook e Shook (2005)

Santos e Brito (2012)

Brito, Chaddad e Lazzarini (2013)
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 Como fonte de informações financeiras de empresas de capital aberto, têm-se 

disponível para pesquisa nos programas de pós-graduação stricto senso do Brasil dois bancos 

de dados contendo informações sobre os relatórios financeiros das empresas, destacando a 

economatica e compustat (Standards & Poors). Por questões de acessibilidade, optou-se por 

extrair os dados para pesquisa no banco de dados da economatica. 

 Foram extraídos os dados longitudinais cobrindo o período de 2005 a 2007 para 

compor a base do primeiro período    e 2010 a 2012 objetivando compor o segundo período 

em análise classificado como   . A justificativa da exclusão dos anos de 2008 e 2009 da base 

foi a crise financeira dos Estados Unidos que pode ter influenciado os resultados das empresas 

e prejudicaria a análise dos dados. As empresas extraídas foram somente as ativas no banco 

de dados e a extração foi iniciada pelo nível empresa, padrão do banco de dados e em 

conformidade ao procedimento usado em outras pesquisas (BRITO; BRITO, 2012a). 

Outro procedimento adotado para facilitar a organização dos dados, foi classificá-las 

por tipo de ação e país sede, assim durante a pesquisa foi possível agrupar as informações 

longitudinais das empresas com sede no Brasil. O tratamento dos dados teve as seguinte 

etapas: primeiro foram coletados os dados das  empresas ativas no banco de dados baseados 

na classificação setorial North American Classification (NAICS), classificação norte 

americana disponível no banco de dados e optou-se pela subdivisão no nível 2 com um total 

de 243 empresas. Em seguida, para possibilitar a comparação de desempenho entre empresas 

pertencentes ao mesmo segmento econômico, foram eliminados os segmentos com menos de 

4 empresas. Desta seleção, resultaram 173 empresas (71% da amostra) e 16 segmentos 

econômicos conforme apresentado na Tabela 3. 

Ainda sobre a coleta de dados, os seguintes dados financeiros das empresas já 

organizadas por segmento, foram extraídos: receita líquida dos impostos, ativo total, 

patrimônio líquido e lucro líquido. Essas informações foram necessárias para o cálculo das 

métricas de competitividade adotadas nesse estudo. Em comparação aos outros estudos 

referenciados na seção 2.1, este possui uma limitação na quantidade de empresas pelos 

motivos já evidenciados da cultura brasileira e não obrigatoriedade de divulgação, 

comparativamente à outras pesquisas, mesmo com essa limitação justifica-se a importância de 

estudos ligados à competitividade pelo ineditismo no Brasil. Portanto, considera-se que a 

amostra de dados é adequada para o que se propõe.  
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Tabela 3 – Descrição da amostra nos dois períodos estudados 

Segmentos empresariais (por divisões NICS*) Número de empresas 

A – Administração de empresas e empreendimentos 10 

B – Atividades auxiliares ao transporte 5 

C – Construção e empreendimentos imobiliários 13 

D – Empresa de eletricidades, gás e água 43 

E – Indústria de alimentos 11 

F – Indústria de artigos em couro e afins 4 

G – Indústria de equipamentos de transporte 16 

H – Indústria de fios e tecidos 9 

I – Indústria de papel 5 

J – Indústria de produtos de metal 14 

K – Indústria de roupas 8 

L – Indústria química 8 

M – Loja de mercadorias variadas 6 

N – Outras indústrias 7 

P – Siderurgia e indústria básica de metais 7 

Q – Telecomunicações e emissoras de TV e rádio 7 

Número de empresas 173 

Número de segmentos econômicos 16 

* Mínimo de 4 empresas por segmento econômico, NAICS 2 dígitos. 

  

Para fins de classificação e tipificação metodológica, a amostra é classificada como 

não probabilística (COOPER; SCHINDLER, 2003) por não representar a totalidade de 

empresas que atuam nos segmentos econômicos brasileiros. Por esse motivo, os resultados 

apontados pelo estudo não podem ser extrapolados para o universo de empresas em função da 

falta de tradição do mercado brasileiro em divulgar os resultados de suas companhias. Mesmo 

em mercado com essa tradição, como de países como os Estados Unidos, McGahan e Porter 

(1997) advertiam que o principal fator que dificulta a pesquisa quantitativa sobre medidas de 

vantagem competitiva é a não divulgação dos resultados das companhias constantes em um 

mesmo segmento econômico. 

 

3.3TÉCNICAS ESTATÍSTICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados, dois procedimentos foram adotados. Primeiro as empresas 

foram classificadas em    , em seguida foram avaliadas se a classificação em     se mantinha 

em    . As seguintes técnicas foram empregadas para suportar os objetivos e responder ao 

problema de pesquisa desta tese: 

1. Análise Fatorial Exploratória: tal técnica foi realizada por meio de método de 

extração de componentes principais com método de rotação ortogonal Varimax 

com a opção de fator único (SHARMA, 1996). Tal procedimento permitiu a 

geração de uma reta de regressão segundo todos os indicadores do 
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momento   (período de referência). Assim, para cada empresa do período de 

referência foi gerado um escore ŷ, onde (ŷ = ax + b) o ŷ é o valor da variável 

dependente da reta de regressão ajustada. Em síntese, faz-se uma redução de dados 

(JOHNSON, 2000); 

2. Após a geração do escore para cada empresa no tempo    , foi criado uma 

classificação de postos (rank) em três níveis: alto desempenho, médio desempenho 

e baixo desempenho;  

3.  A partir da classificação da empresa nos três postos, usou-se essa mesma 

classificação como variável dependente para as respectivas empresas no tempo     

(tempo no “futuro” em relação ao tempo de referência). Em seguida, usou-se a 

técnica de Análise Discriminante (AD) com as métricas de desempenho e 

crescimento. 

4. Para se usar a AD, observou-se primeiramente o teste Lambda de Wilk, 

considerando que o p-valor deveria ser menor que 0,05 para indicar possíveis 

discriminações (SPSS, 2003). 

5. A partir das constatações de discriminação, observou-se os autovalores 

(eigenvalues), para saber qual das funções arbitrárias discriminantes tinham maior 

variância extraída (SPSS, 2003). 

Como a AD permite a avaliação da classificação de casos (postos criados no tempo  ), 

calculando a probabilidade da Empresa    estar corretamente classificada no tempo     e     

(PESTANA; GAGEIRO, 2008). E a correlação com respeito às funções discriminante 

arbitrárias geradas, observou-se a ocorrência de mudanças nos desempenhos das empresas nos 

dois períodos considerados. Por exemplo: se uma empresa foi classificada no grupo de alto 

desempenho em     e quando da AD ficou classificada no grupo médio desempenho em   , 

pode-se concluir que houve variações. Por fim, observou-se os resultados da AD na nova 

classificação, relatados como resultados da pesquisa na seção 4. 

  



73 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Essa seção foi dividida em duas partes, a primeira trata dos resultados obtidos pela 

análise fatorial exploratória e análise discriminante nos segmentos, onde discute-se a 

classificação das empresas no período e a previsão pela técnica estatística adotada da empresa 

estar classificada no mesmo grupo no segundo período e quais empresas tiveram mudança de 

grupo dentro do segmento estudado. Na segunda parte, abordou-se os resultados obtidos com 

a junção dos segmentos, com análise do panorama geral da competitividade brasileira nas 

empresas pertencentes a amostra pesquisada de modo a subsidiar as conclusões na seção 

seguinte.  

 A argumentação dos estudos que enfocam o dinamismo do desempenho, enfatizam 

que o retorno presume que a empresa é competitiva quanto maior for seu resultado no tempo, 

com fundamentação em estudos de persistência do resultado para capturar a vantagem e 

desvantagem competitiva, levando em consideração que as empresas precisam crescer com 

uma rentabilidade satisfatória às partes interessadas, capturando o conceito de forma 

completa. Importante mencionar o avanço das pesquisas que buscam relacionar o dinamismo 

com modelos híbridos de modo a capturar a eficácia organizacional de maneira completa, por 

essas razões abordadas nesse estudo. Em decorrência da avaliação prévia, as métricas de 

competitividade foram resumidas em 6 (seis) diferentes medidas mencionadas na seção 3, 

justificadas pelo uso de diferentes pesquisas publicadas em importantes meios de divulgação 

acadêmica (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005).  Não adotou-se o valor de mercado (terceira 

dimensão) motivado pelos dados incompletos na economatica. 

Tratando da análise prévia dos dados, o primeiro passo foi a preparação dos dados para 

aplicação dos testes estatísticos segundo procedimento detalhado na seção 3. No Quadro 4 é 

possível observar que 10 (dez) empresas foram excluídas do banco de dados. A empresa 

Docas, apresentou na métrica rentabilidade das vendas (RVE) no     -23,23% e no     -

233,30%. Em relação ao crescimento do lucro (CLL), em     estava com 217,96 % e em     -

64,13%, indicando que os dados estavam com problemas. A Mendes Jr, apresentava em     

uma rentabilidade das vendas (RVE) 7.157,49% e em     19.077,74%.  

Com número extremamente altos, também a empresa Cobrasma, em     com retorno 

sobre ativos (ROA) de -1.157,03% e em     com -274,97%. Esta empresa apresentava 

problemas também na rentabilidade sobre o patrimônio líquido (RPL), em     com -

985.915,82% e em     com -885.494,08%. A Pro Metalúrgica, na métrica rentabilidade sobre 

ativos (ROA) em    -452,87% e em    -569,12%, além disso, o resultado da métrica retorno 
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sobre as vendas (RVE) em    -166,54% e em    -207,20%. Avaliando a empresa Recrusul, 

que apresentava problemas na métrica retorno sobre o patrimônio líquido (RPL), em    -

950,02% e em    -171,95%. A Encorpar, em     com 134,36% de retorno sobre as vendas 

(RVE) e em      com 426,22%. Em continuidade, a Fábrica C. Renaux, apresentava em     -

118% de rentabilidade sobre o patrimônio líquido (RPL). A Schlosser, em    -5.968,09% de 

rentabilidade sobre o patrimônio líquido (RPL), a empresa Hércules na rentabilidade sobre os 

ativos (ROA) em    -282,13% e com rentabilidade sobre o patrimônio líquido (RPL) no 

período    de -808,47%. Finalizando essa primeira etapa, analisou-se a empresa Buettner, 

com -104,79% de rentabilidade sobre o patrimônio líquido em    . 

 Nas dez (10) empresas descritas, analisou-se as notícias que constavam no banco de 

dados economatica em conjunto com as notas explicativas de cada empresa, de modo a 

compreender as distorções e justificar a exclusão delas da amostra. As respostas encontradas 

para os possíveis problemas nos dados longitudinais estão resumidos no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Empresas excluídas da amostra e a justificativa da exclusão 

Empresa Segmento Econômico Justificativa para exclusão* 

 Por divisões NICS 2  

Docas 
A – Administração de empresas e 

empreendimentos 
Fusões com outras empresas. 

Mendes Jr 
C – Construção e empreendimentos 

imobiliários 

Grande captação de ações no primeiro período 

junto ao mercado. 

Cobrasma 
G – Indústria de equipamentos de 

transporte 

Empresa com grandes prejuízos acumulados ao 

longo do período. 

Pro Metalúrgica 
G – Indústria de equipamentos de 

transporte 

Mudança na composição societária, alterando o 

patrimônio da empresa. 

Recrusul 
G – Indústria de equipamentos de 

transporte 

Empresa com problemas financeiros, 

descontinuidade de negócios e incrementos 

capital nos períodos analisados. 

Encorpar H – Indústria de fios e tecidos Fusão com outras empresas. 

Fabrica C. Renaux H – Indústria de fios e tecidos 
Ação de recuperação judicial no segundo 

período. 

Schlosser H – Indústria de fios e tecidos Empresa em recuperação judicial. 

Hercules J – Indústria de produtos de metal 
Empresa com dificuldades financeiras e 

descontinuidade em alguns negócios. 

Buettner K – Indústria de roupas Empresa em recuperação judicial. 

*As informações das empresas foram extraídas das notas explicativas (NE) publicadas nos demonstrativos 

financeiros e também na opção “notícias” disponível no software economatica. 

 

Para realizar o teste com a amostra, conjugando os segmentos econômicos numa base 

única de dados, e, em seguida, efetuar a análise no SPSS após o cálculo do grau de 
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competitividade, foi aplicado normalização dos dados z-score nos períodos de 2005-2007 e 

2010-2012 nas 163 empresas restantes dos 16 segmentos econômicos. Os segmentos que 

tiveram piora no desempenho médio, comparando os dois períodos, foram: construção e 

empreendimento imobiliários, indústria de alimentos, indústria de papel e siderurgia e 

indústria básica de outros metais (25% da amostra). Com expansão e crescimento, 

comparando os períodos analisados foram: indústria de equipamentos de transporte, indústria 

de fios e tecidos e o segmento de loja de mercadorias variadas (19% da amostra). Os demais 

segmentos (56% da amostra) se mantiveram com poucas variações no desempenho médio nos 

dois períodos.   

Da amostra, geraram-se os resultados por segmento econômico da classificação da 

empresa, bem como sua posição prevista no segundo período, avaliando-se a competitividade 

combinada às métricas de desempenho e crescimento pelas técnicas estatísticas adotadas. Os 

resultados estão detalhados a seguir separados por segmento econômico e finalmente 

agrupados num painel geral com as métricas que apontaram para a combinação capaz de 

prever a competitividade. 

 

4.1 RESULTADOS OBTIDOS PELA ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA E 

ANÁLISE DISCRIMINANTE NOS SEGMENTOS ESTUDADOS 

 

 A seguir foi detalhado os resultados obtidos pela análise discriminante (AD)
1
 que 

permitiu a avaliação da classificação de casos (postos criados no tempo   ), calculando a 

probabilidade da Empresa    estar classificada no mesmo grupo no tempo    e    

(PESTANA; GAGEIRO, 2008), e a correlação com respeito às funções discriminantes 

geradas, para ser possível nesse momento avaliar as mudanças nas posições das empresas nos 

dois períodos.  Com o emprego das técnicas estatísticas, as empresas no período   foram 

classificadas em três grupos sendo: o primeiro grupo, classificado como de baixo 

desempenho(1), combinando retorno e crescimento, o segundo desempenho médio(2), e o 

terceiro, alto desempenho(3). Em seguida, foram avaliadas as probabilidades das empresas 

estarem classificadas no mesmo grupo no período   . O primeiro segmento estudado, foi o de 

administração de empresas e empreendimentos (Tabela 4), com nove empresas pertencentes 

ao segmento e 44% das empresas classificadas no período    no grupo de alto desempenho. A 

movimentação das empresas no período     foram detalhadas nas Tabelas 5 e 6.  

                                                           
1
 A saída completa da Análise Discriminante do software SPPS está no Apêndice 1. 
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Tabela 4 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – segmento de administração 

de empresas e empreendimentos 

Empresa 
Grupo 

Class.    

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Alfa Consórcio 1 1   .52106   .30308   .17585 

Cor Ribeiro 1 1   .70965   .22568   .06467 

GPC Part 3 3   .10267   .43138   .46595 

Habitasul 3 3   .19862   .35628   .44510 

Itausa 1 3   .31229   .25346   .43425 

Jereissati 2 3   .30331   .29665   .40004 

Par Al Bahia 2 2   .28915   .37735   .33350 

Suzano Hold 3 2   .22775   .39791   .37434 

Trevisa 3 2   .30259   .38350   .31391 

*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

As empresas Alfa Consórcio e Cor Ribeiro, permaneceram classificadas no grupo de 

baixo desempenho (1), pela análise discriminante (Tabela 7) em ambos os períodos. Par. Al 

Bahia com classificação no grupo médio (2) e  GPC Participações e Habitasul com fator alto 

(3). Com mudança de grupos, houve variação da empresa Itausa, no grupo 1, e previsão para 

alteração no grupo (3), no segundo período. A empresa Jereissati, classificada no grupo médio 

(2), também altera-se para o grupo alto (3), e Suzano Holding e Trevisa com queda de grupo 

(2), previsto no segundo período. O resumo da posição das empresas em ambos os períodos 

estão na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Classificação do segmento de administração de empresas e empreendimentos – dinâmica 

dos grupos de alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 3 2 - 1 3 

2 (médio) 2 - 1 1 2 

3 (alto) 4 - 2 2 4 

% 33% 22% - 11% 33% 

 22% - 11% 11% 22% 

 44% - 22% 22% 44% 

 

No segmento de administração de empresas e empreendimentos, 44% das empresas 

estariam classificadas no grupo de alto desempenho organizacional pelo modelo em estudo, 

uma empresa estaria prevista para ganhar competitividade ultrapassando a média de 

desempenho do segmento (Itausa),  e duas empresas perderiam uma posição saindo do grupo 

alto para médio desempenho. No primeiro período, 77% das empresas estariam classificadas 

fora do desempenho médio do segmento, sendo em posição de vantagem (44%) e 

desvantagem competitiva (33%). A previsão, pela combinação de medidas de desempenho e 
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crescimento no segundo período, para esse segmento, manteve-se na mesma distribuição, com 

apenas uma empresa ganhando competitividade. 

 Para o segmento de atividades auxiliares ao transporte, foram classificadas cinco 

empresas (NAICS, nível 2) no primeiro período distribuídas da seguinte maneira: duas 

empresas no grupo de baixo desempenho (AG Concessões e CCR S/A), duas empresas 

classificadas em médio (Arteris e Ecorodovias) e apenas uma no grupo alto desempenho 

(Triunfo Part.). Pela técnica estatística adotada, a combinação de desempenho e crescimento 

no segundo período indica que uma empresa irá ganhar competitividade (CCR S/A), alterando 

sua posição do grupo (1) para o grupo (3). Outra alteração observada nesse segmento, 

analisando os grupos, é a perda de desempenho da empresa Ecorodovias, saindo do grupo do 

desempenho médio (2), para baixo (1), conforme Tabela 6. 

Tabela 6 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – atividades auxiliares ao 

transporte 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

AG Concessões 1 1   .43228   .26012   .30760 

Arteris 2 2   .33277   .35504   .31218 

CCR SA 1 3   .32577   .30984   .36440 

Ecorodovias 2 1   .50659   .34055   .15286 

Triunfo Part. 3 3   .09621   .44715   .45664 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

Para o segmento de atividades auxiliares ao transporte, 40% das empresas estariam 

classificadas em posição de vantagem competitiva (20%) e desvantagem competitiva (20%). 

No tempo, a avaliação do desempenho combinado prevê a perda de competitividade de uma 

empresa e o ganho de outra, com duas se movimentando nos grupos de vantagem e 

desvantagem competitiva. O resumo da posição no primeiro período e futuro do segmento de 

atividades auxiliares ao transporte na Tabela 7. 

Tabela 7 – Classificação do segmento atividades auxiliares ao transporte – dinâmica dos grupos de 

alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 2 1 - 1 2 

2 (médio) 2 1 1 - 2 

3 (alto) 1 - - 1 1 

% 40% 20% - 20% 40% 

 40% 20% 20% - 40% 

 20% - - 20% 20% 
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Na construção de empreendimentos imobiliários, 12 empresas foram classificadas nos 

grupos de baixo (1), médio (2), e alto (3) desempenho no primeiro período (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – construção e 

empreendimentos imobiliários 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Brookfield 1 2   .33695   .39635   .26670 

Const A Lind 3 3   .18927   .38369   .42704 

CyrelaRealt 1 1   .40276   .35078   .24646 

Even 1 1   .46182   .35069   .18749 

Gafisa 2 2   .24059   .40051   .35889 

Helbor 2 1   .48027   .34686   .17287 

Joao Fortes 3 2   .33792   .40341   .25867 

Rossi Resid 2 2   .31289   .40081   .28630 

Azevedo 3 1   .49049   .24465   .26486 

ConstBeter 3 3   .08263   .12861   .78876 

Lix da Cunha 2 2   .30217   .42718   .27065 

Sultepa 3 3   .24966   .36967   .38067 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

Destas, 25% em posição de desvantagem e 42% em posição de vantagem, com 67% 

das empresas em desempenho fora da média (Tabela 8). A previsão do posicionamento das 

empresas nos grupos prevista no segmento período (Tabela 8), com duas empresas perdendo 

posição de desempenho (Helbor e Azevedo), sendo a primeira do médio para o baixo e a 

segunda de alta competitividade para baixa. Nesse segmento, três empresas perderam 

competitividade e uma com previsão de desempenho aproximando-se da média do segmento 

(Brookfield). No período 2, a avaliação previu 4 empresas (33%), em posição de desvantagem 

competitiva, e apenas 3 empresas (25%), em posição de vantagem, com duas empresas se 

aproximando da média e duas perdendo competitividade (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Classificação do segmento construção e empreendimentos imobiliários – dinâmica dos 

grupos de alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 3 2 1 - 3 

2 (médio) 4 1 3 - 4 

3 (alto) 5 1 1 3 5 

% 25% 17% 8% - 25% 

 33% 8% 25% - 33% 

 42% 8% 8% 25% 42% 
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O segmento de eletricidade, gás e água, apresentou-se com o maior número de 

empresas com dados disponíveis completos na economatica nos períodos de 2005-07 e 2010 a 

12. Com um total de 43 empresas, no período 1, o total de 32% foram avaliadas com 

desempenho abaixo da média do segmento, e 35% com desempenho superior a média, 

capturando 67% da competitividade. Na previsão no segundo período em análise (Tabelas 10 

e 11), 10 empresas permaneceram no grupo de baixo desempenho, 5 no grupo da médio e 11 

previstas para se manterem no de alto. Comparando os dois períodos, há previsão de uma 

queda de empresas classificadas abaixo da média com 23%, e acima da média apenas 26%, 

ambas com redução de empresas classificadas nos grupos previstos. Entretanto, perderam 

competitividade 9 empresas (21%) e ganharam competitividade pelo grupo previsto 5 

empresas (12%). Próximo da média pela técnica estatística, estariam classificadas 8 empresas 

(Tabela 11) no período 2. 

Tabela 10 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – empresa de eletricidade, 

gás e água 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

AES Elpa 3 3   .24099   .28553   .47349 

AES Sul 3 1   .43345   .35662   .20993 

AES Tiete 1 1   .71437   .20315   .08248 

Ampla Energia 3 3   .30490   .33403   .36107 

Bandeirante Energia 3 3   .32543   .30103   .37355 

Casan 3 3   .12098   .30914   .56988 

Ceb 3 3   .18467   .35817   .45717 

Ceee-Gt 3 3   .20072   .34222   .45706 

Ceg 2 1   .55045   .30126   .14828 

Celesc 2 3   .16028   .30716   .53256 

Celpa 2 2   .01594   .58835   .39571 

Celpe 2 2   .33575   .34381   .32044 

Cemar 1 1   .56144   .34332   .09523 

Cemat 2 2   .24297   .40656   .35047 

Cemig 1 1   .42269   .34660   .23071 

Cesp 3 3   .15752   .29881   .54367 

Coelba 1 1   .57765   .31469   .10766 

Coelce 2 1   .52572   .29414   .18014 

Comgas 1 2   .31842   .35221   .32937 

Copasa 1 3   .24739   .29553   .45707 

Copel 2 2   .27194   .38620   .34186 

Cosern 1 1   .64795   .26484   .08721 

CPFL Energia 2 3   .23557   .36745   .39698 

CPFL Geração 1 1   .43625   .35345   .21030 

CPFL Piratininga 1 1   .44670   .26884   .28445 

Elektro 1 1   .43152   .32785   .24062 

Eletrobras 3 3   .17959   .36389   .45652 

Eletropaulo 3 1   .40185   .29394   .30421 

Emae 3 3   .03219   .18260   .78521 

Continua. 
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Continua Tabela 10 

Energias BR 2 3   .24135   .34684   .41182 

Energisa 1 2   .32889   .39113   .27998 

Enersul 3 2   .30394   .38747   .30859 

Equatorial 1 3   .14678   .31132   .54190 

Escelsa 3 3   .32689   .33243   .34068 

Ger Paranapanema 3 1   .37384   .33241   .29375 

Light S/A 3 3   .24506   .34591   .40903 

Neoenergia 2 1   .41270   .37895   .20835 

Paul F Luz 2 1   .44622   .27595   .27783 

Rio Gde Energia 2 1   .37507   .35091   .27402 

Sabesp 2 1   .38978   .36154   .24869 

Sanepar 2 2   .29759   .36640   .33602 

Tractebel 1 1   .54427   .28000   .17573 

Tran Paulista 1 1   .44683   .36861   .18456 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

Em resumo no segmento a seguir, a dinâmica de desempenho prevista tem capacidade 

de prever que 19 empresas (44%) no segundo período classificadas em baixo desempenho (1) 

e com 16 empresas (37%) em alto desempenho (3), com 81% de explicação do desempenho 

fora da média. Os resultados contemplam uma provável migração de 14% de empresas para 

cima e abaixo da média no segundo período. A Tabela 11 resume a posição das empresas nos 

grupos para o segmento de eletricidade. 

 

Tabela 11 – Classificação do segmento empresa de eletricidade, gás e água – dinâmica dos grupos de 

alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 14 10 2 2 14 

2 (médio) 14 6 5 3 14 

3 (alto) 15 3 1 11 15 

% 32% 23% 5% 5% 32% 

 32% 14% 11% 7% 32% 

 35% 7% 2% 26% 35% 

 

Para o segmento de indústria de alimentos (11 empresas), o resultado da análise 

discriminante conta com a classificação no primeiro período, de 4 empresas no grupo baixo 

desempenho, 4 empresas com médio e 3 acima da média (63% das empresas fora da média). 

A empresa Excelsior irá perder competitividade, migrando no segundo período do grupo alto 

desempenho para desempenho na média do segmento. Duas empresas (Iguaçu Café e 

Marfrig), ganharão competitividade, sendo a primeira do grupo 2, para o 3, e a segunda 

aproximando-se da média (2). As demais, comparando os dois períodos e avaliado a posição 
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prevista no segundo, permanecerão no mesmo grupo (73% das empresas no segmento) 

conforme Tabelas 12 e 13. 

 

Tabela 12 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – indústria de alimentos 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

BRF Foods 1 1   .42222   .35663   .22115 

Cacique 2 2   .35204   .37088   .27708 

Excelsior 3 2   .30274   .42048   .27678 

Iguaçu Café 2 3   .20586   .21155   .58259 

JBS 1 1   .41611   .38702   .19688 

Josapar 2 2   .27819   .36892   .35289 

M.Dias Branco 1 1   .52692   .30781   .16527 

Marfrig 1 2   .34461   .45190   .20349 

Minerva 2 2   .28534   .39937   .31529 

Minupar 3 3   .11003   .21252   .67745 

Oderich 3 3   .26931   .34375   .38695 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

Analisando o resultado das empresas com posição de vantagem e desvantagem 

competitiva, comparando a previsão das do primeiro grupo permanecerem classificadas no 

segundo período no mesmo grupo (Tabela 13), 27% das empresas pela previsão vão para o 

grupo de baixo desempenho e  27% das empresas ficarão classificadas em posição de alto 

desempenho, com 54% das empresas fora da média. Para as empresas do segmento de 

alimentos, na previsão de desempenho no segundo período, uma empresa ganhará vantagem 

competitiva (Iguaçu Café) e não haverá empresas com perdas de competitividade. As demais 

mudanças estão convergindo para a média do segmento (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Classificação do segmento atividades indústria de alimentos – dinâmica dos grupos de 

alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 4 3 1 - 4 

2 (médio) 4 - 3 1 4 

3 (alto) 3 - 1 2 3 

% 
36% 27% 9% - 36% 

36% - 27% 9% 36% 

27% - 9% 18% 27% 

 

Em continuidade a análise dos resultados, no segmento de indústria de artigos em 

couro e afins, quatro empresas foram avaliadas. Reconhecendo a limitação da análise em 
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pequenos grupos, nesse estudo são apresentadas as empresas pela representatividade destas no 

segmento em que atuam e também no mercado, portanto julgou-se importante mantê-las para 

a avaliação em conjunto na próxima seção no mercado do Brasil. Nesse segmento, uma 

empresa foi classificada como de alto desempenho (Cambuci), e na avaliação futura 

permanecerá no mesmo grupo de alta competitividade. A empresa Vulcabrás, avaliado seus 

dados no período 2 em comparação ao primeiro, irá ganhar competitividade migrando para o 

grupo de alto desempenho (3). A Grendene, pela combinação das métricas, cairá para o grupo 

de baixo desempenho (1). Os dados estão na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – indústria de artigos em 

couro e afins 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Alpargatas 1 1   .47649   .34138   .18213 

Cambuci 3 3   .27194   .33652   .39155 

Grendene 2 1   .54442   .28894   .16665 

Vulcabras 2 3   .09237   .32911   .57852 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

No segmento seguinte, reportando-se a Tabela 15, as empresas permaneceram em seus 

grupos classificados no primeiro e segundo período, com apenas uma empresa em perda de 

competitividade (1) no segundo período. 

 

Tabela 15 – Classificação do segmento indústria de artigos em couro e afins – dinâmica dos grupos de 

alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 1 1 - - 1 

2 (médio) 2 1 - 1 2 

3 (alto) 1 - - 1 1 

% 25% 25% - - 25% 

 50% 25% - 25% 50% 

 25% - - 25% 25% 

 

Na indústria de equipamentos de transporte, 13 empresas foram classificadas segundo 

a categorização setorial (NAICS, nível 2). Pela análise discriminante, deste grupo, seis 

empresas (46%) ficaram classificados no grupo de baixo desempenho (1), três empresas 

(23%) na média do segmento (2) e quatro (31%) no grupo de alto desempenho. Avaliando a 
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posição de vantagem e desvantagem da indústria de equipamentos de transporte, 77% das 

empresas apresentaram-se classificadas fora da média de desempenho do segmento. Pela 

previsão de competitividade avaliando o segundo período em relação ao primeiro, duas 

empresas (Bic Monark e DHB) perderão competitividade, caindo da posição de alto (3) 

desempenho para baixo (1). Nas demais variações, quatro empresas ganharão 

competitividade, migrando do grupo baixo desempenho (1) para o grupo de alto desempenho 

(3), destacando Fras-Lee, Plascar Participações, Randon Participações e Schulz. Uma empresa 

sairá do grupo de desempenho médio e irá para o de alto desempenho (empresa Metal Leve). 

Três empresas permanecerão no mesmo grupo, quando classificadas no período 1 e 

comparadas no período2, (Marcopolo, Iochp-Maxion e Wetzel S/A). O segmento, segundo 

análise preliminar no início da seção 4, apresenta-se em crescimento em comparação aos 

demais, portanto parte deste desempenho pode estar relacionado com o segmento que 

impulsiona as empresas. Os resultados estão nas Tabelas 16 e 17. 

 

Tabela 16 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – indústria de equipamentos 

de transporte 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Bic Monark 3 1   .64341   .19972   .15687 

DHB 3 1   .52568   .39033   .08398 

Embraer 2 3   .26275   .30939   .42786 

Fras-Lee 1 3   .29492   .33035   .37474 

Iochp-Maxion 2 2   .35914   .44580   .19506 

Marcopolo 1 1   .39033   .31016   .29951 

Metal Leve 2 3   .28862   .32952   .38186 

Plascar Participações 1 3   .24582   .33675   .41743 

Randon Participações 1 3   .28869   .31935   .39196 

Riosulense 1 2   .10982   .45637   .43381 

Schulz 1 3   .32434   .32817   .34748 

Tupy 3 2   .33111   .34874   .32015 

Wetzel S/A 3 3   .16199   .37802   .45999 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

A avaliação das empresas no período1, classificadas nos grupos, em comparação a 

posição prevista no período 2 conforme Tabela 17, terá 23% das empresas classificadas no 

grupo de baixo desempenho (1), no segundo período e 54% delas em posição de vantagem 

quando analisadas sob horizonte futuro. A Tabela 17, resume a movimentação dos grupos em 

   e   . 
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Tabela 17 – Classificação do segmento indústria de equipamentos de transporte – dinâmica dos grupos 

de alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 6 1 1 4 6 

2 (médio) 3 - 1 2 3 

3 (alto) 4 2 1 1 4 

% 46% 8% 8% 30% 46% 

 23% - 8% 15% 23% 

 31% 15% 8% 8% 31% 

 

Na indústria de fios e tecidos, foram incluídas na amostra seis empresas classificadas 

da seguinte maneira no primeiro período: três empresas (50%) agrupadas no baixo 

desempenho (1), uma empresa (17%) no desempenho médio e duas empresas (33%) no grupo 

de alto desempenho (2). Quanto a movimentação do grupo classificado em    e o grupo 

previsto em    , uma empresa obteria desempenho na média (Pettenati) e a previsão que uma 

empresa perca competitividade, caindo do grupo alto (3) para o baixo desempenho (1) em   . 

Os resultados estão na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – indústria de fios e tecidos 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Cedro 2 2   .32544   .44891   .22564 

Indústria Cataguas 1 1   .39647   .34042   .26311 

Pettenati 1 2   .21684   .44280   .34035 

Santanense 1 1   .58985   .28929   .12086 

Tex. Renaux 3 3   .06931   .17427   .75642 

Vicunha Têxtil  3 1   .41685   .30339   .27976 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

Pela classificação na análise discriminante (AD), a previsão de competitividade no 

período   estaria distribuída da seguinte maneira: 33% das empresas permaneceriam no 

grupo de baixo desempenho (1), e 17% das empresas no alto (3), com previsão de 

competitividade em 50% da amostra para o segmento de indústria de fios (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Classificação do segmento indústria de fios e tecidos – dinâmica dos grupos de alto, 

médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 3 2 1 - 3 

2 (médio) 1 - 1 - 1 

3 (alto) 2 1 - 1 2 

% 50% 33% 17% - 50% 

 17% - 17%  17% 

 33% 17% - 17% 33% 

 

Para o segmento da indústria de papel, cinco empresas foram classificadas em   . 

Duas delas (Klabin S/A e Suzano Papel) no grupo de baixo desempenho (1), outras duas 

(Celulose Irani e Fibria) no grupo médio desempenho (2), e apenas uma (Melhor SP) no 

grupo alto desempenho (3), de acordo com a Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – indústria de papel 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Celulose Irani 2 1   .40614   .34121   .25265 

Fibria 2 3   .12853   .31529   .55618 

Klabin S/A 1 1   .69993   .20953   .09054 

Melhor SP 3 3   .12121   .36379   .51501 

Suzano Papel 1 2   .36325   .37422   .26253 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

 Nesse segmento, uma empresa moveu-se do desempenho médio (2) para o baixo 

desempenho (1), a empresa Celulose Irani, quando analisado a previsão de manter-se no 

mesmo grupo pela combinação de desempenho e crescimento no período   . Duas empresas 

movem-se no segundo período, sendo Suzano Papel para o desempenho médio (2) e Fibria 

para o alto (3). Nos grupos de desempenho baixo e alto, após análise discriminante, no 

período     20% das empresas posicionadas no grupo de baixo desempenho e 20% no alto 

desempenho, prevendo a posição competitiva de 40% das empresas. Dois casos mudariam de 

posição, entretanto apenas um se moveria para fora da média (Celulose Irani), conforme 

Tabela 21. 
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Tabela 21 – Classificação do segmento indústria de papel – dinâmica dos grupos de alto, médio e 

baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 2 1 1 - 2 

2 (médio) 2 1 - 1 2 

3 (alto) 1 - - 1 1 

% 40% 20% 20% - 40% 

 40% 20% - 20% 40% 

 20% - - 20% 20% 

 

Em indústria de produtos de metal, como no segmento de energia, um número maior 

de empresas podem ser extraídas do banco de dados da economatica, com dados completos 

para os períodos em análise. Do total de 13 empresas, três ficaram classificadas em   , no 

grupo baixo desempenho (1), sete ficaram classificadas no grupo médio (2), e outras três no 

alto desempenho (3). A competitividade contemplando as de baixo desempenho e as de alto 

desempenho, somou-se 46% da amostra para o semento, e o resultado da previsão de 

competitividade para o período    consta na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – indústria de produtos de 

metal 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Aliperti 2 2   .27600   .40790   .31610 

Fibam 2 3   .25616   .33656   .40728 

Forjas Taurus 2 2   .34470   .35239   .30291 

Haga S/A 3 1   .55452   .31420   .13128 

Kepler Weber 3 1   .48433   .38541   .13026 

Lupatech 1 3   .09951   .12590   .77458 

Mangels Indl 2 3   .17289   .35565   .47145 

Met Duque 2 2   .30033   .37807   .32160 

Metal Iguacu 2 3   .21201   .31410   .47389 

Metisa 2 1   .41107   .36197   .22695 

Mundial 3 2   .26842   .40428   .32730 

Paranapanema 1 2   .29878   .41866   .28256 

Tekno 1 1   .49374   .32789   .17837 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

 A dinâmica da competitividade nos períodos    e   , de acordo com a Tabela 22 ficou 

distribuída da seguinte forma: uma empresa (Tekno) permaneceu classificada no mesmo 

grupo de baixo desempenho (1), ou 8% da amostra, três empresas no grupo médio (2) 

(Aliperti, Forjas Taurus e Met Duque) com 23% da amostra e nenhuma das empresas 
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classificadas no segundo período como de alto desempenho. Para as indústrias de produtos de 

metal, a combinação de desempenho e crescimento foi capaz de prever a competitividade de 

8% das empresas no mesmo grupo. Entretanto, analisando a movimentação nos grupos, 

apenas uma empresa perderia competitividade no grupo previsto, saindo da posição (3) 

classificada para o grupo de baixo desempenho (Kepler Weber) e uma empresa ganharia 

posição de alta competitividade, saindo do grupo baixo (1) para o alto (2) (Lupatech), 

evidenciado na Tabela 23. A previsão de competitividade, até o momento nessa seção, 

mantem-se conforme preconizado pela literatura, com poucas variações entre os grupos que 

ganham competitividade e os que a perdem avaliando os dois períodos distintos. 

 

Tabela 23 – Classificação do segmento indústria de produtos de metal – dinâmica dos grupos de alto, 

médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 3 1 1 1 3 

2 (médio) 7 1 3 3 7 

3 (alto) 3 2 1 - 3 

% 23% 8% 8% 8% 23% 

 54% 8% 23% 23% 54% 

 23% 15 8% - 23% 

 

 Sete empresas foram classificadas no segmento de indústria de roupas, destas, no 

período 1, pela classificação estatística adotada, duas empresas (Guararapes e Wembley) 

ficaram no grupo de baixo desempenho (1), duas empresas (Cia Hering e Coteminas) no 

médio (2) e três empresas (Dohler, Karsten e Teka) no grupo de alto desempenho (3), 

conforme Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – indústria de roupas 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Cia Hering 2 1   .74475   .19482   .06043 

Coteminas 2 3   .23695   .33499   .42806 

Dohler 3 1   .36996   .36623   .26381 

Guararapes 1 1   .48542   .32314   .19144 

Karsten 3 2   .15625   .46678   .37697 

Teka 3 3   .08600   .24236   .67164 

Wembley 1 3   .27639   .33272   .39089 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 
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 No segmento de indústria de roupas, analisando os dois períodos a dinâmica dos 

grupos previu 28%a manutenção de duas empresas na mesma posição (Tabela 24). Da 

movimentação observada no grupo previsto   , Wembley ganharia competitividade (saindo 

do grupo 1 para o 3) e Dohler cairia para o grupo de baixo desempenho (1). Considerando a 

movimentação nos grupos, no período   , 43% das empresas estariam classificadas no baixo 

(1), e 43% no grupo de alto desempenho (3), com  86% da variação na competitividade coma 

as empresas que ganharam e perderam posições, conforme Tabela 25. 

 

Tabela 25 – Classificação do segmento indústria de roupas – dinâmica dos grupos de alto, médio e 

baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 2 1 - 1 2 

2 (médio) 2 1 - 1 2 

3 (alto) 3 1 1 1 3 

% 28% 14%  14% 28% 

 28% 14%  14% 28% 

 43% 14% 14% 14% 43% 

 

 Para indústria química, com oito empresas pertencentes ao segmento, a classificação 

em    ficou distribuída da seguinte maneira: duas empresas (Providência e Ultrapar) no grupo 

de baixo (1) desempenho (Tabela 26).  

 

Tabela 26 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – indústria química 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Bombril 3 3   .22403   .20891   .56706 

Braskem 2 2   .23846   .45591   .30563 

Elekeiroz 2 2   .37504   .38339   .24157 

M G Poliest 3 3   .10374   .39506   .50120 

Millennium 2 2   .36118   .38324   .25558 

Providencia 1 1   .39550   .35552   .24898 

Ultrapar 1 1   .52327   .32811   .14862 

Unipar 2 1   .39237   .26567   .34196 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

 Na média do segmento de indústria química, grupo 2, quatro empresas foram 

classificadas em    e no alto desempenho (3) duas empresas (Bombril e M G Poliest), 

conforme Tabela 27.  No segundo período   , as empresas classificadas em    no primeiro 

grupo, permaneceram na mesma posição no grupo previsto. Na média de desempenho (2), a 
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empresa Unipar perderia competitividade, saindo do desempenho médio para o baixo (1). As 

demais permaneceriam no grupo médio e as duas empresas classificadas no primeiro período 

no grupo de alto desempenho, não sofreriam mudanças no grupo previsto em   . Para a 

indústria química, 50%, permaneceriam nos grupos de baixo e alto desempenho, com apenas 

uma se aproximando da média no segundo período (Tabela 27).  

 

Tabela 27 – Classificação do segmento indústria química – dinâmica dos grupos de alto, médio e 

baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 2 2 - - 2 

2 (médio) 4 1 3 - 4 

3 (alto) 2 - - 2 2 

% 25% 25% - - 25% 

 50% 12% 38% - 50% 

 25% - - 25% 25% 

 

A próxima análise, com classificação em    e previsão de posição em   , foi o 

segmento de loja de mercadorias variadas. Fora da linha do desempenho médio, 66% das 

empresas foram classificadas em baixo (1), com 33% no total, e alto com 33% de desempenho 

(3), detalhado na Tabela 29.No grupo previsto   , 17% das empresas (Lojas Renner) se 

manteria no grupo de baixo desempenho, as empresas Grazziotin e Viavarejo ficariam no 

grupo médio (2), e o Pão de Açucar–Cbd, no grupo de alto desempenho (3). Ganharia 

competitividade a empresa Lojas Americanas e perderia as Lojas Hering. A previsão de 

empresas que se manterem fora do grupo médio seria de 34%, distribuídas em 17% com baixo 

(1), e 17% em alto desempenho(3), de acordo com Tabelas28 e 29.  

 

Tabela 28 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – loja de mercadorias 

variadas 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Grazziotin 2 2   .34497   .39665   .25837 

Lojas Americanas 1 3   .29527   .26523   .43950 

Lojas Hering 3 1   .46974   .23761   .29265 

Lojas Renner 1 1   .48047   .33979   .17974 

P.Açucar-Cbd 3 3   .19265   .38833   .41902 

Viavarejo 2 2   .17146   .49973   .32882 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 
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Tabela 29 – Classificação do segmento loja de mercadorias variadas – dinâmica dos grupos de alto, 

médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 2 1 - 1 2 

2 (médio) 2 - 2 - 2 

3 (alto) 2 1 - 1 2 

% 33% 17% - 17% 33% 

 33% - 33% - 33% 

 33% 17% - 17% 33% 

 

 No segmento outras indústrias, com três empresas (Baumer, Evora e Inepar) 

classificados no primeiro período no grupo de baixo desempenho (1), duas classificadas no 

desempenho médio(2), (Eucatex e Tectoy) e duas empresas no alto desempenho(3), (Estrela e 

Sansuy). Para o grupo previsto em   , nesse segmento duas empresas se mantém no primeiro 

grupo (1), uma empresa (Tectoy) no desempenho médio (2), e as duas empresas (Estrela e 

Sansuy) permanecem no grupo de alto desempenho (3). Ocorreria modificação no grupo de 

baixo desempenho, com a empresa Inepar migrando para o desempenho médio do segmento e 

Eucatex perdendo competitividade, pela combinação de desempenho e crescimento no 

segundo período. A Tabela 30, resume as empresas classificadas no período    e a 

classificação prevista em   . 

 

Tabela 30 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – outras indústrias 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Baumer 1 1   .43219   .30740   .26041 

Estrela 3 3   .11163   .25120   .63717 

Eucatex 2 1   .46269   .30619   .23112 

Evora 1 1   .56787   .31116   .12097 

Inepar 1 2   .33994   .35808   .30198 

Sansuy 3 3   .22117   .29677   .48206 

Tectoy 2 2   .17982   .54143   .27875 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

 De acordo com a Tabela 31, no segmento de outras indústrias, a dinâmica dos grupos 

previstos em   , teria como grupo previsto, 28% de empresas com desempenho baixo (1) e 

28% de empresas com alto desempenho (3), com previsão de 56% da competitividade no 

segmento. Fora do grupo médio, com perda de competitividade, teria apenas uma empresa 

migrando para o baixo desempenho (Eucatex). 
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Tabela 31 – Classificação do segmento outras indústrias – dinâmica dos grupos de alto, médio e baixo 

desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 3 2 1 - 3 

2 (médio) 2 1 1 - 2 

3 (alto) 2 - - 2 2 

% 43% 28% 14%  43% 

 28% 14% 14% - 28% 

 28% - - 28% 28% 

 

 O penúltimo segmento estudado, de siderurgia e indústria básica de metais, 7 empresas 

foram agrupadas, com posição no período um, de duas empresas classificadas no grupo de 

baixo desempenho (Gerdau e Usiminas) com 28% em baixo desempenho (1), três empresas 

classificadas no desempenho médio(2), (AcoAltona, G. Metais e Sid. Nacional) e duas 

empresas classificadas no alto desempenho (3), destacando as empresas Ferbasa e 

Panatlantica. Ambas em comparação ao grupo previsto em   , sendo a primeira caindo para o 

grupo baixo desempenho(1) e a segunda para a média do segmento (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – siderurgia e indústria 

básica de metais 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

AcoAltona 2 3   .25142   .36913   .37945 

Ferbasa 3 1   .65546   .27446   .07008 

Gerdau 1 2   .31164   .38449   .30387 

G. Metais 2 3   .18690   .36059   .45251 

Panatlantica 3 2   .27703   .36340   .35957 

Sid Nacional 2 1   .56532   .23008   .20460 

Usiminas 1 3   .09708   .30695   .59597 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

 Na dinâmica dos grupos previstos em   , no segmento de siderurgia e indústria básica 

de metais, diferente dos demais grupos analisados, nenhuma das empresas manteve a mesma 

posição no grupo no segundo período. Duas empresas perdem competitividade, a primeira Sid 

Nacional, caindo do grupo médio desempenho (2), para baixo desempenho (1) e a segunda 

empresa Ferbasa, do grupo alto desempenho (3) para o grupo baixo (1). A dinâmica esta 

representada na Tabela 33. 
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Tabela 33 – Classificação do segmento siderurgia e indústria básica de metais – dinâmica dos grupos 

de alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 2 - 1 1 2 

2 (médio) 3 1 - 2 3 

3 (alto) 2 1 1 - 2 

% 28% - 14% 14% 28% 

 43% 14% - 28% 43% 

 28% 14% 14% - 28% 

  

O último segmento estudado, foi o de telecomunicações e emissoras de tv e rádio, com 

um total de sete empresas, classificadas no primeiro período da seguinte maneira: duas 

empresas no grupo de baixo desempenho (1), uma empresa no grupo de médio desempenho 

(2), e quatro empresas no grupo de alto desempenho (3), conforme Tabela 34. 

 

Tabela 34 – Resultado da classificação das empresas e a posição preditora – telecomunicações e 

emissoras de tv e rádio 

Empresa 
Grupo 

Class.   

Grupo 

previsto    

Prob.* 

grupo 1 

Prob.* 

grupo 2 

Prob.* 

grupo 3 

Embratel Participações 3 2   .25770   .38034   .36196 

La Fonte Tel 3 3   .20740   .23563   .55697 

LF Tel 3 3   .06310   .37489   .56201 

Net 2 2   .33630   .35916   .30454 

Oi 3 1   .45372   .34072   .20556 

Telef. Brasil 1 1   .57846   .30498   .11656 

Tim Part. S/A 1 1   .50457   .29587   .19956 
*Probabilidade da empresa pertencer ao mesmo grupo analisando os indicadores no tempo futuro em relação ao 

primeiro período. 

 

 Para esse segmento, apenas uma empresa perdeu competitividade analisando o grupo 

previsto   , destacando a empresa Oi. A empresa Embratel Participações ficou classificada na 

média de desempenho (2), no segundo período, sendo que nas demais, 28% permaneceram no 

grupo de baixo desempenho (1), e 28% no de alto desempenho(3), com um total previsto de 

56% de empresas em posição de competitividade, conforme Tabela 35. 
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Tabela 35 – Classificação do segmento telecomunicações e emissoras de tv e rádio – dinâmica dos 

grupos de alto, médio e baixo desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 2 2 - - 2 

2 (médio) 1 - 1 - 1 

3 (alto) 4 1 1 2 4 

% 28% 28% - - 28% 

 14% - 14%  14% 

 57% 14% 14% 28% 57% 

 

Após analisar a classificação das empresas pertencentes aos dezesseis (16) segmentos 

econômicos brasileiros pertencentes a amostra pesquisada, classificados no primeiro período 

nos grupos baixo (1), médio (2) e alto (3), e em seguida, analisando a posição de classificação 

prevista em cada grupo no segundo período   , na seção a seguir juntou-se os segmentos de 

modo a avaliar qual a combinação dentre as seis métricas adotadas no estudo, foi capaz de 

prever a posição competitiva das empresas. 

 

4.2 RESULTADOS OBTIDOS COM A JUNÇÃO DOS SEGMENTOS – PANORAMA DA 

COMPETITIVIDADE BRASILEIRA NA AMOSTRA PESQUISADA 

 

Como último procedimento adotado na pesquisa, juntou-se os 16 segmentos 

eliminando os efeitos de mercado pela técnica do z-score, e avaliou-se as métricas de 

competitividade das companhias nos períodos de 2005-07 e 2010-12, validando a dinâmica de 

desempenho no mercado brasileiro restrito a amostra pesquisada. Os resultados dos testes 

estatísticos com a amostra de 163 empresas, realizado no SPSS descrevendo a classificação 

adotada em    pela análise discriminante (AD) nos grupos já evidenciados e sua posição 

preditora em   estão apresentados na Tabela 36. 

 

Tabela 36 – Classificação dos segmentos estudados – dinâmica dos grupos de alto, médio e baixo 

desempenho 

Movimentação nos grupos 
Posição no grupo preditor    

(com teste no SPSS) 
Total 

Grupos classificados (  ) 
Empresas 

Class.   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Empresas no 

segmento 

1 (baixo) 54 32 10 12 54 

2 (médio) 55 15 25 15 55 

3 (alto) 54 13 10 31 54 

% 33% 20% 6% 7% 33% 

 34% 9% 15% 9% 34% 

 33% 8% 6% 19% 33% 
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O padrão observado individualmente nos resultados estratificados por segmento 

comparados com a análise geral resultou uma tendência de equilíbrio nas empresas 

classificadas no período   . Destes, 54 empresas foram classificadas no grupo de baixo 

desempenho (1) com 33% da amostra total, 55 empresas classificadas no grupo médio (2) 

com 34% da amostra total e 54 empresas no grupo alto desempenho (3) com 33% da amostra,  

agregando medidas de desempenho e crescimento.  

Avaliando a dinâmica das empresas quanto comparadas ao grupo previsto em    , 32 

empresas (20%) permaneceriam no grupo de baixo desempenho (1), 25 empresas (15%) no 

médio desempenho (2), e 31 no alto desempenho (3) com 19% das empresas. O modelo 

combinado foi capaz de prever 39% das posições de desvantagem competitiva e vantagem 

competitiva. Incluindo nessa análise as empresas previstas na média de desempenho, 54% de 

previsão das empresas permaneceriam de acordo com sua classificação em   . A Tabela 37 

compara percentualmente quanto das empresas classificadas em    estariam no grupo previsto 

em    pela técnica adotada (AD). 

 

Tabela 37 – Classificação de empresas de acordo com a análise discriminante 

Grupos de empresas 

Número de 

empresas no 

Período    

Número de empresas 

que  mantiveram suas 

posições em p2 

% de empresas 

que mantiveram 

suas posições em p2 

Com alta competitividade (grupo 3) 54 31 57% 

Competitividade média (grupo 2) 55 25 45% 

Baixa competitividade (grupo 1) 54 32 59% 

  

 Quanto as empresas que perderam competitividade quando analisadas a posição 

prevista em   , 15 delas sairiam do grupo médio (2) para o grupo de baixo desempenho (1), 

13 cairiam do grupo de alto desempenho (3),para o baixo desempenho (1),e 10 empresas do 

alto desempenho (3), se aproximaria do médio (2). Considerando a apenas as que perderem 

competitividade fora da média, 17% da amostra no grupo previsto perdendo competitividade, 

e comparando através de uma média entre os 16 segmentos, haveria uma perda de 

competitividade 1,75 empresas por segmento. O número de empresas na maioria dos 

segmentos analisados em separado, apontou para 1 (um) sujeito por segmento em média 

perdendo competitividade, avaliando somente a provável queda de alto desempenho (3) para 

baixo (1). No Apêndice 2 são apresentadas todas as empresas com as classificações em p1 e 

em p2. 

 Para as que ganharam competitividade no grupo previsto em   , 10 empresas subirão 

do grupo de baixo desempenho (1), para o grupo médio (2), e 12 também do baixo (1) para o 
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alto desempenho (3). No grupo de médio desempenho (2), 15 empresas ganhariam 

competitividade pela avaliação do grupo previsto. Comparativamente com os 16 segmentos 

em estudo, resultou-se um total de 27 empresas migrando para a alta competitividade, em uma 

média de 1,69 empresas por segmento econômico. Esse achado no cenário brasileiro, 

corrobora em parte comparativamente aos achados de McGahan e Porter (1997), com 

mudanças lentas no mercado ao longo dos anos, e também com o defendido por na obra de 

Wiggins e Ruefli (2002), com poucos sujeitos ganhando e perdendo posição de 

competitividade.  

Especificamente no Brasil, uma possível explicação para o número de empresas com 

movimentações um pouco maiores se comparadas com estudos efetuados por esses autores 

(dados de empresas americanas), está no fato de países emergentes possuírem uma dinâmica 

de mercados um pouco maior do que as economias relativamente instáveis, como é o caso dos 

Estados Unidos. Por esta particularidade, embora não conclusiva por não fazer parte desse 

estudo, esse resultado pode ter sido influenciado pela entrada no mercado de grandes grupos 

de investimentos e, este aquecimento, faz com que as empresas sejam impulsionadas no 

mercado emergente com novos sujeitos em expansão. 

 Avaliando as métricas de competitividade que foram preditoras desses resultados, após 

a evolução da discussão dos resultados das empresas que a dinâmica no tempo de 

desempenho é persistente, o resultado da função canônica discriminante pela combinação das 

métricas de desempenho (ROA, RVE e RPL) e crescimento (CVE, CLL, CAT) estão 

apresentados nas Tabelas 38 e 39. 

 

Tabela 38 – Sumário da função canônica discriminante 

Function - a. First 2 canonical discriminant 

functions were used in the analysis 
Eigenvalue 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 

1 – Função canônica discriminante 1; .161(a) 88,6 88,6 0,373 

2 – Função canônica discriminante 2; .021(a) 11,4 100,0 0,142 

  

Pelo exame do resultado das funções multivariadas criadas para testar os dados, a 

função que discrimina as empresas comparados nos dois períodos, estão fortemente presentes 

na função 1, com explicação de 88,6% do total do grupo. Isso significa que as empresas 

pertencentes a esse grupo mudaram de posição no ranking de competitividade no período 2, e 

portanto são as que melhor discriminam a posição nos períodos    e   . Os graus de 

competitividade que contribuíram na análise discriminante para a mudança de posto no 

segundo período estão apresentados na Tabela 39. 
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Tabela 39 – Síntese das correlações entre as variáveis e as funções discriminante para as métricas de 

competitividade no grupo previsto   . 

Structure Matrix Function1 
ROA    .901(*) 
RVE    .768(*) 
RPL    .176(*) 

CFAT    0,315 
CLL    0,396 
CAT    0,169 

 

Segundo os resultados da Tabela 39, é possível prever a competitividade das empresas 

combinado a métrica de rentabilidade sobre o patrimônio líquido (RPL) com as medidas de 

crescimento (CFAT, CLL e CAT). Após a realização do teste para a amostra com 163 

empresas analisando as métricas de competitividade, de acordo com o procedimento 

detalhado na seção 3, é possível constatar que a agregação dessas medidas nos dois períodos 

mantém as empresas na mesma posição, portanto predizem que as empresas com maior 

competitividade permanecerão no mesmo grupo no futuro. O mesmo raciocínio vale para as 

empresas em posição de desvantagem competitiva.  

 Por outro lado, as métricas de desempenho (ROA e RVE), pela análise preliminar na 

amostra com163 empresas, muda as empresas de posição quando comparados os grupos de 

baixo (1), médio (2) e alto desempenho (3), classificados em    e comparados com o grupo 

previsto em   , portanto não são capazes de prever a competitividade das empresas na 

amostra pesquisada. 

 Após avaliar os resultados obtidos nos 16 segmentos estudados na economia brasileira, 

com relação à dinâmica de desempenho das empresas e as métricas que são capazes de prever 

a competitividade na amostra e nos períodos analisados, finaliza-se este trabalho com a 

apresentação das conclusões na seção 5 a seguir. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo, ao abordar a competitividade das organizações sob o ponto de vista de 

métricas capazes de prever a competitividade, foi subsidiado na argumentação presente no 

arcabouço teórico da ciência da administração estratégica na pesquisa consistentes com 

estudos empíricos, que abordam as variações nas posições competitivas de mercado 

(McGAHAN; PORTER,1997). Feitas todas as constatações, a problemática desse estudo 

consistiu em avaliar as posições competitivas de empresas em um período, segundo métricas 

específicas, que permitiriam prever as suas posições em período posterior, como já 

evidenciado, a combinação obtida foi a rentabilidade do patrimônio líquido (RPL) com as 

medidas de crescimento adotadas nessa pesquisa para o cenário brasileiro. 

Quanto aos objetivos (geral e específicos), todos foram cumpridos pois avaliou-se a 

posição da empresa num período de 2005 a 2007. Em seguida, sua posição de competitividade 

no período de 2010 a 2012, por uma métrica de indicadores das dimensões desempenho 

financeiro e crescimento. Especificamente todos os demais foram atingidos, destacando a 

seleção de empresas com sede no Brasil, no banco de dados da economatica, mediu-se o grau 

de competitividade das empresas selecionadas de acordo com seu setor no banco de dados da 

economatica, calculou-se as métricas de retorno de ativos (ROA), retorno em vendas (RV), 

retorno sobre o patrimônio líquido (RPL), crescimento das vendas (CVE), crescimento do 

lucro (CLL) e crescimento do ativo (CAT), nos períodos de 2005 a 2007 e 2010 a 2012 e 

finalmente foi comparado os dois períodos distintos e identificado que as métricas 

selecionadas (RPL; CVE; CLL; CAT), quando combinadas, preveem a posição da empresa no 

segundo período. 

Considerando o fator tempo e a combinação de indicadores sob o ponto de vista da 

melhor avaliação da eficácia organizacional e sucesso na implementação de estratégias, 

também esse estudo contribuiu ao abordar outras medidas não somente pelo limitado domínio 

do desempenho financeiro como fonte de vantagem competitiva, cujo argumento é defendido 

por uma grande parte de estudiosos do tema (MARCH; SUTTON, 1997; DYER; SINGH, 

1998; WIGGINS; RUEFLI, 2002; COMBS; CROOK; SHOOK, 2005; PETERAF;BARNEY, 

2007; CONTADOR, 2008; TANG; LIOU, 2010; BRITO; BRITO, 2012a; BRITO; 

CHADDAD; LAZZARINI, 2013). 

 Como objetivo proposto para desenvolvimento de uma métrica capaz de prever a 

competitividade pelo período de alguns anos, esse estudo avaliou o grau de competitividade 

de uma empresa, medido, num determinado período, por uma combinação de métricas 
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resultantes de indicadores capazes de prever sua posição competitiva. Para medir o grau de 

competitividade das empresas selecionadas, de acordo com seu setor no banco de dados da 

economatica, foram calculadas as métricas de desempenho e crescimento, no período de 

2005-2007 e 2010-2012, excluindo o período da crise americana nos anos de 2008 e 2009 

(MCGAHAN; PORTER, 1997; BRITO; CHADDAD; LAZZARINI, 2013) sempre analisando 

a posição da empresa no período    e a sua posição prevista em   . 

 As métricas de competitividade estruturadas de acordo com os indicadores propostos 

na seção 3 deste estudo, estavam distribuídas dentro das amostras de acordo com a 

classificação adotada pela estruturação dos dados em empresas de alta competitividade (3), 

média competitividade (2) e baixa competitividade (1), exploradas pela análise fatorial 

discriminante. Pelo exposto, duas constatações podem ser extraídas pela análise dos 

resultados obtidos no estudo: a primeira que a combinação de medidas de desempenho e 

crescimento da empresa melhor explica o domínio da eficácia na implementação de 

estratégias (VENKATRAMAN; RAMANUJAN, 1986). A segunda, na maioria dos resultados 

analisados nos setores em separado, confirma o pressuposto teórico da abordagem da Visão 

Baseada em Recursos (RBV) pela baixa movimentação de sujeitos entre os segmentos 

analisados (BARNEY, 1991; PETERAF; BARNEY, 2003; BARNEY; CLARK, 2007). 

 Para esse estudo, em várias amostras observou-se semelhança com esse achado, pois 

houve uma migração baixa de empresas cujo efeito de mercado havia sido eliminado pela 

aplicação da técnica z-score de normalização dos dados, do grupo de altamente competitivas 

para os demais grupos de média e baixa competitividade. O contrário também ocorreu, com 

baixa migração de empresas abaixo e acima da média, observando que a grande maioria das 

empresas permanece em torno da média, e poucos sujeitos conseguem ganhar competitividade 

ao longo do tempo. Pela observação desse fenômeno esse estudo corrobora com os achados de 

Wiggins e Ruefli (2002). 

 Com o objetivo de auxiliar na análise dos resultados obtidos pela aplicação das 

métricas de competitividade abordadas pela literatura e combinadas de modo a contribuir para 

o desenvolvimento de medidas de vantagem competitiva, associando desempenho e  

crescimento de mercado, defendido como adequado por melhor capturar a eficácia 

organizacional (VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986; COMBS; CROOK; SHOOK, 

2005; MATITZ; BULGACOV, 2011; BRITO;  BRITO, 2012a) a seguir as conclusões sobre 

os achados na pesquisa estão apresentadas na seção 5.1. 
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5.1 RESULTADOS OBTIDOS PELAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VIRIÁVEIS E AS 

FUNÇÕES DISCRIMINANTES 

  

Para responder ao problema desta pesquisa, o objetivo geral foi avaliar se a posição da 

empresa num período de 2005 a 2007, prevê a posição de competitividade dela no período de 

2010 a 2012, por uma adequada métrica resultante de uma combinação de indicadores de 

desempenho e crescimento, adotando como procedimentos específicos selecionar empresas 

com sede no Brasil, com dados longitudinais completos disponíveis na base de dados da 

economatica; medindo o grau de competitividade das empresas selecionadas de acordo com 

seu setor no banco de dados da economatica, calculado pelas métricas de retorno de ativos 

(ROA), retorno em vendas (RV), retorno sobre o patrimônio líquido (RPL), crescimento das 

vendas (CVE), crescimento do lucro (CLL) e crescimento do ativo (CAT), nos períodos de 

2005 a 2007, e 2010 a 2012, comparando os dois períodos distintos e identificando quais das 

métricas selecionadas nesse estudo e calculadas no período destacado têm maior capacidade 

de prever a posição da empresa no segundo período com respeito a competitividade da 

empresa.  

Pelos achados já evidenciados e respondendo ao problema de pesquisa, a combinação 

da medida de rentabilidade sobre o patrimônio líquido (RPL) com métricas de crescimento da 

empresa (CVE, CLL e CAT) é capaz de prever a posição competitiva pelo período de alguns 

anos. Isso posto, considera-se que os objetivos propostos para essa pesquisa foram 

integralmente atingidos. 

Nesse estudo abordou-se as métricas de competitividade testadas e avaliadas por 

estudos empíricos nacionais e internacionais cujo fenômeno é a abordagem da 

heterogeneidade das organizações (BARNEY;CLARK, 2007), e por essas diferenças justifica-

se a importância de estudar a competitividade cujo fenômeno explora as fontes de vantagem 

competitiva (BRITO; BRITO, 2012a). Como abordado no início da seção 5, este estudo 

contemplou a análise sistemática de amostra de empresas brasileiras, em complemento a 

pesquisa subjacente de competitividade. Com relação as métricas estudadas, os resultados 

obtidos foram resumidos da seguinte forma: 

a) Métricas ligadas ao desempenho (ROA; RV; RPL): o retorno sobre ativos 

(ROA), medida de desempenho amplamente usada em estudos que tentam 

explicar as fontes de vantagem competitiva, para essa amostra, não foi capaz de 

prever a competitividade e portanto merecem reflexão acerca da sua adoção, neste 
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caso como não aplicável como preditor limitado à amostra pesquisada. O mesmo 

vale sobre a rentabilidade das vendas (RV).  

b) Métricas ligadas ao crescimento (CVE; CLL e CAT): as métricas ligadas ao 

crescimento da empresa, para a amostra pesquisada, foram capazes de prever a 

posição competitiva num período futuro, e esse achado corrobora pelo defendido 

por Brito (2005), que está negligenciada na pesquisa empírica e mostra-se como 

importante medida a ser considerada pelos estudiosos e gestores organizacionais, 

que quando garantido uma rentabilidade, é um importante indicador de sucesso na 

implementação de estratégias. 

  

A última apresentação da seção de conclusão desse estudo está a seguir, para demonstrar 

os resultados obtidos em confrontação às pesquisas empíricas dos autores ligados a pesquisa 

de vantagem competitiva, com abordagem na persistência do desempenho das empresas no 

tempo. Os estudos que abordam a persistência no tempo da vantagem competitiva a advogam, 

pois em seus achados, comprovam resultados consistentes justificados pelo tamanho da 

amostra (empresas e segmentos), com um número superior a 4.000 empresas em mais de 40 

diferentes segmentos de negócio elencou evidências empíricas a cerca desse fenômeno 

(WIGGINS; RUEFLI, 2002; WIGGINS; RUEFLI, 2003; BRITO; CHADDAD; LAZZARINI, 

2013).  

 

5.2 COMPARAÇÃODOS RESULTADOS DO ESTUDO COM A LITERATURA SOBRE 

VANTAGEM COMPETITIVA 

  

 Como abordado ao longo do seção 2 e justificado pelos estudos recentes na busca por 

indicadores de vantagem competitiva que seja capaz de medir a vantagem competitiva ao 

longo do tempo, detalhados no capítulo  3, para esse estudo foram agrupados para fins de 

pesquisa empírica, indicadores de vantagem competitiva externos à organização, defendidos 

como fonte de vantagem competitiva a orientação para o mercado (BRITO; BRITO, 2012a; 

BRITO; CHADDAD; LAZZARINI, 2013), medidos nesse estudo pelos indicadores de 

crescimento do faturamento da empresa e crescimento da participação do mercado, 

combinados ainda com a produtividade do faturamento da empresa e a produtividade média 

do faturamento da empresa. 

 Foram agrupados indicadores de fonte interna de vantagem competitiva, amplamente 

debatidos e estudados na literatura da administração estratégica (RUMETL, 1984; 
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SCHMALENSEE, 1985; PORTER, 1980; McGAHAN; PORTER, 1997; BARNEY, 1991; 

PETERAF; BARNEY, 2003; BARNEY; CLARK, 2007), cuja métrica adotada combina  

retorno sobre ativos da empresa, o retorno sobre as vendas e sobre patrimônio líquido, com 

medidas de crescimento, crescimento das vendas, crescimento dos lucros e crescimento dos 

ativos (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005). 

 Revisando a literatura da década de 2000 até o presente ano de 2013, agrupou-se as 

métrica de vantagem competitiva defendida pelos autores por reconhecer que as empresas que 

mantém a vantagem competitiva sustentada no tempo, para explicação desse domínio do 

sucesso de implementação de estratégias, melhor capturam o conceito (COMBS; CROOK; 

SHOOK, 2005; BRITO; BRITO, 2012b; BRITO; CHADDAD; LAZZARINI, 2013).Como 

pressuposto teórico da vantagem competitiva, a convergência teórica conforme abordado na 

seção 2, é medir a eficácia das estratégias com indicadores que satisfaçam as partes 

interessadas na empresa, o que pode ser medido pelo retorno sobre o patrimônio líquido.  

Esse estudo colabora com a evolução do conceito de vantagem competitiva, e 

reconhecendo ser limitada se comparado com o domínio da gestão organizacional como 

propõe Venkatraman e Ramanujam (1986).  Quanto a dinâmica do desempenho e sua relação 

com a vantagem competitiva, os resultados obtidos pelas métricas de competitividade, 

comparados com os achados empíricos de outros pesquisados do campo, podem ser resumidos 

de acordo com o Quadro 7.   

 

Quadro 7– Comparação nos achados sobre a dinâmica da vantagem competitiva 

Autores Setores Período Variáveis Resultados 

Este estudo (2013) 
16 segmentos 

brasileiros 
2005-2012 

ROA, RVE, RPL e 

Crescimento 

Vantagem competitiva: 33% das 

empresas e desvantagem 

competitiva em 33,1% 

Brito e Brito (2012) 
447 setores com 

27.343 empresas 
2005 a 2009 ROA e Market Share 

Vantagem competitiva: 16% das 

empresas e desvantagem 

competitiva: 16,5% 

Tang e Liou (2010) 
147 empresas de 

semicondutores 
2000 a 2005 

ROIC (return on invested 

capital) 

Vantagem competitiva: 46,38%  

das empresas; desvantagem 

competitiva: 33,33% delas. 

Brito e Vasconcelos 

(2004a) 

2.805 empresas 

(Nafta e Europa) 
1997 a 2001 

ROA (retorno sobre 

ativos) 

Vantagem competitiva: 1% das 

empresas do Nafta e 12,5% das 

empresas Europeias; desvantagem 

competitiva: 11,8% Nafta e 10% 

Europeias. 

Wiggis e Ruefli (2002) 6.772 empresas 1978 a 1997 ROA e Q de Tobim 

Vantagem competitiva: 8% das 

empresas com desempenho 

econômico superior a média. 

 

 Como pode ser verificado no Quadro 7, esse estudo obteve pela combinação das 

métricas, uma explicação da vantagem competitiva e da posição de desvantagem, de 66%. 
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Contribui ao avaliar a persistência de desempenho como nos estudos anteriores, conforme 

discutido na seção 4, porque poucas empresas modificaram sua posição competitiva no 

período estudado. Isso posto, esse estudo colabora com Brito e Brito (2012b) e Brito, 

Chaddad e Lazzarini (2013) ao pesquisar a frequência e manutenção da vantagem competitiva 

no tempo. 

 Finalmente, a combinação de indicadores dentro do domínio da eficácia 

organizacional, defendido por Combs, Crook e Shook (2005), pode ser comprovada na 

amostra da pesquisa, que é um importante avanço na capacidade de prever a competitividade 

tanto para a pesquisa empírica, como para os gestores organizacionais como guia na avaliação 

do sucesso de implementações estratégicas.  

 Dois aspectos de acessibilidade à informações das empresas limitaram a ampliação da 

amostra. O primeiro aspecto foi a coleta de dados de empresas somente com composição 

societária de S/A, dado que as demais, tanto no Brasil como, por exemplo nos Estados Unidos 

(McGAHAN; PORTER, 1997), não possuem tradição de publicar as demonstrações 

financeiras. O segundo, diz respeito a continuidade longitudinal dos dados apresentados pelas 

empresas, apenas 173 empresas apresentaram dados completos nos dois períodos estudados 

no banco de dados economatica. 
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APÊNDICE 1 – Saídas do SPSS – Análise Discriminante 

 

Quadro 1 – Saídas obtidas pela análise discriminante no software SPSS 

      
DISCRIMINANT      
  /GROUPS=VAR00019(1 3)     
  /VARIABLES=Z2      
  /ANALYSIS ALL      
  /SAVE=CLASS SCORES PROBS     
  /PRIORS  SIZE      
  /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM COEFF RAW CORR COV GCOV TCOV TABLE 

CROSSVALID      
  /PLOT=COMBINED SEPARATE MAP     
  /PLOT=CASES      
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED .     

      
Discriminant      

      
Notes      

Output Created  14-jun-2013 
16:47:53 

   

Comments      

Input Data C:\Users\dds\Desktop\VALMOR jan2013\NOVO 
13062013\data 1306.sav 

 Active Dataset DataSet0    

 Filter <none>    

 Weight <none>    

 Split File <none>    

 N of Rows in 
Working Data 
File 

163    

MissingValueHandling DefinitionofMissi
ng 

User-defined missing values are treated as missing in the 
analysis phase. 

 Cases Used In the analysis phase, cases with no user- or system-
missing values for any predictor variable are used. Cases 
with user-, system-missing, or out-of-range values for the 
grouping variable are always excluded. 

WeightHandling      

Syntax  DISCRIMINANT 
  /GROUPS=VAR00019(1 3) 
  /VARIABLES=Z2 
  /ANALYSIS ALL 
  /SAVE=CLASS SCORES PROBS 
  /PRIORS  SIZE 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM COEFF 
RAW CORR COV GCOV TCOV TABLE 
  CROSSVALID 
  /PLOT=COMBINED SEPARATE MAP 
  /PLOT=CASES 
/CLASSIFY=NONMISSING POOLED . 
 

Resources Elapsed Time 00:00:01    

 Processor Time 00:00:01    

VariablesCreatedorModified Dis_1 PredictedGroup for Analysis 1   

 Dis1_1 Discriminant Scores from Function 1 for Analysis 1 

 Dis1_2 Probabilities of Membership in Group 1 for Analysis 1 

 Dis2_2 Probabilities of Membership in Group 2 for Analysis 1 

 Dis3_2 Probabilities of Membership in Group 3 for Analysis 1 

Number of unweighted cases written to the 
working file after classification 

163    

Continua. 
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Quadro 1 – Continua. 

[DataSet0] C:\Users\dds\Desktop\VALMOR jan2013\NOVO 13062013\data 1306.sav 

Warnings      

All-Groups Stacked Histogram is no longer displayed.    

      
Analysis Case ProcessingSummary     

Unweighted Cases  N Percent   

Valid  163 100,0   

Excluded Missing or 
out-of-range 
group codes 

0 0,0   

 At least one 
missing 
discriminating 
variable 

0 0,0   

 Both missing 
or out-of-
range group 
codes and at 
least one 
missing 
discriminating 
variable 

0 0,0   

 Total 0 0,0   

Total  163 100,0   

GroupStatistics      

VAR00019  Mean Std. 
Deviation 

Valid N (listwise) 

    Unweight
ed 

Weighted 

2,00 Z2 1,421668 0,7874895 11 11,000 

3,00 Z2 -0,092531 0,8699035 152 152,000 

Total Z2 0,009655 0,9427655 163 163,000 

      
Tests of Equality of Group Means     

 Wilks' 
Lambda 

F df1 df2 Sig. 

Z2 0,837 31,432 1 161 0,000 

      
Pooled Within-Groups Matrices(a)     

  Z2    

Covariance Z2 0,748    

Correlation Z2 1,000    

a. The covariance matrix has 161 degrees of freedom.    

      
CovarianceMatrices(a)      

VAR00019  Z2    

2,00 Z2 0,620    

3,00 Z2 0,757    

Total Z2 0,889    

a. The total covariance matrix has 162 degrees of freedom.    

      
Analysis 1      

      
Box's Test of Equality of Covariance Matrices    

      
Log Determinants      

VAR00019 Rank Log Determinant    

2,00 1 -0,478    

3,00 1 -0,279    

Pooledwithin-groups 1 -0,290    

Continua. 
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Quadro 1 – Continua 

The ranks and natural logarithms of determinants printed are those of the group covariance matrices. 

      
Test Results      

Box's M  0,175    

F Approx. 0,170    

 df1 1    

 df2 2.677,924    

 Sig. 0,680    

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.   

      
Summary of Canonical Discriminant Functions    

      
Eigenvalues      

Function Eigenvalue % ofVariance Cumulative 
% 

Canonical Correlation 

1 .195(a) 100,0 100,0 0,404  

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.   

      
Wilks' Lambda      

Test ofFunction(s) Wilks' 
Lambda 

Chi-square df Sig.  

1 0,837 28,623 1 0,000  

      
Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients    

 Function     

 1     

Z2 1,000     

      
Structure Matrix      

 Function     

 1     

Z2 1,000     

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant 
functions  
 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

      
Canonical DiscriminantFunctionCoefficients    

 Function     

 1     

Z2 1,156     

(Constant) -0,011     

Unstandardizedcoefficients      

      
FunctionsatGroupCentroids     

VAR00019 Function     

 1     

2,00 1,632     

3,00 -0,118     

Continua. 
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Quadro 1 – Continua. 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means  

      
ClassificationStatistics      

      
ClassificationProcessingSummary     

Processed  163    

Excluded Missing or 
out-of-range 
group codes 

0    

 At least one 
missing 
discriminating 
variable 

0    

Used in Output  163    

      
Prior Probabilities for Groups     

VAR00019 Prior Specified Prior Effective 
Prior 

Cases Used in Analysis 

    Weighted Unweighted 

2,00 0,067   11 11,000 

3,00 0,933   152 152,000 

Total 1,000   163 163,000 

      
ClassificationFunctionCoefficients     

 VAR00019     

 2,00 3,00    

Z2 1,900 -0,124    

(Constant) -4,046 -0,076    

Fisher's linear discriminantfunctions     

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by 
the functions derived from all cases other than that case. 

      
Separate-GroupsGraphs      

      
ClassificationResults(b,c)      

  VAR00019 PredictedGroupMembe
rship 

Total 

   2,00 3,00  

Original Count 2,00 2 9 11 

  3,00 2 150 152 

 % 2,00 18,2 81,8 100,0 

  3,00 1,3 98,7 100,0 

Cross-validated(a) Count 2,00 2 9 11 

  3,00 2 150 152 

 % 2,00 18,2 81,8 100,0 

  3,00 1,3 98,7 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by 
the functions derived from all cases other than that case. 

b. 93.3% of original grouped cases correctly 
classified. 

    

c. 93.3% of cross-validated grouped cases correctly classified.    
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APÊNDICE 2 – Classificação das empresas em p1 e p2 

 

Legenda 

          Manteve posição            Subiu duas posições            Perdeu duas posições 

          Subiu uma posição            Perdeu uma posição  

Quadro 2 – Classificação das empresas nos dois períodos (resumo geral) 

Empresa Classificação em p1 Classificação em p2 

Alfa Consorc 1 1 

Cor Ribeiro 1 1 

GPC Part 3 3 

Habitasul 3 3 

Itausa 1 3 

Jereissati 2 3 

Par Al Bahia 2 2 

Suzano Hold 3 2 

Trevisa 3 2 

AGconcessoes 1 1 

Arteris 2 2 

CCR SA 1 3 

Ecorodovias 2 1 

Triunfo Part 3 3 

Brookfield 1 2 

Const A Lind 3 3 

CyrelaRealt 1 1 

Even 1 1 

Gafisa 2 2 

Helbor 2 1 

Joao Fortes 3 2 

Rossi Resid 2 2 

Azevedo 3 1 

ConstBeter 3 3 

Lix da Cunha 2 2 

Sultepa 3 3 

AES Elpa 3 3 

AES Sul 3 1 

AES Tiete 1 1 

Ampla Energ 3 3 

Bandeirante Energ 3 3 

Casan 3 3 

Ceb 3 3 

Ceee-Gt 3 3 

Ceg 2 1 

Celesc 2 3 

Celpa 2 2 

Celpe 2 2 

Cemar 1 1 

Cemat 2 2 

Continua. 
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Quadro 2 – Continua. 

Empresa Classificação em p1 Classificação em p2 

Cemig 1 1 

Cesp 3 3 

Coelba 1 1 

Coelce 2 1 

Comgas 1 2 

Copasa 1 3 

Copel 2 2 

Cosern 1 1 

CPFL Energia 2 3 

CPFL Geracao 1 1 

CPFL Piratininga 1 1 

Elektro 1 1 

Eletrobras 3 3 

Eletropaulo 3 1 

Emae 3 3 

Energias BR 2 3 

Energisa 1 2 

Enersul 3 2 

Equatorial 1 3 

Escelsa 3 3 

GerParanap 3 1 

Light S/A 3 3 

Neoenergia 2 1 

Paul F Luz 2 1 

Rio GdeEner 2 1 

Sabesp 2 1 

Sanepar 2 2 

Tractebel 1 1 

TranPaulist 1 1 

BRF Foods 1 1 

Cacique 2 2 

Excelsior 3 2 

IguacuCafe 2 3 

JBS 1 1 

Josapar 2 2 

M.Diasbranco 1 1 

Marfrig 1 2 

Minerva 2 2 

Minupar 3 3 

Oderich 3 3 

Alpargatas 1 1 

Cambuci 3 3 

Grendene 2 1 

Vulcabras 2 3 

Bic Monark 3 1 

DHB 3 1 

Embraer 2 3 

Fras-Le 1 3 

Iochp-Maxion 2 2 

Continua... 
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Quadro 2 – Continua. 

Empresa Classificação em p1 Classificação em p2 

Marcopolo 1 1 

Metal Leve 2 3 

Plascar Part 1 3 

Randon Part 1 3 

Riosulense 1 2 

Schulz 1 3 

Tupy 3 2 

Wetzel S/A 3 3 

Cedro 2 2 

IndCataguas 1 1 

Pettenati 1 2 

Santanense 1 1 

Tex Renaux 3 3 

Vicunha Text 3 1 

Celul Irani 2 1 

Fibria 2 3 

Klabin S/A 1 1 

Melhor SP 3 3 

Suzano Papel 1 2 

Aliperti 2 2 

Fibam 2 3 

Forjas Taurus 2 2 

Haga S/A 3 1 

Kepler Weber 3 1 

Lupatech 1 3 

Mangels Indl 2 3 

Met Duque 2 2 

Metal Iguacu 2 3 

Metisa 2 1 

Mundial 3 2 

Paranapanema 1 2 

Tekno 1 1 

Cia Hering 2 1 

Coteminas 2 3 

Dohler 3 1 

Guararapes 1 1 

Karsten 3 2 

Teka 3 3 

Wembley 1 3 

Bombril 3 3 

Braskem 2 2 

Elekeiroz 2 2 

M G Poliest 3 3 

Millennium 2 2 

Providencia 1 1 

Ultrapar 1 1 

Unipar 2 1 

Grazziotin 2 2 

Lojas Americ 1 3 

Continua. 
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Quadro 2 – Continua. 

Empresa Classificação em p1 Classificação em p2 

Lojas Hering 3 1 

Lojas Renner 1 1 

P.Acucar-Cbd 3 3 

Viavarejo 2 2 

Baumer 1 1 

Estrela 3 3 

Eucatex 2 1 

Evora 1 1 

Inepar 1 2 

Sansuy 3 3 

Tectoy 2 2 

AcoAltona 2 3 

Ferbasa 3 1 

Gerdau 1 2 

G.Metal. 2 3 

Panatlantica 3 2 

Sid Nacional 2 1 

Usiminas 1 3 

Embratel Part 3 2 

La Fonte Tel 3 3 

LF Tel 3 3 

Net 2 2 

Oi 3 1 

Telef Brasil 1 1 

Tim Part S/A 1 1 

 


