
 

 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

 

ANTONIO CARLOS CALICCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS E CAPACIDADES COMO FATORES DETERMINANTES DE 

COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO NEGÓCIO DE CONSULTORIA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Professor Doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto 

 

Decano de Pesquisa e Pós-Graduação 

Professor Doutor Moises Ari Zilber 

 

Coordenadora Geral da Pós-Graduação 

Professora Doutora Diana Luz Pessoa de Barros 

 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

Professora Doutora Darcy Mitiko Mori Hanashiro 



 

 

 

 

ANTONIO CARLOS CALICCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS E CAPACIDADES COMO FATORES DETERMINANTES DE 

COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO NEGÓCIO DE CONSULTORIA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, para a 

obtenção do título de Mestre em Administração 

de Empresas. 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Reynaldo Cavalheiro Marcondes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C153r  Calicchio, Antonio Carlos 

                       Recursos e capacidades como fatores determinantes de 

competitividade empresarial no negócio de consultoria de 

tecnologia da informação (TI) / Antonio Carlos Calicchio - 

2012. 

    106f. : il., 30 cm  

 

                       Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) –                                                                                                                                                                             

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. 

    Orientação: Prof. Dr. Reynaldo Cavalheiro Marcondes 

                Bibliografia: f. 81-84 

 

1. Consultoria em TI. 2. Recursos Estratégicos. 3. 

Vantagem Competitiva. I. Título. 

                                                                             

                                                                            CDD 658.4012 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANTONIO CARLOS CALICCHIO 

 

 

 

 

 

RECURSOS E CAPACIDADES COMO FATORES DETERMINANTES DE 

COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO NEGÓCIO DE CONSULTORIA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, para a 

obtenção do título de Mestre em Administração 

de Empresas. 

 

 

 

 

Aprovada em 14 / agosto / 2012 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Prof. Dr. Reynaldo Cavalheiro Marcondes 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Prof. Dr. Gilberto Perez 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Prof. Marcelo Pereira Binder 

Universidade Nove de Julho 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha 

família e amigos pelo apoio e 

compreensão durante minha 

ausência ao longo dessa 

jornada. 

  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente a Deus, que está sempre comigo, me iluminando, me protegendo e 

permitindo que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. 

Aos meus amados pais, Edebrando Calicchio, saudades, e Irene Calicchio, meu porto 

seguro, meus exemplos de vida e de dedicação. Obrigado por me ensinaram o valor da família 

e da união. Essa conquista é nossa.  

Às minhas irmãs, minhas melhores amigas, Marisa Calicchio, Elcie Calicchio e 

Rosana Calicchio, que me ensinaram que vale a pena acreditar em nossos sonhos. Obrigado 

por estarem sempre presentes em minha vida. 

Aos meus avós, Galileu Calicchio, Waldomira Gallo Calicchio, Bráulio Cardoso 

Correa e Norma Cardoso Correa, que estão sempre presentes em minhas orações e em cada 

uma das minhas conquistas.   

Aos queridos amigos, obrigado por me apoiarem e compartilharem comigo momentos 

de alegria e de incertezas, tornando esta caminhada repleta de grandes comemorações. 

 Ao professor Dr. Reynaldo Cavalheiro Marcondes, que extrapolou seu papel de 

orientador, foi um amigo que sempre com muita paciência, dedicação, ética e cavalheirismo 

me introduziu ao mundo da pesquisa, tornando possível a realização deste trabalho. 

Meu especial agradecimento aos amigos do mestrado, por compartilharmos momentos 

inesquecíveis. 

Aos mestres do programa de pós-graduação stricto sensu, que nos orientaram durante 

todo o programa de mestrado, obrigado pelo conhecimento transmitido e por nos fazer pensar 

de forma mais ampla. 

À banca composta pelos professores Dr. Gilberto Perez e Dr. Marcelo Pereira Binder, 

por terem aceitado o convite de participar deste trabalho com seus conhecimentos e 

contribuições.  

  



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo identificar como as empresas de consultoria de 

tecnologia da informação (TI) utilizam seus recursos e capacidades na busca da vantagem 

competitiva, sob o enfoque da Visão Baseada em Recursos – VBR (Resource Based View – 

RBV, em inglês). Para tanto, foram revisados os construtos de administração estratégica, 

recursos estratégicos, competências, fundamentação da VBR, vantagem competitiva, 

oportunidades, ameaças e estratégias. O tipo da pesquisa foi o exploratório e o método de 

pesquisa adotado foi o qualitativo descritivo, com entrevistas em profundidade orientadas por 

um roteiro semiestruturado. Foram entrevistados sete executivos da alta gestão de empresas 

de consultoria de TI, que estavam ou estiveram envolvidos com os diversos aspectos do tema 

deste trabalho. As empresas da pesquisa são concorrentes diretas nos serviços que prestam, o 

que obrigou a manutenção do sigilo dos dados obtidos. Para realizar a análise dos dados, 

optou-se pela utilização da Análise de Conteúdo. Como resultado, é possível afirmar que as 

empresas que participaram deste trabalho utilizam-se do conhecimento e experiência dos seus 

recursos humanos agregados ao relacionamento com os clientes, como fonte de suas ações na 

busca da vantagem competitiva. Esses recursos e capacidades são estrategicamente utilizados, 

visando a aproveitar o vínculo estabelecido com o cliente na busca de novas oportunidades de 

negócios, criando dessa forma uma barreira às ameaças de novos entrantes, e a manutenção da 

vantagem competitiva sobre os concorrentes. 

 

Palavras-chaves: Consultoria em TI, Recursos Estratégicos, Vantagem Competitiva. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to identify how consulting firms of information technology (IT) 

use its resources and capabilities in the pursuit of competitive advantage, from the standpoint 

of the Resource Based View (RBV). To this end, we reviewed the constructs of strategic 

management, strategic resources, skills, reasoning of RBV, competitive advantage, 

opportunities, threats and strategies. The type of research was an exploratory research method 

used was descriptive, qualitative, in-depth interviews guided by a semi-structured. We 

interviewed seven executives of the top management of IT consulting firms that were or had 

been involved with various aspects of the theme of this work. The surveyed companies are 

direct competitors in the services they provide, which forced the data to be kept confidential. 

To perform data analysis, we chose to use the Content Analysis. As a result, we can say that 

the companies that participated in this work uses the knowledge and experience of its human 

resources added to the customer relationships as a source of their actions in pursuit of 

competitive advantage. These resources and capabilities are used strategically in order to take 

advantage of the relationship established with the client in seeking new business 

opportunities, thus creating a barrier to the threat of new entrants, and maintain competitive 

edge over competitors. 

 

Keywords: IT Consulting, Strategic Resources, Competitive Advantage. 

 

  



 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 14 

1.1 O ambiente de consultoria de TI ..................................................................................... 16 

1.2 Questão de Pesquisa ........................................................................................................ 20 

1.3 Objetivo Geral ................................................................................................................. 20 

1.4 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 21 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................... 22 

2.1 Visão Baseada em Recursos............................................................................................ 22 

2.2 Recursos Estratégicos...................................................................................................... 25 

2.3 Competências, Capacidades e Capacidades Dinâmicas .................................................. 28 

2.4 O Modelo VRIO de Análise de Recursos e Capacidades ............................................... 35 

2.5 Vantagem Competitiva.................................................................................................... 39 

2.5.1 Valor Criado para o Cliente e Valor Apropriado pela Empresa ..................................... 41 

2.6 Oportunidades, Ameaças e Estratégias ........................................................................... 43 

2.6.1 Oportunidades ................................................................................................................. 43 

2.6.2 Ameaças .......................................................................................................................... 45 

2.6.3 Estratégias ....................................................................................................................... 47 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................................... 50 

3.1 Tipo e Método de Pesquisa ............................................................................................. 50 

3.2 Sujeitos da Pesquisa e Ambiente..................................................................................... 50 

3.3 Instrumento de Coleta de Dados ..................................................................................... 52 

3.4 Tratamento dos Dados..................................................................................................... 53 

3.5 Garantindo Confiabilidade, Qualidade e Credibilidade dos Dados ................................ 54 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS .......................................................... 56 

4.1 Categoria 1: Escopo amplo com diversos benefícios, não diferenciados por preços ...... 57 

4.2 Categoria 2: Recursos intangíveis estratégicos não raros ............................................... 61 



 

 

 

 

4.2.1 Recursos Humanos como potenciais geradores de vantagem competitiva ..................... 61 

4.2.2 Conhecimento na concepção de soluções é estratégico para a geração de serviços 

competitivos ............................................................................................................................. 63 

4.3 Categoria 3: Capacidades no relacionamento com clientes suportados na  

aprendizagem ............................................................................................................................ 65 

4.4 Categoria 4: Oportunidades durante a prestação dos serviços ........................................ 68 

4.5 Categoria 5: Ameaças sobre recursos humanos internos ................................................ 70 

4.6 Categoria 6: Estratégia de retenção dos clientes com capital humano............................ 71 

5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO ......................................................................................... 74 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 75 

7 RECOMENDAÇÕES ..................................................................................................... 80 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 81 

APÊNDICE A - Roteiro das entrevistas ................................................................................... 85 

APÊNDICE B - Matriz de Amarração ..................................................................................... 87 

APÊNDICE C - Planilha de unidades semânticas e temas identificados ................................. 93 

APÊNDICE D - Planilha de temas e categorias identificados ................................................. 99 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Raízes da competitividade. ...................................................................................... 30 

Figura 2 - Relação entre heterogeneidade e imobilidade dos recursos, valor, raridade, 

“imitabilidade” imperfeita, “substituição” e vantagem competitiva Sustentável. .................... 40 

Figura 3 - Relação entre temas identificados, categorias e o primeiro objetivo específico. .... 67 

Figura 4 - Relação entre temas identificados, categorias e o segundo objetivo específico. ..... 73 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Distribuição da receita bruta e subvenções das empresas de serviços de tecnologia 

da informação com 20 ou mais pessoas ocupadas, por segmentos de atuação - Brasil - 2009 19 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Os quatro critérios utilizados na identificação das capacidades estratégicas ......... 31 

Quadro 2 - Síntese dos conceitos: competências, capacidades e capacidades dinâmicas ........ 33 

Quadro 3 - Modelo VRIO e vantagem competitiva ................................................................. 38 

Quadro 4 - Fontes importantes de vantagens de custo para empresas ..................................... 48 

Quadro 5 - Objetivos específicos e categorias correspondentes............................................... 54 

Quadro 6 - Perfil das empresas de consultoria de TI considerados no trabalho ....................... 56 

Quadro 7 - Serviços de maior destaque entre as empresas ....................................................... 57 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Principais produtos de serviços de tecnologia da informação - Brasil – 2009 ....... 17 

 

 



14 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação trata de recursos e capacidades como elementos determinantes na 

geração de vantagem competitiva para empresas de consultoria em tecnologia da informação 

(TI). Esse cenário despertou motivação para o presente trabalho, partindo da hipótese que 

esses fatores interferem diretamente no alinhamento estratégico de empresas desse setor, de 

forma a lhes permitir melhor preparo para enfrentar a globalização, demanda dos clientes, 

pressão por resultados, bem como aumento da velocidade de competição. 

 

A abordagem deste trabalho teve como ponto de partida a ótica da Visão Baseada em 

Recursos (VBR) por enfocar a empresa como um conjunto de recursos e capacidades que a 

diferencia das demais concorrentes (BARNEY; CLARK, 2007), ao invés de partir da análise 

de seu ambiente competitivo (BARNEY, 1986). 

 

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos têm impactado a vida das pessoas que 

vivem nos centros urbanos, as estruturas e os comportamentos organizacionais. Esse 

fenômeno da globalização, igualmente, tem obrigado as empresas a adotar novos métodos de 

trabalho, objetivando o aumento de eficiência e a conquista de novos mercados, haja vista 

Setores de serviços, como o da consultoria em TI, caracterizados por uma intensa disputa por 

novos clientes e segmentos de mercado, fato que respalda o pressuposto de elevada 

competição entre as empresas. 

 

A combinação dessas mudanças exige dessas empresas constante revisão em suas 

ações e estratégias, além de pró-atividade para adaptarem-se rapidamente a mudanças, sendo 

que para manterem-se competitivas em setores com esse perfil é preciso que seus recursos 

tangíveis e intangíveis estejam integrados, possibilitando o desenvolvimento e a melhoria 

contínua de suas competências. 

 

Além disso, o fato de ser esse um ramo baseado em tecnologia implica inúmeras 

demandas por recursos e competências empresariais que se traduzam em agilidade, 

modernidade e retornos significativos. 
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Dessa forma, se para as consultorias de TI as demandas por serviço são abrangentes 

em questões de atuação, torna-se cada vez mais difícil conceber diferenciais estratégicos que 

gerem vantagens competitivas duradouras. Todavia, alguns autores (PRAHALAD; HAMEL, 

1995; HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 2008) defendem que uma empresa pode 

desenvolver certas capacidades estratégicas ou competências essenciais (core competences) 

que tenham o poder de agregar um valor superior aos bens e serviços destinados aos clientes e 

gerar maiores ganhos para a empresa enquanto a concorrência não as imita ou supera. 

 

Nessa perspectiva, a busca das fontes da vantagem competitiva no setor de consultoria 

de TI aponta para a investigação dos recursos e capacidades sob dupla dimensão:  

 

(a) quais recursos e capacidades seriam responsáveis pela diferenciação na geração 

de valor? 

(b) que oportunidades e ameaças estariam sendo utilizadas nas estratégias dos 

negócios das empresas de consultoria de TI? 

 

Esta dissertação, portanto, se apoia no estudo das fontes de vantagem competitiva a 

partir dos recursos internos da empresa, em que a heterogeneidade é um fenômeno originado, 

primariamente pelos recursos e capacidades internas da empresa (WERNERFELT, 1984; 

BARNEY, 1986a), não sendo aqui considerado o setor, mas a competição entre as empresas 

na busca pela geração de maior valor econômico, (PETERAF; BARNEY, 2003). 

 

Essa abordagem baseada nos recursos internos da empresa (WERNERFELT 1984), 

identificada como visão baseada em recursos (VBR) é a adotada neste estudo, por ser 

considerada relevante para identificar e descrever os fenômenos envolvidos no seu tema. 

 

A VBR considera que a vantagem competitiva da empresa decorre da adoção de 

estratégias fundamentadas na gestão do seu conjunto de recursos e capacidades específicos 

(BARNEY; CLARK, 2007).  

 

Segundo Barney (1991), a combinação de um conjunto de recursos, específicos da 

empresa, juntamente com suas capacidades, pode levá-la à criação de valor para os clientes e 

os acionistas. 



16 

 

 

 

 

1.1 O ambiente de consultoria de TI 

 

A atividade de consultoria nasceu primeiramente por intermédio de especialistas em 

áreas contábeis e jurídicas. Engenheiros, advogados e contadores começaram a atuar como 

agentes externos, detentores de um conhecimento específico, auxiliando as empresas na 

resolução dos problemas, entre outros aqueles originados no processo de expansão, buscando 

trazer resultados para o cliente, levando conhecimentos específicos de áreas e ajuda na 

elaboração de projetos. Durante o século XX novos adventos ampliaram as frentes de atuação 

dos consultores: as transformações no espaço contábil, as ideias de gestão empresarial 

japonesas, as normatizações e a TI são exemplos de novas “especialidades” que demandaram 

serviços de consultoria. 

 

A Pesquisa de Serviços de Tecnologia da Informação – PSTI (IBGE 2009) analisou 

1.799 empresas de TI com 20 ou mais pessoas ocupadas constantes do cadastro de empresas 

do IBGE e os produtos e serviços por elas ofertados. Constituindo-se como um dos segmentos 

mais modernos e dinâmicos da economia, os serviços de tecnologia da informação abrangem 

grande diversidade de produtos e serviços que se encontram em constante competição. Ainda 

segundo pesquisa realizada pelo IBGE (2009), a receita bruta de serviços e subvenções das 

empresas de tecnologia da informação com 20 ou mais pessoas ocupadas totalizou R$ 39,4 

bilhões no ano de 2009. Os três principais produtos e serviços das empresas de TI pesquisadas 

foram responsáveis por uma receita de R$ 16,9 bilhões, ou seja, 43,0% do total. São eles: 

 

 “desenvolvimento e licenciamento de uso de software customizável 

(personalizável) próprio, desenvolvido no País”, que, ao gerarem uma receita de 

R$ 5,9 bilhões, representaram 14,9% do total; 

 

 “consultoria em sistemas e processos em TI”, que, com uma receita de R$ 5,6 

bilhões, participou com 14,1% do total; e 

 

 “software sob encomenda - projeto e desenvolvimento integral ou parcial”, com 

uma receita de R$ 5,5 bilhões, ou seja, 14,0% da receita gerada pelas empresas 

pesquisadas. 
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Entre os principais produtos de serviços das empresas de TI estão os de consultoria, 

conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Principais produtos de serviços de tecnologia da informação - Brasil – 2009 

 

Produtos de serviços 

Receita bruta e subvenções 

Valor 

(1.000.000 R$) 

Percentual 

(%) 

Total 

 
39.350 100,0 

Desenvolvimento e licenciamento de uso de software customizável (personalizável) próprio, 

desenvolvido no País 
5.856 14,9 

Consultoria em sistemas e processos em tecnologia da informação 5.558 14,1 
Software sob encomenda - projeto e desenvolvimento integral ou parcial 5.493 14,0 

Processamento de dados (inclusive entrada de dados e gestão de banco de dados de terceiros) 4.748 12,1 
Suporte e manutenção de software 3.320 8,4 

Representação e/ou licenciamento de uso de software customizável (personalizável) 

desenvolvido por terceiros, no exterior 
2.911 7,4 

Desenvolvimento e licenciamento de uso de software não customizável (não personalizável) 

próprio, desenvolvido no País 
1.491 3,8 

Representação e/ou licenciamento de uso de software não customizável (não personalizável) 

desenvolvido por terceiros, no exterior 
1.449 3,7 

Redes e integração em tecnologia da informação - projeto e/ou desenvolvimento 1.274 3,2 
Portais/provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 1.175 3,0 

 

Gestão de serviços de tecnologia da informação 
753 1,9 

Serviços de manutenção e reparação de computadores, periféricos e equipamentos de 

informática 
740 1,9 

Outros serviços de suporte técnico em tecnologia da informação (recuperação de dados e 

arquivos danificados, serviços especializados na recuperação de informações nas mídias 

eletrônicas, etc.) 

595 1,5 

Representação e/ou licenciamento de uso de software customizável (personalizável) 

desenvolvido por terceiros, no País 
469 1,2 

Hospedagem de sites (web hosting); hospedagem de aplicações ou serviços de transferência 

contínua de som e imagem através da Internet 
416 1,1 

Outros produtos de serviços 3.103 7,8 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa de 

Serviços de Tecnologia da Informação 2009. 

 

 

Em outra pesquisa divulgada no Blog da NComputing no Brasil (2011), o Gartner 

Group elaborou um relatório com as dez prioridades que os CIOs deveriam focar durante o 

ano de 2011. De acordo com o estudo, são elas: computação nas nuvens, virtualização, 

tecnologias móveis, gerenciamento de TI, Business Inteligence (BI), rede de voz e 

comunicação de dados, aplicações corporativas, tecnologias colaborativas, infraestrutura e 

web 2.0, respectivamente. Neste panorama, os CIOs deveriam adotar os serviços de 
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computação nas nuvens antes do esperado. Atualmente, 3% das corporações possuem a 

maioria da sua TI na computação nas nuvens. Porém, ao longo de quatro anos, os CIOs 

acreditam que este número aumente para 43%. O relatório foi estabelecido com base em uma 

pesquisa realizada entre setembro e dezembro de 2010, com os principais executivos de TI de 

2014 empresas do setor público e privado, em 50 países. 

 

De acordo com a vice-presidente do Programa Executivo do Gartner para a América 

Latina, Ione de Almeida Coco, o relatório aponta a necessidade de se adotar novas 

infraestruturas baseadas em computação nas nuvens e virtualização. Acrescenta ela: “Por este 

motivo, ambas as tecnologias foram destacadas pelos CIOs como prioridade para 2011, até 

mesmo porque são meios viáveis em prol da redução de custos em TI” (BLOG, 2011). 

 

Ainda segundo informações obtidas no Blog da NComputing, os provedores de TI 

lidarão com um ambiente desafiador em 2011, já que as pequenas e médias empresas vêm 

examinando cuidadosamente todos os investimentos, além de continuar impulsionando as 

empresas a prepararem-se para novos e diferentes desafios em um mercado altamente 

competitivo (BLOG, 2011). 

 

Dentre os diversos segmentos da economia nacional atendidos pelas empresas de 

consultoria de TI, destaca-se o setor de serviços como o principal demandante desses serviços, 

sendo responsável pela geração de 51,8% das receitas brutas, conforme ilustra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Distribuição da receita bruta e subvenções das empresas de serviços de 

tecnologia da informação com 20 ou mais pessoas ocupadas, por segmentos 

de atuação - Brasil - 2009 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa de 

Serviços de Tecnologia da Informação 2009. 
 

 

Segundo relatório do IT Services Tracker divulgado no Blog do IDC, a falta de 

profissionais de TI, em especial na parte central da pirâmide, continua pressionando os custos 

finais dos projetos de TI (BLOG, 2012). 

 

Ainda segundo o Blog do IDC, aliado a esta falta de profissionais, a expectativa de 

aumento de contratações no modelo “as a service” em temas mais básicos como (e-mail, 

ferramentas de colaboração) e contratações mais complexas como CRM, BI e ERP, e da 

chegada de players internacionais, começa a incrementar a contratação por serviços. 

 

Para atender tais demandas e conceber diferenciais que gerem vantagem competitiva, 

as empresas de consultoria de TI têm promovido fusões/aquisições, conforme identificado 

pelo IDC entre as 10 (dez) maiores empresas que atuam na cidade de São Paulo, em termos de 

receita. Como exemplo, pode-se destacar a compra da CPM Braxis pela Capgemini, a fusão 

entre a HP e a EDS, e da Indra com a Politec (BLOG, 2010). 
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A seguir, é apresentada a lista das 10 maiores consultorias de TI do Brasil em 2010, 

conforme identificado pelo IT Services Tracker do IDC: 

 

1 - Accenture; 

2 - IBM; 

3 - Promon Logicalis; 

4 - Capgemini; 

5 - Oracle Corporation; 

6 - Pricewaterhouse Coopers; 

7 - HP; 

8 - Indra; 

9 - Medidata; e 

10 - Spread. 

 

Face ao exposto, a seguir é destacada a questão de pesquisa, bem como os objetivos do 

trabalho de pesquisa propostos, que norteiam o seu desenvolvimento. 

 

1.2 Questão de Pesquisa 

 

Como as empresas de consultoria de TI utilizam seus recursos e capacidades na busca 

da vantagem competitiva?  

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Identificar que recursos e capacidades as empresas de consultoria de TI utilizam 

voltados ao aproveitamento de oportunidades e redução de ameaças visando à vantagem 

competitiva, do ponto de vista dos seus gestores. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

(1) Caracterizar os recursos e capacidades mais relevantes envolvidos na busca da 

vantagem competitiva; 

 

(2) Identificar oportunidades e ameaças voltadas a estratégias de atuação das empresas. 

 

O interesse deste estudo não está na tecnologia da informação (TI), e sim nas empresas 

que atuam no mercado de TI, no que tange os recursos, considerados parceiros do negócio, 

capazes de influenciar na formulação e implementação dos objetivos estratégicos, inovando e 

suportando o crescimento das organizações. 

 

 Esta dissertação está estruturada em capítulos e são apresentados de maneira sucinta a 

seguir.  

 

O capítulo 1 apresenta um breve cenário do setor de atuação das consultorias de TI e 

dos principais serviços prestados por elas. 

 

O capítulo 2 contempla a revisão da literatura com os conceitos básicos, ligados ao 

objetivo do trabalho, tais como visão baseada em recursos, recursos estratégicos, 

competências, capacidades e capacidades dinâmicas, o modelo VRIO, vantagem competitiva, 

valor criado para o cliente e apropriado pela empresa, oportunidades, ameaças e estratégias.  

 

No capítulo 3 são apresentados os procedimentos metodológicos e as justificativas da 

escolha do método qualitativo e da análise de conteúdo. 

 

O capítulo 4 contém a análise e interpretação dos resultados e categorias identificadas 

conforme os objetivos específicos e o capítulo 5 as limitações do estudo. 

 

Nos capítulos finais são apresentadas as considerações finais dos resultados obtidos no 

sexto capítulo e as recomendações para estudos futuros no sétimo capítulo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico foi estruturado em duas seções que estabelecem a conexão com 

os dois objetivos específicos do estudo, de maneira a garantir a consistência do estudo. 

 

Nesse sentido, a primeira seção considera os conceitos referentes à VBR e o 

entendimento desta sobre recursos, capacidades na busca da vantagem competitiva. Na 

segunda seção são apresentados conceitos de oportunidades, ameaças e estratégicas, também 

dentro da VBR. 

 

2.1 Visão Baseada em Recursos 

 

A Visão Baseada em Recursos - VBR (Resource Based View - RBV, em inglês), como 

uma das abordagens mais expressivas da administração estratégica, enfoca a vantagem 

competitiva decorrente da gestão dos seus recursos e capacidades, cuja visão destaca a 

empresa como um conjunto de recursos e capacidades que a diferencia das demais 

concorrentes (BARNEY; CLARK, 2007). 

 

A abordagem baseada nos recursos internos da empresa foi inaugurada por Wernerfelt 

(1984) para quem o posicionamento de mercado e de produtos apregoados pela visão 

estruturalista, na verdade, refletem um portfólio de recursos detidos por ela. Assim, a 

competição poderia ser entendida tanto do ponto de vista do mercado quanto pela análise dos 

recursos no interior de uma empresa. 

 

De acordo com Barney (1991), a VBR postula que a combinação de um conjunto de 

recursos, que sejam específicos da empresa, juntamente com suas capacidades, pode levá-la à 

criação de valor para os clientes e acionistas. Conforme Barney e Hesterly (2011), a empresa 

que possui um conjunto exclusivo de recursos e capacidades, difíceis e caros para serem 

imitados, pode obter uma vantagem competitiva. 

  

Os fundamentos da VBR devem muito ao trabalho de Penrose (1959), nomeadamente, 

à sua conceitualização da empresa como “um conjunto de recursos produtivos”, que envolve e 

abrange inclusive recursos intangíveis: o conhecimento e competência das pessoas envolvidas 
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no processo produtivo, habilidades gerenciais diferenciadas, cultura da organização e vários 

outros recursos que contribuem para o processo produtivo. 

 

De acordo com a perspectiva da VBR, as competências distintivas da empresa 

baseiam-se nos seus recursos e capacidades, que podem ser representados por ativos 

tangíveis, tais como sistemas de distribuição, invenções patenteadas ou economias de escala 

ou por ativos intangíveis, tais como reputação, imagem de marca ou o potencial dos recursos 

humano. As empresas expandem-se utilizando estes recursos pré-existentes (PENROSE, 

1959). 

 

Na visão baseada em recursos, as organizações são vistas como um conjunto de 

recursos e capacidades que não podem ser livremente compradas e vendidas no mercado, 

segundo Wernerfelt (1984). Para esse autor, um aumento na lucratividade das empresas pode 

ser mais bem explicado por seus recursos do que por sua posição de mercado. 

 

A VBR pressupõe a existência de duas condições básicas para os recursos gerarem a 

vantagem competitiva (BARNEY, 1991): 

 

 Heterogeneidade, a qual pode ser entendida como a posse de recursos 

heterogêneos, diferenciados, de modo que os concorrentes não possam facilmente 

obter, em oposição a recursos homogêneos, os quais são facilmente imitáveis e 

comercializáveis; 

 

 Imobilidade dos recursos, em que os recursos possuídos pelas empresas não devem 

ser facilmente móveis, pois uma vez que sejam, todos poderão ter acesso, não 

configurando um recurso único, idiossincrático. 

 

Corroboram com Barney (1991), Foss e Knudsen (2003), ao afirmar que a VBR se 

apoia em duas generalizações empíricas. A primeira diz respeito à heterogeneidade dos 

recursos como causa das diferenças entre empresas. Significa que a vantagem competitiva 

está fundamentada não apenas em recursos, mas em recursos que levem à criação da maior 

valor econômico que aquele criado pelos concorrentes (BARNEY, 2001). A segunda 

generalização diz respeito à estabilidade da heterogeneidade, ou imobilidade dos recursos. 
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Significa que a condição de heterogeneidade dos recursos deve ser duradoura para que a 

vantagem competitiva perdure no tempo. 

 

Segundo Barney e Clark (2007), diferentemente do paradigma da organização 

industrial que explica a heterogeneidade da empresa pelo impacto do poder de mercado 

(PORTER, 1979), na VBR a heterogeneidade da firma é explicada pelo critério da eficiência 

(DEMSETZ, 1982). 

 

Vasconcelos e Cyrino (2000) observam que a abordagem da VBR realiza uma 

inversão da lógica apregoada pela teoria clássica, fundamentada na primazia do mercado, para 

reconhecer a vantagem competitiva nos recursos internos da empresa. 

 

A predominância da heterogeneidade dos recursos internos como causa para a 

vantagem competitiva tornou-se uma abordagem que ganhou forca nos anos 90, tanto na 

literatura mundial quando nacional (ARAGÃO; OLIVEIRA, 2007; WALTER; SILVA, 2007; 

WALTER; BAPTISTA; AUGUSTO, 2008; SERRA et al., 2008) após um longo período em 

que a perspectiva dominante baseava-se na visão de que o potencial de lucros deveria ser 

decidido pela interação das forças do mercado, por critérios objetivos, numa pressuposição de 

um mercado estável para a indústria do presente e, regido por uma racionalidade que 

permitiria gerir o futuro. 

 

Peteraf e Barney (2003) defendem que o objetivo da VBR é prover uma explicação 

para as diferenças na criação de valor entre empresas, tomando como nível de análise os 

recursos e as capacidades controlados por elas. Seu foco difere das abordagens que estudam a 

indústria ou os grupos estratégicos, nos quais os fatores externos como estrutura de mercado, 

instituições ou interações estratégicas são levadas em conta. Os autores afirmam também que 

a consideração a múltiplos níveis de análise contribuem para os estudos da heterogeneidade 

das empresas, pois os fatores determinantes da vantagem competitiva são explicados tanto por 

forças no nível da indústria, dos grupos estratégicos quanto das empresas. 

 

Segundo Acedo, Barroso e Galan (2006), a VBR pode ser dividida em dois grandes 

grupos de conceitos – o primeiro designado como “clássico” e o outro como “extensão”. O 

primeiro integra todos os papéis centrais da VBR, incluída a perspectiva de capacidades 
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dinâmicas, o segundo se baseia em papéis aplicados nos fundamentos da VBR para diferentes 

campos ou disciplinas, incluindo ambiente, recursos humanos, gerenciamento da qualidade 

total e marketing. Neste trabalho ambos os conceitos são considerados. 

 

O resultado do estudo das principais tendências das visões dentro do RBT segundo 

(ACEDO; BARROSO; GALAN, 2006) mostram a presença da visão baseada em recursos, da 

visão baseada no conhecimento e visão relacional. 

 

2.2 Recursos Estratégicos 

 

Wernerfelt (1984) define recursos como sendo qualquer coisa que pode ser pensada 

como um ponto forte ou uma fraqueza de uma dada empresa. 

 

Barney (1986, 1991, 1991a) afirma que os recursos de uma empresa são ativos, 

capacidades, processos organizacionais, conhecimento, informação e atributos controlados 

pela empresa, que a mesma é capaz de combinar para implementar estratégias que melhorem 

sua eficiência e eficácia. 

 

De acordo com Amit e Schoemaker (1993), os recursos da empresa são definidos 

como os estoques de fatores disponíveis que são possuídos e controlados pela empresa. Tais 

recursos são convertidos em produtos finais ou serviços pelo amplo uso de outros ativos da 

empresa tais como: tecnologia, sistemas de informações gerenciais, sistemas de incentivo, 

confiança entre gerenciamento e trabalho, e mais. 

 

Teece, Pisano e Schuen (1997) definem recursos como ativos específicos de uma 

empresa que são difíceis, senão impossíveis de imitar. 

 

Uma premissa básica da VBR é que os recursos são distribuídos de forma heterogênea 

entre as empresas (BARNEY, 1991), no entanto, como resultado da distribuição heterogênea 

de recursos, diferentes organizações se diferenciam em suas habilidades em fazer uso do 

potencial dos recursos estratégicos (ANDERSÉN, 2001). 
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Barney (1995) reconhece que distinções podem ser feitas entre os termos recursos, 

competências e capacidades, contudo ele as considera irrelevantes para os propósitos da VBR, 

e por isso defende a adoção dos termos indistintamente. 

 

Penrose (1959) e Barney (1991) convergem na identificação de três categorias 

genéricas de recursos: (1) recursos físicos, como plantas e equipamentos; (2) recursos 

humanos, que abrange toda a equipe técnica e também os executivos da empresa e (3) 

recursos organizacionais, formados pelas normas e rotinas que coordenam os recursos físicos 

e humanos de modo produtivo. 

 

Barney (1991) e Hall (1992), Hitt, Ireland e Hoskinsson (2008) entendem que existem 

dois tipos distintos de recursos: os recursos tangíveis e intangíveis, sendo que os recursos 

tangíveis são os bens que podem ser vistos e quantificados, como exemplos, têm-se: a 

capacidade de levantar capital, ponto de localização da fábrica, equipamentos de produção e 

acesso a matérias-primas, e os recursos intangíveis que são bens que se encontram 

profundamente enraizados na história da empresa e que se acumularam com o passar do 

tempo, como exemplos os autores citam: conhecimentos, confiança recíproca entre gerentes e 

empregados ou associados, idéias, capacidade de inovação, capacidades gerenciais, rotinas 

organizacionais, capacidades científicas, reputação da empresa em relação a seus bens e 

serviços, e as formas pelas quais interage com empregados, clientes e fornecedores. 

 

Segundo Kristandl e Bontis (2007), recursos intangíveis são recursos estratégicos que 

possibilitam à organização criar valor sustentável, mas não estão disponíveis para um grande 

número de empresas (raridade). Eles proporcionam benefícios potenciais futuros, os quais não 

podem ser apropriados por outros (apropriabilidade), e não são imitáveis pelos competidores, 

ou substituídos por outros recursos. Eles não são comercializados ou transferidos por fatores 

de mercado (imobilidade) devido ao controle corporativo. 

 

Hitt, Ireland e Hoskinsson (2008) afirmam que o ambiente interno é composto por 

recursos, capacidades e competências essenciais. Os recursos são as entradas do processo 

produtivo e podem ser classificados em recursos tangíveis equipamentos, instalações, capital 

da empresa, entre outros e intangíveis gestores talentosos, cultura organizacional, capital 

intelectual, entre outros, (GRANT, 1991). 
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Segundo Foss e Knudsen (2003), a noção de recurso tem sido ampliada, admitindo-se 

que seu valor é dependente, pelo menos em parte, de condições ambientais. 

 

A gestão de recursos e competências é uma fonte de vantagem competitiva para uma 

empresa em relação a seus concorrentes. Isso porque a competitividade e a obtenção de 

retornos superiores à média dependem da capacidade da empresa em gerir seus recursos de 

forma mais eficiente e eficaz do que seus concorrentes (PENROSE, 1959; BARNEY, 1991; 

GRANT, 1991; PETERAF, 1993; AMIT; SCHOEMAKER, 1993).  

 

Dierickx e Cool (1989) destacam que os recursos essenciais para a vantagem 

competitiva não são, necessariamente, comprados em mercados imperfeitos de fatores de 

produção (BARNEY, 1986a), mas podem ser acumulados ao longo do tempo pela empresa, 

com base nas suas escolhas. Tais recursos “são idiossincráticos, não transferíveis e não 

imitáveis, pois não são negociáveis entre empresas” (BANDEIRA DE MELO; CUNHA, 

2006). 

 

Para que sejam considerados fontes de vantagem competitiva, Barney (1991) 

estabelece quatro atributos que os recursos devem possuir: devem ser valiosos; raros; 

imperfeitamente imitáveis; e de difícil substituição, o que ficou conhecido como modelo 

VRIN, e posteriormente VRIO, que serão tratados mais adiante. 

 

Posteriormente, Barney e Clark (2007), ao reafirmarem que nem todos os recursos 

podem ser utilizados estrategicamente como fontes de vantagem competitiva, apresentaram 

uma outra versão dos seus atributos, quais sejam, serem valiosos, raros, difíceis de imitar e 

estarem alinhados com estratégia da organização, cuja nova versão passou a ser conhecida 

como VRIO, a ser tratada adiante com mais detalhes e utilizada como instrumento de análise 

neste estudo. 

 

O conceito operacional de recursos estratégicos para o negócio de consultoria de TI 

adotado neste estudo é o de Amit e Shoemaker (1993), que os define como sendo os estoques 

de ativos tangíveis e intangíveis disponíveis possuídos e controlados pela empresa 

convertidos pela empresa, inerentes com a produção do seu serviço a serem apontados pelos 

gestores. 
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2.3 Competências, Capacidades e Capacidades Dinâmicas 

 

Na literatura, o conceito ‘competências’ confunde-se com o próprio conceito de 

capacidades (capabilities em inglês), e por vezes são tratados como sinônimos, uma vez que 

não existe consenso entre os diversos autores da VBR. Igualmente as diferentes formas de 

tradução, e talvez de interpretação da palavra inglesa capability também tenha contribuído 

para as confusões com os termos competência e capacidade. 

 

São apresentados neste trabalho, os conceitos de competências, capacidades e 

capacidades dinâmicas de forma distinta, conforme adotado por alguns autores da VBR. 

 

Para os autores Prahalad e Hamel (1990, 1995), as competências organizacionais são 

identificadas como raízes da estratégia competitiva. Quando estas são bem desenvolvidas, elas 

são difíceis de serem imitadas e têm o valor que agregam amplamente, são percebidas pelo 

consumidor, garantem competitividade e proporcionam o acesso potencial da empresa a uma 

grande variedade de mercados. 

 

Prahalad e Hamel (1990) preferem utilizar o que na terminologia de Wernerfelt (1995) 

constitui um tipo específico de recurso, isto é, a competência central ou core competence. 

Para os primeiros autores, a competência central consiste na aprendizagem coletiva da 

organização, especialmente como coordenar diferentes competências produtivas e integrar 

correntes múltiplas de tecnologia. 

 

Mahoney e Pandian (1992) definem competências como sendo um conjunto de regras 

substantivas e rotinas utilizadas pela alta gerência da empresa. 

 

Teece; Pisano e Shuen (1997) definem a competência de uma empresa como o 

conjunto de habilidades tecnológicas diferenciadas, ativos complementares, rotinas e 

capacidades organizacionais que proporcionam a base para a capacidade competitiva de um 

negócio em particular. 

Os conceitos de competências segundo Hitt, Ireland e Hoskinsson (2008), emergem 

com o tempo, por meio de um processo organizacional que objetiva acumular e aprender a 

dispor os diferentes recursos e capacidades.  
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Dentre todos os recursos e capacidades, apenas alguns formarão base para a vantagem 

competitiva. Segundo Barney (1991) e Hitt, Ireland e Hoskinsson (2008), para que um recurso 

ou capacidade se torne uma competência essencial, ele deve apresentar quatro atributos: ser 

valioso, para que possa explorar oportunidades e neutralizar ameaças; ser raro, no sentido de 

representar um diferencial entre a empresa e seus concorrentes; ser imperfeitamente imitável; 

e não ter equivalentes estratégicos. 

 

Os autores Prahalad e Hamel (1998) afirmam que em um mercado altamente 

competitivo as competências essenciais (figura 1) são aquelas que diferenciam as 

organizações no âmbito concorrencial, ao trazer oportunidades de realização e alicerçar assim 

uma vantagem competitiva sustentável ao longo do tempo. 

 

Barney (1991) foi corroborado por Johnson, Scholes e Whittington (2007) e Hitt, 

Ireland e Hoskinsson (2008) ao considerar competências essenciais como as atividades e 

processos por meio dos quais os recursos são utilizados para atingir vantagem competitiva de 

forma que outros não possam imitar ou obter. 

A Figura 1 apresentada a seguir destaca as raízes da competitividade de Prahalad e 

Hamel (1998), que demonstra as competências essenciais para a obtenção da vantagem 

competitiva: 
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Figura 1 - Raízes da competitividade. 

 

Fonte: adaptado de Prahalad e Hamel (1998, p. 298). 

 

Segundo Grant (1991), capabilidade é a habilidade de um grupo de recursos para 

executar alguma tarefa ou atividade, que se traduz na fonte principal de vantagem competitiva 

da empresa. 

 

Amit e Schoemaker (1993) definem capabilidades como tipos de recursos especiais 

organizacionais específicos, que são incorporados e não transferíveis da empresa, cujo 

propósito é melhorar a produtividade de outros recursos. Ainda segundo os autores, as 

capabilidades referem-se à capacidade de a empresa utilizar recursos, normalmente 

combinados com processos organizacionais, para efetivar um fim desejado. Em essência, uma 

rotina, ou um número de rotinas que interagem Grant (1991). 

 

Para Prahalad e Hamel (1995), as capacidades consideradas ao mesmo tempo valiosas, 

raras, difíceis de imitar e sem equivalentes estratégicos foram denominadas pela literatura de 

capacidades estratégicas. 

 

No quadro 1 a seguir estão identificados os critérios que identificam as capacidades 

estratégicas ou essenciais. 
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Quadro 1 - Os quatro critérios utilizados na identificação das capacidades estratégicas 

 

Fonte: Hitt; Ireland e Hoskinsson (2008). 

 

Ainda segundo Prahalad e Hamel (1995), uma capacidade deve satisfazer três critérios 

para ser denominada capacidade essencial, quais sejam: o valor percebido pelo cliente, a 

diferenciação entre concorrentes e a capacidade de expansão. 

 

Teece, Pisano e Shuen (1997) definem capabilidade de uma organização como sendo a 

habilidade potencial demonstrada para enfrentar situações de oposição ou de competição, seja 

o que implique que deva ser feito. 

 

Helfat e Peteraf (2003) conceituam capabilidade como a capacidade de uma 

organização para realizar um conjunto coordenado de tarefas, utilizando os recursos 

organizacionais, com o propósito de alcançar um resultado final específico. 

 

Capabilidades para Smith (2008) é um conjunto de processos de negócios 

estrategicamente entendidos que a organização pode fazer bem repetidamente, sendo esta a 

chave para conectá-los às reais necessidades dos clientes. 

 

  

•Ajudam a empresa a neutralizar ameaças ou a explorar 
oportunidades. 

Capacidades Valiosas 

•Não existem em um grande número de empresas. Capacidades Raras 

 

•História: uma cultura organizacional ou marca singular e 
valiosa; 

• Ambiguidade causal: as causas e os usos de uma aptidão 
não são claramente definidos; 

•Complexidade social: relações interpessoais, confiança e 
camaradagem entre os administradores, fornecedores e 
clientes. 

 

Capacidades Difíceis de Imitar 

•Não existe equivalente estratégico. Capacidades Insubstituíveis 
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Segundo Hitt, Ireland e Hoskinsson (2008), as capacidades resultam da combinação de 

recursos e são representadas pela habilidade que a empresa tem de organizar os recursos e 

integrá-los propositadamente para alcançar uma condição final desejada. As capacidades são 

fatores críticos na busca da competitividade estratégica e baseiam-se no desenvolvimento, 

transporte e intercâmbio de informações e conhecimentos por meio do capital humano da 

empresa.  

 

Já os conceitos de capabilidades são definidos por Barney e Hesterly (2011) como um 

subconjunto de recursos de uma empresa, definidos como tangíveis e intangíveis, que lhe 

permita aproveitar ao máximo outros recursos que controla. 

 

As capacidades também vão sendo fortalecidas por meio de seu uso continuado, 

tornando-se mais difíceis de serem imitadas pela concorrência (HITT; IRELAND; 

HOSKINSSON, 2008). Seu uso adequado envolve um grande complexo modelo de 

coordenação entre pessoas e entre pessoas e outros recursos (GRANT, 1991). 

 

Ressalta-se ainda neste trabalho o conceito de capacidades dinâmicas formulado por 

alguns autores como sendo a flexibilidade e a inovação, aliadas à capacidade dos gestores de 

coordenar e redefinir competências organizacionais são marcas de empresas vencedoras 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). Essa habilidade para alcançar novas formas de vantagem 

competitiva é chamada por Teece, Pisano e Shuen (1997) de capacidade dinâmica. 

 

Eisenhardt e Martin (2000) conceituam capabilidades dinâmicas como: 

 

The form’s processes that use resources – specifically the processes to 

integrate, reconfigure, gain and release resources – to match and even create 

market change. Dynamic capabilities thus are the organizational and strategic 

routines by which firms achieve new resource configurations as markets 

emerge, collide, split, evolve, and die. (EISENHARDT; MARTIN, 2000, p. 

1107). 

 

Para Johnson, Scholes e Whittington (2007), as capacidades dinâmicas são as 

habilidades de uma organização em desenvolver e mudar competências para atender às 

necessidades de ambientes que mudam rapidamente. 
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A seguir é apresentado o Quadro 2, no qual foram sintetizados os conceitos de 

competências, capacidades e capacidades dinâmicas, conforme abordados pelos autores aqui 

versados. 

 

Quadro 2 - Síntese dos conceitos: competências, capacidades e capacidades dinâmicas 

Síntese dos conceitos : Competências, Capacidades e Capacidades Dinâmicas 

 Autor  Conceitos Similares e Complementares  

Competências 
 

Teece; Pisano; 

Shuen (1997) 

Prahalad; Hamel 

(1990)  

Johnson; Scholes; 

Whittington (2007)  

Barney (1991) 

Hitt; Ireland ; 

Hoskinsson (2008) 

Mahoney ; Pandian 

(1992)  

 

- Conjunto de habilidades tecnológicas diferenciadas, rotinas e 

capacidades organizacionais que proporcionam competitividade; 

 

- Emergem com o acúmulo e disposição de recursos por meio de 

processos organizacionais ao longo do tempo; 

 

- Atividades e processos nos quais os recursos são utilizados 

para atingir vantagem competitiva, devendo, no entanto, 

apresentar 4 (quatro) atributos: serem valiosos, raros, 

imperfeitamente imitáveis e não terem equivalentes estratégicos; 

 

 - Conjunto de regras e rotinas utilizadas pela alta gerência. 

 

Prahalad; Hamel 

(1998)  

 

- São as raízes da estratégia organizacional, devendo ter valor 

percebido pelos clientes, diferenciação entre concorrentes e 

capacidade de expansão.  

 

Day; Reibestein 

(1999)  

- A distinção garante a sustentabilidade da empresa, devendo ter 

valor, ser durável, apresentar ambiguidade causal, não ser de 

fácil duplicação e ser apta a gerar retaliação. 

 

Prahalad; Hamel 

(1995)  

- Consiste na aprendizagem coletiva da empresa, especialmente 

como coordenar diferentes competências produtivas e integrar 

correntes múltiplas de tecnologia.  

 

Baker et al. (1997)  - Existem 4 (quatro) interpretações identificadas: estratégica, 

distinta, funcional e individual.  
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Síntese dos conceitos : Competências, Capacidades e Capacidades Dinâmicas 

Capacidades 

(capabilidades) 
 

Prahalad; Hamel 

(1995)  

Hitt; Ireland; 

Hoskinsson (2008) 

- Considerados valiosos, raros, difíceis de imitar sem 

equivalente estratégico (capacidades essenciais), sendo 

fortalecidas por meio de seu uso continuado. 

Hitt; Ireland; 

Hoskinsson (2008) 

Barney; Hesterly 

(2011)  

- Combinação de recursos, representados pela habilidade em 

organizá-los e integrá-los em uma condição final desejada, 

baseadas no desenvolvimento, transporte e intercâmbio de 

informações e conhecimentos, por meio do capital humano da 

empresa; 

 

- Subconjunto de recursos de uma empresa (tangíveis e 

intangíveis), que permitem o aproveitamento de outros recursos 

por ela controlados.  

 

Amit ; Schoemaker 

(1993)  

Grant (1991) 

Helfat; Peteraf 

(2003) 

Barney (1991) 

Teece; Pisano; 

Shuen (1997) 

Smith (2008) 

- Tipos de recursos especiais organizacionais que são 

incorporados e não transferíveis da empresa visando melhorar a 

produtividade de outros recursos, combinando-os com processos 

organizacionais para efetivar um fim desejado; 

 

- Em essência, uma rotina, ou um número delas que interagem; 

 

- Habilidade de uma empresa para realizar um conjunto 

coordenado de tarefas, utilizando recursos organizacionais, 

visando alcançar um resultado específico; 

 

- Habilidade de um grupo de recursos para executar alguma 

tarefa ou atividade como fonte principal de vantagem 

competitiva da empresa; 

 

- Conjunto de processos de negócios estrategicamente 

entendidos que a empresa pode fazer bem repetidamente, sendo 

a chave para conectá-los às necessidades dos clientes.  

 

Capacidades 

Dinâmicas 

Teece; Pisano; 

Shuen (1997) 

Johnson; Scholes; 

Whittington (2007)  

- São ativos chave da empresa, devendo ter flexibilidade e 

inovação, aliadas a habilidade de coordenar e redefinir 

competências organizacionais; 

 

- São habilidades de uma empresa em desenvolver e mudar 

competências para atender necessidade de ambientes que 

mudam rápido.  

 

Eisenhardt; Martin 

(2000)  

- São rotinas organizacionais e estratégicas, pelas quais as 

empresas alcançam novas configurações de recursos assim que 

mercados emergem, colidem, evoluem e morrem.  

 

Fonte: O autor 

 

Para efeito deste estudo, a definição operacional de capacidades considera o 

posicionamento de Barney (1995) ao não fazer distinção entre os termos competências, 

capacidades e capacidades dinâmicas. 
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O conceito operacional adotado neste trabalho tem por base as definições de Teece; 

Pisano; Shuen (1997), Prahalad; Hamel (1990), Johnson; Scholes; Whittington (2007), Hitt; 

Ireland; Hoskinsson (2008) e Mahoney; Pandian (1992), em que as capacidades são 

identificadas como a aprendizagem coletiva, que tem a habilidade de integrar um conjunto de 

múltiplas tecnologias e capacidades organizacionais que proporcionam competitividade entre 

as empresas de consultoria de TI, a serem apontadas pelos gestores. 

 

2.4 O Modelo VRIO de Análise de Recursos e Capacidades 

 

O modelo VRIO de Barney (1991, 1995, 2001) tem o objetivo de avaliar o potencial 

de competitividade dos recursos e capacidades, conforme visto nos itens anteriores. 

 

O modelo VRIO, foi uma revisão do modelo VRIN, que apresentou inicialmente 

quatro atributos essenciais para que os recursos pudessem ser considerados como fontes de 

vantagem competitiva, quais sejam: valiosos, raros, difíceis de imitar e não substituíveis, 

sendo este último atributo alterado por “organização” (BARNEY; CLARK, 2007) 

(BARNEY; HESTERLY, 2011). 

 

As iniciais do modelo VRIO significam: 

 

V = Valioso; 

R = Raro; 

I = Imitabilidade; e 

O = Organização. 

 

A seguir, são detalhados cada um dos atributos essenciais do modelo VRIO: 

 

Valioso 

 

Os recursos de uma empresa são valiosos quando permitem implementar estratégias 

que visem a melhora da eficiência e eficácia da empresa, exploram oportunidades e 

neutralizam ameaças (BARNEY; HESTERLY, 2011). 
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Conforme Barney e Clark (2007), o valor é um atributo do recurso e também um 

atributo dos produtos e serviços oferecidos aos clientes, além da própria medida de 

diferenciação da vantagem competitiva da empresa, sendo que a maioria desses recursos 

valiosos não são negociáveis no mercado, mas construídos e acumulados no interior da firma 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

 

Johnson, Scholes e Whittington (2007) definem que o valor está diretamente 

relacionado à vantagem competitiva, que se dá por intermédio do atendimento das 

necessidades e expectativas dos clientes. 

 

Este trabalho adotou como base de conceito operacional as definições de Barney e 

Clark (2007) e Barney e Hesterly (2011), em que recursos valiosos estão associados à geração 

dos benefícios que são percebidos pelos clientes, podendo também gerar diminuição dos 

custos econômicos da empresa de consultoria de TI. 

 

Raro 

 

Segundo Wernerfelt (1984), a raridade é o segundo atributo essencial para um recurso 

ser considerado como uma fonte de vantagem competitiva. 

 

Para Barney (1991), recurso raro é aquele controlado por um pequeno número de 

empresas concorrentes e tende a se tornar uma fonte de vantagem competitiva, porém, se o 

recurso ou capacidade for escasso, não gerar valor, não será um recurso estratégico. 

(BARNEY, 1991). 

 

Entretanto, a criação da vantagem competitiva para Barney e Hesterly (2011) decorre 

da raridade e não do valor de um recurso ou capacidade. Uma vez que recursos valiosos são 

responsáveis pela geração de valor econômico, a raridade desses recursos valiosos é que 

gerará a diferenciação de valor econômico (BARNEY, CLARK, 2007). 

 

Johnson, Scholes e Whittington (2007) exemplificam como recursos raros, a marca, o 

local privilegiado da instalação de uma loja de varejos, entre outros e exemplos de 

capacidades raras: a gestão da marca, relações com os clientes, dentre outros. 
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Inimitável  

 

Para Barney e Hesterly (2011), os recursos valiosos e raros de uma empresa são 

considerados fontes de vantagem competitiva sustentável, quando empresas que não os 

possuem enfrentam desvantagem competitiva para obtê-los ou desenvolvê-los. Tais recursos 

devem ser protegidos contra a imitação, seja ela na forma de duplicação direta ou 

substituição.  

 

Barney e Clark (2007) identificam três mecanismos que impedem a imitação: 

 

 Condições históricas únicas: uma empresa pode ter conseguido adquirir ou 

desenvolver seus recursos e capacidades com baixo custo devido a suas condições 

históricas; 

 

 Ambiguidade causal: empresas imitadoras podem não entender a relação entre 

recursos e capacidades controladas por uma empresa, assim como a vantagem 

competitiva dela, tornando esta relação causalmente ambígua; 

 

 Complexidade social: quando as vantagens competitivas são baseadas em 

fenômenos sociais complexos, a habilidade de imitá-los, seja por meio da 

duplicação direta, como da substituição é geralmente restrita. 

 

Organização 

 

Barney e Hesterly (2001) afirmam que o potencial de uma empresa para vantagem 

competitiva depende do valor, da raridade e da imitabilidade de seus recursos. No entanto, 

para aproveitar esse potencial, a empresa deve estar organizada para explorar seus recursos e 

suas capacidades. 
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Segundo Barney e Hesterly (2011), a quarta condição para uma empresa obter 

vantagem competitiva sustentável e estar apoiada em seus processos organizacionais. A 

questão organizacional identifica se a empresa está organizada para explorar ao máximo o 

potencial competitivo de seus recursos (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

 

Para Barney e Clark (2007) as políticas e procedimentos da empresa devem estar 

alinhados ao objetivo principal de fazer com que recursos e capacidades valiosos, raros e 

difíceis de imitar sejam explorados de forma a se tornarem fontes de vantagem competitiva. 

 

Essa condição compreende a avaliação das estruturas, dos sistemas formais e 

informais de controle gerencial e das políticas de remuneração convergentes com as 

estratégicas competitivas da empresa (BARNEY; CLARK, 2007). 

 

A relação entre o modelo VRIO e a vantagem competitiva é apresentada no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Modelo VRIO e vantagem competitiva 

 

Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011). 

 

O modelo VRIO foi adotado neste trabalho com o objetivo de avaliar o potencial dos 

recursos e capacidades considerados valiosos, raros, de difícil imitação e organizados para 

que sejam considerados fontes de vantagem competitiva entre as empresas (BARNEY; 

HESTERLY, 2001), tendo sido indicados pelos gestores das empresas de consultoria de TI 

participantes do presente trabalho. 
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2.5 Vantagem Competitiva 

 

O conceito de que a vantagem competitiva está diretamente associada ao desempenho 

superior e lucro econômico da empresa também são encontrados em Barney, 1986ª, 1991); 

Dierickx e Cool, 1989; Amit e Schoemaker (1993), Foss e Knudsen (2003), Peteraf e Barney 

(1993) e Vasconcelos e Brito (2004). 

 

Besanko et al. (2006) e Hitt, Ireland e Hoskinsson (2008) definem vantagem 

competitiva em termos do resultado da empresa no emprego combinado de seus recursos. 

Quando uma empresa (ou unidade de negócio dentro de uma empresa com múltiplas unidades 

de negócio) aufere uma taxa maior de lucro do que a taxa média de lucro de outras empresas 

disputando o mesmo mercado, a empresa possui uma vantagem competitiva nesse mercado 

(Besanko et al., 2006, p. 360). 

 

Barney e Hesterly (2011) consideram a vantagem competitiva como sendo a diferença 

do valor econômico obtido pela sua empresa, e o valor econômico obtido pelos seus 

concorrentes. Os ganhos obtidos, confiança dos clientes, dentre outros, são exemplos de 

vantagens competitivas que a empresa adquire após a criação e implementação de estratégias. 

 

A gestão de recursos e competências é uma fonte de vantagem competitiva para uma 

empresa em relação a seus concorrentes. Isso porque a obtenção de retornos superiores à 

média depende da capacidade da empresa em gerir seus recursos de forma mais eficiente e 

eficaz do que seus concorrentes (PENROSE, 1959; BARNEY, 1991; GRANT, 1991; 

PETERAF, 1993; AMIT; SCHOEMAKER, 1993).  

 

Penrose (1959) sugere que é importante focar no desenvolvimento e combinação de 

recursos para alcançar uma vantagem competitiva.  

 

Neste sentido Mahoney e Pandian (1992) afirmam que a vantagem competitiva 

sustentada pode ser resultante das capabilidades únicas em termos de know-how e habilidades 

gerenciais, que são importantes recursos de heterogeneidade. 
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Segundo Barney (1991, 1995), as organizações podem obter vantagem competitiva 

pela heterogeneidade dos recursos gerados pela organização e a sua dificuldade de imitação 

pelos seus concorrentes. Desta forma, Barney (1991) define um modelo para o entendimento 

da vantagem competitiva, utilizando os seus recursos principalmente valiosos, raros e 

inimitáveis, ilustrados na figura 2. 

 

Figura 2 - Relação entre heterogeneidade e imobilidade dos recursos, valor, raridade, 

“imitabilidade” imperfeita, “substituição” e vantagem competitiva 

Sustentável. 

 

Fonte: adaptado de Barney (1991, p.112). 

 

Peteraf (1993) vincula as noções de rendas econômicas à noção de vantagem 

competitiva no quadro conceitual da teoria dos recursos, indicando que a vantagem 

competitiva deriva da heterogeneidade de recursos das empresas e da mobilidade imperfeita 

dos recursos entre elas, reforçados por limites ex ante e ex post à competição. 

 

Barney e Clark (2007) afirmam que empresas que exploram os recursos e capacidades 

que eles já controlam na escolha e implementação de estratégias são mais propensas a obter 

vantagens competitivas do que as empresas que adquirem os recursos e capacidades que 

precisam para implementar uma estratégia em mercados mais competitivos. 
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2.5.1 Valor Criado para o Cliente e Valor Apropriado pela Empresa 

 

Peteraf e Barney (2003) afirmam que o valor é expresso em termos da diferença entre 

os benefícios percebidos ou pela disposição de pagar do cliente, por um lado, e por outro lado 

pelos custos econômicos. 

 

Barney (2011) define valor econômico como sendo a diferença entre os benefícios 

percebidos obtidos por um cliente que compra produtos e serviços de uma empresa e o custo 

econômico total desses produtos ou serviços. Portanto, o tamanho da vantagem competitiva 

de uma empresa é a diferença entre o valor econômico que ela consegue criar e aquele de suas 

rivais. 

 

Porter (1992) incorporou a criação de valor na sua definição de vantagem competitiva, 

sendo o valor sinônimo de lucratividade, proporcionando um desempenho superior. 

 

Peteraf e Barney (2003) se contrapõem a Porter (1992) quando descrevem a geração 

de valor sem a relação direta com o preço do produto, em que o valor superior pode resultar 

de dois fatores: oferta de preços abaixo da concorrência, mediante a entrega de benefícios 

equivalentes e oferta de benefícios únicos, que justificam os altos preços. 

 

Bowman e Ambrosini (2000) argumentam que a criação de valor se dá nos processos 

de transformação dos recursos tangíveis e intangíveis, e que o valor capturado é determinado 

entre a diferença do valor de troca (receita) que uma empresa recebe dos clientes para seus 

produtos e o valor de troca (custo) que as empresas pagam aos fornecedores de recursos para 

os recursos necessários para produzir esse produto. 

 

Ainda segundo esses autores, decisões econômicas são feitas com base no 

conhecimento que é razoável supor que cada ator possui. O valor de uso de produtos é 

avaliado subjetivamente, com base nas percepções dos compradores das suas necessidades e 

na medida que produtos alternativos podem atender a essas necessidades. Decisões sobre a 

aquisição de insumos em um processo de produção são baseadas em crenças sobre a utilidade 

do recurso no uso do processo de criação de valor. A captura de valor é determinada por uma 
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avaliação subjetiva da relação de poderes de barganha dos compradores e vendedores. 

(BOWMAN; AMBROSINI, 2000). 

 

Para Bowman e Ambrosini (2000), a diferenciação da criação de valor também é 

considerada como elemento subjetivo ao se definir valor, ao levar-se em conta o custo como 

um dos componentes da criação independendo de sua espécie, seja de capital, custo 

econômico, entre outros. 

 

Em contrapartida ao valor atribuído, a disposição do valor a pagar é subjetiva, sendo 

definida pelos clientes com base em suas percepções sobre a utilidade do produto ou serviço 

(BOWMAN; AMBROSINI, 2000). 

 

Priem (2007) corrobora a posição de Bowman e Ambrosini (2000) ao distinguir o 

valor percebido como sendo a avaliação subjetiva de benefícios utilizada pelo consumidor 

como critério na tomada de decisões de compra e, valor de troca como sendo o preço pago 

pelo valor agregado, que é realizado quando ocorre a venda. 

 

Para Besanko et al. (2006), o valor econômico é criado por meio da produção e da 

troca no mercado. O benefício percebido do produto representa o valor que os consumidores 

extraem do produto; já o custo representa o valor sacrificado dos insumos para convertê-los 

em produto acabado. Portanto, o valor criado é a diferença entre o benefício percebido pelo 

consumidor e o custo do produto acabado. 

 

Para criar valor, Besanko et al. (2006) sugerem que a empresa deva ser capaz de 

capturar esse valor, sob a forma de lucro econômico. A parte do valor criado que a empresa 

retém como lucro depende da: 

 

a) porcentagem do valor criado que é embolsada como lucro por uma empresa média 

de seu setor; e 

 

b) porcentagem do valor criado diferencial que uma empresa retém como lucro. 
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Neste trabalho foi adotado o conceito de vantagem competitiva em termos de 

diferenciação pela criação de valor a partir dos recursos utilizados pelas empresas de 

consultoria de TI, que são percebidos pelos clientes, e pelas contribuições de Bowman e 

Ambrosini, (2000) e de Barney e Hesterly (2011), em que os autores consideram a vantagem 

competitiva como sendo a diferença do valor econômico obtido pela empresa, percebida pelos 

clientes, e o valor econômico obtido por esta empresa e por seus concorrentes. Os ganhos 

obtidos, confiança dos clientes, dentre outros, são exemplos de vantagens competitivas. 

 

O valor econômico é criado para o cliente por meio da produção do serviço e para a 

empresa pela troca no mercado, sendo que a captura do valor criado como lucro econômico 

tem relação com o preço do produto: oferta de preços e entrega de benefícios (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). 

 

2.6 Oportunidades, Ameaças e Estratégias 

 

Para que uma estratégia de negócios seja definida pela empresa, as oportunidades e 

ameaças precisam ser identificadas, porque pode ser fundamental para determinar o sucesso 

ou o seu fracasso (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

 

2.6.1 Oportunidades 

 

Para Ansoff (1965), a oportunidade em perceber, de forma proativa, tendências de 

mercado à frente dos concorrentes e de ajustar a oferta em função dessa antecipação, trás 

vantagem competitiva. 

 

Johnson, Scholes e Whittington (2007) identificam que as empresas utilizam suas 

forças para aproveitar as oportunidades do ambiente de negócios e manter uma vantagem 

competitiva. 

 

Segundo esses autores, é necessário que sejam identificadas as oportunidades que não 

estão sendo exploradas pela concorrência para gerar vantagem competitiva, quais sejam: 

 

 oportunidades em segmentos substitutos; 
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 oportunidades em outros grupos estratégicos; 

 oportunidades na cadeia de compradores; 

 oportunidades para produtos e serviços complementares; 

 oportunidades em novos segmentos de mercado; e 

 oportunidades ao longo do tempo. 

 

Segundo Barney (2011), embora o modelo das Cinco Forças descreva algumas 

ameaças importantes que as empresas enfrentam, também descreve algumas oportunidades, o 

que significa que cada ameaça é também uma oportunidade – oportunidade de escolher as 

ameaças para neutralizá-las. 

 

Barney e Hesterly (2011) identificam as diversas oportunidades por meio das 

estruturas genéricas de setor: oportunidades em setores fragmentados, oportunidades em 

setores emergentes, oportunidades em setores maduros e oportunidades em setores em 

declínio. 

Pode-se dizer que o negócio de consultoria de TI se posiciona em setores maduros, em 

que as oportunidades comumente passam do desenvolvimento de novos produtos e novas 

tecnologias em um setor emergente para uma ênfase maior no refinamento dos produtos e 

aumento da qualidade do serviço, com foco na redução de custos de manufatura e no aumento 

da qualidade por meio da inovação de processos (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

 

Em setores maduros há pouca inovação, devendo a qualidade do serviço prestado 

apresentar um diferencial com relação aos concorrentes da empresa de consultoria de TI. Por 

meio da inovação de processos, a empresa que busca oportunidades nesse setor pode refinar e 

aprimorar seus processos de maneira a otimizar seus custos.  

 

Para este trabalho foram adotados os conceitos convergentes de oportunidades, como 

sendo aquelas que não são exploradas pela concorrência, segundo as definições de Johnson, 

Scholes e Whittington (2007) e identificadas sob a ótica dos gestores das empresas de 

consultoria de TI. 
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2.6.2 Ameaças 

 

Barney e Hesterly (2011) baseiam-se no modelo ECP (Estrutura-Comportamento-

Performance) para conceituar uma ameaça ambiental como sendo qualquer indivíduo, grupo 

ou organização fora da empresa que vise a reduzir sua competitividade, aumentando seus 

custos e diminuindo sua receita. 

 

O modo como uma empresa interage dentro da indústria em que atua define a sua 

capacidade de obter vantagem competitiva sobre as concorrentes, sendo fundamental 

compreender a estrutura da indústria para escolher a melhor estratégia que gera vantagem 

competitiva (BARNEY; HESTERLY, 2011).  

 

Antes de elaborar uma estratégia para mitigar as ameaças do ambiente externo, é 

necessário entender as tendências do setor em que a empresa atua. Aquelas relacionadas às 

mudanças tecnológicas, acontecimentos internacionais específicos, condições legais e 

políticas, clima econômico, tendências culturais, tendências demográficas devem ser 

rigorosamente analisadas (BARNEY; HESTERLY, 2011).  

 

Segundo esses autores as ameaças ambientais são forças que tendem a aumentar a 

competitividade de um setor e focar o desempenho de uma empresa no nível de paridade 

competitiva. As cinco ameaças identificadas são: 

 

(1) Ameaça de entrada (empresas que iniciaram ou devem começar suas operações em 

breve); 

 

(2) Ameaça de rivalidade (competição entre concorrentes diretos de uma empresa); 

 

 

(3) Ameaça de substitutos (produtos e serviços por rivais de uma empresa atendem às 

mesmas necessidades do cliente, da mesma maneira dos produtos e serviços 

oferecidos pela própria empresa); 
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(4) Ameaça de fornecedores (disponibilizam para as empresas ampla variedade de 

matérias primas e mão de obra, ameaçando o desempenho de empresas de um 

setor, aumentando o preço ou reduzindo a qualidade de seus suprimentos); 

 

(5) Ameaça de compradores (agem para reduzir o lucro da empresa). 

 

Para Barney e Hesterly (2011), a ameaça de entrada podem ser os novos entrantes do 

mercado, os quais, impulsionados pelos lucros superiores do setor, aumentam o nível de 

concorrência. 

 

Segundo sugeriram Barney e Hesterly (2011), um dos determinantes cruciais das 

estratégias de uma empresa são as oportunidades e ameaças em seu ambiente competitivo. Se 

uma empresa entende essas oportunidades e ameaças, está a um passo mais próxima de ser 

capaz de escolher e implementar uma boa estratégia que leva à vantagem competitiva. 

 

Barney e Hesterly (2011) coincidem com Porter (2002) que desenvolveu o modelo de 

cinco forças, no qual são caracterizadas as cinco formas de ameaças ambientais mais comuns 

que a empresa deve prever ao formular sua estratégia, que tenha por objetivo a obtenção da 

vantagem competitiva. 

 

Barney e Hesterly (2011) corroboram com Porter (2002) ao afirmar que as ameaças de 

entrada dependem do custo de entrada, o que dependerá da existência das barreiras de entrada, 

as quais podem ser: economias de escala, diferenciação do produto, vantagens de custo 

independentes das economias de escala e regulamentações governamentais para entrada. 

 

Para este trabalho o conceito operacional de ameaça adotado foi o de Barney e 

Hesterly (2011), que identificam uma ameaça como sendo qualquer indivíduo, grupo ou 

organização fora da empresa de consultoria de TI que vise a reduzir sua competitividade, 

aumentando seus custos e diminuindo sua receita. 
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2.6.3 Estratégias 

 

Johnson, Scholes e Whittington (2007) definem estratégia como sendo a direção e o 

escopo de uma organização no longo prazo, que obtém vantagem em um ambiente em 

mudanças por meio de sua configuração de recursos e competências. 

 

Grant (1991) conceitua estratégia como o jogo que uma organização faz entre os seus 

recursos e competências internas e as oportunidades e os riscos criados pelo seu ambiente 

externo. 

 

Corroboram o conceito de Grant (1991), Mahoney e Pandian (1992) por considerarem 

que a empresa seleciona sua estratégia para gerar renda, baseada em seus recursos e 

capabilidades. 

 

Para implementar estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia, a empresa deve 

ser capaz de combinar seus recursos, que incluem todos os seus ativos, competências, 

processos organizacionais, informações e conhecimentos (BARNEY, 1991). Ainda segundo o 

autor, é por meio da implementação de estratégias que as empresas exploram as suas forças 

internas, voltadas a aproveitar oportunidades junto aos clientes e neutralizar ameaças externas 

de redução dos seus resultados, tendo em vista a obtenção de vantagens competitivas 

sustentadas (BARNEY, 1991). 

 

As escolhas estratégicas no nível de negócio são ações empreendidas pela empresa 

para conquistar vantagem competitiva em um único mercado ou setor (BARNEY, 2011) e 

para concorrer de forma bem sucedida em determinados mercados (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2007). 

 

Para Barney (2001), uma empresa que escolhe uma estratégia de negócio de liderança 

em custo foca em ganhar vantagens por meio da redução de seus custos para níveis inferiores 

aos dos concorrentes. 
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Dessa forma, a empresa se torna o produtor de menor custo em seu setor, tendo como 

principais fontes de vantagem competitiva a economia de escala, a tecnologia patenteada ou o 

acesso preferencial a matérias-primas (PORTER, 1979). 

 

A estratégia de preço baixo tenta atingir um preço mais baixo do que o dos 

concorrentes, ao mesmo tempo em que mantém benefícios percebidos similares para o 

produto ou serviço em relação àqueles oferecidos pelos concorrentes. (JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2007).  

 

No quadro 4 são identificadas as fontes de vantagens de custo para que a empresa 

alcance a liderança em custo: 

 

Quadro 4 - Fontes importantes de vantagens de custo para empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barney; Hesterly (2011, p. 108). 

 

Segundo Barney e Hesterly (2011), a habilidade de uma estratégia de liderança em 

custo em gerar uma vantagem competitiva sustentável depende de sua estratégia em ser rara e 

custosa de imitar, porém raramente sabe-se quando uma empresa está aplicando a estratégia 

certa, e se esta irá realmente gerar uma vantagem competitiva. 

 

Outra estratégia no nível de negócio é a diferenciação de produto, que Barney e 

Hesterly (2011) definem como sendo um meio a partir do qual as empresas buscam ganhar 

competitividade, aumentando o valor percebido de seus produtos ou serviços em relação ao 

valor percebido dos produtos ou serviços de outras empresas. 
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Segundo Barney e Hesterly (2011) a diferenciação de produto bem sucedida ajuda a 

empresa a responder a cada uma das ameaças ambientais identificadas no modelo de cinco 

forças. 

 

Estratégias de diferenciação de produto adicionam valor, permitindo que as empresas 

cobrem por seus produtos e serviços preços maiores do que seu custo médio total. As 

empresas que implementam essa estratégia com sucesso podem reduzir diversas ameaças 

ambientais e explorar várias oportunidades ambientais (BARNEY; HESTERLY, 2011).  

 

O conceito operacional de estratégia adotado neste projeto é o de Grant (1991), que a 

conceitua como sendo a integração que uma empresa faz entre seus recursos internos, as 

oportunidades e as ameaças criadas no mercado, visando à vantagem competitiva. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo e Método de Pesquisa 

 

Foi adotado um estudo exploratório descritivo, uma vez que havia pouco 

conhecimento sobre o relacionamento entre os fenômenos do tema em estudo (GODOY, 

1995), recursos, capacidades e vantagem competitiva em ambiente de consultoria de TI. 

 

O método utilizado foi o qualitativo que, segundo Merriam (2002), busca descrever as 

percepções e entender os fenômenos pesquisados a partir de contextos reais em que estes são 

estudados. Segundo a autora, a pesquisa qualitativa é um conceito “guarda-chuva”, que 

abrange várias formas de pesquisa e ajuda a compreender e explicar o fenômeno social com o 

menor afastamento possível do ambiente natural. 

 

Para tanto, foram realizadas entrevistas em profundidade com os gestores das 

empresas de consultoria, seguindo um roteiro semiestruturado (PATTON, 2002). O 

tratamento e a análise dos dados foram conduzidos por meio da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2002). 

 

3.2 Sujeitos da Pesquisa e Ambiente 

 

Os sujeitos da pesquisa foram sete gestores da alta administração de empresas de 

consultoria de TI, envolvidos com os diversos aspectos do tema da pesquisa. Para realizar 

essas sete entrevistas, foram feitos convites não formais, via telefone diretamente a cinco dos 

entrevistados por fazerem parte das relações pessoais do autor, sendo os demais indicados por 

estes. 

 

Foi informado, no momento do convite, que haveria sigilo dos dados, identificação 

caso fosse permitida, pelo fato dessas empresas atuarem no mesmo segmento de mercado e 

serem concorrentes entre si. O sigilo proporcionou maior liberdade aos indivíduos 

entrevistados para responderem às perguntas do roteiro utilizado nas entrevistas. 
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As entrevistas foram realizadas pessoalmente, sendo que todos os entrevistados 

estavam em seu ambiente de trabalho, ressaltando-se que apesar de serem profissionais com 

pouco tempo disponível, foram receptivos e preocupados em não deixar dúvidas quanto às 

informações por eles prestadas. 

 

A adoção desse número de entrevistados atendeu à expectativa de que seriam 

suficientes para a obtenção dos dados necessários, acesso às empresas e à disponibilidade do 

pesquisador, bem como o prazo para a conclusão do estudo.  

 

Godói e Mattos (2006) afirmam que a definição dos participantes durante o processo 

de estudo, sem a preocupação da representatividade estatística, atribui ao pesquisador a 

flexibilidade de, tomando como base o desenvolvimento teórico do trabalho, com os 

participantes, propiciar maior compreensão analítica e maior consistência ao tema de 

investigação. 

 

As empresas consideradas neste trabalho estão posicionadas entre as top 10 mais 

representativas em termos de faturamento no negócio de consultoria de TI, segundo o Blog do 

IDC, todas elas situadas na cidade de São Paulo, as quais o pesquisador teve acesso. Com 

amplo escopo de atuação, oferecem em seus portfólios todos os serviços listados como sendo 

os principais serviços de tecnologia da informação, conforme Tabela 1, página 17. 
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3.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, 

caracterizadas pelo emprego de uma lista de perguntas abertas, ordenadas e iguais para todos 

os entrevistados (PATTON, 2002).  

 

Esse roteiro constou de 12 perguntas abertas, elaboradas com base no referencial 

teórico, distribuído em dois blocos cada um deles com uma finalidade específica, o qual pode 

ser consultado no Apêndice A. 

 

Visando garantir a consistência do trabalho, as perguntas foram construídas à luz das 

teorias apresentadas, de forma a manter conexão com os objetivos específicos. Para tanto, foi 

utilizada uma planilha estruturada no formato de uma matriz de amarração, que consta no 

Apêndice B. 

 

As entrevistas foram gravadas, uma vez que houve consentimento de todos os 

entrevistados, tendo em média a duração de 60 minutos. As respostas obtidas foram 

transcritas, revisadas e posteriormente tratadas por meio da análise de conteúdo de Bardin 

(2002). 

 

A primeira entrevista teve caráter experimental, para verificar a clareza das perguntas, 

a conformidade dos dados obtidos às perguntas formuladas, bem como para aprimorar a 

atuação do entrevistador. Como resultado disso, identificou-se duplicidade de conteúdo em 

duas das questões, tendo-se procedido aos ajustes no roteiro definitivo das entrevistas. 

 

Os construtos recursos estratégicos, vantagem competitiva, ameaças e oportunidades, 

objetos deste estudo, não eram estranhos aos entrevistados, dadas as características de suas 

funções estratégicas em suas empresas, o que facilitou o entendimento das perguntas. 

Ressalta-se que houve a preocupação de apresentar, antes da formulação das questões, os 

conceitos operacionais para alinhamento e melhor compreensão do conteúdo a ser explorado. 
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3.4 Tratamento dos Dados 

 

Para o tratamento dos dados foi utilizada a Análise de Conteúdo, do tipo Categorial, 

que é definida por Bardin (2002) como um conjunto de técnicas, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, tais como a) pré-análise: 

leitura das transcrições, preparação do material, referenciação dos índices e elaboração dos 

indicadores; b) exploração do material: codificação e categorização dos dados; c) tratamento 

dos dados e interpretação: sistematização dos resultados de acordo com os objetivos geral e 

específicos da pesquisa, sem gerar teoria. 

 

Como os textos produzidos a partir dos depoimentos o foram com base em perguntas 

pré-definidas, considerou-se que houve a pré-codificação dos dados (BARDIN, 2002). Com 

isso, os procedimentos recomendados por aquela autora foram ajustados conforme a seguir. 

 

A fase de pré-análise consistiu da transcrição ipsis literis das respostas dos gestores 

entrevistados, pelo próprio pesquisador, visando à análise e interpretação dos dados. 

 

Na etapa de exploração do material foram destacadas das transcrições das entrevistas 

as unidades semânticas, ou seja, palavras-chaves, expressões e frases relacionadas aos códigos 

estabelecidos, que serviram de base para a categorização.  

 

A categorização correspondeu à classificação semântica por meio da convergência das 

unidades semânticas, que segundo Bardin (2002), tem como primeiro objetivo fornecer por 

meio de condensações uma representação dos dados brutos. Dessa forma, foram construídas 

distintas categorias de análise que permitiram a classificação dos elementos constitutivos da 

mensagem. 

 

Para a categorização dos dados foram utilizadas planilhas para facilitar a visualização 

das unidades semânticas, a sua redução para a elaboração dos temas e a síntese para se chegar 

às categorias de análise, disponíveis nos Apêndices C e D. 

 

O quadro 5 apresenta as categorias resultantes do tratamento dos dados e que 

constituirão a estrutura da análise dos resultados no próximo capítulo. 
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Quadro 5 - Objetivos específicos e categorias correspondentes 

Objetivos Específicos Categorias correspondentes 

1 . Caracterizar os recursos e capacidades mais 

relevantes envolvidos na busca da vantagem 

competitiva 

C1 - Escopo amplo com diversos benefícios, não 

diferenciados por preços. 

C2 - Recursos intangíveis estratégicos não raros 

C3 - Capacidades no relacionamento com 

clientes suportadas na aprendizagem 

2 . Identificar oportunidades e ameaças voltadas a 

estratégias de atuação das empresas 

C4 - Oportunidades durante a prestação dos 

serviços 

C5 - Ameaças sobre recursos humanos internos 

C6 - Estratégia de retenção dos clientes com 

capital humano 

Fonte: O autor 

 

3.5 Garantindo Confiabilidade, Qualidade e Credibilidade dos Dados 

 

Para garantir confiabilidade no resultado da análise dos dados deste trabalho, foi 

empregada a técnica de validação com experts da área, uma vez que segundo Merriam (2002), 

nas pesquisas qualitativas o entendimento da realidade baseia-se nas interpretações do 

pesquisador e do entrevistado sobre o entendimento do fenômeno de interesse. 

 

A estratégia de validação é a mais adequada por ser conduzida entre colegas que 

tenham familiaridade com o tema do projeto, consistindo da leitura e comentário sobre os 

dados resultantes das entrevistas (MERRIAM, 2002). 

 

As transcrições das entrevistas foram apresentadas para dois experts colegas do 

pesquisador, as quais foram submetidas à interpretação e validação desses profissionais, sem 

que houvesse inferência sobre os achados.  

 

Esses experts têm atuado na área de consultoria por mais de 20 anos, tendo 

desenvolvido trabalhos de relevância para empresas nos segmentos financeiros, de alimentos, 

montadoras de automóveis, energia, área da defesa (Marinha, Exécito e Aeronáutica), entre 

outros. 

O entendimento dos experts consultados foi de que as transcrições das entrevistas 

convergiram com suas considerações quando da identificação dos recursos e capacidades mais 

relevantes envolvidos na busca da vantagem competitiva, que são os recursos humanos, o 
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conhecimento envolvido e o relacionamento com os clientes, embora estratégicos para essas 

empresas, também corrobora com suas opiniões de que esses não seriam recursos raros e de 

difícil imitação. 

 

Pode ter havido, na opinião desses experts, certa reserva, principalmente nas questões 

relacionadas a preços praticados por suas empresas, e talvez falta de informação com relação 

ao retorno financeiro de seus concorrentes. 

 

Ainda segundo a avaliação realizada, o questionário foi estruturado de forma que 

conseguiu obter informações relevantes para o estudo, e suas questões mostraram coerência 

entre si e entre o tema apresentado. 

 

A matriz de amarração, apresentada no Apêndice B, foi utilizada para assegurar que as 

respostas estejam alinhadas com os objetivos geral e específicos desta dissertação, de maneira 

a garantir a consistência mínima do trabalho. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

São apresentadas a seguir as análises das categorias que estão relacionadas ao primeiro 

objetivo específico, e as análises das categorias, bem como ao segundo objetivo específico 

deste trabalho, conforme identificadas no quadro 6, a seguir. 

Os gestores serão identificados como E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7, tendo em vista a não 

autorização para a divulgação dos nomes das empresas, obedecendo à ordem cronológica da 

realização de suas entrevistas. 

O quadro 6 apresenta o perfil das empresas de consultoria de TI: 

 

Quadro 6 - Perfil das empresas de consultoria de TI considerados no trabalho 

Perfil 
Número de 

empregados 

Tempo de 

mercado 

Empresa global de consultoria de gestão, serviços de 

tecnologia e outsourcing. 
8.000 29 anos 

Empresa global de serviços de infraestrutura, 

serviços de hospedagem e serviços de consultoria nas 

áreas que vão desde computadores de grande porte 

até a nanotecnologia. 

17.400 93 anos 

Empresa nacional de serviços profissionais de 

consultoria, integração de sistemas, operação, 

suporte e manutenção de redes e gestão de projetos. 

1.200 24 anos 

Empresa global de serviços de consultoria, 

tecnologia e outsourcing. 
850 20 anos 

Empresa global de sistemas de software para projetos 

e treinamento por meio de sua consultoria. 
1.184 24 anos 

Empresa global de serviços de auditoria, consultoria 

e outros serviços acessórios para todo tipo de 

empresas. 

4.700 14 anos 

Empresa global com atuação nas áreas de serviços de 

tecnologia, consultoria & integração, serviços 

gerenciados (outsourcing) e serviços de impressão. 

8.000 45 anos 

Fonte: O autor  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consultoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consultoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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4.1 Categoria 1: Escopo amplo com diversos benefícios, não diferenciados por preços 

 

Os gestores entrevistados identificaram uma ampla gama de serviços prestados por 

elas considerados mais destacados dentro de seus portfólios, e que são potenciais geradores de 

vantagem competitiva para seu negócio, apesar de alguns desses serviços serem comuns às 

empresas da pesquisa. 

 

O fato de os serviços serem pouco diferenciados demonstra que embora tenham sido 

listados como sendo os de maior retorno econômico, faz deles também objeto de concorrência 

entre essas empresas, inviabilizando a prática de preços e obtenção de retornos financeiros 

superiores aos seus concorrentes, como será visto a seguir. 

 

O quadro 7 apresenta os serviços considerados mais destacados que são comuns entre 

as empresas: 

 

Quadro 7 - Serviços de maior destaque entre as empresas 

Serviços mais destacados Serviços comuns entre as empresas 

Outsourcing E1, E2 

Implementação de Sistemas E1, E2, E5 

Gerenciamento E1, E3, E6 

Concepção de Solução E4, E5, E6 

Integração de Sistemas E1, E4, E7 

Sistemas Críticos E7 

Fonte: O autor 

  

O valor econômico é criado para o cliente por meio da produção do serviço, sendo que 

a captura do valor criado como lucro econômico tem relação com o preço do serviço: oferta 

de preços e entrega de benefícios (BARNEY; HESTERLY, 2011; BOWMAN; AMBROSINI, 

2000). Nesse sentido, na visão dos gestores das empresas E1, E2, E5, E6 e E7 os seus serviços 

considerados bem sucedidos geram valor econômico para os clientes conforme segue:  
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Geração de valor percebido pelos clientes para a E1: 

 

Olha todas as nossas proposições, que são proposições para gerar valor 

econômico para o cliente, e obviamente para a empresa A também [...] a gente 

tem que enxergar na nossa proposta, uma proposição de valor (executivo E1).    

 

Geração de valor percebido pelos clientes para a E2: 

 

Acho que a maior é a parte de outsourcing mesmo, por que são tarefas 

repetitivas onde a empresa utiliza o conhecimento onde a empresa utiliza o 

conhecimento e os aplicativos que já estão em uso para outras empresas, então 

tem um ganho de volume em cima disso (executivo E2). 

 

Geração de valor percebido pelos clientes para a E5: 

 

Eu acredito que seja a consultoria em concepção de soluções porque é o que vai 

dar o diferencial ao projeto (executivo E5). 

 

Geração de valor percebido pelos clientes para a E6: 

 

[...] oferecer uma solução sob medida para o cliente para as necessidades dele 

(executivo E6). 

 

Geração de valor percebido pelos clientes para a E7: 

 

[...] integração de sistemas você está melhorando o gerenciamento que este 

cliente pode fazer [...] sistemas críticos [...] dando maior visibilidade de todas 

as informações, os dados os recursos que eles têm disponíveis, eles também 

conseguem gerenciar melhor (executivo E7). 
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Já para as empresas E3 e E4, embora os serviços de gerenciamento de projetos e 

concepção de soluções sejam considerados um sucesso em seus respectivos portfólios, para os 

entrevistados esses serviços têm seus valores percebidos monetariamente pelos clientes com 

pouca clareza (VASCONCELOS; CYRINO, 2000; BESANKO et al., 2004), conforme segue: 

 

Geração de valor percebido pelos clientes para a E3: 

 

É difícil de mensurar esse valor porque normalmente o valor percebido não é 

monetário, e sim em melhoria do atendimento […] eu não consigo medir [...] 

implantou o sistema [...] você melhorou a qualidade do funcionamento, da 

operação [...], mas monetariamente a gente não consegue mensurar (executivo 

E3).    

 

Geração de valor percebido pelos clientes para a E4: 

 

[…] eu não acho que a gente pode medir como valor econômico com relação ao 

cliente final, se você tiver cliente tipo governo você não consegue mensurar do 

ponto de vista econômico, pode ser traduzido em melhoria dos serviços para o 

usuário final, mas em termos de valor econômico eu não sei se tem essa 

percepção, essa medida (executivo E4). 

 

Com relação a quais seriam os benefícios geradores de valor (BOWMAN, 

AMBROSINI, 2000; PRIEM, 2007) identificados pelos clientes na utilização dos serviços, 

houve convergência entre a visão de todos os sete entrevistados de que conhecimento, tanto 

na forma de retenção quanto de transferência, parceria, vital para a formulação de estratégias, 

experiência em projetos similares, evitando retrabalhos e custos adicionais, atendimento 

personalizado e confiança no atendimento acordado, seriam os principais benefícios 

percebidos, embora também tenham sido destacados outros benefícios, conforme relatado 

pelos gestores das E2, E3 e E4: 
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Benefício percebido pelos clientes da E2: 

 

Acho que o maior benefício que os clientes percebem é a seriedade, 

produtividade e o aspecto de valor cobrado pela empresa em função do serviço 

que está sendo prestado (executivo E2). 

 

Benefício percebido pelos clientes da E3: 

 

[...] então o resultado que ele vê é que aquela proposição que ele se colocou de 

fazer aquele programa de acontecer naquele período, que aconteça (executivo 

E3). 

 

Benefício percebido pelos clientes da E4: 

 

[...] suporte de TI em ambiente adequado que o mercado dificilmente oferece, 

(executivo E4). 

Embora a diferenciação da criação de valor Bowman e Ambrosini (2000) e o benefício 

percebido como critério de pagamento Barney e Clark (2007) sejam subjetivos, somente dois 

dos entrevistados entendem que é possível praticar preços superiores aos da concorrência, 

decorrentes dos benefícios percebidos pelos clientes, quais sejam: 

Preços superiores aos da concorrência praticados E5: 

Sim [...] como o perfil de cliente que nós temos, (o cliente) entende que isso é 

um diferencial da empresa (executivo E5). 

Preços superiores aos da concorrência praticados pela E6: 

[...] o cliente identifica o valor, é aquela história do produto, você muitas vezes 

paga mais caro por um produto de grife, por que você tem confiança nele 

(executivo E6). 
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Ressalta-se que todos os entrevistados tem conhecimento do retorno econômico 

gerados por seus serviços, porém quando perguntado se esse mesmo retorno 

econômico (AMIT; SCHOEMAKER, 1993) para suas empresas tem sido superior aos 

de seus concorrentes, constatou-se estarem pouco informados, impossibilitando uma 

avaliação por parte do pesquisador nessa questão. 

 

4.2 Categoria 2: Recursos intangíveis estratégicos não raros 

 

Conforme evidenciada nas respostas apresentadas pelos entrevistados, a identificação 

dos recursos intangíveis (GRANT, 1991; BARNEY, 1991; HALL, 1992) e estratégicos: 

recursos humanos e conhecimento foram apontados por seis dentre os sete entrevistados, 

por entenderem que esses sejam estratégicos (ANDERSÉN, 2001; KRISTANDL; BONTIS, 

2007) para a geração de seus serviços prestados e potenciais geradores de vantagem 

competitiva (GRANT, 1991; PETERAF, 1993). 

 

4.2.1 Recursos Humanos como potenciais geradores de vantagem competitiva 

 

Os recursos humanos foram considerados estratégicos pelos entrevistados por 

entenderem sua relevância no ativo das empresas. Pode-se inferir que por meio do capital 

humano que tem know-how e experiência é potencializada a geração de vantagem competitiva 

(BARNEY, 1991; GRANT, 1991; PETERAF, 1993; BESANKO et al., 2004) entre os 

concorrentes.  

 

Recursos humanos são estratégicos para a E3: 

 

[...] nossos ativos são intangíveis [...] então nosso patrimônio são as pessoas 

que tem know-how, conhecimento e experiência, e que garantem a realização ou 

sucesso daquela empreitada, (executivo E3). 
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Recursos humanos são estratégicos para a E6: 

 

Ah, é fundamental você ter, desenvolver e manter um corpo de recursos 

humanos altamente qualificados e com grande experiência [...], são pessoas 

antigas da empresa, já tem toda aquela vivência, aquela cultura, e hoje a gente 

vem tentando na medida do possível trazer pessoas novas para o circuito, 

começar a formar, ou seja, capital humano é nosso recurso estratégico 

(executivo E6). 

 

Os recursos considerados intangíveis destacados pelos entrevistados, ou seja, recursos 

humanos, não foram por eles considerados como raros, porque não são controlados por um 

pequeno número de empresas concorrentes (BARNEY, 1991), e por entenderem que eles 

podem migrar entre as empresas concorrentes (DIERICKX; COOL, 1989) e seus 

conhecimentos estarem absorvidos em base de dados: 

 

Recursos humanos não raros para a E4: 

 

Acho que não existem recursos raros, como recursos humanos é genérico, acho 

que você tem que ter recurso humano qualificado, [...] a capacidade de entender 

o negócio, a capacidade dele como empreendedor [...] acho que essa é a grande 

dificuldade de ter essas competências numa pessoa só, esse sim seriam um 

recurso raro (executivo E4). 

 

Com relação a esses recursos serem imitáveis, houve consenso entre cinco dos 

respondentes de que os recursos humanos podem ser capacitados na absorção das 

tecnologias empregadas no desenvolvimento dos serviços prestados por suas empresas. 

Portanto, esses recursos podem ser imitados, sendo o tempo uma questão determinante 

(BARNEY 1986; 1991). 

 

Imitação é possível com a capacitação dos recursos humanos, para a E2: 

 

Sim tem um tempo através de uma curva de aprendizado para ser considerado 

especialista (executivo E2). 
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Imitação é possível com a capacitação dos recursos humanos, para a E2: 

 

Lógico que se você tem esses recursos (capacitados), a concorrência vai e leva 

(executivo E4). 

 

4.2.2 Conhecimento na concepção de soluções é estratégico para a geração de serviços 

competitivos 

 

O conhecimento, que é um recurso intangível, constituído de bens que se encontram 

profundamente enraizados na história da empresa e que se acumularam com o passar do 

tempo por meio de experiências passadas, também apareceu como recurso tangível (GRANT, 

1991; BARNEY, 1991; HITT; IRELAND e HOSKINSSON, 2008) conforme, depoimentos a 

seguir: 

 

Conhecimento na concepção de soluções como recurso estratégico para a E1: 

[...] os clientes sabem disso, [...] eles sabem que a empresa 1 trás com seu corpo 

de funcionários uma bagagem, um conhecimento e um valor que muitas vezes 

ele não encontra com outros parceiros (concorrentes) (executivo E1). 

 

Conhecimento na concepção de soluções como recurso estratégico para a E5: 

[...] quando resulta em um conjunto de procedimentos comuns, primeiro 

categorização dentro desta área de concepção de solução do tipo de aplicação, 

dentro disso o desenvolvimento de templates de procedimentos básicos de 

arquiteturas e que funcionaram, das experiências passadas, esse tipo de 

organização e foco também em replicar o conhecimento em cada uma dessas 

áreas é o que tem sido feito na empresa (executivo E5). 

 

Os recursos intangíveis destacados pelos entrevistados, aqui identificados como 

conhecimento em concepção de soluções complexas, não foram por eles considerados como 

raros, porque não são controlados por um pequeno número de empresas concorrentes 

(BARNEY, 1991). Pode-se afirmar, entretanto, que os depoimentos registrados expressaram 

que esses recursos são valiosos (BARNEY; CLARK, 2007), por terem seu valor diretamente 
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relacionado à vantagem competitiva, percebida por meio do atendimento das necessidades e 

expectativas dos clientes (PRAHALAD; HAMEL, 1995; PETERAF; BARNEY, 2003;): 

  

Conhecimento em concepção de soluções não são recursos raros para a empresa E1: 

 

Eu não diria que nossos recursos são raros, [...] a E1 tem uma experiência 

(conhecimento) que as outras não têm, o restante como suporte tecnológico 

todas as empresas de grande porte hoje, podem desenvolver (executivo E1). 

 

Com relação a esses recursos serem imitáveis, não houve consenso entre os sete 

respondentes de que o conhecimento em concepção de soluções possa ser imitado tão somente 

com a migração das pessoas entre os concorrentes (BANDEIRA DE MELO; CUNHA, 2006). 

Para os entrevistados da E2 e E6, existem algumas premissas como curva de aprendizado e a 

manutenção temporária desse conhecimento como vantagem competitiva (BARNEY; 

CLARK, 2007), devendo ser observadas para que essa imitação seja efetiva. Entretanto, 

alguns entrevistados declararam não ser possível a imitação desse conhecimento, uma vez que 

foi considerado o diferencial de suas empresas e terem sido adquiridos ao longo do tempo 

(BARNEY, 1986, 1991; GRANT, 1991; PETERAF, 1993): 

 

Imitação do conhecimento em concepção de soluções é condicionada para a empresa 

E2: 

 

[...] é possível, mas tem um tempo através de uma curva de aprendizado [...], 

(executivo E2). 

 

Imitação do conhecimento em concepção de soluções é condicionada para a empresa 

E6: 

 

[...] seguramente qualquer concorrente pode imitar, agora ele precisa conseguir 

sustentar essa vantagem, (executivo E6). 
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Imitação do conhecimento em concepção de soluções não é possível para a empresa 

E3: 

 

[...] o que nós queremos, pensando como negócio é ter a parte intangível que é o 

conhecimento [...] no conceito taylor made, e ter a parte que a gente consiga 

replicar as soluções e os componentes que nós já desenvolvemos, para serem 

utilizados em outros projetos, (executivo E3). 

 

Imitação do conhecimento em concepção em soluções não é possível para a empresa 

E5: 

 

Decididamente a experiência (conhecimento) se desenvolveu ao longo do tempo, 

não é possível replicar, e dessa forma recurso bastante fundamental para a 

manutenção [...] (executivo E5). 

 

4.3 Categoria 3: Capacidades no relacionamento com clientes suportados na 

aprendizagem 

 

A presente categoria contempla a relação com os clientes como uma capacidade que as 

empresas desenvolveram e integraram às oportunidades e ameaças criadas de mercados 

(GRANT, 1991), consideradas como um diferencial competitivo, além de identificar que 

estruturas e processos específicos são utilizados pelas empresas participantes desse estudo. 

 

Para Teece; Pisano e Shuen (1997), Prahalad; Hamel (1990), Johnson; Scholes e 

Whittington (2007), Hitt; Ireland e Hoskinsson (2008) e Mahoney e Pandian (1992) as 

capacidades são identificadas como um conjunto de habilidades tecnológicas diferenciadas e 

capacidades organizacionais que proporcionam competitividade entre as empresas (TEECE; 

PISANO; SHUEN, 1997). No presente estudo, dentre algumas capacidades consideradas 

pelos entrevistados, a que mais se destacou foi o relacionamento obtido entre suas empresas 

e os clientes (JOHNSON, SCHOLES; WHITTINGTON, 2007), construído ao longo do 

tempo e das experiências vivenciadas em vários assuntos de trabalho, proporcionando um 

vínculo de confiança que é difícil de ser rompido pela concorrência. Tal capacidade é 

considerada rara, conforme ilustra o depoimento a seguir: 
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Relacionamento com clientes como capacidade rara desenvolvida para a E1: 

 

[...] se você já teve oportunidade de desempenhar alguns trabalhos com esse 

cliente, esse cliente ganha naturalmente uma confiança no seu trabalho [...] 

(executivo E1). 

 

A imitação dessa capacidade não é possível pela concorrência, uma vez que ela está 

baseada nos vínculos formados entre a empresa e seu cliente, e que foram construídos ao 

longo do tempo (BARNEY, 1991; PRAHALAD; HAMEL, 1998, BARNEY; CLARK, 2007), 

refletidos nos resultados obtidos, no comprometimento e cumprimento dos contratos: 

 

Relacionamento com clientes como capacidade não imitável para a E1: 

 

[...] já tenho um relacionamento estabelecido e sei que a empresa E1 vai 

entregar, ou se tiver um problema na entrega, vai correr atrás para entregar 

(executivo E1). 

Relacionamento com clientes como capacidade não imitável para a E3: 

 

[...] uma das coisas que nos garante, e que nos perpetua nesse tipo de trabalho, 

são os trabalhos realizados anteriormente, onde essa competência técnica onde 

a gente entrega aquilo que foi combinado, nos preserva tanto nos clientes que a 

gente tem, quanto nos novos, (executivo E3). 

 

Os entrevistados deixaram claro que a aprendizagem é o suporte que ajuda a explorar 

o potencial competitivo do relacionamento com os clientes (MAHONEY; PANDIAN, 1992; 

PRAHALAD; HAMEL, 1995, 1998; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997;). A aprendizagem é 

transmitida por meio de metodologias de trabalho, treinamentos para implementação de 

padrões, processos de governança, base de soluções, repositórios de dados mundiais e 

utilização das melhores práticas adotadas no mercado: 
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Aprendizagem como suporte para a empresa E2: 

 

[...] o que a organização considera como melhores práticas do mercado, então 

isso na verdade através de um repositório de dados mundial [...] práticas 

adotadas pelos diversos clientes, nos diversos países e que possam ser copiadas 

para outras organizações, (executivo E2). 

 

A figura 3 a seguir apresenta a relação entre os temas mais relevantes identificados na 

análise das unidades semânticas, relacionados com as categorias mais aderentes ao primeiro 

objetivo específico. 

Figura 3 - Relação entre temas identificados, categorias e o primeiro objetivo 

específico. 

1 º OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Caracterizar os recursos e 

capacidades mais relevantes 

envolvidos na busca da vantagem 

competitiva

1ª CATEGORIA:

Escopo amplo com diversos 

benefícios, não 

diferenciados por preços

3ª CATEGORIA:

Capacidades no 

relacionamento com clientes 

suportados na 

aprendizagem

2ª CATEGORIA:

Recursos intangíveis 

estratégicos não raros 

Amplo escopo de serviços 

que geram valor econômico

Benefícios diversos que 

geram valor

Preço igual e retorno 

indefinido

Recursos humanos, 

conhecimento e suporte 

tecnológico

Capacidade de relação com 

o cliente

Aprendizagem como 

suporte

Conhecimento na 

concepção de soluções é 

estratégico para a geração 

de serviços competitivos

 

Fonte: O Autor 
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4.4 Categoria 4: Oportunidades durante a prestação dos serviços 

 

Esta categoria está relacionada às oportunidades que não estariam sendo exploradas 

pela concorrência (ANSOFF, 1965; JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

 

De acordo com os entrevistados, as oportunidades no negócio de consultoria de TI 

ocorrem principalmente na ocasião do desenvolvimento de algum serviço em determinado 

cliente, em outras palavras aproveitando-se do relacionamento estabelecido. 

 

Entende-se que em um ambiente de grande competitividade, a busca por novas 

oportunidades de prestação de serviços faz parte da dinâmica de trabalho do dia a dia, e deve 

vir de diagnósticos resultantes das observações dos profissionais que estão no cliente, ou 

conhecem o negócio deste cliente. Essa foi a opinião unânime dos gestores entrevistados: 

 

Oportunidades identificadas por meio do relacionamento para a E2: 

 

[...] além de identificar os rumos apontados pelas indústrias de desenvolvimento 

de hardware, software e pelo mercado, acho que muitas das oportunidades são 

identificadas quando você esta desenvolvendo algum trabalho para um 

determinado cliente (executivo E2). 

 

Essa manifestação converge com as opiniões do entrevistado da E3, conforme segue: 

 

[...] com relação ao relacionamento, uma vez que você conseguiu mostrar sua 

competência, ser contratado, lá dentro você acaba desenvolvendo um 

relacionamento, e através do relacionamento você consegue desenvolver outras 

coisas que a concorrência não esta vendo e você vai agregar aos serviços 

oferecidos (executivo E2). 
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Em complemento ao que foi destacado pelos entrevistados anteriores, os gestores da 

E4, E2 e E6 afirmaram que: 

 

[...] o relacionamento só não é suficiente, tem que ter competência técnica 

também. Isso se aplica muito na empresa privada, isso é bem típico, o cara 

depende de você, agora numa empresa de governo, talvez o relacionamento seja 

importante para fazer essa construção, mas aí você vai estar muito vinculado ao 

negócio do cliente, você tem que estar (executivo E4). 

 

[...] outro input para nós identificarmos oportunidades é também participar, 

maciçamente em congressos, seminários, feiras internacionais de TI, etc. Eu 

diria que o relacionamento seja interno, ou externo aos seus clientes, mostra 

estas oportunidades (executivo E2). 
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4.5 Categoria 5: Ameaças sobre recursos humanos internos 

 

Com respeito às diversas ameaças externas que afetam diretamente o negócio das 

empresas da pesquisa, foram identificadas como mais significativas: os baixos valores 

cobrados pelos serviços praticados pelos concorrentes, turnover de recursos humanos e novos 

concorrentes (BARNEY, 1986a, 2001; PORTER, 1979, 1980; BARNEY; HESTERLY, 

2011). 

 

Além da ameaça de diminuição do valor cobrado pelos serviços praticados pela 

concorrência, que afeta diretamente o lucro das empresas, os entrevistados demonstraram 

preocupação com o turnover de seus recursos humanos, uma vez que tem havido uma 

demanda forte de serviços e com isso a necessidade de contratação de profissionais 

qualificados e experientes, que têm sido levados para a concorrência por salários e benefícios 

superiores aos praticados por suas empresas.  

 

Ameaças que afetam o negócio para a E1 e E4: 

 

Taxas muito baixa, é o que a concorrência tem praticado. A maior ameaça que 

a gente tem hoje não é nenhuma outra questão como capacidade, recursos, 

conhecimento, não é processo, não é metodologia, é puramente taxa, (executivo 

E1). 

 

Se a gente não tiver uma mudança que não somos uma empresa de TI normal 

como as outras empresas, dificilmente a gente vai conseguir sobreviver, por 

causa das margens, (executivo E4). 

 

Com relação ao turnover dos recursos humanos, este costuma ameaçar e mesmo 

provocar quebras contratuais com relação às entregas de seus serviços pela dificuldade de 

realizar rápida substituição desses recursos: 
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Ameaças que afetam o negócio para a E2: 

 

As ameaças que têm, na verdade, são as oportunidades que as pessoas que 

trabalham na organização são convidadas para trabalhar para a concorrência, 

na verdade é a pior ameaça que tem, leva-se o conhecimento junto, isso que é a 

preocupação, (executivo E2). 

 

A entrada de novos concorrentes de peso (Porter, 2003), caso de empresas 

internacionais que se fusionaram a outras, e de outras empresas que mudaram seu 

posicionamento para atuar na área de prestação de serviços de consultoria, obrigou as 

empresas a se reinventarem, conforme relato da E7: 

 

Acho que a concorrência está cada vez mais onde a gente atua, você tem 

grandes competidores no mercado que se interessam pela área, e começam a 

focar nessa área de integração, de sistemas críticos, então isso é uma ameaça, 

(executivo E7). 

 

4.6 Categoria 6: Estratégia de retenção dos clientes com capital humano 

 

Esta categoria explora o construto estratégia, trazendo as considerações dadas sobre 

que estratégias as empresas da pesquisa têm adotado para aproveitar oportunidades e reduzir 

ameaças com base na retenção dos clientes (PORTER, 1979; GRANT, 1991; MAHONEY; 

PANDIAN, 1992). 

 

A estratégia é conceituada por Grant (1991) como sendo a integração que uma 

empresa faz entre seus recursos internos, as oportunidades e as ameaças criadas no mercado, 

visando à vantagem competitiva (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; FOSS; KNUDESEN, 2003; 

PETERAF; BARNEY, 1993, VASCONCELOS; BRITO, 2004). 

 

Identificou-se que para a maioria das empresas da pesquisa, a estratégia predominante 

tem sido a retenção de clientes, implementada por meio do relacionamento e de investimentos 

sobre o capital humano: 
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Fortalecimento de relacionamento com cliente para a empresa E1: 

 

O que a gente faz é fortalecer o relacionamento porque o que acontece, as 

pessoas mesmo as dos clientes, elas trocam, tem um turnover até mesmo na 

camada gerencial. Então a gente foca no relacionamento de forma, de uma 

forma construtiva e positiva. (executivo E1). 

 

Investimento nos recursos humanos para a empresa E2: 

 

[...] investindo nos recursos, no capital humano, investindo no treinamento, no 

desenvolvimento que é um ponto na verdade que faz com que a pessoa opte em 

permanecer na organização. O diferencial da empresa 2 tem sido o seu capital 

humano e para se ter uma ideia, vários recursos foram retornados por que a 

empresa tinha perdido esse conhecimento alguns anos atrás, e quando eu estou 

dizendo alguns anos eu estou falando da década de 80 ou algo assim, (executivo 

E2). 

 

Investimento nos recursos humanos para a empresa E5: 

 

[...] uma é propiciar melhores condições para a manutenção desse recurso que 

é importante, seja pelo clima de trabalho, seja pelo ambiente, pelo salário, até 

onde for possível, uma equipe adequada, e também promover a transferência 

gradual de conhecimento desse recurso para outros de maneira para formar 

seguidores, aprendizes que possam dar conta e multiplicar esse conhecimento e 

consolidar cada vez mais a empresa, (executivo E5). 

 

Relacionamento com cliente e investimento nos recursos humanos para a empresa E7: 

 

[...] segurar essas pessoas que ajudaram a desenvolver essas soluções que são 

diferenciadas, [...] e manter essa relação estreita com o cliente, estar sempre 

escutando as necessidades dele, (executivo E7). 
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Pode-se afirmar que as estratégias formuladas por essas empresas baseiam-se na 

experiência adquirida ao longo dos anos em suas áreas de atuação, nos serviços já prestados e 

na retenção desse conhecimento, podendo ser replicado em novas demandas de serviço, o que 

facilita a busca pela vantagem competitiva frente aos novos concorrentes. 

 

A figura 4 a seguir apresenta a relação entre os temas mais relevantes identificados na 

análise das unidades semânticas, relacionados com as categorias mais aderentes ao segundo 

objetivo específico. 

Figura 4 - Relação entre temas identificados, categorias e o segundo objetivo específico.  

2 º OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Identificar oportunidades e 

ameaças voltadas a estratégias de 

atuação das empresas

1ª CATEGORIA:

Oportunidades durante a 

prestação de serviços

3ª CATEGORIA:

Estratégia de retenção dos 

clientes com capital 

humano

2ª CATEGORIA:

Ameaças sobre recursos 

humanos internos 

Oportunidades 

identificadas através do 

relacionamento

Ameaças diversas afetam o 

negócio

Estratégias de retenção dos 

clientes com capital 

humano

 

Fonte: O Autor 
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5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Uma limitação identificada foi a de que os executivos entrevistados tiveram pouco 

tempo para apresentar dados que apoiassem suas considerações com maior profundidade, uma 

vez que o tempo dispendido por eles para responder as questões de pesquisa foi limitado, em 

virtude de suas próprias agendas. Isso pode ter causado a omissão de alguns aspectos 

relevantes para o estudo, perdendo a riqueza de algumas respostas que acabaram ficando 

pouco robustas para as análises. 

 

Percebeu-se certa reserva com a divulgação de dados e manifestações que pudessem 

ser consideradas estratégicas e que poderiam enriquecer ainda mais o trabalho. 

 

Embora, durante o convite realizado pelo pesquisador tenham sido esclarecidos os 

objetivos e o alcance da pesquisa, principalmente no tocante a não abordagem de aspectos 

financeiros, percebeu-se certa tensão por parte de alguns dos entrevistados para que seus 

comentários não enveredassem para esse caminho. 

 

Conforme acordado com os gestores, para que o sigilo das informações prestadas fosse 

preservado, houve a necessidade da omissão do nome das empresas em trechos das entrevistas 

transcritas, o que sempre reduz um pouco a compreensão da contextualização dos fenômenos. 

 

Até mesmo por questões de conforto por parte dos entrevistados, chamou atenção a 

imediata incorporação dos conceitos operacionais, apresentados no roteiro de entrevista, em 

suas falas, o que por um lado alinhou as expectativas dos objetivos da pesquisa, por outro lado 

não possibilitou a exploração de outros temas possivelmente não identificados anteriormente 

na elaboração do roteiro e que pudessem contribuir com os resultados distintos dos 

apresentados nesse trabalho. Essa percepção deve-se ao fato da convergência havida em 

relação a muitos pontos comuns entre as respostas obtidas. 

 

Neste estudo, pode-se destacar também o fato de o tema objeto da pesquisa ser da 

familiaridade do pesquisador. Por seu envolvimento profissional nesse ambiente, que segundo 

Godoy (1995a) é intrínseco à pesquisa qualitativa, no que tange à análise das percepções, 

podendo ter havido um viés nas análises e interpretações dos dados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para responder ao problema de pesquisa, que buscou identificar como as empresas de 

consultoria de TI utilizam seus recursos e capacidades na busca da vantagem competitiva, 

pode-se afirmar que as empresas que participaram deste trabalho utilizam-se do 

conhecimento, know-how e experiência dos seus recursos humanos e do relacionamento com 

os clientes, como fonte de suas ações na busca da vantagem competitiva (BARNEY, 1991; 

DIERICKX; COOL, 1989). Esses recursos e capacidades são estrategicamente utilizados 

(ANDERSÉN, 2001), visando a aproveitar o vínculo estabelecido com o cliente na busca de 

novas oportunidades de negócios (ANSOFF, 1965), criando dessa forma uma barreira às 

ameaças de novos entrantes (PORTER, 2003), e a manutenção da vantagem competitiva sobre 

os concorrentes. 

 

Ficou caracterizado que os recursos humanos, com seu conhecimento em concepção 

de soluções sob medida, experiência em projetos complexos, atendimento personalizado e 

confiança que inspiram nos clientes, são percebidos como benefícios agregados à prestação 

dos serviços e se destacam como um potencial gerador de competitividade entre as empresas 

concorrentes (BARNEY, 1991). 

 

Observou-se haver uma preocupação entre os gestores para que esses recursos 

humanos sejam fonte de transferência de conhecimento a outros recursos de suas empresas, 

criando-se um ciclo de preservação dessa inteligência (MAHONEY; PANDIAN, 1992). 

 

O conhecimento adquirido por esses recursos humanos é um fator decisivo na 

contratação de serviços complexos (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997), em que essa 

experiência é absorvida nos custos da proposição ofertada (PENROSE, 1959; BARNEY, 

1991, GRANT, 1991, PETERAF, 1993; AMIT; SHOEMAKER, 1993). 

 

A capacidade no relacionamento com clientes foi caracterizada pelos gestores como 

estratégica (PRAHALAD; HAMEL, 1995), tendo sido consolidada pelos trabalhos já 

realizados e identificados com resultados positivos, e no aprendizado proporcionado a esses 

clientes. A partir dessa constatação, pode-se afirmar que a manutenção dessa capacidade 

caracteriza-se como uma barreira a novos entrantes (PORTER, 2003). 
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Cabe destacar que além da dependência dos recursos humanos e do relacionamento 

com os clientes, as empresas pesquisadas utilizam-se de metodologias de trabalho próprias e 

de suporte tecnológico para garantir a manutenção da vantagem competitiva (TEECE; 

PISANO, SHUEN, 1997). 

 

Utilizando-se dos conceitos do modelo VRIO de Barney e Hesterly (2011), para 

avaliar o potencial estratégico de competitividade dos recursos, aqui caracterizados como 

recursos humanos e conhecimento, conclui-se que apesar de serem capazes de gerar valor 

para o cliente e atenderem às condições de valor e organização, nos atributos raridade e 

imitabilidade não tiveram tais indícios confirmatórios identificados.  

 

Para os recursos humanos, a condição de raridade não pôde ser confirmada por ser 

considerada pelos entrevistados como algo não controlado por um pequeno número de 

empresas. Entretanto, a possibilidade de imitação do conhecimento por parte dos 

concorrentes, mesmo tendo como condicionante o fator tempo na curva de aprendizagem, foi 

identificada pelos gestores como possível, com investimentos em capacitação, não permitindo 

dessa forma a sustentação de sua vantagem competitiva por um longo período. 

 

Considerando-se o modelo analítico de Barney e Hesterly (2011), os recursos 

humanos, agregado ao seu conhecimento, em si, não podem ser considerados como 

estratégicos na busca da vantagem competitiva por não atenderem aos quatro atributos 

conceituais. 

 

No que tange à capacidade no relacionamento com clientes, a análise realizada com o 

apoio do modelo VRIO identificou que os quatro atributos essenciais: valiosos, raros, difícil 

de imitar e organização foram confirmados, conforme descritos na categoria denominada 

Capacidades no relacionamento com clientes suportadas na aprendizagem.  

 

Tal explicação se apoia nos depoimentos dos entrevistados de que essa capacidade 

estratégica se deu com a construção de vínculos de confiança, resultados positivos alcançados 

e transferência de conhecimento que aconteceram ao longo do tempo (BARNEY, 1991). 

Portanto, a valoração dessa capacidade apoia-se na percepção dos gestores entrevistados 

como sendo um ativo raro por não haver muitos concorrentes que o possuam, de difícil 
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imitação por ter sido desenvolvido no decorrer de trabalhos entregues com sucesso e 

organizados via metodologias trabalho, suporte tecnológico e inteligência incorporada ao 

negócio do cliente (MAHONEY; PANDIAN, 1992; GRANT, 2008). 

 

Assim, é possível afirmar que o relacionamento com os clientes é uma capacidade 

considerada uma fonte de vantagem competitiva. 

 

As estratégias adotadas pelas empresas evidenciaram ser bastante similares entre si e 

que se valem principalmente dos seus recursos humanos e de seus relacionamentos com 

clientes construídos ao longo dos anos (GRANT, 2001). 

 

Verificou-se ainda que os gestores identificam oportunidades para a prestação de 

novos serviços valendo-se das parcerias já consolidadas e do relacionamento mantido com 

seus clientes. Para esses gestores, dificilmente consegue-se identificar oportunidades se não 

houver um trabalho intenso e diário de observação das necessidades do cliente, que possam 

ser supridas por suas empresas, aproveitando-se do fato de já estarem instaladas no ambiente 

do contratante. 

 

Pode-se afirmar que as oportunidades que não são exploradas pela concorrência 

(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007) têm sido cada vez mais difíceis de surgir, 

uma vez que nesse ambiente de forte competitividade em que operam as consultorias de TI, o 

relacionamento já constituído entre as empresas é um fator de inibição para que essas 

oportunidades sejam exploradas.  

 

Com relação às ameaças externas (BARNEY, 1991) que tem afetado o negócio das 

empresas pesquisadas, evidenciou-se neste trabalho que os baixos valores cobrados pelos 

serviços prestados pelos concorrentes têm diminuído a margem de lucro e afetado os 

resultados financeiros destas consultorias. 

 

Constatou-se ainda que outra ameaça tem sido o turnover de seus recursos humanos, 

que para atender a demanda crescente por serviços, a concorrência tem buscado profissionais 

qualificados e experientes com salários e benefícios superiores aos praticados. 
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Vale ressaltar que o fenômeno de novos entrantes nesse segmento de mercado é outra 

ameaça que não deve ser desconsiderada, embora as empresas aqui pesquisadas tenham 

evidenciado em seus depoimentos que o relacionamento com o cliente é uma barreira e que as 

recentes fusões e aquisições entre empresas de consultoria nacionais e internacionais podem 

afetar esse equilíbrio com oferta de serviços mais baratos e com know-how, bem como 

oferecer suporte tecnológico do mesmo patamar aos atualmente disponibilizados (PORTER, 

1992). 

 

Considerando-se que a integração que as empresas fazem entre seus recursos 

humanos, a relação com os clientes e as oportunidades obtidas por essas relações com o 

objetivo de se obter alguma vantagem competitiva (GRANT, 1991), sobre seus concorrentes, 

o pesquisador constatou que a estratégia predominante utilizada pelos gestores entrevistados 

tem sido a retenção de clientes, implementada por meio do relacionamento e de investimentos 

sobre o capital humano, resultante de treinamento, capacitação e reconhecimento de seus 

talentos. 

 

Há que se observar que as empresas não devem desconsiderar a utilização da área de 

inovação como fonte de oportunidade e estratégia para obter vantagem competitiva sobre seus 

concorrentes. 

 

É oportuno ressaltar que os construtos da VBR foram úteis na caracterização do 

relacionamento com clientes, enquanto fonte estratégica de vantagem competitiva, podendo-

se inferir que esta dissertação corroborou vários conceitos e teorias identificados no 

referencial teórico e pôde contribuir no sentido de estabelecer paralelos entre o conceito de 

relacionamento com o cliente e a teoria de recursos estratégicos. 

 

Além da colaboração acadêmica, em relação à contribuição prática e efetiva para as 

empresas que participaram da pesquisa, o presente estudo evidenciou que os gestores devem 

utilizar-se do conhecimento adquirido ao longo do tempo e do relacionamento com o cliente 

na elaboração de suas estratégias na busca da vantagem competitiva. 
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Por fim, há de se conferir ao método qualitativo de pesquisa o mérito de permitir que 

os dados aqui expostos pudessem ser coletados trazendo consigo toda profundidade necessária 

para a compreensão dos fenômenos estudados.  
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se a continuidade desta pesquisa para a obtenção do conhecimento de 

aspectos não considerados no escopo desta dissertação, como por exemplo, a marca e a 

fidelização do cliente como diferenciais competitivos. 

 

As entrevistas se concentraram em empresas de consultoria em TI, localizadas na 

cidade de São Paulo. Embora muitas delas tenham atuação global, entende-se que empresas 

que estejam localizadas em outras cidades, ou mesmo em outros países, possam ser 

pesquisadas para que as conclusões possam ser confrontadas com as que foram aqui 

observadas. 

 

A fim de se ampliar o conhecimento sobre o fenômeno estudado, recomenda-se a 

realização desta pesquisa em consultorias especializadas na prestação de serviços voltados à 

implementação de hardware, para que possam ser verificados se os mesmos aspectos relativos 

à identificação dos recursos e capacidades caracterizados como recursos estratégicos na busca 

da vantagem competitiva, também sejam confirmados, uma vez que os serviços de hardware e 

software prestados por muitas empresas são complementares. 

 

Por fim, recomenda-se uma pesquisa que considere também a opinião dos próprios 

clientes, avaliando o quanto os recursos e capacidades utilizados pelas empresas são 

percebidos como benefícios que agregam valor aos serviços prestados. 
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APÊNDICE A - Roteiro das entrevistas 

 

Bloco 1 – Introdução ao tema e objetivo da pesquisa, identificação da empresa e do 

entrevistado. 

 

Introdução: 

Este projeto de pesquisa visa a identificar os recursos, capacidades, oportunidades e 

ameaças de empresas de consultorias de TI, geradores de sua vantagem competitiva. As 

empresas aqui consideradas estão entre as top 10 mais representativas em termos de 

faturamento e estão situadas na cidade de São Paulo. 

 

Bloco 2 - Caracterizar os recursos e envolvidos na busca da vantagem competitiva. 

 

1. Quais são os serviços mais destacados no portfólio de sua empresa?  

*Valor é criado para o cliente através da produção do serviço e para a empresa pela troca no mercado, sendo que a 

captura do valor criado como lucro econômico tem relação com o preço do produto: oferta de preços e entrega de benefícios. 

 

2. Dos produtos considerados mais destacados, quais você entende que geram valor 

econômico para o cliente, lembrando que valor econômico é a diferença entre os benefícios 

percebidos obtidos por um cliente que compra produtos e serviços de uma empresa e o custo 

econômico total desses produtos ou serviços. 

 

3.  Quais benefícios são percebidos pelos clientes na utilização dos serviços prestados por sua 

empresa, e como eles são suportados internamente? 

 

4. Com base nos benefícios percebidos pelos clientes, tem sido possível praticar preços 

superiores aos da concorrência?  

 

5. O retorno econômico para a empresa tem sido superior aos seus concorrentes? 

* Recursos estratégicos são estoques de ativos tangíveis e intangíveis disponíveis possuídos e controlados pela 

empresa inerentes com a produção do seu serviço. 

* Capacidades são consideradas como a aprendizagem coletiva, através da qual as pessoas tem a habilidade de 

integrar um conjunto de múltiplas tecnologias e capacidades organizacionais que objetivam a vantagem competitividade entre 

as empresas. 
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* Modelo VRIO avalia o potencial dos recursos e capacidades considerados valiosos, raros, de difícil imitação e 

organizados para que sejam considerados fontes de vantagem competitiva. 

 

6. Que recursos, sejam ativos tangíveis, intangíveis ou capacidades, são estratégicos para a 

geração do serviço que pode trazer vantagem competitiva para a empresa? 

 

* Vantagem competitiva é a diferença de valor econômico obtido pelas empresas, percebido pelos clientes, e o valor 

econômico obtido por esta empresa e por seus concorrentes. Os ganhos obtidos, confiança dos clientes, dentre outros, são 

exemplos de vantagens competitivas. 

 

7. Recursos e capacidades considerados raros podem ser vistos como um diferencial 

competitivo. Quais destes recursos utilizados estão conectados com a prestação do serviço 

considerado campeão?  

 

8. É possível a imitação deste recurso pela concorrência ou seu desenvolvimento ocorreu ao 

longo do tempo dificultando sua imitação? 

 

9. A empresa mantém estrutura e processos específicos para explorar o potencial competitivo 

destas capacidades? Explique sucintamente. 

 

Bloco 3 - Identificar estratégias de atuação, oportunidades e ameaças das empresas. 

 

* estratégia é a integração que uma empresa faz entre seus recursos internos, as oportunidades e as ameaças criadas 

no mercado, visando à vantagem competitiva. 

* oportunidades são necessidades dos clientes que não estão explorados pela concorrência. 

* Ameaça qualquer risco que vise a reduzir sua vantagem competitiva, aumentando seus custos e diminuindo sua 

receita. 

 

10. Que oportunidades têm sido buscadas com seus serviços mais destacados considerando 

oportunidades aquilo que não é explorado pela concorrência?  

 

11. Que ameaças externas o seu negócio tem enfrentado? 

12. Tendo em vista estas oportunidades e ameaças, que estratégias você adota para aproveitar 

oportunidades e reduzir ameaças com base nos recursos e capacidades mencionadas?  
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APÊNDICE B - Matriz de Amarração 

 

Problema de pesquisa: Como as empresas de consultoria de TI utilizam seus recursos e capacidades na busca da vantagem 

competitiva 

Objetivo geral: Identificar que recursos e capacidades as empresas de consultoria de TI utilizam voltados ao apropriamento 

de oportunidades e redução de ameaças visando à vantagem competitiva, do ponto de vista dos seus gestores. 
 

Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

1 Caracterizar os 

recursos e capacidades 

envolvidos na busca da 

vantagem competitiva 

1.1 Recursos Estratégicos 

Ponto forte ou fraqueza de uma empresa 
(WERNERFELT, 1984 Distribuídos 

estrategicamente (BARNEY, 1991). 

Organizações se diferenciam em suas 

habilidades ao utilizá-los (ANDERSÉN, 

2001). Distinções entre recursos, 

competências e habilidades são irrelevantes 
(BARNEY, 1995). São estoques de fatores 

disponíveis possuídos e controlados pela 

empresa convertidos em produto final 
(AMIT; SCHOEMAKER, 1993). Fonte de 

vantagem competitiva com retornos 
superiores à média (PENROSE, 1959; 

BARNEY, 1991; GRANT, 1991; 

PETERAF, 1993; AMIT; SCHOEMAKER, 
1993). Incluem ativos, competências, 

processos organizacionais, informações e 

conhecimentos combinados para 
implementar estratégias (BARNEY, 1986, 

1991, 1991a). Não são comprados 

(DIERICKX; COOL, 1989), são 
acumulados ao longo do tempo (BARNEY, 

1986) idiossincráticos, não transferíveis e 

não imitáveis (BANDEIRA DE MELO; 
CUNHA, 2006). Valor depende de 

condições ambientais (FOSS; FOSS, 2005). 

Tangíveis e intangíveis (GRANT, 1991; 
BARNEY, 1991; HALL, 1992; HITT; 

IRELAND; HOSKINSSON, 2008), 

quantificáveis e enraizados na história da 
empresa (HITT; IRELAND; 

HOSKINSSON, 2008). Intangíveis são 

estratégicos, raridade, apropriabilidade e 
imobilidade (KRISTANDL; BONTIS, 

2007). Valiosos, raros, imperfeitamente 

imitáveis, difícil substituição VRIN 
(BARNEY, 1991). Nem todos podem ser 

utilizados como fonte de vantagem 

competitiva (BARNEY; CLARK, 2007). 
 

Conceito Operacional: Adotado o conceito 

de (AMIT; SCHOEMAKER, 1993) que 
define recursos estratégicos como sendo os 

estoques de fatores disponíveis possuídos e 

controlados pela empresa, inerentes com a 
produção do seu serviço, a serem apontados 

pelos gestores. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.1.1 Quais são os serviços considerados mais 

destacados no portfólio de sua empresa? 
 

1.1.2 Dos produtos considerados mais destacados, quais 

você entende que geram valor econômico para o 

cliente, lembrando que valor econômico é a 

diferença entre os benefícios percebidos obtidos 

por um cliente que compra produtos e serviços de 
uma empresa e o custo econômico total desses 

produtos ou serviços.  

 
 

*Valor econômico é criado para o cliente por meio da 
produção do serviço e para a empresa pela troca no 

mercado, sendo que a captura do valor criado como 

lucro econômico tem relação com o preço do produto: 
oferta de produtos e entrega de benefícios. 

 

  
* Recursos estratégicos são os estoques de fatores 

disponíveis possuídos e controlados pela empresa 

convertidos em produto final. 
 

1.1.3 Quais benefícios são percebidos pelos clientes na 

utilização dos serviços prestados por sua empresa, 
e como eles são os sustentados internamente? 

 

1.1.4 Com base nos benefícios percebidos pelos 
clientes, tem sido possível praticar preços 

superiores aos da concorrência? 

 
1.1.5 O retorno econômico para a empresa tem sido 

superior aos seus concorrentes? 

 
1.1.6 Que recursos, sejam ativos tangíveis, intangíveis 

ou capacidades, são estratégicos para a geração do 

serviço que pode trazer vantagem competitiva para a 
empresa? *Vantagem competitiva é a diferença de valor 

econômico obtido pelas empresas, percebido pelos 

clientes, e o valor econômico obtido por esta empresa e 
por seus concorrentes. Os ganhos obtidos, confiança dos 

clientes, dentre outros, são exemplos de vantagem 

competitiva.  
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Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

 

1.2 Competências, capacidades e capacidades 

dinâmicas 

Processo organizacional que acumula e 

dispõe diferentes recursos e capacidades 

(HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 2008). 
Raízes da estratégia competitiva, difíceis de 

imitar e agregam valor ao consumidor, 

acessam variedade de mercados 
(PRAHALAD; HAMEL, 1990, 1995). 

Conjunto de habilidades tecnológicas, 

capacidades organizacionais (TEECE, 
1997). Só algumas formarão base para 

vantagem competitiva, (BARNEY, 1991; 
HITT; HIRELAND; HOSKINSSON, 2008; 

JOHNSON; SCHOLES; HOSKINSSON, 

2007). Atributos das competências 
essenciais ou capacidades estratégicas: 

valiosa, rara, não imitável, sem equivalentes 

estratégicos. Competência central é 
aprendizagem coletiva, integra múltiplas 

tecnologias (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Conjunto de regras utilizadas pela alta 
gerência (MAHONEY; PANDIAN, 1992). 

Subconjunto de recursos, tangíveis e 

intangíveis (BARNEY; HESTERLY, 2011). 
Combinação de recursos representados pela 

habilidade de organizá-los e integrá-los 

(HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 2008). 
Valor percebido pelo cliente, diferenciação 

entre concorrentes e capacidade de 

expansão (PRAHALAD; HAMEL, 1995). 
Fortalecidas pelo uso continuado (HITT; 

IRELAND; HOSKINSSON, 2008), 

coordenação entre pessoas e pessoas e 
outros recursos (GRANT, 2008). Habilidade 

de grupo de recursos na execução tarefas 

(GRANT, 1991). Tipos de recursos 
incorporados e não transferíveis, 

reutilizados e combinados com processos 

organizacionais (AMIT; SHOEMAKER, 
1993). Capabilidades dinâmicas são rotinas 

e estratégias organizacionais que alcançam 

novas configurações (EISENHARDT; 
MARTIN, 2000; HELFAT; PETERAF, 

2003). Habilidade para enfrentar situações 

de oposição (TEECE; PISANO; SHUEN, 
1997) (JOHNSON; SCHOES; 

WHITTINGTON, 2007). 

 
Conceito Operacional: Adotada a 

abordagem das definições de Teece; Pisano: 

Shuen (1997), Prahalad; Hamel (1990), 
Johnson; Scholes; Whittington (2007) e 

Hitt; Ireland; Hoskinsson (2008), onde as 

capacidades são identificadas como a 
aprendizagem coletiva que tem a habilidade 

de integrar um conjunto de múltiplas 

tecnologias e capacidades organizacionais 
que proporcionam competitividade entre as 

empresas de consultoria de TI, a serem 

apontadas pelos gestores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* capacidades são identificadas como a aprendizagem 
coletiva que tem a habilidade de integrar um conjunto 

de múltiplas tecnologias e capacidades organizacionais 

que proporcionam competitividade entre as empresas. 
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Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

 

1.3 Modelo VRIO de análise de recursos e 

capacidades 

Avaliar potencial de competitividade dos 

recursos e capacidades (BARNEY, 1991, 

1995, 2011). Valioso quando exploram 
oportunidades e neutralizam ameaças 

(BARNEY; HESTERLY, 2001). Atributo 

dos serviços oferecidos aos clientes 
(BARNEY; CLARK, 2007). Não 

negociáveis (VASCONCELOS; CYRINO, 

2000). Atendimento necessidades e 
expectativas dos clientes (JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 
Wernerfelt (1984) Ser raro é atributo 

essencial Controlado por pequeno número 

de empresas, se não gerar valor não é 
recurso estratégico (BARNEY, 1991), a 

raridade é que gerará a diferenciação de 

valor econômico (BARNEY; CLARK, 
2007). Capacidades raras: marca, local e 

relação com clientes (JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 
Recursos protegidos contra imitação: 

condições históricas, ambiguidade causal e 

complexidade social (BARNEY; CLARK, 
2007). Empresa organizada e apoiada em 

seus processos organizacionais (BARNEY; 

HESTERLY, 2001). Políticas e 
procedimentos devem estar alinhados aos 

recursos valiosos, raros e não imitáveis e 

convergentes com as estratégias 
competitivas (BARNEY; CLARK, 2007). 

 

Conceito operacional: O modelo VRIO 
avalia o potencial dos recursos e 

capacidades considerados valiosos, raros, de 

difícil imitação e organizados para que 
sejam considerados fontes de vantagem 

competitiva entre as empresas (BARNEY; 

HESTERLY, 2001), serão indicados pelos 
gestores das empresas de consultoria de TI 

participantes deste estudo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1.3.1 Recursos considerados raros, ou seja, controlados 

por um pequeno número de empresas podem ser 
vistos como um diferencial competitivo. Quais 

destes recursos utilizados estão conectados com a 

prestação de serviços considerada de maior 
destaque em seu portfólio? 

 

1.3.2 É possível a imitação deste recurso pela 
concorrência ou seu desenvolvimento ocorreu ao 

longo do tempo dificultando sua imitação? 

 
1.3.3 A empresa mantém estrutura e processos 

específicos para explorar o potencial competitivo 
destas capacidades? Explique sucintamente. 
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Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

1.4 Vantagem competitiva: 

Diferença do valor econômico obtido pela 

empresa a mais que concorrentes 
(BARNEY; HESTERLY, 2011). Resultado 

no emprego combinado de recursos 

(BESANKO et al., 2004). Desempenho 
superior e lucro econômico (AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993; FOSS; 

KNUDESEN, 2003; PETERAF; BARNEY, 
1993; VASCONCELOS; BRITO, 2004). 

Capacidade de gerir recursos eficientemente 

e eficazmente (PENROSE, 1959; 
BARNEY, 1991; GRANT, 1991; 

PETERAF, 1993; AMIT; SCHOEMAKER, 
1993). Foco nos efeitos para desenvolver e 

combinar recursos (PENROSE, 1959). 

Know-how e habilidades importantes 
recursos de heterogeneidade (MAHONEY; 

PANDIAN, 1992; BARNEY, 1991, 1996). 

Recursos e capacidades já controlados 
obtém vantagem sobre os adquiridos 

(BARNEY; CLARK, 2007). Peteraf (1993) 

vincula noções e rendas econômicas e 
vantagem competitiva. 
 

1.4.1 Valor criado para o cliente e valor 

apropriado pela empresa:  

Diferença entre benefícios percebidos, 
disposição de pagar e custos 

econômicos (BARNEY; HESTERLY, 

2011; PETERAF; BARNEY, 2003). 
Criação de valor se dá nos processos 

de transformação dos recursos 

tangíveis e intangíveis BOWMAN, 
AMBROSINI, 2000. Criado através da 

produção e na troca no mercado, 

capturar o valor criado como lucro 
econômico (BESANKO et al., 2006). 

Atribuído por ações que transformam 

os valores adquiridos (BOWMAN, 
AMBROSINI, 2000). Lucratividade 

igual a valor (PORTER, 1985). Valor 

tem relação com preço do produto: 
oferta de preços e entrega de 

benefícios (PETERAF; BARNEY, 

2003). Diferenciação da criação de 
valor é subjetiva (BOWMAN, 

AMBROSINI, 2000) Avaliação 

subjetiva de benefícios como critério 
para pagar (BOWMAN, AMBROSINI, 

2000; PRIEM, 2007). 

 

Conceito operacional: Adotado o conceito 

de vantagem competitiva em termos de 
diferenciação pela criação de valor a partir 

dos recursos utilizados pelas empresas de 

consultoria de TI, que são percebidos pelos 
clientes e também pelas contribuições de 

Bowman e Ambrosini, (2000) e de Barney e 

Hesterly (2011), onde os autores 
consideram vantagem competitiva como 

sendo a diferença do valor econômico 

obtido por esta empresa e por seus 
concorrentes. Os ganhos obtidos, confiança 

dos clientes, dentre outros, são exemplos de 

vantagens competitivas. 
O valor econômico é criado para o cliente 

através da produção do serviço e para a 
empresa pela troca no mercado, sendo que a 

captura do valor criado como lucro 

econômico tem relação com o preço do 
produto: oferta de preços e entrega de 

benefícios, (BARNEY; HESTERLY, 2011). 
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Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

2 Identificar 

oportunidades, ameaças e 

estratégias de atuação das 

empresas 

2.1 Oportunidades, Ameaças e Estratégias 

identificadas para entender ambiente e 

determinar sucesso ou fracasso da estratégia 
(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 

2007) 

 

2.1.1 Oportunidades 

Forças para aproveitar oportunidades e 

manter vantagem competitiva em segmentos 
substitutos, grupos estratégicos, 

compradores, produtos e serviços 

complementares, novos segmentos, ao longo 
do tempo (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2007). Oportunidades em 
setores fragmentados, emergentes, maduros 

e em declínio (BARNEY; HESTERLY, 

2011). Ênfase no refinamento de produtos e 
aumento da qualidade em setores maduros 

(BARNEY; HESTERLY, 2001). 

Conceito operacional: Adotado neste 
estudo os conceitos convergentes de 

oportunidades, como sendo aquelas que não 

são explorados pela concorrência, segundo 
as definições de Johnson, Scholes e 

Whittington (2007) e identificadas sob a 

ótica dos gestores das empresas de 
consultoria de TI. 

 

2.1.2 Ameaças 

Fatores externos que visam reduzir 

competitividade da empresa e aumentar a do 

setor: ameaças de entrada, rivalidade, 
substitutos, fornecedores, compradores 

(BARNEY 1991; HESTERLY, 2011). 

Novos entrantes é ameaça de entrada, 
entendimento leva a implementar boa 

estratégia (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Ameaça de entrada depende de barreiras: 
economia de escala, diferenciação de 

produto, vantagens de custo (PORTER 

2003). 
 

Conceito operacional: Adotado neste 

estudo os conceitos de Barney e Hesterly 
(2011) que identifica uma ameaça como 

sendo qualquer risco que vise a reduzir sua 

competitividade, aumentando seus custos e 
diminuindo sua receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2.1.1.1 Que oportunidades têm sido buscadas com seus 

serviços mais destacados, considerando 
oportunidades aquilo que não é explorado pela 

concorrência?  

 
* oportunidades são necessidades dos clientes que não 

são explorados pela concorrência. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.1.2.1 Quais ameaças externas o seu negócio tem 

enfrentado? 
 

* Ameaça qualquer risco que vise a reduzir sua 

competitividade, aumentando seus custos e diminuindo 
sua receita. 
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Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

2.1.3 Estratégias 

Direção e escopo no longo prazo que obtém 

vantagem (JOHNSON; SCHOLES; 
WHITTINGTON, 2007). Jogo entre 

recursos e competências internas, 

oportunidades e riscos externos, para gerar 
rendas (GRANT, 1991; Mahoney; Pandian, 

1992). Combinar recursos para melhorar 

eficiência e eficácia, explorar forças internas 
para neutralizar ameaças de redução de 

resultados (BARNEY, 1991). Estratégicas 

no nível de negócio visam conquistar 
vantagem em um único mercado (BARNEY, 

2001) ou determinados mercados 
(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 

2007). Liderança de custo ganha vantagem 

por meio da redução de custos (BARNEY, 
2001), torna-se produtor de menor custo no 

setor (PORTER, 1979). Preços mais baixos 

que concorrentes e benefícios percebidos 
(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 

2007). Fontes de vantagens para liderança 

em custos: diferenças de tamanho de 
economias e deseconomias de escala, de 

experiência, acesso, vantagem tecnológica e 

escolha política. Habilidade estratégica gera 
liderança (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Diferenciação de produto competitividade 

pelo aumento do valor percebido do produto 
ou serviço, adiciona valor, responde 

ameaças, (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

 
Conceito operacional: Adotado neste 

estudo o conceito de estratégia de Grant 

(1991) como sendo a integração que uma 
empresa faz entre seus recursos internos, as 

oportunidades e as ameaças criadas no 

mercado, visando à vantagem competitiva. 

2.1.3.1 Tendo em vista estas oportunidades e ameaças, 

que estratégias você adota para aproveitar 

oportunidades e reduzir ameaças com base nos 
recursos e capacidades mencionadas? 

 

* estratégia é a integração que uma empresa faz entre 
seus recursos internos, as oportunidades e as ameaças 

criadas no mercado, visando à vantagem competitiva. 
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APÊNDICE C - Planilha de unidades semânticas e temas identificados 

Pergunta 1: Quais são os serviços considerados mais destacados no portfólio de sua empresa? Unidade Semântica Temas 

Empresa A 
Implantação de sistemas, projetos de transformação de negócios e 

outsourcing. 

Outsourcing, 
implementação de 

sistemas 

gerenciamento, 

concepção de 

solução sob medida, 
integração de 

sistemas, sistemas 

críticos 
 

Amplo escopo 

de serviços que 
geram valor 

econômico 

 

Empresa B 
Implementação de sistemas de gestão empresarial, Outsourcing em TI e 

BackOffice. 

Empresa C 
Gerenciamento com uma componente técnica, Especialistas com 

experiência. 

Empresa D 
Serviços de consultoria, Relacionamento, construção de relacionamento e 

integração de soluções. Produtos na área de defesa e de segurança. 

Empresa E 
Concepção de solução, desenvolvimento de software, implantação e 

manutenção. 

Empresa F Concepção e gerenciamento. 

Empresa G Integração de sistemas e sistemas críticos. 

Pergunta 2: Dos produtos mais destacados quais você entende que geram valor econômico para 

o cliente? 
Unidade Semântica Temas 

Empresa A Todas as propostas geradas geram valor econômico ao cliente. 

 

Outsourcing, 
implementação de 

sistemas 
gerenciamento, 

concepção de 

solução sob medida, 
integração de 

sistemas, sistemas 

críticos 
 

Amplo escopo 

de serviços que 
geram valor 

econômico 

 

Empresa B Outsourcing e aplicativos já existentes 

Empresa C - 

Empresa D - 

Empresa E Consultoria em concepção  

 

Empresa F Metodologia de gestão e de gerenciamento, reaproveitamento de ativos de 

TI, oferecer solução sob medida. 

Empresa G Sistemas críticos. 
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Pergunta 3: Quais benefícios são percebidos pelos clientes na utilização dos serviços prestados 

por sua empresa, e como eles são suportados internamente? 
Unidade Semântica Temas 

Empresa A Retenção do conhecimento, Transferência do conhecimento do business e 
das aplicações do cliente. Parceria estratégica. 

Conhecimento, 

parceria, experiência 

atendimento, 

confiança 

 

 

Benefícios 

diversos que 

geram valor 

 

Empresa B Seriedade produtividade e o valor cobrado pelo serviço prestado. 

Empresa C O resultado da proposição foi atendido. 

Empresa D Suporte de TI em ambiente adequado que o mercado dificilmente oferece. 

Empresa E Experiência em projetos complexos, a vivência é o diferencial da empresa 
cliente considera nossa experiência, recursos humanos. 

Empresa F Atendimento personalizado, capacidade de visão ampla, fazer o papel do 
cliente dentro do projeto e serviços de confiança. 

Empresa G Melhoria no gerenciamento das informações, gerar parâmetros que 
trazem maiores lucros. 

Pergunta 4: Com base nos benefícios percebidos pelos clientes, tem sido possível praticar preços 
superiores aos da concorrência? 

Unidade Semântica Temas 

Empresa A Muitas vezes sim. 

Sem avaliação 

Preço igual e 

retorno 

indefinido 

 

Empresa B Não, os preços são menores que os concorrentes. 

Empresa C Difícil, deve existir convencimento de que o custo maior esta relacionado 
ao know-how e maior valor agregado oferecido. 

Empresa D Não, o problema tem sido as taxas muito inferiores oferecidas pelo 
mercado. 

Empresa E Sim. 

Empresa F Perfeitamente. 

Empresa G Acho difícil. 
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Pergunta 5: O retorno econômico para empresa tem sido superior aos seus concorrentes? Unidade Semântica Temas 

Empresa A Em termos de receita não, em termos de lucratividade não tenho dados 
dos concorrentes. 

Sem avaliação 

Preço igual e 

retorno 

indefinido 

 

Empresa B Eu acredito que sim, mas os números eu não tenho de forma precisa.  

Empresa C Não sei os números dos meus concorrentes. 

Empresa D Eu não sei o dos concorrentes. 

Empresa E Difícil avaliar. 

Empresa F Em várias situações sim. 

Empresa G Acredito que não. 

Pergunta 6: Que recursos, sejam ativos tangíveis, intangíveis ou capacidades, são estratégicos 

para a geração do serviço que pode trazer vantagem competitiva para a empresa? 
Unidade Semântica Temas 

Empresa A 

Funcionários da casa, pirâmide de conhecimento, dar coach recurso 

sênior, recursos com conhecimento crítico e altamente performáticos, 
corpo de funcionários com bagagem de conhecimento, relacionamento, 

confiança. 

Recursos humanos 
(recurso intangível), 

Conhecimento 

(recurso intangível), 
Relação com 

clientes (capacidade 

intangível), suporte 
tecnológico (recurso 

tangível) 

 

 

Recursos 
humanos, como 

potenciais 

geradores de 
vantagem 

competitiva 

 
 

Conhecimento 

na concepção 
de soluções é 

estratégico para 

a geração de 

serviços 

competitivos 

 
 

Empresa B Recursos humanos, conhecimento, soluções automatizadas parque de 
ativos, máquinas e equipamentos. 

Empresa C 
Recursos Humanos com know-how, conhecimento e experiência. Relação 

de confiança com os clientes, trabalhos já realizados, competência 

técnica, portfólio de entregas. 

Empresa D Mão de obra qualificada gestão. 

Empresa E 
Conjunto de procedimentos comuns, categorização dentro da área de 

concepção de solução, desenvolvimento de templates de arquiteturas que 

funcionaram, experiências passadas, replicar o conhecimento. 

Empresa F Recursos humanos altamente qualificados, com grande experiência, 
pessoas antigas com vivência e cultura. 

Empresa G Capital humano. Tecnologias de ponta. 
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Pergunta 7: Recursos e capacidades considerados raros podem ser vistos como um diferencial 

competitivo. Quais destes recursos utilizados estão conectados com a prestação do serviço 

considerado de maior destaque em seu portfólio? 

Unidade Semântica Temas 

Empresa A Recursos Humanos, Processo bem definido para gerar recursos que sejam 
valiosos, performáticos que atendam amplo leque de demandas.   

Recursos humanos, 

conhecimento 
técnico, perfis 

profissionais, 

empatia com cliente. 
 

 

Capacidade de 
relação com o 

cliente 

 
 

Empresa B Conhecimento, experiência em todos os assuntos que envolvem processos 
de negócio. 

Empresa C Pessoas que tem a especialidade, que falam a linguagem do negócio e que 
conseguem trazer para a realidade de tecnologia. 

Empresa D Recurso humano que tenha capacidade de entender o negócio, e seja 

empreendedor. 

Empresa E Experiência dos colaboradores. 

Empresa F Gestores de projetos e pessoal que atua na área de engenharia de 
sistemas. 

Empresa G Analista de usabilidade; capacidade que é estratégica, que está nos nossos 
produtos mais destacados, por ser nova e estar à frente do mercado. 

Pergunta 8: É possível a imitação deste recurso pela concorrência ou seu desenvolvimento 
ocorreu ao longo do tempo dificultando sua imitação? 

Unidade Semântica Temas 

Empresa A Dificilmente outra empresa vai ter o mesmo tempo de experiência em 
vários temas. 

Imitação 

condicionada ao 

tempo 
 

 

 

Capacidade de 
relação com o 

cliente 

 
 

Empresa B Sim é possível, mas tem um tempo através de uma curva de aprendizado 
para ser considerada especialista. 

Empresa C Difícil do conhecimento e da experiência. 

Empresa D Lógico que se você tem esses recursos (humanos), a concorrência vai e 
leva. 

Empresa E Ela se desenvolveu ao longo do tempo, não é possível replicar. 

Empresa F Seguramente qualquer concorrente pode imitar. 

Empresa G Claro que é possível. É raro por que é novo. 
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Pergunta 9: A empresa mantém estrutura e processos específicos para explorar o potencial 
competitivo destas capacidades? Explique sucintamente. 

Unidade Semântica Temas 

Empresa A 
Sim, processos, metodologia, treinamento para fazer as coisas de forma 

industrializada. Suportados por processos e metodologias, processos de 

governança, documentação e base de soluções. 

Metodologia, 

repositório de dados, 

reutilização de 

artefatos 

 

Aprendizagem 

como suporte 

 

Empresa B 

Repositório de dados mundiais, utilização das melhores práticas de 

mercado, grupo focal para identificar as práticas adotadas pelos clientes 
ao longo do globo. Suportados por processos e metodologias e parque de 

hardware instalado e soluções disponíveis. 

Empresa C 
Suportados por profissionais qualificados, com metodologia de processos, 

de engenharia de sistemas, de desenvolvimento de software, de 

implantação de sistemas e de gerenciamento. 

Empresa D Suportado pela infraestrutura de software e hardware. 

Empresa E 

Sim, utiliza handbook de templates, base de dados e estrutura de guarda e 

recuperação de documentos. 
Documentação, registro histórico da arquitetura, das pessoas que 

trabalharam nela, das possíveis aplicações desse projeto, lições 

aprendidas. 

Empresa F 
Sim, processo de qualidade, metodologia que gera artefatos que garantem 
a qualidade. Exige parte de gestão forte, corpo de gestores, generalistas 

seniores, além das estruturas de TI e de suporte. 

Empresa G Sim através de processos de governança e metodologias de 

desenvolvimento de sistemas.  

Pergunta 10: Que oportunidades têm sido buscadas com seus serviços campeões considerando 

oportunidades aquilo que não é explorado pela concorrência? 
Unidade Semântica Temas 

Empresa A Fazer um diagnóstico do que o cliente precisa, além de proposições com 

parceiros estratégicos para integrar soluções. 

Parcerias, 

relacionamento com 
cliente, inovação 

 

 

Oportunidades 
identificadas 

através do 

relacionamento  
 

 

Empresa B 
São identificadas quando você esta desenvolvendo algum trabalho.  
Participação sem seminários, congressos e feiras de TI.  

Relacionamento interno e externo. 

Empresa C Através de relacionamento, uma vez já mostrada a competência. 

Empresa D 
Oportunidade é um processo que propriamente a gente monta e busca, em 
nichos que a somos reconhecidos, escalada estratégica em um 

determinado segmento, aumentando de importância dentro do cliente. 

Empresa E 
Vincular a imagem de um produto ao currículo de um profissional que 

seja referência no mercado é uma oportunidade de explorar, de fazer 

propaganda da área de Atuação da empresa. 

Empresa F Inovação; setor de TI se voltando para a área de inteligência. 

Empresa G Ter presença forte no cliente, escutar suas necessidades, estreitar o 

relacionamento. 
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Pergunta 11: Que ameaças externas o seu negócio tem enfrentado? Unidade Semântica Temas 

Empresa A Taxas muito baixas praticadas pelo mercado, Alocação de recursos time 
& material, Alocação de recursos PJ.  

Taxas baixas, 

turnover, novos 

concorrentes 

Ameaças 

diversas afetam 

o negócio 

 

Empresa B Pessoas sendo convidadas para trabalhar para a concorrência, levando o 
conhecimento junto. 

Empresa C Saída dos recursos humanos qualificados para o mercado, Trocas de 
gestão a cada 2 (dois) anos nos clientes governo. 

Empresa D Demonstrar ao mercado que não somos uma empresa de TI normal como 

as outras empresas. 

Empresa E Ofertas de salários e melhores condições para as pessoas que tem 
contribuição única na empresa.  

Empresa F Empresas de consultoria internacional que se lançaram no ramo de 
serviços. 

Empresa G Concorrência na área de integração e de sistemas críticos por empresas de 
grande porte.  

Pergunta 12: Tendo em vista estas oportunidades e ameaças, que estratégias você adota para 
aproveitar oportunidades e reduzir ameaças com base nos recursos e capacidades mencionadas. 

Unidade Semântica Temas 

Empresa A Fortalecer o relacionamento com o cliente, diversificar mão de obra para 
baratear os custos via offshore, near-shore e delivery centers. 

Fortalecimento de 

relacionamento com 

cliente, investimento 

nos recursos 

humanos, 

capacidade de 

inovação, utilização 

de experiência 

adquirida 

Estratégias 

através de 

relacionamento 

e investimento 

nos recursos 

humanos 

Empresa B Investindo nos recursos, capital humano por meio de treinamento e 
desenvolvimento pessoal para que elas permaneçam na empresa. 

Empresa C 
Entrar nas licitações no momento certo para ser contratado, executar o 

projeto durante aquela gestão em se tratando de cliente governo, tratar 

bem os recursos humanos com treinamentos e promoções. 

Empresa D 
Aproveitando esse amplo conhecimento que a gente tem e focar em 

algum segmento em que a gente pudesse dar esse valor agregado para o 

cliente através dessa especialização. 

Empresa E 
Propiciar melhores condições para manutenção deste recurso, seja pelo 

clima de trabalho ou pelo ambiente salário, equipe adequada, bem como 

promover a transferência do conhecimento. 

Empresa F Reinventar-se constantemente; atuar na área de projetos mais complexos, 
que são os mais rentáveis. 

Empresa G 
Utilizar o histórico da empresa, manter o capital humano para 

desenvolver soluções diferenciadas, mantendo relação estreita com o 

cliente e escutando sempre suas necessidades. 
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APÊNDICE D - Planilha de temas e categorias identificados 

Pergunta 1: Quais são os serviços considerados mais destacados no portfólio de sua empresa? Tema Categorias 

Caracterizar os 

recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A Implantação de sistemas, projetos de transformação de 
negócios e outsourcing.  

Amplo escopo de 

serviços que 

geram valor 

econômico 

 

 

Escopo amplo 

com diversos 

benefícios, 

não 

diferenciados 

por preços 

 

Empresa B Implementação de sistemas de gestão empresarial, 
Outsourcing em TI e BackOffice. 

Empresa C Gerenciamento com uma componente técnica, Especialistas 

com experiência. 

Empresa D 
Serviços de consultoria, Relacionamento, construção de 

relacionamento e integração de soluções. Produtos na área 

de defesa e de segurança. 

Empresa E Concepção de solução, desenvolvimento de software, 
implantação e manutenção. 

Empresa F Concepção e gerenciamento. 

Empresa G Integração de sistemas e sistemas críticos. 

Pergunta 2: Dos produtos considerados mais destacados, quais você entende que geram valor 
econômico para o cliente? 

Tema Categorias 

Caracterizar os 

recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A Todas as propostas geradas geram valor econômico ao 
cliente. 

Amplo escopo de 

serviços que 

geram valor 

econômico 

 

Escopo amplo 

com diversos 

benefícios, 

não 

diferenciados 

por preços. 

 

Empresa B Outsourcing aplicativos já existentes. 

Empresa C - 

Empresa D - 

Empresa E Consultoria em concepção. 

Empresa F 
Metodologia de gestão e de gerenciamento; 

reaproveitamento de ativos de TI; oferecer solução sob 

medida. 

Empresa G Sistemas críticos. 
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Pergunta 3: Quais benefícios são percebidos pelos clientes na utilização dos serviços prestados por 
sua empresa, e como eles são suportados internamente? 

Tema Categorias 

Caracterizar os 

recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A 
Retenção do conhecimento, Transferência do conhecimento 

do business e das aplicações do cliente. Parceria 

estratégica. 

Benefícios 

diversos que 

geram valor 

 

Escopo amplo 

com diversos 

benefícios, 

não 

diferenciados 

por preços. 

 

Empresa B Seriedade produtividade e o valor cobrado pelo serviço 
prestado. 

Empresa C O resultado da proposição foi atendido. 

Empresa D Suporte de TI em ambiente adequado que o mercado 

dificilmente oferece. 

Empresa E 
Experiência em projetos complexos; a vivência é o 

diferencial. A empresa/cliente considera nossa experiência 

recursos humanos. 

Empresa F 
Atendimento personalizado, capacidade de visão ampla, 

fazer o papel do cliente dentro do projeto, oferecendo 

serviços de confiança. 

Empresa G Melhoria no gerenciamento das informações, gerar 
parâmetros que trazem maiores lucros. 

Pergunta 4: Com base nos benefícios percebidos pelos clientes, tem sido possível praticar preços 
superiores aos da concorrência? 

Tema Categorias 

Caracterizar os 

recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A Muitas vezes sim. 

Preço igual e 

retorno 

indefinido 

 

Escopo amplo 

com diversos 

benefícios, 

não 

diferenciados 

por preços 

 

Empresa B Não, os preços são menores que os concorrentes. 

Empresa C 
Difícil, deve existir convencimento de que o custo maior 

esta relacionado ao know-how e maior valor agregado 

oferecido. 

Empresa D Não, o problema tem sido as taxas muito inferiores 
oferecidas pelo mercado. 

Empresa E Sim. 

Empresa F Perfeitamente. 

Empresa G 
Acho difícil. 
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Pergunta 5: O retorno econômico para empresa tem sido superior aos seus concorrentes? Tema Categorias 

Caracterizar os 

recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A Em termos de receita não, em termos de lucratividade não 
tenho dados dos concorrentes.  

Preço igual e 

retorno 

indefinido 

 

Escopo amplo 

com diversos 

benefícios, 

não 

diferenciados 

por preços. 

 

Empresa B Eu acredito que sim, mas os números eu não tenho de 
forma precisa. 

Empresa C Não sei os números dos meus concorrentes. 

Empresa D Eu não sei o dos concorrentes. 

Empresa E Difícil avaliar. 

Empresa F Em várias situações sim. 

Empresa G Acredito que não. 

Pergunta 6: Que recursos, sejam ativos tangíveis, intangíveis ou capacidades são estratégicos para a 
geração do serviço que podem trazer vantagem competitiva para a empresa? 

Tema Categorias 

Caracterizar os 

recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A 

Funcionários da casa, pirâmide de conhecimento, oferecer 

coach, recurso sênior, recursos com conhecimento crítico e 
altamente performáticos, corpo de funcionários com 

bagagem de conhecimento, relacionamento, confiança. Recursos 

humanos, como 

potenciais 

geradores de 

vantagem 

competitiva 

 

 

Conhecimento na 

concepção de 

soluções é 

estratégico para a 

geração de 

serviços 

competitivos 

 

Recursos 

intangíveis 

estratégicos 

não raros 

 

Empresa B Recursos humanos, conhecimento, soluções automatizadas 
parque de ativos, máquinas e equipamentos. 

Empresa C 

Recursos Humanos com know-how, conhecimento e 

experiência. Relação de confiança com os clientes, 
trabalhos já realizados, competência técnica, portfólio de 

entregas. 

Empresa D Mão de obra qualificada gestão. 

Empresa E 

Conjunto de procedimentos comuns, categorização dentro 

da área de concepção de solução, desenvolvimento de 

templates de arquiteturas que funcionaram, experiências 

passadas, replicar o conhecimento. 

Empresa F Recursos humanos altamente qualificados, com grande 
experiência, pessoas antigas com vivência e cultura. 

Empresa G Capital humano. Tecnologias de ponta. 
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Pergunta 7: Recursos e capacidades considerados raros podem ser vistos como um diferencial 

competitivo. Quais desses recursos utilizados estão conectados com a prestação do serviço 

considerado de maior destaque em seu portfólio? 

Tema Categorias 

Caracterizar 

os recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A 
Recursos Humanos, processo bem definido para gerar 

recursos que sejam valiosos, performáticos que atendam 

amplo leque de demandas. 

Capacidade de 

relação com o 

cliente 

 

Capacidades 

no 

relacionamento 

com clientes 

suportadas na 

aprendizagem 

 

Empresa B Conhecimento, experiência em todos os assuntos que 
envolvem processos de negócio. 

Empresa C 
Pessoas que tem a especialidade, que falam a linguagem do 

negócio e que conseguem trazer para a realidade de 

tecnologia. 

Empresa D Recurso humano que tenha capacidade de entender o 

negócio, e seja empreendedor. 

Empresa E Experiência dos colaboradores. 

Empresa F Gestores de projetos e pessoal que atua na área de 
engenharia de sistemas. 

Empresa G 
Analista de usabilidade; capacidade que é estratégica, que 

está nos nossos produtos mais destacados, por ser nova e 

estar à frente do mercado. 

Pergunta 8: É possível a imitação deste recurso pela concorrência ou seu desenvolvimento ocorreu 
ao longo do tempo dificultando sua imitação? 

Tema Categorias 

Caracterizar 

os recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A Dificilmente outra empresa vai ter o mesmo tempo de 
experiência em vários temas. 

Capacidade de 

relação com o 

cliente 

 

Capacidades 

no 

relacionamento 

com clientes 

suportadas na 

aprendizagem 

 

Empresa B Sim é possível, mas tem um tempo através de uma curva de 
aprendizado para ser considerada especialista. 

Empresa C Difícil conhecimento e da experiência. 

Empresa D Lógico que se você tem esses recursos, a concorrência vai e 
leva. 

Empresa E Ela se desenvolveu ao longo do tempo, não é possível 

replicar. 

Empresa F Seguramente qualquer concorrente pode imitar. 

Empresa G Claro que é possível. É raro por que é novo. 
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Pergunta 9: A empresa mantém estrutura e processos específicos para explorar o potencial 
competitivo destas capacidades? Explique sucintamente. 

Tema Categorias 

Caracterizar 

os recursos e 

capacidades 

mais relevantes 

envolvidos na 

busca da 

vantagem 

competitiva 

Empresa A 

Sim, processos, metodologia, treinamento para fazer as 

coisas de forma industrializada.  
Suportados por processos e metodologias, processos de 

governança, documentação e base de soluções. 

Aprendizagem 

como suporte 

 

Capacidades 

no 

relacionamento 

com clientes 

suportadas na 

aprendizagem 

 

Empresa B 

Repositório de dados mundiais, utilização das melhores 

práticas de mercado, grupo focal para identificar as práticas 
adotadas pelos clientes ao longo do globo. 

Suportados por processos e metodologias e parque de 

hardware instalado e soluções disponíveis 

Empresa C 

Suportados por profissionais qualificados, com 

metodologia de processos, de engenharia de sistemas, de 

desenvolvimento de software, de implantação de sistemas e 
de gerenciamento. 

Empresa D Suportado pela infraestrutura de software e hardware. 

Empresa E 

Sim, utiliza handbook de templates, base de dados e 

estrutura de guarda recuperação de documentos. 

Documentação, registro histórico da arquitetura, das 
pessoas que trabalharam nela, das possíveis aplicações 

desse projeto, lições aprendidas. 

Empresa F 

Sim, processo de qualidade, metodologia que gera artefatos 

que garantem a qualidade. Exige parte de gestão forte, 
corpo de gestores, generalistas seniores, além das 

estruturas de TI e de suporte. 

Empresa G Sim, por meio de processos de governança e metodologias 
de desenvolvimento de sistemas. 

Pergunta 10: Que oportunidades têm sido buscadas com seus serviços mais destacados, 
considerando oportunidades aquilo que não é explorado pela concorrência? 

Tema Categorias 

Identificar 

oportunidades 

e ameaças 

voltadas a 

estratégias de 

atuação das 

empresas. 

Empresa A 
Fazer um diagnóstico do que o cliente precisa, além de 

proposições com parceiros estratégicos para integrar 

soluções. 

Oportunidades 

identificadas 

através do 

relacionamento 

 

Oportunidades 

durante a 

prestação dos 

serviços 

 

Empresa B 
São identificadas quando você está desenvolvendo algum 

trabalho. Participação sem seminários, congressos e feiras 

de TI. Relacionamento interno e externo. 

Empresa C Por meio de relacionamento, uma vez já mostrada a 
competência.  

Empresa D 

Oportunidade é um processo que, propriamente, a gente 

monta e busca em nichos nos quais somos reconhecidos; 
Escalada estratégica em um determinado segmento, 

aumentando a importância dentro do cliente. 

Empresa E 

Vincular a imagem de um produto ao currículo de um 

profissional que seja referência no mercado é uma 
oportunidade de explorar, de fazer propaganda da área de 

atuação da empresa. 

Empresa F Inovação; setor de TI voltando-se para a área de 
inteligência. 

Empresa G Ter presença forte no cliente, escutar suas necessidades, 
estreitar o relacionamento. 
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Pergunta 11: Que ameaças externas o seu negócio tem enfrentado? 
 

Tema Categorias 

Identificar 

oportunidades 

e ameaças 

voltadas a 

estratégias de 

atuação das 

empresas. 

Empresa A Taxas muito baixas praticadas pelo mercado, alocação de 
recursos time & material, alocação de recursos PJ. 

Ameaças diversas 

afetam o negócio 

 

Ameaças 
sobre recursos 

humanos 

internos 
 

Empresa B Pessoas sendo convidadas para trabalhar para a 
concorrência, levando o conhecimento junto. 

Empresa C Saída dos recursos humanos qualificados para o mercado, 
trocas de gestão a cada 2 (dois) anos nos clientes governo. 

Empresa D Demonstrar ao mercado que não somos uma empresa de TI 

normal como as outras empresas. 

Empresa E Ofertas de salários e melhores condições para as pessoas 
que tem contribuição única na empresa.  

Empresa F Empresas de consultoria internacional que se lançaram no 
ramo de serviços. 

Empresa G Concorrência na área de integração e de sistemas críticos 
por empresas de grande porte.  

Pergunta 12: Tendo em vista essas oportunidades e ameaças, que estratégias você adota para 
aproveitar oportunidades e reduzir ameaças com base nos recursos e capacidades mencionadas? 

Tema Categorias 

Identificar 

oportunidades 

e ameaças 

voltadas a 

estratégias de 

atuação das 

empresas. 

Empresa A 
Fortalecer o relacionamento com o cliente, diversificar mão 

de obra para baratear os custos via offshore, nearshore e 

delivery centers. 

Estratégias 

através de 

relacionamento e 
investimento nos 

recursos humanos 

 

Estratégia de 

retenção dos 

clientes com 
capital 

humano. 

 

Empresa B 
Investindo nos recursos, capital humano, por meio de 

treinamento e desenvolvimento pessoal, para que elas 

permaneçam na empresa. 

Empresa C 

Entrar nas licitações no momento certo para ser contratado, 

executar o projeto durante aquela gestão em se tratando de 
cliente governo, tratar bem os recursos humanos com 

treinamentos e promoções. 

Empresa D 

Aproveitando esse amplo conhecimento que a gente tem e 

focar em algum segmento em que a gente pudesse dar esse 
valor agregado para o cliente por meio dessa 

especialização. 

Empresa E 

Propiciar melhores condições para manutenção deste 

recurso, seja pelo clima de trabalho, ou pelo ambiente 

salário, equipe adequada promover a transferência do 

conhecimento. 

Empresa F Reinventar-se constantemente; atuar na área de projetos 
mais complexos que são os mais rentáveis. 

Empresa G 

Utilizar o histórico da empresa, manter o capital humano 

para desenvolver soluções diferenciadas, mantendo relação 
estreita com o cliente e escutando sempre suas 

necessidades. 

 


