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5 Forças de Porter

2DPS  Tópicos de ADM  2018.1



• Condições de fatores de produção 

• De acordo com Porter , as condições dos fatores de produção representam os elementos essenciais 
(capital necessário, conhecimentos técnicos e científicos, mão-de-obra qualificada) que 
determinam o diferencial competitivo das empresas.

• Condições de demanda

• Existe uma pressão por parte dos clientes, cada vez mais exigentes e sofisticados, cujas 
necessidades antecipam a procura externa, levando à melhora contínua das vantagens 
competitivas, com inovações em sua cadeia produtiva, e refletindo diretamente no aumento da 
qualidade dos produtos. As firmas progridem e alcançam a diferenciação dos produtos e serviços 
competitivas, com inovações em sua cadeia produtiva, e refletindo diretamente no aumento da 
qualidade dos produtos. As firmas progridem e alcançam a diferenciação dos produtos e serviços 
ao sair da trivial imitação dos mesmos.

• Indústrias correlatas e de suporte

• Uma das economias externas mais significativas encontradas nas concentrações produtivas é a 
presença de indústrias correlatas e de suporte, pois possibilita o aumento do número de clientes 
que podem atender e isso proporciona condições para a negociação de menores preços.

• Estrutura e rivalidade entre as empresas

• Para Porter (1998), se no ambiente em que a organização está inserido não houver uma forte 
concorrência entre as empresas, este aglomerado está predisposto à falência, pois a competição e a 
cooperação são fatores de vital importância, já que podem ambas coexistir devido às diferentes 
dimensões e agentes nos quais ocorrem.

• Porter (1999) afirma que a rivalidade doméstica merece mais atenção que a rivalidade externa, pois 
ela incide diretamente sobre os níveis de inovação.
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Matriz BCG
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• Ponto de interrogação (também conhecido como “em questionamento” ou “criança-
problemática”): Neste quadrante, estão posicionados os produtos pertencentes a um 
mercado com altas taxas de crescimento. Exige grandes investimentos e possui baixo retorno, 
com possibilidade de se tornar um “abacaxi” em pouco tempo. Porém, por estar em um 
mercado com alto crescimento, pode também se tornar uma “estrela”, desde que seja bem 
tratado pela empresa.

• Estrela: Neste quadrante, estão posicionados os produtos com alta participação de mercado, 
com altas taxas de crescimento. São líderes de mercado, exigindo grandes investimentos. 
Caso o crescimento do mercado seja reduzido, pode facilmente se tornar uma “vaca leiteira”.Caso o crescimento do mercado seja reduzido, pode facilmente se tornar uma “vaca leiteira”.

• Vaca leiteira: Neste quadrante, estão posicionados os produtos com taxa de crescimento 
moderada em mercados já estabelecidos. Não demandam grandes investimentos, uma vez 
que o crescimento do mercado é baixo. Algumas empresas tem estes produtos como sua 
base, por terem os lucros e a geração de caixa são altos. É comum ver “estrelas” se 
transformando em “vacas leiteiras”.

• Abacaxi (também conhecido como “animal de estimação”, ”cão” ou “vira-lata”): Neste 
quadrante estão posicionados os produtos com baixa participação em um mercado maduro, 
sem crescimento aparente. Estes produtos devem ser evitados ao máximo pela empresa, 
sendo possível até um descarte de tais produtos do portfólio da empresa, do ponto de vista 
financeiro (evitando os altos custos de recuperação) e estratégico.

5DPS  Tópicos de ADM  2018.1



Níveis de Análise do Ambiente
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O desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência, o 
desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa 

competirá, quais deveriam ser as suas metas e quais e políticas necessárias para 
levar-se a cabo essas metas.
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Analise SWOT
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• Segundo Peter Drucker, planejamento é a tomada
de decisão antecipada, algo que podemos fazer
antes de agir.

• Pode ser considerado o “plano de voo” que gere o
negócio das empresas, definindo as escolhas e
caminhos com o objetivo de atingir uma situação
futura.futura.

• Não basta ter somente as estratégias bem
definidas, é necessário prever os caminhos que a
empresa quer seguir, pois de nada adiantam as
boas idéias, se elas não saírem do papel.
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• Seja qual for o tamanho de um negócio
organizacional, o planejamento é fundamental
para o seu sucesso, pelas seguintes razões:

• Primeiro, fornece uma base para outras funções;
• A base serve como uma parada planejando

outras funções administrativas (planejamento,
organização, coordenação, comando e controle),
utilizados para organizar os recursos.utilizados para organizar os recursos.

• Serve para coordenar tarefas ou atividades, e
serve para monitorar e avaliar os resultados (que
permite comparar os resultados com os
previstos).

• E em segundo, reduz a incerteza e minimiza
riscos.
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Todo bom planejamento deve ter as 
seguintes características

• Planejamento deve incluir objetivos específicos, inclui 
estratégias e ações concretas para atingir tais objetivos.

• É viável? - Planejamento, antes de ser feita, você deve 
considerar os recursos e a capacidade real da empresa, 
e não deve propor objetivos ou estratégias que e não deve propor objetivos ou estratégias que 
estejam fora do escopo de possibilidades da empresa.

• É consistente? - O planejamento deve levar em conta 
todos os planos da empresa, quer a longo, curto ou em 
médio prazo, pois todos devem ser compatíveis com os 
outros planos e, assim, alcançar a eficiência na sua 
execução.
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Segundo Kaplan e Norton, Balanced Scorecard é uma técnica que visa a• Segundo Kaplan e Norton, Balanced Scorecard é uma técnica que visa a
integração e balanceamento de todos os principais indicadores de
desempenho existentes em uma empresa, desde os
financeiros/administrativos até os relativos aos processos internos,
estabelecendo objetivos da qualidade (indicadores) para funções e níveis
relevantes dentro da organização, ou seja, desdobramento dos indicadores
corporativos em setores, com metas claramente definidas.
Assim, esse modelo traduz a missão e a estratégia de uma empresa em
objetivos e medidas tangíveis.
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• Se você for capaz de medir o que está falando e• Se você for capaz de medir o que está falando e
expressar isso em números, então você conhece algo
a esse respeito; mas se você não tem essa
capacidade, seu conhecimento será de uma espécie
deficiente e insatisfatória.

William Thompson (Lord Kelvin) 1824-1907
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As Barreiras à Implementação 
Estratégica 
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Perspectiva do Cliente

• Quando a empresa seleciona medidas para a 
perspectiva do cliente do Scorecard, deve 
responder a duas perguntas fundamentais: Qual 
é o nosso público alvo? Qual é a nossa proposta 
de valor para servi-lo?de valor para servi-lo?

• A escolha de uma proposta adequada de valor 
representa um grande desafio para quase todas 
as empresas. 

• Muitas optarão por uma das três “disciplinas” a 
seguir.
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• Excelência Operacional: As organizações que buscam uma
disciplina de excelência operacional dão enfoque ao preço baixo,
conveniência e com freqüência, "sem luxos”. A rede Wal-Mart
representa um bom exemplo de uma empresa operacionalmente
excelente.

• Liderança no Produto.: Os líderes de produto procuram aprimorar
constantemente os produtos de sua em Inovando sem parar, eles
lutam para nada menos do que o melhor produto do mercado. A
Nike exemplo de um líder de produtos no ramo de calçados
esportivos.esportivos.

• Intimidade com o Cliente.: O que define as empresas que cultivam
a intimidade com a clientela é fazer todo o possível para oferecer
para as necessidades específicas do cliente.

• Elas não visam uma única transação comercial, de uma relação
de longa duração, ao seu profundo conhecimento das
necessidades da clientela.
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Compliance
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• Nos âmbitos institucional e corporativo, compliance é o conjunto de
disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e
as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades
da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio
ou inconformidade que possa ocorrer.
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