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RESUMO 

O trabalho apresenta um estudo sobre o modelo de Análise Estrutural de Indústrias, chamado 

de Cinco Forças, de Michael E. Porter. É feita uma análise histórica da evolução do 

pensamento estratégico e da pesquisa econômica que levaram, em 1980, ao aparecimento do 

modelo das Cinco Forças, como base para pesquisar depois as visões de diversos 

pesquisadores sobre o modelo, ampliando assim a visão básica de Porter. Esta pesquisa, ao 

mesmo tempo que amplia o horizonte de entendimento do modelo original, aprofunda, em 

alguns aspectos, a fundamentação do mesmo. Como parte deste aprofundamento o trabalho 

estuda a Teoria dos Complementadores, tida aqui como um aperfeiçoamento do modelo 

básico que pode ser aplicado na Análise Estrutural das Indústrias melhorando o entendimento 

das forças que atuam sobre as mesmas. 

Como aplicação prática deste modelo, é feita uma Análise Estrutural da Indústria da 

Publicidade. Esta indústria está passando por uma demorada fase de transformação, com 

muitas agências novas, outras desaparecendo, algumas sendo compradas por novos 

concorrentes vindos do estrangeiro e outras se fundindo. Adicionalmente notam-se fortes 

tensões no relacionamento entre as agências e seus clientes nas negociações de preços e de 

formas de remuneração, assim como mudanças no relacionamento das agências com a mídia. 

A análise mostra como estão agindo as forças externas descritas pelo modelo ampliado, 

explicando assim as mudanças em pauta de forma sistemática, ajudando a prever algumas 

tendências futuras pela análise da evolução das forças. 

O trabalho serve de base para futuras pesquisas de estudiosos, especialmente das formas de 

relacionamento na indústria da publicidade, que tem sido pouco explorada pelos meios 

acadêmicos. Espera-se que o trabalho sirva também como base prática para uma análise 

estratégica, e decisões de estratégia empresarial, no ambiente das agências de publicidade, 

indústria esta que necessita de orientação num momento crítico de transformações. 

 

Palavras-chave: estratégia, Porter, análise estrutural de indústrias, cinco forças, publicidade 

 



ABSTRACT 

This work presents a study on the model of Structural Analysis of Industries, also called the 

Five Forces framework, of Michael E. Porter. A historical analysis is made of the evolution of 

the strategic thinking and of the economical research that, in 1980, resulted in the emergence 

of the Five Forces framework. This is used as a basis for a survey of the different lines of 

thought on the framework by different scholars, this way widening Porter’s original reach. At 

the same time this research improves the understanding of the original framework, and 

deepens, in some aspects, its fundamental assumptions. This work studies the Theory of 

Complements, or Complementors, as an improvement of the basic framework that can be 

applied to the Structural Analysis of Industries, improving the understanding of the forces that 

act on those. 

As a practical application of this model, a Structural Analysis of the Advertising Industry is 

made. This industry is going through a slow transformation phase, with many new advertising 

agencies, some others going out of business, some being bought by foreign competitors, and 

others merging to form bigger firms. Strong tensions are also noticed in the relationship 

between the agencies and their clients in price negotiations and compensation methods, as 

well as changes in the relationship of the agencies with the media. The analysis reveals how 

the external forces are acting, as described by the enlarged framework, helps to explain the 

changes in a systematic way, and collaborates in the detection of some future tendencies 

through the analysis of the forces. 

This work serves as a basis for future academic research, especially on the relationship 

models adopted in the advertising industry, which has been a theme little explored by the 

academy. It is expected that this work also serves as a practical base for strategic analysis, 

and decisions of business strategy, in the advertising and related industries, which are in 

critical need of orientation in these times of transformation. 

 

Keywords: strategy, Porter, structural analysis of industries, five forces, advertising 
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LÉXICO 

Ao longo deste trabalho foi feito um esforço para a manutenção da coerência quanto ao uso 

dos termos “publicidade” e “propaganda”. Sendo de significados diferentes, na literatura e na 

linguagem corriqueira costumam ser utilizados de forma indiferente, existindo até uma 

tendência ao uso do termo “propaganda” para se referir ao produto da indústria em análise. O 

termo mais adequado é, em verdade, “publicidade”. Podemos verificar isto através de uma 

pesquisa em alguns dicionários: 

Propaganda – s. f. 1. Disseminação de idéias, informações, conhecimentos etc. 2. 
Sociedade que vulgariza certas doutrinas. 3. Publicidade. (1) 

Publicidade – s. f. 1. Estado ou qualidade de público. 2. Propaganda por anúncios, 
entrevistas, cartazes etc. 3. Arte de exercer uma ação psicológica sobre o público 
com fins comerciais; propaganda. (1) 

Estes significados são coerentes com as traduções dos termos originais em Inglês: 

Propaganda – s. propaganda f.; reclame m. (1) 

Advertising – s. publicidade f.; anúncio m. (1) 

Cujos significados são definidos também pela AMA – American Marketing Association (2), 

da seguinte forma: 

Propaganda - The ideas, information, or other material commonly disseminated 
through the media in an effort to win people over to a given doctrine or point of 
view. 

Advertising - The placement of announcements and persuasive messages in time or 
space purchased in any of the mass media by business firms, nonprofit 
organizations, government agencies, and individuals who seek to inform and/ or 
persuade members of a particular target market or audience about their products, 
services, organizations, or ideas. 

Assim, o termo correto a utilizar para se referir à indústria é “indústria da publicidade”. 

Não obstante, encontram-se referências e publicações que utilizam o termo “propaganda”, que 

quando citadas no trabalho mantém esta grafia do original. 

 

                                                           
1 DIC – Dicionário Eletrônico Michaelis – V. 4.00 
2 American Marketing Association – www.marketingpower.com/mg-dictionary.php - 24/07/2005 

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1. Objetivos do Trabalho 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre o modelo de Análise Estrutural de 

Indústrias, chamado de Cinco Forças, de Michael E. Porter. Neste estudo será feita uma 

análise histórica da evolução do pensamento estratégico e da pesquisa econômica que 

levaram, em 1980, ao aparecimento do modelo das Cinco Forças, como base para pesquisar 

depois as diversas visões existentes sobre o modelo, ampliando assim a visão básica de Porter 

com aquelas de outros autores. Esta pesquisa, ao mesmo tempo que amplia o horizonte de 

entendimento do modelo original, aprofunda, em alguns aspectos, a fundamentação do 

mesmo. Como parte deste aprofundamento o trabalho estuda a Teoria dos Complementadores, 

tida aqui como um aperfeiçoamento do modelo básico que pode ser aplicado na Análise 

Estrutural das Indústrias melhorando o entendimento das forças que atuam sobre as mesmas. 

Como aplicação prática deste modelo, é feita uma Análise Estrutural da Indústria da 

Publicidade. Esta indústria está passando por uma demorada fase de transformação, com 

muitas agências novas, outras desaparecendo, algumas sendo compradas por novos 

concorrentes vindos do estrangeiro e outras se fundindo. Adicionalmente notam-se fortes 

tensões no relacionamento entre as agências e seus clientes nas negociações de preços e de 

formas de remuneração, assim como mudanças no relacionamento das agências com a mídia. 

A análise mostra como estão agindo as forças externas descritas pelo modelo ampliado, 

explicando assim as mudanças em pauta de forma sistemática, ajudando a prever algumas 

tendências futuras pela análise da evolução das forças. 

O trabalho pretende servir de base para futuras pesquisas de estudiosos, especialmente das 

formas de relacionamento na indústria da publicidade, que tem sido pouco explorada pelos 

meios acadêmicos. Espera-se que o trabalho sirva também como base prática para uma 

análise estratégica, e decisões de estratégia empresarial, no ambiente das agências de 

publicidade, indústria esta que necessita de orientação num momento crítico de 

transformações. 
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1.2. Roteiro Geral 

No Capítulo 1 apresentam-se os Objetivos do Trabalho, assim como este Roteiro Geral. 

No Capítulo 2 analisamos a Evolução Histórica do pensamento estratégico e da pesquisa em 

economia, áreas que se desenvolveram em forma paralela e sem conexão por bastante tempo, 

mas que são estreitamente relacionadas. Entenderemos assim as bases do pensamento 

econômico de Michael E. Porter sobre as quais este desenvolveu sua teoria das Cinco Forças. 

Analisamos depois o surgimento das postulações de Porter, das teorias das Cinco Forças e das 

Estratégias Genéricas de Competição, como elementos importantes de discussão sobre 

estratégia nas últimas décadas. 

No Capítulo 3 é analisada toda a teoria que dá base ao modelo das Cinco Forças. Inicia-se 

com uma discussão do Modelo SCP, estrutura de pensamento e análise básica da micro-

economia que estudava a Organização Industrial, que se constitui em antecedente histórico 

para o modelo das Cinco Forças. Continua com a discussão do modelo de Porter em detalhes, 

trazendo as visões de vários autores para um completo entendimento do mesmo. Finaliza o 

capítulo com a descrição da Teoria dos Complementadores, analisada como interessante 

expansão do conceito de forças externas que interagem com a indústria. 

O Capítulo 4 dedica-se à análise da Indústria da Publicidade como objeto de estudo do nosso 

trabalho. È feita uma retrospectiva histórica da evolução desta indústria, tanto no Brasil 

quanto no exterior, para ajudar a entender a fase de transformações em que a mesma se 

encontra. 

Finalmente o Capítulo 5 caracteriza e analisa a metodologia de pesquisa utilizada, e apresenta 

os resultados da mesma. 
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CAPÍTULO 2 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. A Estratégia Empresarial e a Economia – Evolução 

As origens do pensamento estratégico remetem-nos aos tempos antigos. Com efeito as 

primeiras indicações havidas por escrito que fazem referência a estratégia são de Sun Tzu, um 

estrategista militar chinês de 500 AC. Sun Tzu era considerado um experto em estratégia 

militar devido às suas muitas vitórias nos campos de batalha (KRAUSE, 1995). Sua obra A 

Arte da Guerra é vista como o primeiro tratado de estratégia. 

Os conceitos e teorias de estratégia de negócios têm seus antecedentes na estratégia militar. 

As empresas têm necessidade de estratégia de negócios pelas mesmas razões que os exércitos 

necessitam estratégias militares: para dar direção e sentido, para prover recursos da forma 

mais efetiva possível e para coordenar as decisões tomadas por diferentes pessoas. Muitos dos 

princípios de estratégia militar têm sido aplicados à estratégia de negócios. Estes incluem as 

forças relativas de ofensiva e defesa, os méritos do ataque lateral em vez do frontal e o 

benefício da surpresa. Mas as diferenças entre a competição de negócios e o conflito militar 

devem ser reconhecidas. O objetivo da guerra é, geralmente, o aniquilamento do inimigo. Já o 

propósito da rivalidade de negócios rara vez é tão agressivo: a maioria das empresas limita 

suas ambições competitivas, procurando uma coexistência pacífica mais do que a destruição 

dos concorrentes (GRANT, 2005). 

A gestão estratégica, ou estratégia simplesmente, tem a ver com a direção de organizações, ou 

mais comumente de empresas. Segundo lemos na excelente resenha histórica de Rumelt, 

Schendel e Teece (1991), que servirá de base para esta análise, a estratégia inclui uma série de 

assuntos que são de interesse primordial das pessoas a cargo das organizações, os gerentes, ou 

de qualquer um que esteja procurando entender as razões que levam ao sucesso ou fracasso 

das mesmas. As empresas estão em competição permanente, por fatores produtivos, por 

clientes e consumidores, e mais amplamente por retornos que lhes permitam cobrir os custos 

da sua operação. Para poder sobreviver, as empresas devem tomar decisões. Algumas destas 

podem ser chamadas de estratégicas: a seleção de objetivos a que se propõem; a seleção de 

produtos e serviços que vão oferecer; o desenho e configuração das políticas que 

determinarão como a empresa se posicionará para competir nos mercados (estratégia 

competitiva); a decisão de qual será o escopo e a profundidade de atuação da empresa e o 
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desenho da estrutura organizacional, dos sistemas administrativos e as políticas internas que 

definirão e coordenarão o trabalho. 

Um elemento básico no campo da estratégia é que estas opções têm influência crítica sobre o 

sucesso ou fracasso da empresa, e que todas elas devem estar integradas num conjunto 

harmônico. É esta integração entre as opções que faz do conjunto delas uma estratégia. 

A gestão estratégica, ou estratégia, como campo de estudo, está firmemente fundada na 

prática, e existe porque o assunto é de extrema importância. A direção estratégica das 

organizações empresariais é o ponto mais importante de todos os processos de criação de 

valor na sociedade industrial moderna. O campo de estudo da estratégia, diferentemente da 

ciência política, não nasceu de raízes localizadas na filosofia, nem atraiu os acadêmicos pela 

elegância das suas bases teóricas, como aconteceu com algumas partes da ciência econômica. 

Em vez disso, assim como a medicina e a engenharia, ela existe porque é de utilidade 

classificar, ensinar e expandir o conhecimento sobre as práticas que fazem parte indissociável 

da nossa civilização. Enquanto suas origens estão na prática e na classificação, seu avanço 

como campo de conhecimento cada vez mais depende da construção de teorias que ajudem a 

explicar e a prever o sucesso ou fracasso das empresas. A sociedade precisa de organizações 

eficientes e bem adaptadas, e a gestão estratégica se preocupa em favorecer esta adaptação 

através do estudo da sua criação, sucesso e sobrevivência, assim como entendendo suas 

falhas, seus custos e as lições que estes nos trazem. 

A gestão estratégica, como área de estudos até a década de 1960, teve como foco a integração 

das funções da empresa. O valor agregado pelas empresas através da chamada “política 

empresarial” resultava da integração do conhecimento especializado com duas perspectivas 

fundamentais: a empresa como um todo e o papel do gerente geral. Nos anos 1960 foi 

introduzido o termo “estratégia”, com o significado maior de coordenação ou integração de 

funções. Abrangia a seleção dos produtos e mercados em que a empresa concorreria e as 

principais políticas que definiriam a forma de competir. A estratégia não era, 

necessariamente, uma decisão única, mas era um conjunto de decisões relacionadas e 

sinérgicas entre si, tendentes a alocar recursos e implementar ações. Segundo os autores mais 

relevantes da época, como Selznick em Leadership in Administration (1957), Chandler em 

Strategy and Structure (1962), Andrews em Business Policy: Text and Cases (1965) e Ansoff 

em Corporate Strategy (1965), a estratégia derivava de um conjunto de “competências 
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distintivas”, constituindo a base para a expansão das empresas, envolvia a análise das “forças 

e fraquezas” da empresa e definia o uso de “sinergias e vantagens competitivas” para 

desenvolver novos mercados e novos produtos (apud RUMELT;SCHENDEL;TEECE, 1991). 

Desde aquela época o conceito de estratégia tem sobrevivido como um construto central dessa 

área de estudo, mesmo sem ter uma definição precisa, necessária para efeitos de pesquisa. 

Se a década de 1960 deu lugar ao estabelecimento de conceitos básicos de estratégia, a década 

de 1970 trouxe o desenvolvimento e a aplicação na prática dos mesmos, dando lugar também 

à pesquisa na área como a conhecemos hoje. Expandiram-se rapidamente as consultorias 

especializadas em estratégia, estabeleceram-se sociedades profissionais e fundaram-se 

journals que publicaram materiais sobre estratégia. 

Três forças ajudaram a estratégia a florescer na década de 1970. Primeiro, a instabilidade e 

hostilidade econômicas da década colaboraram para incentivar a procura de soluções que 

adaptassem as empresas melhor e mais rapidamente ao ambiente em mutação. As doutrinas 

estratégicas da época indicavam a solução: a construção e a proteção de forças internas nas 

empresas que, sendo resistentes às mudanças as ajudassem a entrar em novos produtos e 

mercados quando necessário. Segundo, a contínua expansão e desenvolvimento da prática da 

consultoria estratégica, baseada em ferramentas e conceitos analíticos. A firma de consultoria 

Boston Consulting Group criou a “curva de experiência” e desenvolveu a “matriz crescimento 

/ participação de mercado”. Finalmente, no ambiente empresarial amadureceu e predominou a 

corporação diversificada. A direção das corporações começou a considerar as mesmas como 

portfolios de negócios, sendo sua principal responsabilidade a correta alocação de capital 

entre as unidades de negócio. Todas os sistemas que surgiram, chamados então de “gestão 

estratégica”, forçaram os gerentes dos negócios a estabelecer seus planos e objetivos em 

termos competitivos e geraram uma forte demanda por ferramentas e análise estratégica 

(RUMELT;SCHENDEL;TEECE, 1991). 

Até os anos setenta a pesquisa acadêmica em estratégia consistia principalmente de estudos 

de caso, dos quais se tentava tirar algumas generalizações. Embora este tipo de pesquisa ainda 

tem validade, durante os anos setenta surgiram duas novas formas de pesquisa, uma baseada 

em métodos dedutivos, a filosofia da falsificação de Popper, e a análise estatística 

multivariada, característica da econometria. Quase simultaneamente surgiram outras linhas de 

trabalho científico. Na Harvard Business School os trabalhos sobre diversificação e eficiência 
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das empresas. Também em Harvard, mas no Department of Economics, os estudantes de 

Richard Caves começaram a modificar o modelo econômico tradicional SCP, Structure-

Conduct-Performance, de Mason e Bain, que entendia o poder de mercado como sendo o 

determinante da conduta (ações) e dos resultados das empresas de uma indústria. Este modelo 

considerava todos os concorrentes como indiferenciados quanto aos seus produtos, e foi 

modificado para incluir a possibilidade de que as empresas ocupassem posições diversas 

dentro das indústrias, inaugurando assim a análise dos grupos estratégicos. Ao mesmo tempo, 

Dan Schendel e Arnold Cooper na Universidade de Purdue, começaram os estudos que 

exploravam as ligações empíricas existentes entre as opções de recursos organizacionais, 

chamadas de “estratégias”, e os resultados das empresas. Estes estudos demonstraram pela 

primeira vez a existência de heterogeneidades estruturais dentro das indústrias e levaram à 

primeira evidência empírica da existência dos grupos estratégicos, que estavam sendo 

desenvolvidos em Harvard. Mais importante que o conteúdo dos estudos em si era a natureza 

empírica dos mesmos. Estes trabalhos se baseavam na coleta de muitos dados numéricos, com 

a ajuda dos computadores já disponíveis na época e com métodos de análise estatística 

multivariada, testando a validade das hipóteses em pesquisas dedutivas. 

Esta mudança na metodologia de pesquisa levantou perguntas que a análise de casos e o 

simples teste de hipóteses não podiam resolver. Os resultados eram difíceis de interpretar pela 

falta de uma teoria que os explicasse. Muitas perguntas eram formuladas, mas poucas 

respostas eram obtidas, o que não ajudava os que deviam aplicar os conceitos de estratégia na 

prática. Assim o trabalho dos anos setenta foi importante para motivar aquele dos anos 1980, 

e sua procura por ligações com a teoria. Apareceu, também, um novo tipo de pesquisador, 

melhor equipado para lidar com o novo estilo de pesquisa e suas demandas intelectuais. 

Durante os anos oitenta, devido às novas metodologias adotadas, o ritmo das mudanças se 

acelerou. O pensamento econômico passou a ser central no estudo de estratégia. A 

contribuição mais expressiva e influente da economia na área de estratégia nessa década foi, 

sem dúvida, a obra Estratégia Competitiva, de Porter (1986). Em tempo muito curto as 

ferramentas desenvolvidas por Porter, como barreiras de mobilidade, análise da indústria e 

estratégias genéricas de competição foram aceitas universalmente e usadas para o ensino, 

consultoria e muitos projetos de pesquisa. 
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Enquanto a metodologia estratégica de Porter se baseava na tradição SCP (Structure-

Conduct-Performance), que estudava o poder de mercado, apareceu uma outra corrente de 

pensamento, associada com a Universidade de Chicago, que enxergava a estrutura das 

indústrias como resultado da eficiência das empresas, mais que do poder do mercado. Para 

esta escola as diferenças de resultado entre as empresas resultariam de diferenças nos recursos 

disponíveis. Na mesma época, outra corrente de pensamento começou a enfatizar a 

importância que tinham certos recursos, únicos e difíceis de imitar, na manutenção continuada 

de resultados superiores. Na gestão estratégica esta ficou conhecida como a RBV – Resource 

Based View, ou Visão Baseada nos Recursos (RUMELT;SCHENDEL;TEECE, 1991). 

 

2.2. Porter Como Centro das Polêmicas 

A partir da introdução dos conceitos de Análise da Indústria e de Estratégias Genéricas de 

Competição por Porter em 1980 (PORTER, 1986) os estudos de estratégia foram mudados. A 

nova base de discussão foi a teoria de Porter, que por estar embasada em critérios de ciência 

econômica solidamente estabelecidos, não podia ser simplesmente desconhecida. Por outro 

lado, grande parte do impacto que o trabalho de Porter criou foi devido à aplicabilidade, na 

prática empresarial, dos conceitos e modelos por ele desenvolvidos. Ele mesmo indica no 

prefácio do seu livro: 

A estratégia competitiva é uma área de interesse básico para administradores, 
dependendo criticamente de uma compreensão sutil das indústrias e dos 
concorrentes. No entanto, o campo da estratégia tem oferecido um número 
muito reduzido de técnicas analíticas para a obtenção desta compreensão, e 
àquelas que surgiram falta amplitude e alcance. Visto que os economistas há 
muito estudam a estrutura industrial, embora em grande parte sob a perspectiva 
da política pública, a pesquisa econômica não se presta aos interesses dos 
administradores de empresa. 

E agrega mais à frente: 

A origem deste livro está em minha pesquisa sobre economia industrial [...]. 

Este livro destina-se a profissionais que precisam desenvolver uma estratégia 
para determinada empresa e a estudantes que procuram uma melhor 
compreensão da concorrência. É dirigido também àqueles que desejam 
compreender a sua indústria e seus concorrentes (PORTER, 1986). 
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Assim a obra principal de Porter passou a ser uma espécie de “novo padrão” de pensamento 

estratégico, com o apoio maciço da prática empresarial, que pela primeira vez dispunha de 

ferramentas de uso prático para apoiar a tomada de decisão estratégica. O livro agiu como um 

aglutinador de atenções também dos meios acadêmicos, desencantados com a dificuldade que 

as outras linhas de pensamento estratégico tinham em gerar “substância”, ou bases mais 

sólidas para a tomada de decisão (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

O aparecimento de uma teoria de grande aceitação não podia passar ignorado pelos meios 

acadêmicos. Surgiram assim muitas opiniões a favor e contra as posturas de Porter. E as 

opiniões se concentraram sobre alguns dos postulados que ele propôs em 1980 (PORTER, 

1986). Notamos, na literatura consultada, que surgiram artigos e publicações sobre: 

• o modelo das Cinco Forças, de Análise da Indústria, 

• as Estratégias Genéricas de Competição, e 

• a fundamentação econômica utilizada nos seus estudos. 

Estes dois últimos aspectos são os mais debatidos. 

A fundamentação dos estudos de Porter era baseada em conceitos sólidos da ciência da 

economia. Dentro desta, a micro-economia e a teoria de IO (Industrial Organization), que 

sustentavam o modelo SCP (Structure-Conduct-Performance), eram os pilares fundamentais 

de todos os estudos sobre indústrias e sobre as empresas que as compunham. No campo das 

críticas recebidas por Porter pelo uso daqueles modelos econômicos notam-se duas posturas 

opostas: apoio ao seu uso como tal, por ter dado ao estudo da estratégia uma base mais firme 

para a elaboração da teoria estratégica, e crítica negativa, por ter utilizado modelos 

econômicos que não se aplicam totalmente, segundo os críticos, à realidade das organizações 

e dos mercados. 

Estudos importantes foram feitos com dados reais de várias indústrias que mostravam ora que 

as análises de Porter eram corretas, ora que elas não se aplicavam corretamente. Schmalensee 

(1985) analisa dados de diversas indústrias de manufatura dos EUA no ano de 1975, e mostra 

que seus diferentes resultados econômicos são coerentes com a análise das indústrias, base do 

pensamento econômico de Porter. Segundo Schmalensee, os dados mostram que há fortes 

diferenças entre as indústrias em termos de rentabilidade, condizentes com as premissas do 

modelo SCP. 
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Wernerfelt e Montgomery (1986), ao analisar a rentabilidade de diferentes empresas em 

algumas indústrias selecionadas, concluem que as rentabilidades de diferentes indústrias são 

realmente distintas, mas atribuem estas diferenças ás características das empresas que nelas 

atuam – aos seus recursos únicos e à forma de utilizá-los. 

Por outro lado Rumelt (1991) revisa os dados de Schmalensee (1985) e os amplia, chegando à 

conclusão de que os efeitos da estrutura da indústria sobre a rentabilidade da mesma, seriam 

de ordem inferior aos efeitos devidos às empresas em si. Segundo este artigo, o fato de 

pertencer a uma indústria é uma fonte pouco importante de rentabilidade para uma empresa, 

sendo muito mais importantes as ações estratégicas que a empresa desenvolve e os recursos 

que para isso dispõe. 

Mais recentemente McGahan e Porter (1997) revisam o estudo de Rumelt (1991) e, 

contrariando-o, verificam que os dados mostram a grande influência da estrutura das 

indústrias na rentabilidade das empresas, especialmente quando se trata de indústrias de 

serviços, de transporte e outras (os estudos anteriores tinham se concentrado sobre as 

indústrias de manufatura). 

Não são estes os únicos casos de literatura a favor ou contra a adequação do uso do conceito 

de estrutura da indústria para analisar a rentabilidade das empresas. Nota-se que cada artigo 

apresenta bons argumentos, seja para um lado ou para o outro, não se chegando a uma 

conclusão geral e única. A causa provável está na complexidade inerente ao campo da 

estratégia, uma disciplina extremamente pluralista pelo tipo de influencias que deve abranger 

(FOSS, 1996) e que está sempre procurando um paradigma mais completo e abrangente, ao 

qual parece não chegar definitivamente. 

Outra área de críticas importantes a Porter concentra-se sobre sua tipificação das Estratégias 

Genéricas de Competição. A recomendação clara de Porter (1986) de que “as três estratégias 

genéricas são métodos alternativos viáveis para lidar com as forças competitivas”, advogando 

assim pela utilização das formas puras das estratégias propostas por ele, e de que “...uma 

empresa que fica no ‘meio termo’ está em uma situação estratégica extremamente pobre” 

(PORTER, 1986, p. 55), soaram a muitos estudiosos como um desafio para comprovar que 

isto não era verdade. 
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Surgiram inúmeros estudos mostrando que muitas empresas bem sucedidas nos seus 

mercados em verdade praticavam uma estratégia “mista” se analisada sob a ótica das 

propostas de Porter. Miller (1992) foi um deles ao declarar que é melhor praticar uma 

estratégia mista do que atender o conselho de Porter. Muitos opinaram da mesma forma. 

Outros foram mais cautelosos. Gilbert e Strebel (1988) analisaram um conjunto de empresas 

líderes nos seus mercados e chegaram à conclusão de que elas tinham superado as 

concorrentes por terem sabido mudar de estratégia no momento certo e rapidamente, 

contrapondo-se parcialmente ao predicamento de Porter sobre a adoção de uma, e tão somente 

uma, estratégia genérica. Vários autores elaboraram sobre estes princípios concluindo haver 

“grandes recompensas para quem puder resolver os ‘dilemas de opostos’” (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 84). 

O próprio Porter não poderia ter ficado inerme frente ao aparecimento de tantas críticas ao 

seu trabalho. Assim, em alguns artigos e livros ele propõe modificações ao seu pensamento, 

desenvolvendo conceitos relacionados à estrutura interna das empresas (PORTER, 1989) e 

dando anuência, de forma velada, aos seus críticos ao propor o conceito de “fronteira da 

produtividade” (PORTER, 1996), em que aceita de forma tácita a possibilidade de uma 

empresa praticar uma estratégia que misture elementos de liderança no custo total e de 

diferenciação. 

Até os dias atuais a polemica não foi resolvida. Os partidários das posturas de Porter 

continuam defendendo ferrenhamente as estratégias genéricas como propostas originalmente. 

Porter defende as mesmas, modificando levemente alguns conceitos através do tempo. E os 

críticos elaboram novas teorias para se contrapor às propostas dele. Algumas destas, em 

especial a RBV, Resource Based View, e o Projeto Delta, proposta de formulação de 

estratégias baseada na teoria dos complementadores, elaborada por Hax e Wilde (2001) na 

Sloan School od Management do MIT, Massachusetts Institute of Technology, são evoluções 

importantes do pensamento estratégico aplicado à decisão estratégica empresarial. Porém, 

mais do que tentar demonstrar que a tipificação de estratégias genéricas de Porter está errada, 

estas teorias complementam aquela, ou adaptam seus conceitos básicos para permitir uma 

maior flexibilidade na formulação de estratégias empresariais. 

Um ponto a destacar é que, como analisado acima, as duas áreas em que apareceram críticas à 

teoria de Porter foram as Estratégias Genéricas de Competição e a utilização das ferramentas 
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e postulados de IO (Industrial Organization) e, portanto, o modelo SCP, para aplicações na 

área de estratégia. 

O outro postulado de fundamental importância proposto no seu livro Estratégia Competitiva 

(PORTER, 1986), o modelo das Cinco Forças para a Análise da Indústria, parece ter sido 

aceito sem maiores críticas. Algumas concentraram-se na adequação ou não da definição de 

indústria de acordo com os códigos da SIC, Standard Industry Classification, do US Census 

Bureau, às vezes propondo que esta classificação não era adequada. Outras críticas baseavam-

se na falta de homogeneidade da população de empresas das indústrias, base da teoria 

econômica de IO, Industrial Organization, já que as disparidades entre elas pareciam indicar 

uma necessidade de classificá-las de forma diferente. A resposta a isto apareceu nos estudos 

da Harvard Business School sobre Grupos Estratégicos, que se constituem em “indústrias 

dentro das indústrias”, com características estruturais próprias que, então sim, explicavam as 

diferenças entre as empresas. 

Mas o postulado básico, de que “a estrutura da indústria tem uma forte influência na 

determinação das regras competitivas do jogo, assim como das estratégias potencialmente 

disponíveis para a empresa”, e de que “a concorrência em uma indústria tem raízes em sua 

estrutura econômica básica e vai bem além do comportamento dos atuais concorrentes” 

(PORTER, 1986, p. 22) não parecem ter sido alvo de críticas tão importantes. Com efeito, não 

parece ter havido uma mudança de posição do autor, através dos tempos, a respeito desta sua 

proposta, e a aceitação desta forma de análise das forças externas pela prática estratégica 

parece universal. A procura por críticas ao modelo das Cinco Forças provou trazer resultados 

muito parcos, o que sustenta a aplicabilidade atual deste modelo. 
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS E VISÕES DO MODELO DAS CINCO FORÇAS 

 

3.1. O Modelo SCP – Structure-Conduct-Performance 

Na década de 1930, um grupo de economistas começou a desenvolver métodos de estudo 

tendentes a entender a relação entre o ambiente de uma empresa, seu comportamento e seu 

desempenho. O objetivo original deste trabalho era descrever as condições sob as quais não se 

teria uma concorrência perfeita numa indústria. Isto devia auxiliar os órgãos reguladores do 

governo dos Estados Unidos na detecção das indústrias nas quais eram necessários alguns 

regulamentos que aumentassem a competição (BARNEY, 2002). 

Os esforços de análise iniciados naquela década na área acadêmica de economia chamada 

Organização Industrial, IO (Industrial Organization), levaram a um modelo teórico chamado  

Structure-Conduct-Performance (SCP) segundo o qual a estrutura de um mercado resulta em 

um comportamento determinado das empresas da indústria, que por sua vez deriva em um 

tipo de resultados econômicos esperados. Este modelo foi resultado dos estudos 

desenvolvidos principalmente por Edward Mason em Harvard durante aquela década, e 

posteriormente dos estudos de Joe Bain em Berkeley na década de 1950 (TEECE, 1984). 

De acordo com as definições dos economistas, no estudo da Organização Industrial, uma 

indústria é um conjunto de organizações que supre uma demanda. Esta definição assume 

então a existência de dois lados na relação: o lado do suprimento, ou oferta, denominado 

indústria, e o lado da demanda. As trocas entre as duas ocorrem no que os economistas 

chamam de mercado. O desenvolvimento do modelo SCP baseou-se então, no pressuposto de 

que as influências estruturais dos mercados eram as determinantes, em ultima instância, da 

rentabilidade das empresas que atuavam na oferta nesses mercados, ou seja, da indústria. 

Segundo definição encontrada em Caves (1992): 

Market structure consists of the relatively stable features of the market 
environment that influence the rivalry among the buyers and sellers operating 
within it. Market conduct consists of the policies that participants adopt toward 
the market (and the rivals in it) with regard to their price, the characteristics of 
their product, and other terms that influence market transactions. Market 
performance is our normative appraisal of the social quality of the allocation of 
resources that results from a market’s conduct. (CAVES, 1992, p. 15) (itálicos 
do autor). 
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Por estrutura da indústria, ou dos mercados, entendiam-se influências como o número de 

concorrentes presentes na indústria, a homogeneidade dos produtos oferecidos, os custos de 

entrada e saída da indústria, grau de verticalização e número de compradores, dentre outros. 

Eram as dimensões econômicas e técnicas de uma indústria no contexto das quais ocorria a 

concorrência (PORTER, 1981). 

A estrutura dos mercados também era influenciada por várias condições básicas. Do lado da 

demanda isto incluía a elasticidade da demanda aos preços, a disponibilidade de substitutos e 

as práticas de compra. Do lado da oferta, as condições básicas incluíam a natureza do acesso a 

matérias primas, as características da tecnologia da indústria e dos processos produtivos 

(fixos ou flexíveis, fluxo contínuo ou por batelada, etc.), a durabilidade do produto e os custos 

de transporte e de inventário (TEECE, 1984). 

A conduta que se seguia, como conseqüência da estrutura, correspondia ao conjunto de ações 

estratégicas, ou posturas estratégicas, que a firma adotava. Notadamente assuntos como o 

grau de diferenciação dos produtos, a tendência a tomar decisões entre os concorrentes em 

conjunto (do inglês collusion – conluio) ou não, as políticas de preços praticadas, o grau de 

investimento em pesquisa e desenvolvimento e os investimentos em capacidade de produção, 

eram, dentre outros, o resultado da influência da estrutura dos mercados e da indústria. 

O conjunto de fatores anteriores trazia dois tipos de resultado: o desempenho individual das 

firmas e o desempenho do conjunto de firmas da indústria na economia como um todo, ou 

como Porter (1981) indica com maior precisão, “a estrutura da indústria determinava o 

comportamento ou conduta das firmas, cuja conduta coletiva determinava, então, o 

desempenho coletivo das firmas nesse mercado” (PORTER, 1981, p. 611). O desempenho era 

definido de forma ampla, no sentido habitual para os economistas, como o desempenho 

social, abrangendo dimensões como eficiência de alocação (rentabilidade), eficiência técnica 

(minimização de custos) e capacidade de inovação. 

O modelo SCP pode ser visualizado no Esquema 3.1. 
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             Oferta 
 

Matérias Primas 
Tecnologia 
Sindicalismo 
Duração do produto 
Valor/peso 
Atitudes de negócios
Políticas públicas

          Demanda 
 

Elasticidade a preços
Substitutos 
Taxa de crescimento 
Variações cíclicas 
 e sazonais 
Método de compra 
Tipo de mercado

              ESTRUTURA DO MERCADO 
 

Quantidade de produtores e compradores 
Diferenciação de produto 
Barreiras de entrada 
Estruturas de custo 
Integração vertical 
Conglomerados 

                             CONDUTA 
 

Políticas de preço aplicadas 
Estratégia de produto e publicidade 
Pesquisa e inovação 
Investimento em capacidade produtiva 
Táticas legais 

                         DESEMPENHO 
 

Eficiência de produto e de alocação 
Progresso 
Pleno emprego 
Capital acionário 

                  CONDIÇÕES BÁSICAS 

Esquema 3.1 – Modelo de Análise de uma Organização Industrial (F.M. SCHERER, 1980, 
apud TEECE, 1984) 

 

No modelo SCP a relação de causalidade vai da estrutura para o desempenho, mas é 

reconhecido que existem vários tipos de feedback pelos quais a relação de causalidade 

também vai no sentido inverso, do desempenho para a estrutura (TEECE, 1984). 

Um aspecto importante do modelo, ou paradigma, SCP, de Bain e Mason, era a visão de que 

como a estrutura determina a conduta (ou estratégia), e esta por sua vez determina o 

desempenho, podia-se ignorar a conduta e olhar diretamente a estrutura da indústria ao tentar 

explicar o desempenho. A conduta meramente refletia o que o ambiente determinava 

(PORTER, 1981). 

O modelo SCP mostra uma lógica bem conhecida, que liga a conduta e o desempenho das 

firmas em uma indústria ao conjunto de fatores que afetam a mesma. Os atributos da estrutura 

de uma indústria definem o conjunto de opções e restrições que operam sobre as firmas que 

atuam nessa indústria (BARNEY, 2002). Em algumas indústrias as firmas sofrem limitações 

importantes quanto à sua conduta. Nelas os retornos econômicos a longo prazo geralmente 
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são os mínimos compatíveis com a rentabilidade desejada sobre o capital investido. Nesta 

situação o retorno social (social welfare, como conhecido em economia) é maximizado. Neste 

tipo de situação a estrutura da indústria define totalmente, sem flexibilidade alguma, o tipo de 

conduta das firmas e os resultados esperados (definidos como básicos em economia). 

Há, contudo, outras indústrias menos competitivas em que as firmas não são constrangidas 

Outras características da indústria que influenciam a rentabilidade das firmas são as barreiras 

Barney (2002) ordena as diversas combinações possíveis de estrutura, conduta e resultado 

 

por forças ambientais tão extremas, o que lhes permite várias opções de conduta. Algumas 

destas opções permitem às firmas, por exemplo, a decisão de trabalhar com graus diferentes 

de diferenciação dos seus produtos, obtendo vantagens competitivas que lhes trazem 

resultados econômicos acima do básico. Mesmo assim as possibilidades de conduta 

estratégica das firmas ainda estão limitadas pela estrutura da indústria. 

de entrada, que influenciam a capacidade de obter lucros acima do básico a longo prazo. Sem 

barreiras de entrada quaisquer rendimentos acima do básico seriam rapidamente eliminados 

pelo aparecimento de novos concorrentes. Assim a combinação de fatores estruturais e de 

barreiras de entrada manteria níveis determinados de retorno econômico para cada indústria 

(BARNEY, 2002). 

econômico, assim como as implicações para a sociedade (social welfare) na forma de uma 

tabela (vide Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 – Tipos de Estruturas das Indústrias, Opções de Conduta para as Firmas, 
Desempenhos Econômicos e Implicações para a Sociedade (BARNEY, 2002) 

 

Tipo de 
Indústria 

Atributos da 
Indústria Exemplos 

Opções de 
Conduta para 

as Firmas 
Expectativa de 

Retornos 

Implicações de 
Benefícios 

Sociais 

Concorrência 
Perfeita 

Grande número 
de firmas 
concorrentes 

Produtos 
homogêneos 

Baixas barreiras 
de entrada e 
saída  

 

Mercado de 
ações (Bolsa de 
Valores) 

Petróleo 

Tomadoras de 
preço 

Básicos Benefício social 
é maximizado 

Monopólio 
Competitivo 

Grande número 
de firmas 
concorrentes 

Produtos 
heterogêneos 

Baixas barreiras 
de entrada e 
saída 

 

Creme dental 

Xampu 

Automóveis 

Liderança de 
custo 

Diferenciação 
de produto 

Acima do 
básico 

Menores que na 
concorrência 
perfeita 

Oligopólio Pequena 
quantidade de 
firmas 
concorrentes 

Produtos 
heterogêneos ou 
homogêneos 

Custos de 
entrada e saída 
altos 

 

Indústria do aço 
e de automóveis 
nos EUA 
(década de 
1950) 

Cereais 
matinais nos 
EUA 

Conluio Acima do 
básico 

Menores que no 
monopólio 
competitivo 

Monopólio Uma firma 
somente 

Custo de 
entrada muito 
alto 

Polaroid em 
fotografia 
instantânea  

Microsoft em 
sistemas 
operacionais 
para PC 

Uso do poder 
de mercado 
para fixar 
preços 

Acima do 
básico 

Menores que no 
oligopólio 

 

 

De acordo com este autor, as indústrias são de competição perfeita quando há nelas grande 

número de firmas competindo, quando os produtos vendidos são homogêneos quanto ao custo 

e seus atributos, e quando as barreiras de entrada e saída são muito baixas. Neste tipo de 
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concorrência as firmas só podem responder às variações de oferta e demanda ajustando seus 

preços, o que as configura como “tomadoras de preço” (price takers). As firmas tomadoras de 

preço, de acordo com a teoria econômica, só podem obter retornos básicos sobre o capital 

investido. Estas indústrias, então, têm os retornos mínimos dentre os tipos analisados. 

Outras indústrias podem ser descritas como monopólios competitivos. Nestas, as firmas 

criam nichos de mercado dentro dos quais elas se tornam quase monopolistas. Estas posições 

monopolistas são sempre ameaçadas pelas ações competitivas das outras firmas na indústria. 

Nos monopólios competitivos há sempre grande número de concorrentes e as barreiras de 

entrada e saída são baixas. Mas os produtos não são homogêneos quanto aos seus atributos e 

nem quanto aos seus custos. As firmas que atuam neste tipo de indústria têm uma variedade 

de opções de conduta, incluindo a liderança em custo e diferenciação de produto, podendo 

ganhar retornos acima do básico. 

Algumas indústrias podem ser descritas como oligopólios. Caracterizam-se por ter um 

número reduzido de concorrentes, que produzem produtos homogêneos ou heterogêneos, e 

por ter altas barreiras de entrada e saída. Apresentam um alto grau de concentração, com uns 

poucos produtores sendo responsáveis por grande parte do mercado. As firmas que integram 

esse tipo de indústria podem escolher entre uma série de formas de conduta, incluindo o 

conluio, e seus retornos estão acima do básico. 

O último tipo de indústria é aquele que pode ser descrito como monopólio. Nestas indústrias 

há somente uma firma concorrente e as barreiras de entrada são extremamente altas. Poucas 

são as indústrias que podem ser descritas como monopólios, mas existem algumas que se 

aproximam bastante, como, por exemplo, a indústria de sistemas operacionais para 

computadores pessoais, dominada quase exclusivamente pela Microsoft. Nestas indústrias 

uma das opções de conduta mais habituais é o uso do poder de mercado da firma para 

estabelecer preços que tragam retornos econômicos muito significativos, geralmente acima do 

básico. Como conseqüência os benefícios sociais produzidos por estas indústrias são 

mínimos. (BARNEY, 2002). 

O modelo originalmente proposto por Bain e Mason baseava-se nas teorias econômicas 

tradicionais que consideravam somente dois tipos de situação nas indústrias: competição pura 

(concorrência perfeita) ou monopólio puro. O desenvolvimento posterior da teoria econômica 

do oligopólio ajudou a eliminar uma brecha no modelo, ao permitir analisar as situações que 
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ligavam a estrutura de uma indústria à rivalidade entre firmas, fora das situações tradicionais 

de monopólio ou de concorrência perfeita (PORTER, 1981). 

A identificação da estrutura de uma indústria permitia entender os aspectos cruciais do 

ambiente da mesma, e deixava claros os conceitos de barreiras de entrada e elasticidade de 

demanda. Permitia também analisar o grau de desempenho que uma firma podia esperar ao 

atuar em uma indústria. Reforçava um ponto importante: as indústrias não são todas iguais em 

termos de rentabilidade. Assim, o modelo SCP, baseado no paradigma original de Bain e 

Mason, mas enriquecido com a teoria do oligopólio, representou uma contribuição de grande 

valor para a formulação de estratégia em uma indústria, embora tenha sido pouco usado para 

esse fim. (PORTER, 1981). 

Corresponde perguntar-se quais foram as razões pelas quais um modelo em tese de tanta 

utilidade, desenvolvido pelos economistas, não foi imediatamente adotado pelos estrategistas 

de negócios para ajudar nos seus estudos de desempenho e de estratégias a serem aplicadas 

nos negócios. 

O modelo SCP foi aplicado, nos seus primórdios, para servir como ferramenta de análise de 

indústrias que eram suspeitas de ação monopolista ou de conluio entre os concorrentes, para 

que os órgãos reguladores pudessem detectar esse comportamento e comprovar quais eram as 

condições estruturais que levavam ao mesmo (TEECE, 1984). Com isso tinham a 

possibilidade de modificar as regras (leis) que regulavam tais indústrias, promovendo a 

entrada de mais concorrentes, levando a concorrência a um nível mais próximo da 

concorrência perfeita, e com isso aumentando o nível de benefícios sociais esperados. 

Tratava-se de uma ferramenta de índole “repressora” ou, melhor, reguladora. 

Pela linha de raciocínio inversa, a análise das indústrias pelo modelo SCP poderia ter sido 

utilizada pelos estudiosos (e praticantes) de estratégia empresarial, para entender quais eram 

as indústrias em que se podiam obter retornos acima do básico, e para entender de que forma 

podiam atuar as firmas nestas indústrias para maximizar seus lucros. 

Segundo Porter (1981) “os formuladores de políticas públicas podiam usar seu conhecimento 

das fontes de barreiras de entrada para baixar as mesmas, enquanto os estrategistas de 

negócios podiam usar seu conhecimento para aumentá-las, dentro dos limites impostos pelas 

leis antitruste” (PORTER, 1981, p. 612). 
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Mas essa linha inversa de raciocínio, que significava a adoção pelos estrategistas dos 

conceitos propostos pelos economistas, era complicada por uma série de dificuldades 

inerentes à própria origem do modelo. Porter (1981) sumariza as dificuldades em seu artigo 

como sendo: 

• Existiam problemas de transposição entre o campo dos estudiosos da organização 

industrial (economistas) e o dos praticantes de política empresarial (estrategistas de 

negócios) devidos à existência de diferentes pontos de referência. Os economistas 

desejavam melhorar o desempenho das indústrias do ponto de vista social, o que 

implicava diminuir o ganho das empresas. Os estrategistas estavam interessados 

exatamente no oposto. 

• Os professores e praticantes de política empresarial queriam entender as múltiplas 

funções e objetivos do gerente geral, umas poucas das quais eram de ordem puramente 

econômica. A teoria econômica focava somente as bases econômicas de competição. 

• As unidades de análise e as hipóteses associadas eram diferentes. Os estrategistas 

estavam interessados nos problemas da firma individual, vendo-a como uma entidade 

única com forças e fraquezas próprias. Termos como competência distintiva eram bases 

importantes sobre as quais deviam ser estabelecidas as estratégias. Dentro de uma mesma 

indústria existiam firmas com desempenhos muito diferentes. Porém os economistas das 

décadas de 1950 e 1960 utilizavam a indústria como unidade de análise, sendo o 

desempenho coletivo de todas as firmas o seu ponto de referência. A teoria econômica 

assumia implicitamente que todas as firmas eram iguais no sentido econômico, exceto 

pelo tamanho. Assim, enquanto a organização industrial era útil para determinar o 

desempenho econômico médio de uma indústria, não era interessante para entender, e 

separar, as diferentes rentabilidades das firmas. 

• A visão de ambas sobre o tomador de decisão era diferente. A teoria econômica via a 

firma como sendo uma unidade que tomava suas decisões baseada em objetivos 

econômicos. Já os estrategistas colocavam grande ênfase na personalidade do líder, os 

processos políticos dentro da firma e até a dificuldade que o líder poderia ter em entender 

adequadamente os sinais do ambiente. A dimensão humana era central para os 

estrategistas, mas não para a economia. 
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• A economia tratava a firma como uma entidade isolada. Já o estrategista considerava 

freqüentemente a firma como parte de um grupo de negócios, uma corporação, na qual os 

interesses da corporação influenciam a tomada de decisões. Também as diversas funções 

da firma eram, muitas vezes, compartilhadas entre negócios de uma corporação, o que 

tornava as suas estratégias dependentes umas das outras. 

• A perspectiva econômica era estática. O modelo SCP analisava uma estrutura tida como 

estável, enquanto o estrategista devia estar atento às constantes mudanças do ambiente. 

• A visão dos economistas era determinística. A estrutura da indústria determinava 

totalmente o tipo de comportamento que a firma poderia ter. Em vez disso, os 

estrategistas notavam que era possível às firmas mudarem a estrutura da indústria através 

das suas ações. 

• A teoria da organização industrial era bastante limitada. Tinha identificado uns poucos 

aspectos críticos da estrutura, como a distribuição de tamanhos das firmas 

(concentração), e as barreiras de entrada. Já os estrategistas podiam ver exemplos de 

muitas outras variáveis. Por exemplo, as barreiras de entrada, para os estrategistas, 

abrangem um sem número de fatores que a teoria de organização industrial não 

considerava. 

• As teorias econômicas sobre oligopólios eram abstratas e precisavam ser traduzidas à 

linguagem empresarial. Os modelos econômicos de oligopólio foram criados com base 

em simplificações muito distantes da realidade empresarial, como a existência de custos 

idênticos e outras. 

Porter (1981) sustenta que, mesmo com essas limitações, a teoria de IO era uma ferramenta de 

extremo valor para a formulação de estratégia: 

These reasons and others rightly made policy practitioners uncomfortable 
about embracing IO, but my own view is that even the IO research of the 1950s 
and 1960s could be highly useful in strategy formulation in industries, 
provided the translation of the setting and frame of reference is made, and 
provided it is recognized and accepted that IO is not an answer to the broader 
concern of BP about the general management function. IO offers at least a start 
toward a systematic understanding of the industry environment, which can 
always be supplemented with particularistic analysis. (PORTER, 1984, p. 614) 
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Assim notamos que Porter aponta para a existência de algumas áreas em que o paradigma 

SCP deve ser utilizado com cuidados especiais, suplementando-o com o uso de outras 

ferramentas de análise estratégica particulares para cada caso. O paradigma SCP não traz, por 

si só, todas as respostas desejáveis para a formulação de estratégia empresarial. Porém Porter 

não considera inválida sua aplicação no contexto de uma análise mais completa, dentro da 

qual o paradigma SCP colaborasse com informações de valor para a tomada de decisão. 

Outra crítica, mais recente, ao modelo SCP em sua aplicação no campo de gestão estratégica 

vem de McWilliams e Smart (1993). Segundo estes pesquisadores o campo de gestão 

estratégica tem derivado muitos dos seus conceitos teóricos de outras disciplinas da ciência 

social incluindo a economia, psicologia e sociologia. No caso da economia, a teoria de IO, 

Industrial Organization, e o paradigma SCP, em particular, tem sido utilizados como base 

fundamental para a formulação de estratégias, mas sem os cuidados requeridos. No caso do 

paradigma SCP, a sua aplicação direta em estratégia seria falha, para estes autores, por três 

razões básicas: 

• O paradigma SCP foi desenvolvido para explicar e prever situações da indústria como um 

todo, e assume que todas as firmas são homogêneas dentro da indústria. A teoria de 

estratégia foi desenvolvida para explicar e prever situações no nível da firma individual, 

partindo da base que as firmas são heterogêneas. Mesmo tendo sido modificado o 

paradigma SCP para incluir os grupos estratégicos, o nível de análise seria ainda 

incompatível. 

• O paradigma SCP emprega uma análise econômica estática, que implica na existência de 

condições ambientais ótimas, sustentáveis ao longo do tempo. Mas os ambientes em que 

as empresas desenvolvem suas atividades nunca estão em situação de equilíbrio. Ao 

contrário, estão em permanente mudança, o que requer algum tipo de análise dinâmica 

para entendê-los e necessitará de habilidade das empresas para sustentar vantagens 

competitivas. 

• Dependência das barreiras de entrada. Do ponto de vista das empresas, investir para criar 

maiores barreiras de entrada pode resultar em enfraquecimento da sua posição 

estratégica, pelo uso de recursos que beneficiarão todos os concorrentes, mesmo que não 

tenham investido para tanto. Estes, que “aproveitaram da situação”, sairiam mais fortes 

nessa instância, pois não teriam enfrentado os custos envolvidos. 
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McWilliams e Smart (1993) enfatizam que a aplicação simples do paradigma SCP, para a 

análise da situação de empresas isoladamente dentro das indústrias, não pode ser feita. 

Oferecem, em vez, um outro paradigma, o Paradigma da Eficiência, este muito próximo dos 

postulados da RBV, Resource Based View. 

É importante perceber que, para efeitos da proposta do presente estudo, o interesse na 

aplicação do modelo das Cinco Forças, proposto por Porter com base no paradigma SCP, é o 

da análise de uma indústria como um todo, sem tentar explicar o comportamento de nenhuma 

firma em particular. As críticas levantadas à aplicação do paradigma SCP em estratégia não 

seriam relevantes nesse caso, pois o nível de análise seria compatível com aquele do 

paradigma. 

 

3.2. Análise Estrutural de Indústrias - Porter 

O modelo das Cinco Forças de Porter foi apresentado inicialmente em artigo da Harvard 

Business Review (PORTER, 1979a) e descrito extensamente pelo autor no seu livro 

Estratégia Competitiva (PORTER, 1986), representando um marco no pensamento, e na 

prática, de estratégia. O autor pesquisou o comportamento de diversas indústrias, aplicando a 

elas os conceitos usuais em economia, sua área de formação, dentre eles, em especial, o 

conceito de Industrial Organization e o modelo ou paradigma SCP – Structure-Conduct-

Performance, desenvolvido por Mason e Bain. 

Até aquele momento as áreas de estudos de economia e de estratégia não tinham se 

complementado de forma efetiva, o que mudou de forma radical com a introdução dos 

conceitos de Porter sobre análise de indústrias e sobre estratégias de competição nessa obra. 

Mas a verdadeira revolução criada pelo autor estava na introdução de uma tipificação das 

estratégias de competição que, pela primeira vez, podia ser aplicada na prática, a partir de 

uma análise com bases empíricas. Com efeito, os autores clássicos em estratégia, dentre os 

quais lembramos de Ansoff, Chandler, Sloan e muitos outros, dedicavam seus esforços à 

análise de casos de empresas como forma de entender o que levava estas a obterem melhores 

ou piores resultados, mas careciam de ferramentas que lhes permitissem analisar uma situação 

e chegar a um diagnóstico preciso e a determinar uma solução a ser adotada pela empresa. 



36 

Todas as análises das situações eram bastante vagas e não se podiam generalizar os 

resultados. 

Porter mudou essa situação quando, apoiado na análise de indústrias seguindo seu modelo das 

Cinco Forças, determinou a existência de três alternativas de estratégias genéricas de 

competição que deviam ser selecionadas e aplicadas dependendo dos resultados da análise 

competitiva da indústria. Pela primeira vez na história da prática de estratégia podia se seguir 

algum tipo de “receita” para transformar uma organização de forma adequada para seguir uma 

estratégia determinada. Esta simplicidade e a sua aplicabilidade na prática foram os maiores 

avanços que a teoria de Porter imprimiu na estratégia empresarial, o que resultou na sua 

ampla aplicação no planejamento estratégico das empresas. 

O modelo de análise de indústrias, ou modelo das Cinco Forças, foi parte fundamental 

daquela revolução no ambiente de estratégia. Pela primeira vez os conceitos de uma ciência 

como a economia eram aplicados para a definição de situações em estratégia, uma ciência 

ainda sem uma teoria completamente desenvolvida que a sustentasse. De uma forma simples 

este modelo descrevia as influências mais importantes que atuavam sobre as empresas em 

uma indústria, determinando assim as formas de trabalho mais adequadas em cada caso, e 

determinando também a rentabilidade que poderia ser esperada do conjunto das empresas a 

longo prazo. 

 

3.2.1. O Modelo das Cinco Forças 

O modelo das Cinco Forças de Porter parte do preceito fundamental de que “o estado da 

concorrência em uma indústria depende de cinco forças básicas” cuja “força combinada 

determina o potencial de lucro da indústria” (PORTER, 1979a, p. 137). De acordo com as 

linhas básicas do paradigma SCP, as forças que atuam sobre uma indústria (a estrutura) 

determinam o comportamento das empresas (conduta) e esta, por sua vez, determina o 

resultado econômico das mesmas. 

No modelo de Porter, as cinco forças que determinam as condições estruturais de uma 

indústria são: 

• a ameaça de novos entrantes, 
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• a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, 

• a pressão dos produtos substitutos, 

• o poder de negociação dos compradores, e 

• o poder de negociação dos fornecedores, 

que podem ser representadas de forma gráfica de acordo com o Esquema 3.2. 

FORNECEDORES FORNECEDORES 

ENTRANTES ENTRANTES 

Poder de Barganha Poder de Barganha 

Ameaça de Produtos 
ou Serviços Substitutos 

Ameaça de  
Novos  Entrantes 
(Barreiras de Entrada) 

Rivalidade 
(Barreiras de Saída) 

COMPRADORES COMPRADORES 

CONCORRENTES CONCORRENTES 

SUBSTITUTOS SUBSTITUTOS 
 

Esquema 3.2 - Forças que dirigem a concorrência na Indústria (PORTER, 1986, p. 23) 

 

Analisaremos agora as características mais importantes deste modelo. 

 

3.2.2. A Definição da Indústria – O Ponto de Partida 

A unidade de análise para o modelo das Cinco Forças é a indústria. Segundo Porter, a 

indústria é definida como “o grupo de empresas fabricantes de produtos que são substitutos 

bastante aproximados entre si” (PORTER, 1986, p. 24) tais que “o comportamento de 

qualquer firma afeta cada uma das outras de forma direta ou indireta” (PORTER, 1978b, p. 

215). Esta definição difere daquela que tradicionalmente os economistas tinham utilizado para 
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os estudos de IO, baseada nos códigos de classificação SIC – Standard Industry 

Classification, do U.S. Census Bureau, substituído recentemente pelo sistema NAICS – North 

American Industry Classification System. Este sistema de classificação, criado pelo governo 

dos Estados Unidos para classificar as diversas indústrias, tinha propósitos somente 

estatísticos, e utilizava critérios de tipos de produtos e serviços produzidos para separar as 

diversas firmas em grupos homogêneos. Porter define seu conceito de indústria de forma 

bastante similar, mas sem se comprometer com algumas das polêmicas existentes a respeito 

do tema: 

Vamos adotar a definição de uma indústria como o grupo de empresas 
fabricantes de produtos que são substitutos bastante aproximados entre si. Na 
prática há, com freqüência, um alto grau de controvérsias com relação à 
definição apropriada, girando em torno do grau de proximidade que a 
substitutibilidade deve ter em termos de produto, de processo ou de limites 
geográficos de mercado. Dado que estaremos em uma melhor posição para 
tratar destes pontos uma vez introduzido o conceito da análise estrutural, 
vamos supor inicialmente que os limites da indústria já tenham sido traçados. 
(PORTER, 1986, p. 24) 

Mais adiante no seu texto Porter discute a maior ou menor importância que tem a fixação 

correta dos limites da indústria para efeitos do uso do seu modelo das Cinco Forças. Segundo 

ele, muitos autores dedicavam um grande esforço à correta fixação dos limites do ponto de 

vista geográfico e de produto ou função, pelo “medo de menosprezar fontes latentes de 

concorrência que possam, algum dia, ameaçar a indústria” (PORTER, 1986, p. 47). 

Porém, de acordo com seu pensamento, a análise estrutural baseada nas Cinco Forças não 

sofreria os efeitos de uma definição mais larga ou mais estreita pois, pela própria natureza da 

análise proposta, esta levaria em consideração todos os efeitos importantes de uma ou outra 

forma. Segundo o autor “a análise estrutural, focalizando amplamente a concorrência bem 

além dos rivais existentes, deve reduzir a necessidade de debates sobre onde fixar os limites 

da indústria” (PORTER, 1986, p. 47). 

A definição de uma indústria é, em definitiva, uma escolha de onde fixar os limites entre os 

concorrentes existentes e os produtos substitutos, entre as empresas existentes e as que 

poderão vir a sê-lo no futuro, entre os concorrentes da indústria e seus fornecedores e 

compradores. Numa afirmação polêmica Porter diz que “fixar estas linhas é inerentemente 

uma questão de grau que tem pouco a ver com a escolha da estratégia” (itálico nosso) 

(PORTER, 1986, p. 47). Embora o aspecto estratégico não seja o nosso foco neste trabalho, 
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podemos lembrar que muitos autores discordam disto ao afirmarem que a fixação do grau de 

integração vertical é um dos parâmetros importantes de qualquer definição de estratégia 

competitiva. Barney (2002), por exemplo, especifica a integração vertical como uma das 

opções estratégicas ao entender que os gerentes das empresas “devem decidir quais funções 

do negócio devem estar dentro dos limites da firma e quais manter fora” (BARNEY, 2002, p. 

220). E o próprio Porter dedica um capítulo completo do seu livro (PORTER, 1986, cap. 14) à 

discussão da integração vertical como uma opção estratégica. 

Para efeitos da análise estrutural desejada, porém, Porter insiste que “a definição de uma 

indústria não é a mesma que a definição de onde a empresa deseja competir (definição do seu 

negócio)” (itálicos do autor) (PORTER, 1986, p. 47), esta sim de fundamental relevância para 

a definição de sua estratégia e, portanto, uma decisão que deve ser estudada cuidadosamente. 

Se a intenção da análise estrutural proposta pelo modelo das Cinco Forças é o melhor 

entendimento das influências sofridas pelo grupo de empresas que compõem a indústria, 

Porter propõe que: 

Se, entretanto, estas amplas fontes de concorrência são reconhecidas e é 
avaliado seu impacto relativo, então o local onde as linhas são realmente 
fixadas se torna mais ou menos irrelevante para a formulação da estratégia. 
Fontes  latentes de concorrência não serão menosprezadas, nem o serão as 
dimensões da concorrência. (PORTER, 1986, p. 47) 

Ou seja, na medida que sejam corretamente avaliadas as forças externas que atuam sobre a 

indústria, se as linhas que demarcam a mesma são mais ou menos amplas isto não teria efeitos 

sobre a análise em si, já que, se a avaliação das forças é feita corretamente, todas as 

influências possíveis estarão sendo levadas em consideração, o que é, em definitiva, a 

finalidade da análise estrutural. 

Recentemente Shiv Mathur e Alfred Kenyon (Creating Value: Successful Business Strategies, 

2002, apud GRANT, 2005) propuseram que a definição de indústria devia ser muito mais 

“estreita”, chegando a considerar os produtos individualmente em cada mercado em que eles 

fossem oferecidos, para entender melhor quais seriam os concorrentes em cada caso, os 

fornecedores, compradores, etc. Estes pesquisadores sustentam que somente uma análise 

detalhada dos micro-mercados em que uma empresa atua pode dar uma idéia clara da situação 

competitiva. Grant (2005) analisa esta proposta e comenta: 

For the purposes of industry analysis, we need to adopt the economist’s 
approach to identifying and defining industries [: a group of firms that supplies 
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a market]. [...] In practice, drawing the boundaries of markets and industries is 
a matter of judgment that depends upon the purposes and context of the 
analysis. […] The longer term the decisions are that [have to be considered], 
the more broadly [the firm] will wish to consider its markets, since 
substitutability is higher in the long run than in the short term. […] …the 
precise delineation of the boundaries of a market or industry is seldom critical 
to the outcome of our analysis, so long as we remain wary of external 
influences. […] For the purpose of applying the Five Forces framework, 
industry definition is not critical. We define an industry “box” within which 
industry rivals compete, but because we include competitive forces outside the 
industry box – notably entrants and substitutes – the precise boundaries of the 
industry box are not greatly important. (GRANT, 2005, p. 89–91) 

Ou seja, reafirma a posição de Porter da relativa flexibilidade na demarcação dos limites da 

indústria para efeitos da análise estrutural das Cinco Forças. 

Para Hax e Majluf (1996) a definição de indústria é similar à de Porter: o grupo de empresas 

que oferecem produtos ou serviços que são substitutos muito próximos uns dos outros. Sem 

discutir a mais ampla ou mais estreita definição para efeitos da análise estrutural, os autores 

comentam: 

Thus, the boundaries of the industry are determined from a customer’s point of 
view. The relevant question is: which are the products that an individual trying 
to satisfy a certain need is willing to consider in his or her buying decision? 
The answer is: all products that, in the eyes of the individual, perform 
approximately the same function. Speaking more technically, we could answer 
that close substitutes are products with high cross elasticity of demand. This 
can be understood more easily if we think of two products, and only one of 
them suffers a price increase; close substitutability implies a transfer of the 
demand form the more highly priced product to the less expensive one. (HAX; 
MAJLUF, 1996, p. 66) 

Entendemos, assim, que estes autores não estabelecem um critério estrito para a fixação dos 

limites da indústria, coincidentemente com a postura de Porter e Grant. 

Outra polêmica na fixação dos limites de uma indústria gira ao redor da heterogeneidade 

existente entre as firmas que a compõem. O pressuposto clássico da economia, e de IO, que 

guiava o modelo SCP, era que as firmas dentro de uma indústria não diferiam senão no seu 

tamanho e market share. De resto eram consideradas como iguais. Os estudos iniciados na 

década de 1970 em Harvard mostraram claramente que as indústrias eram heterogêneas e que 

as firmas nelas podiam ser separadas de acordo com seu comportamento estratégico em 

clusters chamados de grupos estratégicos. Uma indústria, então, pode ser vista como 

composta por clusters ou grupos de firmas , onde cada grupo consiste de empresas que 

seguem estratégias similares em termos de suas variáveis estratégicas fundamentais. As 
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firmas dentro de um grupo estratégico se parecem muito e, portanto, responderão da mesma 

forma às variações do ambiente e reconhecerão sua dependência mútua. Já as empresas que 

compõem grupos estratégicos diferentes não terão esta similaridade (PORTER, 1979b). 

“O conceito de grupos estratégicos inevitavelmente levanta a questão dos limites da indústria. 

Será que os grupos estratégicos não são, em verdade, indústrias perfeitamente definidas?” 

(PORTER, 1979b, p. 215). Porter insiste que este não é o caso: 

The interfirm differences in strategy that define strategic groups reflect 
different approaches to compete in the same competitive arena, and so some 
interdependence must be recognized. For example, a firm’s level of vertical 
integration, the breadth of its product line, and many of the other traits 
described above do not impose differences on the product at all. The idea is 
that firms within an industry compete viably with one another, although they 
are not all identical and may not compete in equal terms. (PORTER, 1979b, p. 
215 – 216) 

Assim, para efeitos da consideração de indústria, Porter entende que não devemos nos 

preocupar com a existência de diferenças de comportamento entre as empresas. 

Existem, porém, diferenças importantes entre grupos estratégicos quando se consideram 

forças externas como a ameaça de novos entrantes e o risco de produtos substitutos, ou a 

força interna da rivalidade entre as empresas. Estas influências não invalidam a consideração 

da indústria como a unidade adequada para a análise das Cinco Forças, mas agregam a 

necessidade de alguns cuidados ao fazer a avaliação das mesmas. 

 

3.2.3. Ameaça de Novos Entrantes – Barreiras de Entrada 

Coincidente com o paradigma SCP, no qual se baseia, o modelo das Cinco Forças considera a 

ameaça de entrada de novas empresas numa indústria como uma das principais forças 

atuantes sobre a mesma. No caso de SCP, a característica estrutural da indústria que o 

paradigma analisava era a existência e a qualidade das barreiras de entrada. Já para a análise 

estrutural proposta por Porter, o fator em análise é o da ameaça de entrada de novos 

concorrentes, que afetam a rentabilidade das empresas, ameaça esta regulada, até certo ponto, 

pelas barreiras de entrada. 
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De acordo com o modelo SCP, os novos entrantes estão motivados para entrar em uma 

indústria pelos retornos financeiros acima da taxa básica que são obtidos por alguns dos 

participantes dessa indústria. As firmas que procuram uma parte dessa rentabilidade entram 

na indústria, aumentando o nível de concorrência e reduzindo o desempenho das empresas já 

presentes (BARNEY, 2002). 

A decisão de entrada por parte de uma empresa está sujeita a uma série de conjecturas sobre 

vários elementos: 1- os lucros atualmente realizados pelos concorrentes presentes, 2- as 

barreiras estruturais ou estáticas de entrada, 3- as reações esperadas dos ocupantes atuais da 

indústria, 4- a presença de outros entrantes potenciais e suas reações, 5- qualquer tipo de 

recursos relevantes que estejam em mãos do entrante potencial, e 6- os custos irreversíveis de 

obter informação e de tomar a decisão de entrada (ou não) (CAVES, PORTER, 1977). 

Segundo Porter (1986) a ameaça de entrada está representada pelas novas empresas que 

desejam entrar para uma indústria, pois elas trazem em geral nova capacidade, o desejo de 

ganhar parcelas significativas de mercado e, com freqüência, recursos substanciais para fazê-

lo. Barney (2002) define os novos entrantes como as firmas que começaram a operar 

recentemente em uma indústria ou que ameaçam entrar em operação em uma indústria 

proximamente. 

O resultado da entrada de novos concorrentes numa indústria pode ser, com freqüência, a 

queda dos preços praticados pelos concorrentes presentes e o aumento dos custos, com a 

redução da rentabilidade da indústria como um todo. 

A entrada de uma empresa através da compra de um concorrente já presente numa indústria é 

vista também como uma nova entrada. Se bem esta modalidade não agrega uma nova 

entidade empresarial ao conjunto, pode significar, muitas vezes, uma mudança completa do 

panorama competitivo pelo desejo dos investidores de ganhar parcelas de mercado e pela 

força demonstrada para isso. 

O nível de ameaça que os novos entrantes podem representar depende do custo de entrada. Se 

o custo de entrada em uma indústria é maior que os ganhos potenciais que o novo entrante 

poderia obter, esta entrada não acontecerá. Mas se o custo for menor que os lucros possíveis, 

a entrada de novos entrantes irá ocorrer até que os lucros a serem obtidos sejam menores que 

os custos de entrada (BARNEY, 2002). 
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A ameaça de entrada depende do custo de entrada, e este, por sua vez, depende da existência e 

da “altura” das barreiras de entrada. As barreiras de entrada são atributos da estrutura de uma 

indústria que aumentam o custo de entrada. Quanto maior é o custo de entrada, maior é a 

altura das barreiras de entrada. Se houverem barreiras de entrada importantes, os entrantes em 

potencial desistirão de entrar, mesmo que os concorrentes já presentes tenham lucros acima 

dos básicos da economia (BARNEY, 2002). 

Segundo J. S. Bain 3 (1968, apud BARNEY, 2002) existem cinco tipos de barreiras de 

entrada: 

• Economias de escala 

• Diferenciação de produto 

• Vantagens de custo independentes da escala 

• Contrived Deterrence, ou Impedimento Proposital 

• Regulamentos governamentais de entrada 

Outras barreiras mencionadas na literatura, segundo Barney (2002) seriam casos especiais 

destes cinco tipos básicos. 

Na visão de Porter (1986) a ameaça de entrada em uma indústria está regulada por dois 

fatores: as barreiras de entrada e a retaliação possível dos concorrentes já presentes na 

indústria. 

Existem, segundo ele, sete fontes principais de barreiras de entrada: 

• Economias de escala 

• Diferenciação de produto 

• Necessidades de capital 

• Custos de mudança 

• Acesso aos canais de distribuição 

• Desvantagens de custo independentes da escala 

• Política governamental 

Analisando ambas classificações entendemos se tratar dos mesmos fatores, variando a 

denominação na classificação de cada um. 
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Para efeitos de simplificação analisaremos as barreiras de entrada e a retaliação dos 

concorrentes de acordo com a listagem sugerida por Porter. 

 

3.2.3.1. Economias de Escala 

A barreira de entrada representada pelas economias de escala está associada aos custos 

unitários declinantes de um produto na medida que a sua produção por unidade de tempo 

aumenta. De forma simplificada, em grande maioria das indústrias, na medida que aumenta a 

capacidade de produção, o custo unitário do produto diminui. Neste tipo de indústrias o 

concorrente que deseje entrar deverá contar com uma capacidade suficientemente grande para 

que seu custo seja compatível com o restante dos concorrentes já presentes. E deverá usar esta 

capacidade por completo para realizar essa vantagem. Ou seja, existem pelo menos dois 

aspectos pelos quais a economia de escala pode resultar um impedimento: a capacidade 

instalada não é suficientemente grande e o custo é maior que o dos concorrentes, ou a 

capacidade não é utilizada de forma plena, por falta de demanda para toda a capacidade, e 

nesse caso os custos por unidade são também mais altos. 

De acordo com a teoria econômica a razão de uma firma querer entrar em uma indústria é a 

presença de lucros acima da taxa básica econômica entre os concorrentes presentes. Quando 

estes lucros estão associados a economias de escala, a firma entrante deve analisar com 

cuidado se nos mercados a explorar haverá demanda suficiente para ocupar toda a capacidade 

a ser instalada, que para ser economicamente viável deverá ter um tamanho mínimo 

determinado. Caso a demanda seja superior a nova firma poderá se instalar sem afetar os 

ganhos dos concorrentes, pois haverá um excesso de demanda para todos. Mas se a demanda 

não for suficientemente grande as opções são menos interessantes. O entrante poderá 

construir sua unidade com uma capacidade economicamente viável, e portanto excessiva 

quando comparada à demanda presente, e nesse caso ao entrar em operação poderá optar por 

produzir à capacidade plena, criando um excesso de oferta e destruindo os retornos acima da 

taxa básica dos concorrentes. Ou poderá decidir produzir menos que a sua capacidade 

máxima, até o nível da demanda não atendida, sofrendo por isso com custos mais altos que os 

concorrentes e deixando de perceber os lucros altos que a indústria oferecia. Ou poderá ainda 

                                                                                                                                                                                     
3 BAIN, J. S., Industrial Organization, Boston, Little, Brown & Co, 1968 
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decidir construir uma unidade de capacidade menor que a ideal, para atender a demanda, e 

com isso estará produzindo com custo mais alto que os concorrentes e não perceberá os lucros 

almejados (BARNEY, 2002). 

Uma opção disponível para as firmas entrantes é a de investir em pesquisa de tecnologias que 

lhes permitam vir a ter custos compatíveis mesmo com capacidade menor. Mas este 

investimento demanda tempo, e um custo que poderá ser maior que os retornos acima da taxa 

básica que eram esperados. Nesta situação, ainda, os concorrentes presentes poderão ser os 

pioneiros no investimento em tecnologia que diminua o tamanho da escala necessária para 

obter a competitividade em custos, em cujo caso os entrantes não poderão ter os benefícios 

econômicos esperados. 

Porter (1986) discorre sobre algumas características das economias de escala. As economias 

de escala podem estar associadas a algumas áreas internas de uma empresa, mas não a outras. 

Nesse caso uma empresa que atue em vários negócios pode pensar em diminuir seus custos, 

obtendo as economias de escala desejadas, através do compartilhamento inteligente de 

operações ou funções com outros negócios da sua própria corporação, sem ser necessário 

atingir a capacidade total normalmente associada à economia de escala obtida, que possa ser 

superior à demanda existente. 

Situação parecida ocorre quando podem ser compartilhados alguns custos conjuntos entre 

produtos diferentes da mesma empresa. Isto ocorre quando p.ex. na indústria de transporte 

aéreo são compartilhados os custos de operação entre o transporte de passageiros e o 

transporte de carga. A empresa que possa competir pelos dois produtos terá uma vantagem 

substancial sobre aquela que dedique seus esforços somente a um produto. 

Outra situação de diminuição de custos conjuntos ocorre quando podem ser compartilhados 

alguns ativos intangíveis, como p.ex. uma marca forte ou o know-how acumulado. Os custos 

envolvidos na criação e manutenção da marca, ou do know-how podem ser rateados entre os 

negócios facilitando assim a obtenção da economia de escala. 

Segundo Porter, estas formas de diminuição de custos pela escala de algumas funções ou 

operações, são formas inteligentes de evitar esta barreira de entrada. 

Uma outra forma em que a economia de escala surge como barreira é pela integração vertical 

dos concorrentes presentes. Se a maior integração vertical nessa indústria representa uma 
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vantagem de custo para uma empresa, qualquer novo entrante deverá considerar se lhe é 

possível adquirir de início a forma integrada ou enfrentar uma desvantagem de custo ou, 

ainda, enfrentar o possível controle dos seus suprimentos pelos concorrentes integrados. 

Em um ou outro caso a entrada de uma nova empresa enfrentando a barreira de entrada da 

economia de escala deverá ser analisada verificando os custos envolvidos na superação da 

barreira. Se estes custos forem maiores que os retornos (acima do básico) esperados, a entrada 

não se concretizará. 

 

3.2.3.2. Diferenciação do Produto 

A diferenciação de produto significa que as firmas presentes numa indústria possuem uma 

identificação de marca e uma fidelidade dos seus consumidores que os novos entrantes não 

possuem. A identificação de marca e a fidelidade dos consumidores atuam como barreira de 

entrada porque os entrantes não só devem investir recursos para iniciar suas operações em 

uma nova indústria mas também devem investir recursos adicionais para superar a vantagem 

de marca e lealdade dos concorrentes já presentes. Se o custo destes recursos resulta maior 

que os lucros potenciais a serem obtidos pela entrada na nova indústria, a entrada não se 

concretizará, mesmo que os concorrentes presentes na indústria tenham lucros acima da taxa 

básica (BARNEY, 2002). 

A diferenciação de produto pode ser obtida pelas empresas concorrentes através do tempo 

com gastos em publicidade, em serviços ao consumidor, na criação de diferenças entre seu 

produto e o dos concorrentes ou simplesmente pelo fato de ter sido a primeira empresa na 

indústria. Estes gastos, por sua vez, diminuem o lucro obtido pela operação numa indústria 

que traria altos retornos, se aqueles gastos não fossem necessários. Assim, a criação de 

barreiras de entrada via diferenciação de produto pelos concorrentes atuais da indústria pode 

levar seus retornos a cair até a taxa básica de retorno, fazendo com que a atratividade da 

indústria para os novos entrantes diminua (PORTER, 1986, e BARNEY, 2002). 

A diferenciação de produto é uma barreira de entrada muito freqüente em indústrias de 

produtos para consumo, vendidos diretamente ao consumidor final. Nestas a identificação do 

produtor com sua marca e a geração de vínculos de lealdade são mais evidentes, e os gastos 
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com publicidade são maiores. Da mesma forma nas indústrias de serviços, onde o produto é 

em grande parte intangível, há a necessidade maior de confiança entre o produtor e o 

comprador, o que gera laços mais fortes entre eles. 

Barney (2002) inclui nesta categoria de diferenciação de produto as barreiras de entrada de 

custos de mudança que Porter (1986) separa como categoria independente. Seguiremos a 

classificação de Porter e analisaremos esta barreira depois. 

 

3.2.3.3. Necessidades de Capital 

A simples necessidade de investir para ultrapassar as barreiras de entrada de uma indústria 

leva as firmas entrantes a requerer volumes importantes de capital para isso. A necessidade 

destes recursos financeiros cria uma barreira de entrada, especialmente se os recursos são 

necessários para investir em atividades arriscadas, como pesquisa e desenvolvimento de 

produtos e publicidade inicial para introdução dos produtos da firma, cujo retorno é incerto 

(PORTER, 1986). 

Pode ser argumentado que estas necessidades de capital são, em verdade, as barreiras de 

diferenciação e de economias de escala vistas sob outro ângulo, já que o capital é necessário 

para ultrapassar estas barreiras. Barney (2002) parece considerar desta forma já que não 

menciona a necessidade de recursos financeiros entre as barreiras de entrada. Poder-se-ia, 

contudo, argumentar que há situações de necessidade de capital que não parecem estar 

associadas àquelas. Por exemplo, quando na indústria de alimentos congelados o fabricante 

instala seus próprios equipamentos de frio nos pontos de venda, está fazendo um investimento 

que requer fortes recursos financeiros. Ou quando um banco compra uma “carta patente”, 

autorização do Banco Central para operar como instituição financeira, os recursos não podem 

ser vistos como necessários para ultrapassar uma barreira de diferenciação ou de economias 

de escala. Também quando a firma entrante deve abrir linhas de crédito para os seus 

compradores, p.ex. na indústria de varejo de bens duráveis vendidos a prazo (Casas Bahia, 

Marabraz e outros), o capital de giro necessário é grande e inerente ao próprio negócio, mas 

não serve para ultrapassar barreiras de diferenciação ou de escala. 
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Mesmo nestas situações Barney (2002) argumenta que não se trata de uma barreira de entrada 

diferente das de diferenciação de produto, de escala de produção ou, como veremos mais à 

frente, de vantagens independentes da escala. Segundo este pesquisador, se os lucros 

esperados numa indústria asseguram um fluxo de caixa descontado (Valor Presente Líquido) 

positivo, haverá sempre a possibilidade de levantar o capital necessário para esse 

investimento. Cita como exemplo a compra da RJR-Nabisco pela Kohlberg Kravis & Roberts, 

por US$ 24,7 bilhões, e outras aquisições multibilionárias. 

Pode acontecer, contudo, que para as firmas já estabelecidas numa indústria o custo do capital 

seja mais alto que para as potenciais entrantes. Isto seria devido ao risco maior inerente à 

entrada numa indústria na presença de barreiras altas de entrada, o que significa haver um 

risco de a entrada não dar certo. Os concorrentes já estabelecidos não teriam esse risco e, por 

isso, o custo de capital para elas seria mais baixo. Argumenta Barney (2002) que mesmo 

nesse caso o custo maior do capital é reflexo das barreiras “naturais” de diferenciação, escala 

e outras não associadas à escala. Um custo muito alto de capital para um entrante pode, assim, 

tornar negativo o retorno esperado do investimento numa indústria que oferece retornos 

positivos para os concorrentes atuais. Mesmo que uma firma quisesse entrar na indústria, não 

obteria o capital necessário. Não por falta de acesso ao mesmo, mas pela rentabilidade 

negativa que ofereceria aos investidores. 

 

3.2.3.4. Custos de Mudança 

A barreira de custos de mudança está representada pelos custos que serão enfrentados pelos 

compradores ao mudar de um fornecedor para outro. Porter (1986) enumera alguns exemplos 

de custos monetários: o custo de treinar os funcionários no uso de um novo produto, o custo 

de um equipamento adicional necessário ou da mudança de uma infra-estrutura existente, o 

custo de re-projetar o seu produto, ou o custo e o tempo envolvido na qualificação de um 

novo fornecedor. Menciona também a existência de custos psicológicos, dentre os quais 

podemos exemplificar a dificuldade em quebrar um vínculo com um fornecedor de confiança, 

ou a simples dificuldade em terminar um relacionamento. Estes vínculos psicológicos são 

notoriamente mais fortes quando o produto da indústria é intangível, como no caso de 

serviços de diversos tipos, ou quando a indústria lida com tecnologias de ponta, 
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desconhecidas pelos compradores. A necessidade de confiança no resultado a ser obtido gera 

uma resistência à mudança maior que nas indústrias de bens tangíveis. 

Quando os custos de mudança são grandes, o entrante enfrenta a necessidade de investir para 

oferecer facilidades aos compradores que lhe compensem adequadamente. Pode ser 

necessário obter um desempenho do produto muito melhor que o dos concorrentes, ou um 

custo menor do produto, para que o comprador se decida a mudar. Ou pode ser necessário 

dotar o comprador da infra-estrutura necessária para que o uso do novo produto seja 

facilitado. 

Como indicado antes, Barney (2002) não destaca a existência dos custos de mudança como 

uma barreira de entrada de tipo diferente. Os custos de mudança devem ser superados pelos 

clientes, com ou sem ajuda monetária direta dos entrantes, mas representam um custo a ser 

incorrido uma vez só. Para superar esta instância é necessário que haja um convencimento por 

parte dos compradores de que os produtos oferecidos irão trazer vantagens que adicionarão 

valor a eles acima do custo envolvido na mudança. Barney entende que isto é uma forma 

especial da barreira de diferenciação de produto. Segundo ele os compradores aceitarão arcar 

com o custo da mudança somente se encontrarem que os novos produtos trarão um valor 

associado muito maior que o dos produtos concorrentes. O maior valor percebido é, em 

verdade, uma função do nível de diferenciação, ou do custo mais baixo dos novos produtos 

oferecidos. Portanto, as barreiras de custo de mudança só ocorrem quando existem as 

barreiras “naturais” de diferenciação ou de vantagem de custo. 

 

3.2.3.5. Acesso aos Canais de Distribuição 

A barreira de entrada de acesso aos canais de distribuição está representada pela eventual 

falta de capacidade dos canais de distribuição existentes para escoar os produtos da nova 

empresa, ou pela aversão ao risco dos distribuidores, ou até pelos custos fixos de aumentar a 

linha de produtos distribuídos. A luta dos fabricantes de bens de consumo por um espaço nas 

prateleiras dos supermercados é um dos melhores exemplos deste tipo de custo, pois para que 

uma empresa nova possa utilizar essa rede de distribuição ela deverá competir com empresas 

grandes, já estabelecidas, que livram batalhas contínuas por esse espaço. Estas são, em geral, 

representadas pelos “enxovais” solicitados para as novas lojas, as vantagens de descontos 
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outorgados para obter o melhor espaço de prateleira, ou até os descontos exigidos para a 

simples continuação do produto na rede de distribuição. 

Em artigo na revista Exame, Blecher (2002: 44-52) caracteriza a relação entre os grandes 

varejistas e seus fornecedores como historicamente complicada e conflitiva: 

...[disse o entrevistado]: “A cada negociação de contrato elas vêm com novas 
exigências de descontos e com taxas que corroem nossa margem”. [...] “O que 
está ocorrendo é uma evidente transferência de renda da indústria para o 
varejo” [...] Além do preço, da pontualidade na entrega e da qualidade dos 
produtos, consolidou-se como rotina no mercado exigências de descontos para 
lançamentos, promoções, vendas em datas especiais, bonificações e 
contribuições chamadas "enxovais" para inaugurações de lojas. [...] Um 
enxoval (mercadorias que o fornecedor dá gratuitamente para abastecer uma 
nova loja) é justificado pela necessidade de compartilhar custos elevados na 
compra de equipamentos (refrigeradores e displays) e na divulgação da nova 
loja. 

Os custos desta luta sempre diminuirão os retornos sobre o investimento esperados pelo 

entrante, limitando assim seu interesse nessa entrada (GRANT, 2005). 

Muitas vezes o entrante vê-se obrigado a montar seu próprio canal de distribuição, totalmente 

independente dos canais existentes, com custos altos a enfrentar (PORTER, 1986). 

Os mesmos conceitos aplicam-se a muitas outras indústrias, como p.ex. a telefonia fixa, onde 

a competição é limitada pelo acesso aos fios de conexão com os usuários. Também nas 

indústrias de base, commodities químicas ou petróleo p.ex., a disponibilidade de dutos para 

levar os produtos do fornecedor ao comprador resulta uma barreira de acesso ao sistema de 

distribuição. 

Já nas indústrias de serviços esta barreira se torna menos evidente. A dependência dos canais 

de distribuição é notoriamente menor. 

Barney (2002) sustenta que a barreira de entrada representada pela dificuldade no acesso aos 

canais de distribuição é, em verdade, um caso específico equivalente ao acesso preferencial a 

uma matéria-prima, localização geográfica ou know-how, que serão discutidos mais à frente. 

A forma extrema de superar esta dificuldade de entrada é a criação, com alto custo, de uma 

rede de distribuição própria. Em qualquer caso, a superação desta barreira traz um custo 

adicional à operação de um potencial entrante na indústria. Se, mesmo assim, a projeção de 

lucros dessa operação é positiva, ou seja, se o custo de superar a barreira é menor que o lucro 

obtido ao entrar na indústria, a entrada deverá ocorrer. 
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3.2.3.6. Desvantagens de Custo Independentes de Escala 

Adicionalmente às barreiras citadas antes, os entrantes podem enfrentar um sem-número de 

dificuldades, independentes da escala de operação, comparativamente aos concorrentes já 

presentes na indústria. Estas dificuldades aumentam os custos dos entrantes, diminuindo as 

suas projeções de lucro, muitas vezes evitando que estes decidam participar da indústria. 

Segundo Barney (2002) as vantagens dos concorrentes existentes podem ser: 

• Tecnologia própria 

• Know-how 

• Aceso preferencial às matérias primas 

• Localização geográfica favorável 

• Vantagem de custo de aprendizagem ou de experiência 

 

Tecnologia própria 

Em algumas indústrias os concorrentes atuais podem ter uma vantagem de custo, ou 

mercadológica, importante pelas tecnologias próprias (secretas ou patenteadas). Para entrar 

nestas indústrias é necessário que as empresas interessadas desenvolvam suas próprias 

pesquisas de tecnologias substitutas, ou que copiem a tecnologia dos concorrentes. Qualquer 

uma destas atividades é de alto custo. O desenvolvimento independente pode demorar longo 

tempo e é uma atividade de alto risco, por não se conhecer o possível resultado. A cópia de 

tecnologia pode resultar de alto custo pela violação dos direitos de patente e as ações judiciais 

que disso resultam. Os custos envolvidos diminuem a expectativa de lucro futuro dos 

entrantes potenciais, impedindo sua instalação na indústria mesmo que os concorrentes atuais 

estejam ganhando lucros acima da taxa básica da economia. 

Deve ser notado que a tecnologia própria não precisa estar ligada a vantagens de escala para 

se constituir em barreira de entrada (BARNEY, 2002). 
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Know-how 

Mais importante ainda que a barreira de tecnologia própria é a do know-how acumulado pelas 

empresas concorrentes ao longo do tempo. O know-how é o conhecimento tácito acumulado e 

a informação necessária para competir numa indústria no dia-a-dia. O know-how inclui a 

informação sobre inúmeros detalhes que levou anos, ou décadas, para ser acumulada numa 

firma, que permite a esta interagir com seus clientes e fornecedores, ser inovadora e criativa, 

produzir com qualidade, etc. Tipicamente os entrantes não têm acesso a este know-how e por 

isso podem estar em desvantagem de custo frente aos concorrentes atuais. Pode ser, inclusive, 

muito difícil para os entrantes adquirirem este conhecimento em curto prazo (BARNEY, 

2002). 

Um exemplo de indústria com altas barreiras de entrada por know-how é a indústria 

farmacêutica, na qual a necessidade de pesquisa de novas drogas é muito intensa, demorada e 

cara. As indústrias de serviços especializados, p.ex. de consultoria, podem também apresentar 

barreiras de know-how muito altas. 

O know-how representa um “ativo invisível” que é uma fonte muito importante de vantagem 

competitiva sustentável. Como tal, não pode ser desprezada a dificuldade em entrar numa 

indústria em que as empresas presentes são detentoras de profundos conhecimentos sobre 

detalhes da operação da mesma (KOGUT; ZANDER, 1992). O know-how só pode ser gerado 

dentro de uma organização, não sendo possível a sua aquisição. Isto o torna, ao mesmo 

tempo, uma fonte de vantagem competitiva sustentável e uma alta barreira de entrada 

(DIERICKX; COOL, 1989). 

 

Acesso preferencial às matérias-primas 

As empresas presentes numa indústria podem ter uma vantagem de custo importante, 

comparativamente aos entrantes, se tiverem um acesso preferencial às matérias-primas. Por 

exemplo, se houverem poucas fontes de minério de ferro em uma região determinada, as 

empresas siderúrgicas que têm acesso a estas fontes terão uma vantagem de custo sobre os 

potenciais concorrentes futuros, que deverão transportar seu minério de pontos distantes de 

aprovisionamento. 



53 

A barreira de acesso preferencial só faz sentido se as empresas presentes adquiriram o acesso 

a essas fontes a valores inferiores ao seu valor econômico atual. Nesse caso, um novo 

concorrente será obrigado a pagar pelo acesso o valor real atual, mais alto que o custo que 

teve para os concorrentes já presentes, com o que este fica com seu custo mais alto em 

comparação. Se os concorrentes atuais adquiriram esse acesso aos valores econômicos atuais, 

esta vantagem desaparece, pois eles mesmos já são afetados pelos custos mais altos 

decorrentes desta aquisição (BARNEY, 2002). É o caso mencionado por Porter (1986) do 

agricultor que comprou terra para plantar algodão e descobriu que havia grandes depósitos de 

petróleo no subsolo. 

Outra fonte de vantagem ocorre quando a matéria-prima, à qual o acesso está restrito, pode 

vir a ser explorada com vantagens através de uma nova tecnologia. Porter (1986) menciona 

como exemplo desta situação o acesso que algumas empresas produtoras de enxofre tinham a 

grandes depósitos deste minério. As empresas de petróleo que os descobriram não tinham 

para eles uma utilização adequada, e não conheciam seu valor potencial futuro. As empresas 

produtoras de enxofre que os compraram investiram em tecnologia que lhes permitisse 

explorar com vantagens estes depósitos e com isso os transformaram em fonte de matéria-

prima de custo mais baixo. 

As indústrias de serviços pareceriam ser menos protegidas por este tipo de barreira.  

 

Localização geográfica favorável 

De forma similar às barreiras de entrada por acesso preferencial às matérias-primas, uma 

localização geográfica favorável pode representar uma vantagem de custo para as firmas já 

presentes numa indústria. Estas localizações podem ter sido adquiridas por estas firmas em 

tempos anteriores, ou por outras razões, a preços mais baixos que os que o mercado pratica 

quando um entrante considera a possibilidade de se estabelecer nessa indústria. Com isso, o 

custo desse entrante será mais alto e estará em desvantagem econômica. Este é, em parte pelo 

menos, o fundamento da “vantagem do pioneiro”, ou em Inglês first mover advantage. Ao se 

estabelecer antes numa localidade o concorrente efetivamente bloqueia a entrada de novos 

concorrentes (BARNEY, 2002). 
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Esta barreira é mais forte em indústrias de bens tangíveis, por oposição às indústrias de 

serviços, nas quais a localização física da empresa não tem influência. 

 

Vantagem de custo de aprendizagem ou de experiência 

Já nos anos 1930 foi estudado por T. P. Wright 4 (1936, apud LIEBERMAN, 1984) e 

posteriormente por muitos estrategistas (HENDERSON, 1973) a característica de muitas 

indústrias em que os custos de produção caem com o volume acumulado de produção. 

Através do tempo as empresas já estabelecidas acumulam conhecimentos sobre seus 

processos de fabricação que lhe permitem obter custos mais baixos que os de uma empresa 

nova na indústria. A aprendizagem era mais evidente nas indústrias mais dependentes de mão 

de obra, já que esta era aperfeiçoada através do tempo, mas aplicava-se a todas já que todos 

os processos empresariais eram passíveis de melhoria progressiva. O efeito foi amplamente 

estudado e aplicado em muitas indústrias, nas quais os entrantes deviam analisar 

cuidadosamente suas expectativas de custo futuras e estabelecer, desde já, os preços em 

função daqueles custos, mesmo tendo rentabilidade negativa até atingir o volume acumulado 

necessário para a redução dos mesmos. 

Uma vantagem deste tipo protege os concorrentes presentes de eventuais entrantes na 

indústria, pois estes estarão em desvantagem de custos e rentabilidade, pelo menos no início 

de suas operações. Assim, o novo entrante deverá ter a capacidade financeira para suportar 

um período relativamente longo de rentabilidade baixa, o que diminui a sua expectativa de 

lucros mais altos que a taxa básica da economia, muitas vezes impedindo-o de se estabelecer. 

Não deve ser confundido este efeito com aquele da escala de produção. Nas economias de 

escala os custos dependem do volume de produção alcançado por período, enquanto nas 

economias por aprendizado ou experiência os custos dependem do volume acumulado. 

Embora ambos efeitos ocorram simultaneamente, não devem ser confundidos. 

Porter (1986) estabelece uma ressalva importante para as economias de curva de experiência: 

estas só funcionarão como barreira de entrada se a experiência acumulada puder ser 

resguardada pelas empresas estabelecidas. As empresas iniciantes, que não tem acesso a essa 

                                                           
4 WRIGHT, T. P., Factors Affecting the Cost of Airplanes, Journal of Aeronautical Sciences, v. 3, n. 4, 1936. 
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experiência, só poderão atingir custos compatíveis ao longo do tempo, o que leva a um custo 

mais alto. 

Em indústrias nas quais o efeito da curva de experiência é mais acentuado, e, adicionalmente, 

o aprendizado produz reduções de custos continuadas (não se atinge um “patamar” mínimo – 

há diminuições sempre) a vantagem de custo obtida pelos concorrentes já estabelecidos pode 

se tornar inexpugnável, pois estes sempre poderão conservar uma vantagem de custo sobre 

qualquer novo concorrente. Nesses casos o entrante só poderá se tornar competitivo através 

do uso de técnicas revolucionárias, que mudem os procedimentos tradicionais dessas 

indústrias, pois se os concorrentes presentes adotarem essas técnicas estarão em nível 

semelhante (inicial) de aprendizado das mesmas. 

A vantagem de custo devida à curva de experiência é menos importante nas indústrias de 

serviços do que naquelas que se valem de mão de obra intensiva (PORTER, 1986). 

 

3.2.3.7. Política Governamental 

A última fonte principal de barreiras de entrada está representada pela política governamental. 

Os governos de todas as nações regulamentam algumas, se não todas, as indústrias para 

assegurar a competitividade aumentando o número de concorrentes ou, contrariamente, para 

proteger as empresas presentes da concorrência dificultando o acesso dos entrantes 

(PORTER, 1986). Isso é conhecido desde os tempos medievais e perdura até hoje: alguns 

indivíduos são mais favorecidos pelo poder, que outorga a eles direitos exclusivos para 

praticar algum tipo de ofício ou prestar algum tipo de serviço (GRANT, 2005). Um exemplo 

claro desta situação é a indústria de transporte aéreo de passageiros, regulamentada em muitas 

partes do mundo, inclusive no Brasil. A entrada de novos concorrentes não pode ser feita sem 

uma autorização do governo, e esta não é simples de obter. O objetivo é evitar uma 

concorrência maior, que possa danificar a rentabilidade das empresas, e, com isso, evitar a 

diminuição da qualidade dos serviços. 

As restrições governamentais podem existir na forma de licenças de funcionamento, a serem 

outorgadas se cumpridas algumas exigências legais – muitas vezes estabelecidas de tal forma 

que não se possa cumpri-las, ou de regulamentos sobre padrões de funcionamento que 
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favoreçam os concorrentes já estabelecidos – p.ex. padrões de emissão de poluentes, padrões 

de segurança do produto, normas para teste do novo produto que podem resultar em abertura 

das suas características ao conhecimento dos concorrentes atuais, etc. Porter (1986) indica 

que este tipo de restrição traz benefícios sociais diretos, mas em geral traz conseqüências 

secundárias, principalmente na forma de ineficiências encobertas dos concorrentes presentes, 

que não são benéficas a longo prazo. 

Alguns economistas, especialmente aqueles da escola de Chicago, insistem que as únicas 

barreiras eficazes à entrada em uma indústria são aquelas criadas pelos governos (GRANT, 

2005). 

 

3.2.3.8. Retaliação dos Concorrentes 

As barreiras de entrada analisadas até agora podem ser vistas como “naturais”. Em todos os 

casos elas derivam das atividades das empresas já presentes na indústria, dirigidas à melhoria 

do seu negócio: melhorias da sua eficiência (que produzem barreiras de entrada de economias 

de escala ou vantagens de custo independentes da escala) ou a procura de vantagens sobre a 

concorrência existente (diferenciação dos produtos). A criação de barreiras de entrada nada 

mais é que uma conseqüência secundária destas atividades próprias do negócio, que as 

empresas iriam desenvolver mesmo se não houvesse ameaça de entrada de novos 

concorrentes, pois elas são benéficas para a competitividade numa indústria (BARNEY, 

2005). 

Outro tipo de atividades que podem ser desenvolvidas pelos concorrentes já estabelecidos, 

porém, pode ter o único objetivo de deter a entrada de novas empresas na indústria, mesmo 

que estas atividades resultem em uma perda de eficiência e, até, em prejuízos econômicos. 

Estas são conhecidas como a retaliação dos concorrentes (em Inglês, contrived deterrence). 

A maioria das barreiras de entrada estudadas antes podem ser incentivadas pelos concorrentes 

já estabelecidos com a intenção de evitar a entrada de novas empresas. P.ex. investir em 

diferenciação do produto mais do que seria necessário pela situação de competição atual. Ou 

aumentar a capacidade de produção além do necessário para atingir as economias de escala. 
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Nestes casos estas firmas estão praticando retaliações para indicar aos possíveis entrantes que 

a concorrência será mais intensa do que eles poderiam ter imaginado (BARNEY, 2002). 

Porter (1986) estabelece o conceito de retaliação de forma similar ao escrever: 

As expectativas do entrante em potencial quanto à reação dos concorrentes 
existentes também influenciarão a ameaça de entrada. Se dos concorrentes já 
estabelecidos é esperada uma resposta rigorosa para tornar difícil a 
permanência do recém-chegado na indústria, a entrada pode ser dissuadida. 
(PORTER, 1986, p. 31). 

Também lista algumas das condições que indicam a possibilidade de uma forte retaliação à 

entrada: 

• Um passado de vigorosas retaliações aos entrantes. 

• Empresas estabelecidas com recursos substanciais para a disputa, incluindo excedente de 

caixa e capacidade de contrair empréstimo não exercitada, um excesso adequado de 

capacidade de produção para satisfazer todas as necessidades futuras prováveis, ou uma 

forte influência sobre os canais de distribuição ou clientes. 

• Empresas estabelecidas com alto grau de comprometimento com a indústria e ativos 

altamente não-líquidos nela empregados. 

• Crescimento lento da indústria, o que limita a capacidade da indústria de absorver uma 

nova empresa sem deprimir as vendas e o desempenho financeiro das empresas 

estabelecidas. 

Todas as iniciativas de ações de retaliação, pelas empresas concorrentes já estabelecidas 

numa indústria, têm custos associados e estes devem ser analisados por elas vis-à-vis as 

vantagens estratégicas que essas ações podem trazer. Barney (2002) desenvolve no seu livro 

Gaining and Sustaining Competitive Advantage uma dedução econômica (que não 

reproduziremos) que mostra claramente, para uma situação de monopólio, a conveniência de 

desenvolver ações de retaliação eficazes como medida preventiva à entrada de concorrentes. 

Jean Tirole 5 (1988, apud BARNEY, 2002) indica no seu livro que as pesquisas econômicas 

mostram a necessidade de três atributos importantes para que a retaliação seja bem sucedida. 

Primeiro, os investimentos feitos pelo concorrente já estabelecido devem ser tais que se veja 

                                                           
5 TIROLE, Jean, The Theory of Industrial Organization, Boston: MIT Press, 1988. 
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forçado a uma guerra com o entrante, caso este decida se estabelecer. O objetivo destes 

investimentos deve trazer o resultado de diminuir as opções da direção da empresa, forçando-

a a combater a entrada, em vez de adotar a posição de acomodar o entrante e não combatê-lo. 

Pode resultar irônico, mas nesse ambiente as firmas ganham ao limitar as suas opções 

estratégicas. 

Segundo, os investimentos de retaliação devem ser muito específicos, ou seja, deverão ter 

valor em uma gama limitada de atividades econômicas. Os investimentos não específicos 

podem ser dedicados a atividades variadas, inclusive algumas que podem favorecer uma 

decisão de acomodar um novo entrante. Os investimentos específicos podem não admitir a 

entrada de novos concorrentes. Muitas vezes seu único objetivo é combater essa entrada. 

P.ex. um investimento em uma grande área de armazenagem não será vista como ameaça por 

um novo entrante. Mas um investimento em uma fábrica altamente especializada no produto 

dessa indústria sim o será. Idealmente, até, a recomendação é que o custo de transformação 

desse investimento específico para outra utilização seja alto, evitando assim a possibilidade 

de não haver uma guerra no caso de uma nova entrada. 

Finalmente, é importante que os investimentos de retaliação sejam feitos com grande alarde e 

publicidade. De nada adiantará fazer estes investimentos sem que os potenciais entrantes 

fiquem sabendo da sua existência (TIROLE, 1988, apud BARNEY, 2002). 

 

3.2.3.9. Propriedades das Barreiras de Entrada 

Porter (1986) destaca algumas propriedades importantes das barreiras de entrada. Primeiro, as 

barreiras de entrada podem mudar, e realmente mudam, à medida que as condições pelas 

quais elas são descritas também mudam. Todas as ações estratégicas das empresas 

participantes de uma indústria tendem a modificar sua situação em alguma das condições que 

afetam as barreiras de entrada. P.ex. cada vez que uma empresa investe em melhorias do seu 

produto aumenta a diferenciação do mesmo e com isso torna a entrada de um novo 

concorrente mais difícil. Ou ao decidir pela maior economia de escala através da integração 

vertical, uma empresa aumenta a barreira de entrada de escala de produção nessa indústria. 
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Segundo, a mudança das barreiras se dá também pelo simples decurso do tempo, como p.ex. 

quando vence a patente de um produto e os potenciais concorrentes podem copiá-lo 

livremente. 

Finalmente, algumas empresas podem ter recursos ou competência diferente de outros 

entrantes potenciais, que lhe permitam vencer as barreiras de entrada a um custo mais baixo 

que aqueles. Assim ocorre quando uma empresa tem condições de compartilhar algumas 

operações, responsáveis por economias de escala, entre várias unidades de negócio, enquanto 

seus oponentes não dispõem dessa capacidade maior localizada. 

Estas propriedades reforçam a característica dinâmica das barreiras de entrada, o que indica a 

necessidade de considerar a análise estrutural da indústria, das Cinco Forças, não só na 

situação atual das forças que sobre ela agem mas também nos aspectos futuros das mesmas. 

Porter (1986) destaca também que, sendo a experiência e as economias de escala dois dos 

principais tipos de barreiras de entrada, deve-se considerar que a geração destas barreiras 

pelos concorrentes presentes na indústria tem limitações. Uma grande escala de produção, que 

traz economias importantes quando há economias de escala, pode envolver um trade-off 

(compensação) com outras barreiras de entrada, notadamente a diferenciação de produto. A 

escala pode ser uma característica limitante para a imagem do produto ou a qualidade do 

serviço. Ou pode se constituir em limitante da capacidade de desenvolver rapidamente uma 

tecnologia patenteada, ou de desenvolver rapidamente produtos mais modernos quando o 

mercado assim o requer. A grande escala de produção também pode agir contra a empresa se 

houver uma mudança tecnológica na indústria, pelo próprio tamanho das instalações, que 

implica em alto custo de mudança, e pelo alto grau de especialização das instalações, que 

tendem a ser menos flexíveis quando se procura uma economia de escala. Da mesma forma a 

procura por economias de escala pode levar a empresa a não perceber a existência de outras 

formas de fazer seu negócio que possam ser menos dependentes dessa característica, 

incorrendo assim em um erro similar ao já analisado por Theodore Levitt em seu famoso 

artigo Miopia em Marketing (LEVITT, 1960). 

Da mesma forma, nas indústrias em que a curva de experiência é uma barreira efetiva de 

entrada, existem riscos que podem anular esta vantagem das empresas já presentes na 

indústria. Não só é necessário que, de fato, existam as economias derivadas da curva de 

experiência mas também é necessário que essa experiência seja patenteada ou de outra forma 
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protegida pelas empresas, que poderiam adquirir essa vantagem copiando-a, ou contratando 

os funcionários da empresa líder, ou ainda adquirindo maquinaria mais moderna dos 

fabricantes ou know-how dos consultores. Muitas vezes a experiência não pode ser patenteada 

e, mesmo quando pode, a experiência poderá ser adquirida pelos concorrentes em menor 

tempo que a firma pioneira, pela possibilidade de observação das atividades desta. 

A barreira de economias devidas à curva de experiência pode ser anulada por inovações no 

produto, ou pela introdução de uma tecnologia substancialmente nova, que cria uma curva de 

experiência nova à qual os concorrentes já presentes possam ter dificuldade em se adaptar. A 

busca das economias de experiência pode levar a empresa a privilegiar a produção de grandes 

volumes de poucos produtos, pecando neste caso por falta de diferenciação ou de 

desenvolvimento de acordo com as necessidades do mercado. Também para esta barreira há 

risco na evolução da própria indústria. Se o crescimento desta se torna pequeno ou nulo, ou 

até negativo, uma empresa que esteja seguindo uma estratégia de perseguir as economias de 

experiência pode não conseguir realizá-las pelo simples desaparecimento da demanda sobre a 

qual estava baseada sua estratégia. Finalmente, o mesmo sintoma de “miopia”, ao não 

perceber as mudanças tecnológicas e de mercado, que podem anular os ganhos obtidos pela 

experiência passada. 

 

3.2.4. Intensidade da Rivalidade entre os Concorrentes Existentes 

Segundo Porter (1986) a rivalidade existente entre os concorrentes presentes numa indústria 

assume normalmente a forma de disputa por melhores posições, através do uso de táticas 

como concorrência de preços, batalhas de publicidade, introdução de produtos e aumento dos 

serviços ou garantias ao cliente. Os concorrentes sentem-se pressionados a, ou percebem a 

oportunidade de, melhorar sua posição de rentabilidade, com o que se movimentam 

competitivamente gerando efeitos notáveis sobre os demais concorrentes. Estes efeitos, por 

sua vez, geram retaliações dos concorrentes, que tentam evitar conseqüências negativas para 

seus próprios negócios. Este sistema de ação e reação entre os concorrentes mostra uma 

dependência mútua entre eles. 

Dependendo do tipo de movimentos notados, e de sua intensidade, este padrão de ação e 

reação pode influenciar a maior ou menor condição de uma indústria e seus componentes se 
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aprimorarem. “Se os movimentos e contra-movimentos crescem em um processo de escalada, 

todas as empresas da indústria podem sofrer as conseqüências e ficar em situação pior do que 

a inicial” (PORTER, 1986, p. 34). 

Thompson e Strickland (2000) comentam de forma clara a relação de dependência existente 

entre os concorrentes de uma indústria: 

... toda empresa precisa de uma estratégia bem-sucedida para competir – de 
uma maneira ideal, uma estratégia que crie vantagem competitiva e reforce a 
posição da empresa com seus clientes. 

A grande complicação na maioria das indústrias é que o sucesso da estratégia 
de qualquer empresa depende do sucesso das estratégias que seus rivais 
desenvolvem e de como aquelas estratégias são implementadas. Em outras 
palavras, a melhor estratégia para uma empresa depende da capacidade 
competitiva e das e das estratégias das empresas rivais. Esta interdependência 
significa que sempre que uma empresa faz uma mudança estratégica, suas 
rivais freqüentemente retaliam. Este padrão de ação e reação faz a rivalidade 
competitiva parecer-se com um jogo de guerra que obedece as regras da 
competição honesta. 

Na verdade, da perspective de elaboração de estratégia, os mercados 
competitivos são campos de batalha econômicos. (THOMPSON, 
STRICKLAND, 2000, p. 91) (grifos do autor). 

Uma das formas em que se pode mostrar a rivalidade é através das variações de preços. Se 

algum concorrente deseja adquirir parcelas significativas de mercado rapidamente, tenderá a 

baixar seus preços para atrair consumidores. A resposta dos outros concorrentes poderá ser, 

quase sempre, a diminuição dos preços em níveis equivalentes para manter a paridade da 

concorrência. Com isto todos os concorrentes perdem rentabilidade. 

Outra forma de concorrência é, p.ex. quando algum concorrente, para ganhar parcelas de 

mercado, decide fazer campanhas intensas de publicidade. A resposta dos outros concorrentes 

poderá ser a de acompanhar este movimento, com o efeito provável de um aumento da 

demanda para todos os concorrentes, neste caso com aumento da rentabilidade geral da 

indústria. Ou um aumento da diferenciação dos produtos através de investimentos em 

qualidade, também com ganhos para a indústria como um todo. Assim vemos que os efeitos 

da rivalidade podem ser antagônicos. 

A competição entre os concorrentes de uma indústria dependerá, tanto em intensidade quanto 

em qualidade, de algumas condições específicas da indústria, pelo que Porter comenta: 
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A rivalidade em algumas indústrias caracteriza-se por expressões como 
“belicosa”, “amarga” ou “impiedosa”, enquanto em outras indústrias pode ser 
dita como “polida” ou “cavalheiresca”. (PORTER, 1986, p. 35). 

Barney (2002) analisa a rivalidade sob um único aspecto: o da redução da rentabilidade. 

Segundo ele, altos níveis de rivalidade são indicados por ações tais como freqüentes cortes de 

preços, freqüente introdução de novos produtos pelos concorrentes, campanhas de 

publicidade intensas e ações competitivas muito rápidas acompanhadas de reações também 

rápidas. 

Já Grant (2005) indica que a rivalidade em algumas indústrias pode levar as empresas a 

competir agressivamente, às vezes até o ponto de deteriorar a rentabilidade praticando preços 

abaixo dos custos, com conseqüências negativas para toda a indústria. Em outros casos a 

concorrência de preços é secundária e a rivalidade se mostra pelas campanhas de publicidade, 

inovação e outras dimensões não associadas aos preços. 

Porter (1986) descreve detalhadamente no seu livro os fatores estruturais de uma indústria 

que influenciam a rivalidade, citando oito fontes diferentes: 

• Concorrentes numerosos ou bem equilibrados 

• Crescimento lento da indústria 

• Custos fixos ou de armazenamento altos 

• Ausência de diferenciação ou custos de mudança 

• Capacidade aumentada em grandes incrementos 

• Concorrentes divergentes 

• Grandes interesses estratégicos 

• Barreiras de saída elevadas 

Barney (2002) lista, em vez, os principais cinco atributos de uma indústria que aumentam a 

ameaça da rivalidade: 

• Grande número de firmas concorrentes 

• Firmas concorrentes do mesmo tamanho e com a mesma influência 

• Crescimento lento da indústria 

• Falta de diferenciação dos produtos 

• Aumento da capacidade produtiva em grandes incrementos 
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Nota-se a desconsideração de alguns fatores apontados originalmente por Porter, assim como 

a inclusão de pelo menos um aspecto diferente, a falta de diferenciação dos produtos, pelo que 

analisaremos este item separadamente. 

Grant (2005) enumera as seis causas de maior rivalidade numa indústria: 

• Concentração 

• Diversidade entre os concorrentes 

• Diferenciação de produtos 

• Excesso de capacidade 

• Barreiras de saída 

• Condições de custo (economias de escala e custos fixos altos) 

À diferença dos anteriores, Grant inclui as economias de escala como fator a analisar, pelo 

que o incluiremos na nossa análise. 

Já Hax e Majluf (1996) destacam as quatro causas mais importantes da rivalidade como 

sendo: 

• Crescimento lento da indústria 

• Relação do custo fixo ao valor total agregado pelo negócio 

• O grau de da diferenciação do produto 

• A concentração e o equilíbrio entre os concorrentes. 

E agregam outras, segundo eles menos importantes: 

• Excesso de capacidade intermitente 

• Identidade de marca 

• Custos de mudança 

• Barreiras de saída e compromissos corporativos 

É notório que cada autor dá maior ou menor importância a certos fatores, mas com nomes 

diferentes (excesso de capacidade intermitente vs. capacidade aumentada em grandes 

incrementos), ou se referindo a fatores de origem e efeitos similares (economias de escala vs. 

custos fixos elevados), todos os fatores analisados por Porter são referidos também pelos 

outros pesquisadores. 
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Para efeitos de simplificação, adotaremos a classificação de Porter e entenderemos as 

diferenças, se existirem, dos outros fatores. 

 

3.2.4.1. Concorrentes Numerosos ou Bem Equilibrados 

A possibilidade de haver uma forte rivalidade entre os concorrentes de uma indústria é 

aumentada quando estes são numerosos. Isto se deve, segundo Porter (1986) à grande 

probabilidade de dissidência entre eles, e à possibilidade dos concorrentes acreditarem poder 

fazer movimentos competitivos sem serem notados. Mesmo quando na indústria há poucos 

concorrentes, se estes estiverem equilibrados quanto ao tamanho e aos recursos que cada um 

tem a disposição, existirá instabilidade, pois estas condições inclinam os concorrentes a 

pensar que poderão ser bem-sucedidos no caso de ações agressivas, mas trarão a 

conseqüência de retaliações fortes, e eficazes, por parte dos outros concorrentes. 

Inversamente, se uma indústria tem um alto grau de concentração, com uma porção muito 

significativa do mercado dominado por poucos concorrentes, a rivalidade tende a ser menor, 

pois os líderes podem “impor disciplina, assim como desempenhar um papel coordenador na 

indústria através de meios como a liderança de preço” (PORTER, 1986, p. 35). 

Hax e Majluf (1996) indicam que é desejável concorrer em uma indústria com poucos 

concorrentes que tenham filosofias similares, mesmo que não se seja um dos líderes, do que 

concorrer com centenas de empresas em igualdade de condições, mas com diferentes 

perspectivas, como no caso de muitos concorrentes internacionais diferentes. A lógica disto 

fica clara ao entender que as “regras do jogo” são conhecidas de forma implícita ou explícita 

na primeira condição. Estaria-se num oligopólio “amável” onde nenhum dos concorrentes 

sentiria um incentivo para adotar uma atitude que, se bem poderia trazer benefícios em curto 

prazo, com certeza traria conseqüências negativas para todos no longo prazo. Este tipo de 

auto-restrição no comportamento não seria visível quando há muitos concorrentes. 

Grant (2005) exemplifica, na sua análise da concentração como fator importante, o caso de 

um monopólio ou quase monopólio, como é o caso da indústria de sistemas operacionais para 

PC, dominada pela Microsoft, na qual há pouca concorrência e a firma dominante pode 

estabelecer seus preços sem maior discussão. No caso de indústrias dominadas por poucos 
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concorrentes, como é o caso de filmes coloridos (Kodak e Fuji) ou de bebidas refrigerantes 

(Coca-Cola e Pepsi) os preços tendem a ser similares e a concorrência se baseia na 

publicidade, na promoção e o desenvolvimento dos produtos. 

Deve-se lembrar que os conceitos sobre concentração em uma indústria, de oligopólio e 

monopólio, e outros, são originários, ou foram desenvolvidos, na economia, mais 

precisamente na micro-economia e em IO, Industrial Organization, e faziam parte integrante 

do modelo SCP. Como tais, o seu uso mais evidente nesta área tinha a conotação de orientar 

políticas governamentais de controle sobre as indústrias, quando estas apresentavam alto grau 

de concentração com conseqüências negativas para o social welfare. Nestes casos a indicação 

era a de permitir a entrada de mais concorrentes como forma de limitar a lucratividade dos 

concorrentes presentes. Grant (2005) observa porém: 

However, despite the common observation that the elimination of a competitor 
typically reduces price competition, while the entry of a new competitor 
typically stimulates it, systematic evidence of the impact of seller concentration 
on profitability is surprisingly weak. Richard Schmalensee 6 concluded that: 
“The relation, if any, between seller concentration and profitability is weak 
statistically and the estimated effect is usually small”. (GRANT, 2005, p. 79) 

Assim, os efeitos de uma maior ou menor concentração na indústria nem sempre indicam uma 

influência sobre os preços praticados e uma correspondente influência sobre os lucros das 

empresas. Os fatores de auto-limitação dos concorrentes têm uma influência também notória. 

Embora os autores dedicam suas análises principalmente às indústrias de bens tangíveis, estes 

mesmos efeitos são notórios nas indústrias de serviços. Em especial quando a precificação 

dos serviços depende de critérios subjetivos, a presença de alguns concorrentes especialmente 

poderosos, que atuam como balizadores de comportamento para o resto, ajuda a estabilizar a 

indústria diminuindo a rivalidade. Na ausência destes, quando os concorrentes são numerosos 

e similares em tamanho e influência, a falta de um padrão imposto pode levar a uma forte 

rivalidade em preços. 

 

                                                           
6 SCHMALENSEE, Richard, Inter-Industry Studies of Structure and Performance, in SCHMALENSEE, 
Richard; WILIG, Robert D., Handbook of industrial Organization, Amsterdam: North Holland, 1988. 
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3.2.4.2. Crescimento lento da indústria 

Quando o crescimento da indústria é lento, as necessidades de crescimento das empresas 

podem precisar ser satisfeitas através da captura de parcelas de mercado, com a 

correspondente perda das mesmas por outros concorrentes. Contrariamente, quando o 

crescimento da indústria é rápido, o crescimento de cada concorrente não implicará em 

“invadir” parcelas de mercado de outros concorrentes, pois haverá sempre espaço para ser 

conquistado por todos eles. Por outro lado, nas situações de crescimento rápido da indústria, 

os recursos, financeiros e administrativos, disponíveis para cada empresa podem estar 

totalmente comprometidos com as necessidades de manter a posição na indústria, o que 

implica na impossibilidade de tentar crescimento adicional que venha deslocar outros 

concorrentes. 

Barney (2002) exemplifica esta situação com a guerra deflagrada nos EUA por parcelas de 

mercado pela Coca-Cola e Pepsi em meados da década de 1970. Coincidiu esta situação com 

um aumento dos preços do açúcar e uma maior conscientização da população quanto aos 

problemas de saúde, que reduziram o crescimento do consumo de refrigerantes quase a zero. 

Para atender as necessidades de lucro dos seus acionistas, ambas empresas deveram tentar 

conquistar parcelas de mercado uma da outra, aumentando a rivalidade em uma indústria já 

dominada por duas empresas muito competitivas. 

Este autor mostra também que, no mercado de carros de luxo nos EUA, a diminuição da 

demanda e a entrada de alguns novos concorrentes levou a uma mudança na rivalidade. Se até 

aquele momento as firmas concorriam pela melhoria dos seus modelos e da tecnologia, 

diferenciando cada vez mais seus produtos, ao sentir mais profundamente a queda do mercado 

aumentaram a rivalidade através de diminuições de preços. 

Os mesmos critérios de rivalidade aumentada quando o crescimento da indústria é lento 

podem ser aplicados às indústrias de serviços. Indústrias que estejam em fase de 

transformação tecnológica, ou em a demanda por serviços esteja diminuindo, por exemplo, 

serão palco de forte rivalidade por fatias de mercado. 
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3.2.4.3. Custos fixos ou de armazenamento altos 

Porter (1986) e Hax e Majluf (1996) descrevem os custos fixos altos, em relação ao valor 

agregado total, como um fator importante no aumento da rivalidade. Com efeito, quando os 

custos fixos são altos, o break-even do negócio passa a ocorrer quando os volumes de 

produção são grandes, com isso obrigando a empresa a manter altos níveis de produção e de 

vendas. Isto obriga a empresa a manter volumes de venda altos, mesmo quando o mercado 

possa mostrar uma demanda menor, o que resulta em rivalidade aumentada. 

Pelo mesmo efeito, se uma vez produzido o produto os seus custos de armazenamento são 

altos, haverá uma forte pressão da empresa para vender o mesmo, com o mesmo resultado 

sobre a rivalidade. A pressão de vendas geralmente resultará em queda de preços, provocando 

uma perda de rentabilidade geral na indústria. 

Grant (2005) inclui neste capítulo o fator de economias de escala. De forma similar à situação 

de custos fixos elevados, quando uma indústria é afetada fortemente pelos efeitos da escala, 

os concorrentes não são viáveis economicamente se não tiverem o tamanho mínimo 

necessário para operar, e se, para procurarem as vantagens da escala, não operarem aos níveis 

máximos possíveis de produção. O efeito final é o mesmo: necessidade de escoar grandes 

volumes de produto com a queda de preços que isso pode provocar. 

Os exemplos brindados pelos diversos autores referem-se principalmente a indústrias de bens 

tangíveis. Nas indústrias de serviços o efeito dos custos fixos pode ser tão importante quanto 

naquelas. Com efeito, especialmente em regiões onde não é possível, ou custa muito caro, se 

desfazer temporariamente da mão de obra em tempos de baixa demanda, p.ex. no Brasil, as 

indústrias que empregam grande quantidade de pessoas para realizar serviços passam a atacar 

mais fortemente seus mercados, trazendo um aumento na rivalidade. 
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3.2.4.4. Ausência de Diferenciação ou Custos de Mudança 

Este fator é de importância quando o produto ou serviço é visto como uma commodity. Hax e 

Majluf (1996) descrevem da seguinte forma: 

Nothing could be more devastating than the “commodity syndrome”. A 
commodity is a product or service that cannot be differentiated. That means 
that no one can legitimately claim that what it is offering its customers is 
superior to an equivalent offering from other competitors. If that is truly the 
case, a customer decision depends entirely on price; and that means war. 
(HAX; MAJLUF, 1996, p. 69) 

Porter (1986) e Barney (2002) descrevem a situação de forma similar , prevenindo contra a 

concorrência em preços derivada da falta de diferenciação do produto. 

Os custos de mudança, experimentados pelos compradores da indústria, têm o mesmo efeito 

sobre a rivalidade. Quando os produtos da indústria não são diferenciados, e por conseqüência 

não trazem custos de mudança para os seus clientes, a mudança de um produtor para outro se 

torna fácil, aumentando a rivalidade, principalmente através de guerras de preços. É o caso 

típico das indústrias petroquímica, de metais e de minérios, nas quais as guerras de preços são 

freqüentes e a rentabilidade é baixa. 

Nas indústrias de serviços os efeitos destes fatores são similares, com a ressalva de que os 

custos de mudança, principalmente psicológicos, podem ser muito grandes. 

 

3.2.4.5. Capacidade Aumentada em Grandes Incrementos 

De forma análoga ao fator de altos custos fixos, descrito por Grant (2005) de forma 

alternativa como a existência de economias de escala, em certas indústrias, por causa da 

existência de economias de escala muito pronunciadas, o aumento de capacidade só pode se 

dar em volumes grandes, mesmo que os mercados que estas industrias abastecem não 

apresentem demanda suficiente. Aplica-se, então, a mesma lógica discutida antes ao nos 

referirmos ás economias de escala como barreira de entrada numa indústria. Ao decidir entrar 

em uma indústria, um novo concorrente ampliará a capacidade total da indústria para além da 

demanda total apresentada pelos mercados. Neste caso a entrada em operação provocará uma 

pressão de venda de volumes adicionais que aumentarão a rivalidade. Este efeito é muito 
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conhecido nas indústrias de produtos petroquímicos, nos quais a entrada em operação de uma 

nova fábrica em algum lugar do mundo provoca imediatamente uma queda de preços 

generalizada do produto. 

Tanto Porter (1986) quanto Barney (2002) coincidem na análise acima sobre este fator de 

rivalidade. Já Grant (2005) o descreve de forma análoga, mas se referindo ao excesso de 

capacidade em uma indústria como sendo devido a períodos de recessão da demanda, ou aos 

ciclos naturais de uma indústria. Com outras palavras, Grant refere-se aos mesmos efeitos 

estudados por Porter e Barney. 

Hax e Majluf (1996) indicam que o fenômeno de excesso de capacidade deve-se aos ciclos 

naturais da oferta da indústria. Segundo estes autores existem indústrias nas quais períodos de 

excesso de capacidade dão lugar a diminuição de preços e rentabilidade, trazendo diminuição 

de investimentos em capacidade produtiva. O aumento gradativo da demanda através do 

tempo elimina este excesso de capacidade e torna a aumentar os preços, com aumento de 

rentabilidade. Isto, por sua vez, gera movimento de vários concorrentes para aumentar a sua 

capacidade, resultando em novo excesso de produção, e o ciclo se repete. Assim vemos que a 

o fator de aumento de capacidade é descrito por todos os autores sob prismas diferentes, mas 

significando o mesmo efeito final. 

Nas indústrias de serviços este fator de rivalidade influencia os concorrentes de forma menos 

acentuada, pelo fato de serem pouco freqüentes os casos de efeitos notórios de escala de 

produção. 

 

3.2.4.6. Concorrentes Divergentes 

O grau de entendimento entre os concorrentes de uma indústria quanto a evitar a competição 

por preços, preferindo manter comportamentos de auto-limitação, ou de conluio, na fixação 

dos mesmos, depende em grande medida da homogeneidade entre as empresas em termos de 

origens, objetivos, custos e estratégias (GRANT, 2005). 

Concorrentes que têm estratégias divergentes, ou origens, personalidades e relações com suas 

matrizes diferentes, agirão de formas diferentes no processo de competição por parcelas de 

mercado, e poderão se chocar continuamente no processo. As “regras do jogo” da indústria 
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podem não ficar claras para os concorrentes, ou, em caso extremo, podem sequer existir. 

Nesse caso as alternativas de ação adotadas por um concorrente numa situação determinada 

poderão ser exatamente opostas as adotadas por outro concorrente, gerando um aumento da 

rivalidade. 

Um caso mencionado por Porter (1986) mostra os concorrentes estrangeiros como sendo 

diferentes pela própria origem e pelos interesses diversificados que teriam. Esta situação foi 

diminuída nas últimas décadas pelos efeitos da globalização, que faz as firmas se parecerem 

cada vez mais e tornam a arena de competição mais parecida seja qual for a região do mundo 

em que aconteça. 

Um exemplo de divergências quanto aos objetivos de uma empresa surge ao considerarmos 

algumas indústrias em que pequenos prestadores de serviços operam com retornos abaixo do 

nível básico da economia. Estes proprietários estão, consciente ou inconscientemente, 

“pagando um preço” pela sua liberdade, para poder operar em forma independente, ou estão 

trabalhando nessas condições por falta de outras possibilidades (eventuais barreiras de saída). 

Nestes casos, os concorrentes grandes, que devem assegurar aos seus acionistas um retorno 

adequado, são afetados negativamente pela fixação dos preços destes pequenos prestadores. 

Esta situação é exacerbada quando as barreiras de entrada na indústria são baixas. 

Algumas empresas operam em vários negócios ao mesmo tempo, em mercados diferentes, 

seja de públicos diferentes ou de regiões diferentes. É possível que para algum concorrente 

uma operação, ou um tipo de produtos, seja mais importante que outra e decida não se 

preocupar muito com a rentabilidade de algum dos seus negócios. Com isso afetará 

negativamente a rentabilidade dos outros concorrentes, que eventualmente têm esse negócio 

como elemento central de sua estratégia (PORTER, 1986). 

A divergência estratégica como fator de rivalidade nos remete ao conceito de grupos 

estratégicos. Grant (2005) e Porter (1986) observam que um fator que pode limitar a 

rivalidade é a existência de um padrão de comportamento que sirva como referência para os 

diversos concorrentes. É justamente este padrão que tende a agrupar os concorrentes, que por 

terem comportamentos então semelhantes constituirão os grupos estratégicos. Fiegenbaum e 

Thomas (1995) destacam este efeito quando comentam: 

The basic theoretical argument is that a particular strategic group (or the set of 
strategic groups in general) may act as a reference point for group members as 



71 

they make competitive strategy decisions. Indeed, a strategic group acts as a 
reference group in a number of ways. First, strategic group members, through 
processes of interorganizational signaling and imitation (PORTER, 1986), tend 
to adjust their strategic behavior toward an appropriate group reference point. 
Second, other strategic groups may act as “benchmarks” for firms repositioning 
their strategies. (FIEGENBAUM; THOMAS, 1995, p. 462) 

Esta linha de pensamento nos leva a entender que, quanto maior seja a influência das 

empresas que atuam como ponto de referência, maior será a coesão de comportamentos ao 

redor das mesmas, formando grupos de empresas muito parecidas entre si. Como 

conseqüência teríamos, dentro dos grupos estratégicos, uma rivalidade menos expressiva que 

a existente entre os grupos estratégicos. Sobre a rivalidade entre os grupos estratégicos Porter 

comenta: 

O primeiro ponto a ser notado é que a presença de vários grupos estratégicos 
afetará quase sempre o nível de rivalidade na indústria. Esta presença 
aumentará em geral a rivalidade, pois implica maior diversidade ou assimetria 
entre as empresas na indústria no sentido definido [na discussão sobre análise 
estrutural das indústrias]. Diferenças na estratégia e nas circunstâncias externas 
significam que as empresas terão preferências diferentes quanto a assumir 
riscos, ao horizonte de tempo, aos níveis de preços, aos níveis de qualidade, 
etc. Estas diferenças complicarão o processo de entendimento das empresas 
quanto às intenções das outras e de sua reação a elas, aumentando, assim, a 
probabilidade de deflagrações repetidas de estados de guerra. A indústria com 
uma classificação complexa de grupos estratégicos tenderá a ser mais 
competitiva em sua totalidade do que uma com poucos grupos. (PORTER, 
1986, p. 140) 

Ao comentar sobre a competitividade dentro dos grupos estratégicos, Porter indica: 

Alguns fatores são cruciais para [a posição de uma empresa dentro de um 
grupo estratégico]. Primeiro o grau de competição é importante porque as 
empresas dentro de um grupo podem competir de tal forma que anulem o 
potencial de lucro entre elas. Este efeito ocorre com maior probabilidade 
quando existem muitas empresas no grupo estratégico. Segundo, todas as 
empresas que seguem a mesma estratégia não estão necessariamente em 
posições iguais do ponto de vista estratégico. Especificamente, a posição 
estrutural de uma empresa pode ser afetada pela sua escala em relação às 
outras do seu grupo estratégico. [...] (PORTER, 1986, p. 144) 

A conclusão é que a rivalidade dentro dos grupos estratégicos é governada pelas mesmas 

influências que atuam sobre a indústria em geral. A “filiação” de um concorrente a um grupo 

estratégico específico, no qual estará alinhado com a estratégia dos seus pares, não lhe 

assegura que a rivalidade no seu ambiente será diferente daquela da indústria em geral. 

Este aspecto reforça a validade da análise estrutural aplicada à indústria como um todo, 

mesmo tendo conhecimento da possibilidade de classificar os concorrentes em diferentes 
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grupos estratégicos. As mesmas influências de rivalidade que podem ser analisadas para a 

indústria podem ser aplicadas aos concorrentes que pertencem a um grupo estratégico, pois 

estão sujeitos de qualquer modo a essas influências. 

 

3.2.4.7. Grandes Interesses Estratégicos 

Porter (1986) menciona como fator de aumento da rivalidade, a existência de grandes 

interesses estratégicos, descrevendo a sua influência da seguinte forma: 

A rivalidade em uma indústria se torna ainda mais instável se algumas 
empresas tiverem muitos interesses em jogo com o propósito de obter sucesso 
na indústria. Por exemplo, uma empresa diversificada pode considerar muito 
importante alcançar sucesso em determinada indústria de modo a promover sua 
estratégia empresarial global. [...] Em tais situações, os objetivos destas 
empresas podem não só ser diferentes, como ainda mais desestabilizadores 
porque elas são expansionistas e estão potencialmente inclinadas a sacrificar a 
lucratividade. (PORTER, 1986, p. 37) 

Entende o autor que o uso mais agressivo de recursos, muitas vezes com eles sustentando a 

fixação de preços mais baixos que os da concorrência, para melhorar sua posição no mercado, 

aumenta a rivalidade em uma indústria, mesmo se as estratégias da empresa não são 

diferentes daquelas dos outros concorrentes. Com isto Porter separa este efeito daquele das 

divergências estratégicas, tratado antes. 

É interessante notar que, contrariamente a Porter, nenhum dos outros autores analisados 

sequer menciona algum fator assimilável a este nas suas descrições do modelo das cinco 

forças. Assim devemos entender que o consideram como uma situação particular das 

divergências estratégicas. 
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3.2.4.8. Barreiras de Saída Elevadas 

De forma similar às barreiras de entrada em uma indústria, que dificultam a entrada de novos 

concorrentes pelo custo adicional que impõem à decisão de entrada, existem barreiras de 

saída que dificultam o desaparecimento de parcelas de oferta por representar custos 

importantes para tal decisão. As barreiras de saída são fatores econômicos, estratégicos e, até, 

emocionais, que mantém as empresas competindo numa indústria mesmo quando seus 

retornos ficam consistentemente abaixo da rentabilidade básica da economia. Quando a 

dificuldade de saída de uma indústria é grande, o excesso de oferta não desaparece, pois os 

concorrentes em situação fraca recorrem a todo tipo de táticas para manter-se em operação, 

principalmente a diminuição de preços quando a demanda é reduzida, com isso reduzindo a 

rentabilidade da toda a indústria. 

Segundo Porter (1986) as principais barreiras de saída são: 

• Ativos duráveis e especializados: 

Quando os ativos de uma empresa são altamente especializados nas suas funções, e o período 

de amortização do investimento feito neles é longo, o concorrente que quiser dispor dos 

mesmos terá dificuldade em fazê-lo. A liquidação do negócio terá, então, um custo adicional 

que dificultará a decisão de saída. Em casos extremos os ativos só poderão ser vendidos com 

enorme redução de valor e, como agravante, para continuarem no mesmo ramo de atividade e 

na mesma região, com isto alimentando maior concorrência a custos ainda mais baixos. 

 

• Custos fixos de saída: 

Os custos de saída podem estar representados pelos custos trabalhistas a serem enfrentados na 

desativação de firmas, os custos da própria equipe encarregada da desativação (advogados, 

contadores, etc.), custos de recuperação ambiental de áreas afetadas pela atividade da 

empresa, investimento em estoques de peças sobressalentes para manutenção futura nos 

clientes e outros similares. É importante levar em consideração a possibilidade de um custo 

indireto provocado pela desmotivação da equipe quando for conhecida a decisão de encerrar 

as atividades. 
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• Barreiras de saída estratégicas: 

Uma empresa diversificada pode enfrentar dificuldades ao encerrar as atividades de um dos 

seus negócios se este resulta importante para a manutenção de outro dos seus negócios. É a 

chamada inter-relação estratégica. A importância pode ser devida a uma relação de 

fornecimento ou consumo de produtos, ou até a simples imagem da empresa que pode estar 

fortemente associada ao negócio periclitante. 

Outra forma de barreira estratégica está representada pela eventual dificuldade que a saída 

representará para a manutenção de boas relações com os mercados financeiros e de capitais. 

Se o negócio a ser desativado é de porte em comparação com a corporação total, a sua 

credibilidade e capacidade de crédito podem ser afetadas. 

 

• Barreiras de informação: 

Em casos de corporações em que os diversos negócios estão fortemente relacionados uns com 

os outros, a empresa pode ter dificuldades em entender e quantificar adequadamente seu 

desempenho real. Negócios pouco rentáveis podem estar disfarçados em seus resultados por 

outros de melhor rendimento, não conseguindo ter uma justificativa para sair. 

 

• Barreiras emocionais ou gerenciais: 

Em teoria econômica, como a aplicamos aos negócios, qualquer decisão de saída de um 

negócio deveria ser tomada com critérios puramente racionais. Isto nem sempre ocorre devido 

às ligações emocionais que são geradas, principalmente, pelos fundadores das empresas e 

seus sucessores no comando. A descontinuidade das atividades realizadas pelos empregados 

pode representar para eles um problema de orgulho, ou a sensação de um rompimento de 

identificação e confiança com o negócio e, até, a diminuição das condições de emprego futuro 

pela simples associação com um “fracasso”. 

Um aspecto importante em empresas grandes é que a diminuição do tamanho do negócio 

representada pelo fechamento de uma atividade, pode representar, para os executivos no 

comando, uma diminuição do poder detido. Este aspecto leva à continuidade de operações 

pouco rentáveis em detrimento da indústria como um todo. 
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• Restrições de ordem governamental ou social: 

Em muitas situações um negócio não pode ser desativado devido às imposições legais 

existentes. Um caso bem conhecido é o dos incentivos fiscais obtidos por empresas para 

instalar suas operações em algumas regiões. A simples desativação não pode ser realizada por 

representar uma quebra de contrato e estar associada a grandes custos de multas e 

penalidades. 

As dificuldades também podem ser de ordem social. A desativação de um negócio pode 

representar desemprego em massa, se este negócio representa uma proporção grande do 

emprego em uma região ou cidade determinada, o que trará dificuldades grandes para a 

absorção da massa de trabalhadores, com conseqüências sociais importantes. Seja por 

imposição dos governos, ou pela consciência social da empresa, este fator pode representar 

uma dificuldade grande para a saída de uma indústria. 

 

Hax e Majluf (1996) propõem os mesmos tipos de barreiras de saída, mas agregam a eles a 

intenção declarada de um concorrente querer ser um “estorvo” para os demais concorrentes, 

como um fator merecedor de destaque em separado. Para Porter este seria um caso particular 

das inter-relações estratégicas analisadas antes. 

Grant (2005) descreve de forma muito sumária as barreiras de saída, sem agregar elementos 

de interesse particular ao já descrito por Porter. 

De forma interessante Barney (2002) não menciona as barreiras de saída como elemento 

importante na descrição do modelo das cinco forças, mas as trata como caso particular da sua 

análise de estratégias corporativas e alianças estratégicas. Nesta o autor menciona um único 

fator como barreira de saída: a assimetria de valores criada pela informação imperfeita sobre a 

qual se baseia a compra de ativos por parte de eventuais interessados. Refere-se o autor a este 

problema como sendo o “problema do limão”. Com efeito, compara ele a venda de ativos de 

uma empresa à venda de um carro usado. Nesse mercado, os carros usados tanto em bom 

estado e de boa procedência, quanto aqueles que deixam muito a desejar, são anunciados 

como se fossem excelentes compras. Desta forma um comprador estará sempre colocando-se 

na posição mais conservadora e pagando o valor correspondente a um carro em mau estado, 
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mesmo que este não seja o caso. Assim, o vendedor de um ativo poderá não conseguir 

comunicar adequadamente o comprador sobre as qualidades do mesmo, e obterá um preço na 

venda inferior ao seu verdadeiro valor. Na análise de Porter (1986) este fator de barreira de 

saída estaria classificado como ativos especializados, não modificando, assim, a descrição 

original do criador do modelo. 

 

3.2.5. Barreiras de Saída e de Entrada – Estabilidade e Nível dos Retornos da Indústria 

O modelo das Cinco Forças, baseado no seu antecessor, o modelo SCP, Structure-Conduct-

Performance, mostra como as forças externas modificam as condições da indústria e, por 

conseqüência, a rentabilidade das empresas. Com base no estudo das barreiras de entrada e de 

saída no seu modelo, Porter desenvolveu uma análise que permite entender o grau de 

estabilidade e o nível de retorno típicos que podem ser esperados das empresas. 

Segundo Porter (1986), um conjunto de barreiras de entrada altas indica que a indústria terá 

retornos relativamente altos, enquanto, se as barreiras forem baixas os retornos serão baixos. 

Isto é explicado facilmente pela análise de custo de entrada numa indústria, como visto antes, 

na qual os entrantes não tomarão a decisão de concorrer, mesmo que os retornos esperados 

sejam altos, se o custo de entrada for mais alto, e não compensar assumi-lo. 

De forma similar, a existência de barreiras altas de saída provoca uma maior instabilidade na 

indústria, já que, em momentos de queda de demanda, por exemplo, o excesso de oferta que 

deveria ser eliminado da indústria, ficará nela criando situações de baixa rentabilidade para 

todos os concorrentes. Já um conjunto de barreiras de saída baixas levará a indústria a ser 

mais estável nos seus retornos, pela facilidade de eliminação da capacidade sobrante e não 

rentável. 

A análise conjunta destas situações possíveis feita por Porter é mostrada no Esquema 3.3. 
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Esquema 3.3 – Barreiras e Rentabilidade (PORTER, 1986) 
 

A indústria ideal, portanto, seria aquela que apresentasse barreiras de saída baixas juntamente 

com barreiras de entrada altas, mas esta conjunção é difícil de obter. Com efeito, Porter 

comenta: 

Embora as barreiras de saída e de entrada sejam conceitualmente distintas, seu 
nível de junção é um aspecto importante da análise de uma indústria. As 
barreiras de saída e de entrada estão freqüentemente relacionadas. Economias 
de escala substanciais na produção, por exemplo, em geral estão associadas a 
ativos especializados, da mesma forma que a existência de tecnologia 
patenteada. (PORTER, 1986, p. 38) 

Ou, como observam Hax e Majluf: 

…the ideal situation is precisely one with high entry barriers and low exit 
barriers. Unfortunately these conditions are seldom met simultaneously 
because the factors that contribute to raising entry barriers at the same time 
increase exit barriers. (HAX; MAJLUF, 1996, p. 72) 

Fica claro, então, que para uma empresa que já está localizada na indústria, é preferível ter 

barreiras altas de entrada. Porém, em se tratando de um entrante, não deveria este preferir 

barreiras baixas de entrada? A resposta é não, segundo Hax e Majluf. 

“What you always want is high entry barriers. And when you are weighing the 
option of entering in an industry, you still prefer high entry barriers for 
everybody… but you.” That is the trick. What is needed is to have unique 
capabilities, not transferable to competitors, that can make entry easy for the 
firm and unacceptably difficult for everybody else. A typical example of this 
kind of situation is IBM’s entry into the personal computer industry. (HAX; 
MAJLUF, 1996, p. 73) 

Porter elabora, depois, no seu livro, uma série de estratégias para explorar o aumento das 

barreiras de entrada em uma indústria, como forma de aumentar a rentabilidade das empresas. 

Este tema não será tratado aqui por cair fora do escopo do nosso trabalho. 
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3.2.6. Pressão dos Produtos Substitutos 

Uma importante força externa que influencia uma indústria é a pressão dos produtos 

substitutos. Podem ser entendidos como tais os produtos provenientes de outras indústrias, 

que pelas suas características podem, ou poderão, substituir bastante aproximadamente os 

produtos da indústria ameaçada. Os produtos ou serviços substitutos atendem 

aproximadamente as mesmas necessidades dos clientes, mas de formas diferentes: os 

substitutos para os carros da GM podem ser bicicletas, ônibus, trens e aviões. (BARNEY, 

2002). 

A ameaça dos produtos substitutos afeta uma indústria ao não permitir que esta possa praticar 

preços mais altos sem enfrentar o risco de tornar os substitutos mais atrativos do que os seus 

próprios produtos. Reduzem, assim, “os retornos potenciais de uma indústria, colocando um 

teto nos preços que as empresas podem fixar com lucro” (PORTER, 1986, p. 39). 

Os produtos substitutos que mais atenção exigem, segundo Porter, são aqueles que 1- podem 

mostrar melhorias do seu trade-off de preço/desempenho, ou 2- são produzidos por indústrias 

com altos lucros. No primeiro caso a lógica é imediata: caso os preços dos substitutos se 

tornem menores, eles serão mais competitivos que os da indústria, sendo então preferidos 

pelos clientes. No segundo caso, quando na indústria que produz os substitutos houver 

qualquer diminuição maior de demanda, ou se houver nela uma elevação do nível de 

rivalidade, os preços dos substitutos poderão cair bastante antes de diminuir os retornos da 

indústria abaixo dos retornos básicos da economia, afetando então a preferência dos clientes 

da indústria afetada pelos substitutos. (PORTER, 1986). 

Existem duas possibilidades básicas pelas quais a relação preço/desempenho pode ser afetada. 

A primeira é quando o produto substituto atinge o mesmo grau de diferenciação que os 

produtos da indústria, mas é feito através de alguma tecnologia, ou aplicação de know-how, 

revolucionária, não imitável pelos concorrentes da indústria ou de custo muito alto para a sua 

adoção. Neste caso os preços que poderão ser praticados serão mais baixos que os dos 

concorrentes, com a substituição dos mesmos. 
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Na segunda situação, o produto substituto apresenta um grau de diferenciação muito grande 

se comparado com os produtos atuais da indústria, sendo produzido com custos 

eventualmente similares. Neste caso o cliente adotará os substitutos pela maior conveniência 

de aplicação, preferindo-os a preços similares. Esta situação é, normalmente, a mais crítica, 

pois uma vez que os clientes acostumam com um novo padrão, mais elevado, de desempenho 

(diferenciação) dificilmente voltarão aos produtos menos diferenciados, mesmo que seus 

preços se tornem atrativos novamente. Pode até ocorrer a desaparição completa, ou quase 

completa, da indústria, como ocorreu com a indústria dos discos de vinil ao serem 

substituídos pelos CDs. Ou como ocorreu com os sistemas magnéticos de armazenamento de 

dados, como discos flexíveis e fitas, ao serem substituídos por sistemas de armazenamento 

óptico (CD-R e CD-RW, DVD-RW e outros). 

A caracterização dos produtos substitutos, contudo, remete-nos ao conceito de limites da 

definição da indústria. Se a indústria for definida de forma muito estreita, pode-se estar 

considerando como substitutos alguns produtos que, em verdade, deveriam ser considerados 

como concorrentes atuais. Inversamente, se a consideração dos limites da indústria for larga 

demais, poder-se-ia incluir como concorrentes alguns produtos que em verdade não cumprem 

esse papel perante os clientes. Esta flexibilidade na demarcação dos limites poderia, assim, 

indicar a possibilidade de estar realizando uma análise falha. 

Segundo analisamos antes neste trabalho, Porter (1986) sustenta que a demarcação precisa 

dos limites de uma indústria não é uma preocupação maior para que a análise da indústria 

possa ser corretamente feita. Indica o autor que, na medida que as forças externas sejam bem 

analisadas, ou seja, verificadas em profundidade quanto a sua real intensidade, amplitude e 

possível variação através do tempo, a conclusão a que se chegará sobre as influências sentidas 

pela indústria será correta, independentemente da eventual maior ou menor largura definida 

para os seus limites. O autor, contudo, alerta sobre a necessidade de fazer corretamente a 

pesquisa de produtos substitutos: 

A identificação de produtos substitutos é conquistada através de pesquisas na 
busca de outros produtos que possam desempenhar a mesma função que aquele 
da indústria. Algumas vezes esta pode ser uma tarefa sutil e que leva o analista 
a negócios aparentemente muito afastados da indústria. Corretores de títulos, 
por exemplo, se defrontam cada vez mais com substitutos como imóveis, 
seguros, mercados de câmbio e outras maneiras de o indivíduo investir capital, 
acentuadas em importância pelo fraco desempenho dos mercados de ações. 
(PORTER, 1986, p. 40) 
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Independentemente, portanto, da relativa elasticidade na definição dos limites de uma 

indústria, o analista deve realizar uma pesquisa ao mesmo tempo profunda e ampla, pois os 

possíveis substitutos podem surgir de indústrias até aquele momento insuspeitadas. Um 

exemplo desta situação ocorreu quando a indústria de máquinas de escrever foi dizimada pelo 

aparecimento dos computadores pessoais, que passaram em poucos anos de ser uma 

tecnologia muito diferente, de aplicação restrita às universidades e muito cara – e por isso não 

representar um risco de substituição – a ser o principal, se não único, meio de escrever e 

imprimir textos, universalmente aceito. Ao pesquisar a existência de produtos substitutos, 

então, o analista deve considerar cuidadosamente o conceito central da definição da indústria 

em análise. Mais do que tentar entender claramente quais são os produtos que esta produz, 

deve concentrar sua atenção nas necessidades dos clientes que a indústria satisfaz, para 

entender quais são as outras formas em que tais necessidades poderiam ser atendidas. 

(ABELL, 1991). 

 

3.2.7. Poder de Negociação dos Compradores 

As empresas presentes em uma indústria atuam em dois tipos de mercados diferentes: no 

mercado de “entradas”, todos os seus insumos, e no mercado de “saídas”, seus produtos. No 

mercado de “entradas” as empresas compram matérias primas, componentes e serviços 

financeiros, assim como mão de obra. No mercado de “saídas” as empresas vendem seus 

produtos e serviços para os compradores, que podem ser distribuidores, consumidores ou 

outras empresas produtoras. Em ambos mercados as transações criam valor tanto para os 

compradores quanto para os vendedores. A forma como este valor é repartido entre eles 

depende da relação de poder econômico. (GRANT, 2005). 

Porter (1986) descreve a ameaça dos compradores ao comentar que eles competem com a 

indústria forçando os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais serviços 

e jogando os concorrentes uns contra os outros, com o que diminuem a rentabilidade da 

indústria. A competição entre a indústria e seus compradores não se dá de forma uniforme. 

Cada grupo de compradores ou vendedores, ou cada comprador ou vendedor individualmente, 

podem ter características diferentes que os colocam em melhor ou pior posição na barganha. 
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O resultado desta competição depende do poder de cada grupo, que por sua vez é influenciado 

por alguns fatores estruturais. 

Porter (1986) elabora uma lista de fatores que aumentam o poder de barganha de um grupo de 

compradores, incluindo nela oito principais. Grant (2005) aperfeiçoa a listagem de Porter ao 

classificar esses fatores em dois grandes grupos: A- a sensibilidade a preços dos compradores, 

e B- o poder de barganha relativo que podem apresentar. Classificando desta forma, as 

condições pelas quais um grupo comprador é poderoso podem ser as seguintes: 

A- Poder de Barganha Relativo 

• Está concentrado ou adquire grandes volumes em relação às vendas do vendedor: 

Qualquer empresa que tenha um conjunto reduzido de compradores, ou no qual a 

concentração de vendas em poucos deles seja alta, está em grave risco. (BARNEY, 2002). A 

ameaça é particularmente importante em indústrias que se caracterizam por custos fixos altos, 

pois essas empresas sentem a necessidade de manter sua capacidade preenchida para otimizar 

suas margens. 

• Ele representa uma ameaça concreta de integração para trás: 

Se houver uma recusa de negociação por parte da indústria, os compradores poderão optar por 

prescindir dos fornecedores e passar a fabricar seus próprios insumos. Quando os 

compradores representam uma ameaça concreta de integração para trás, a indústria deve 

considerá-los não só como compradores mas também como rivais. Mas a ameaça de 

integração está fortemente ligada à existência ou não de barreiras de entrada nessa indústria. 

Caso as barreiras de entrada sejam altas, a ameaça de integração para trás será fortemente 

diminuída. 

• O comprador tem total informação: 

Os compradores melhor informados sobre os seus fornecedores, seus preços e seus custos, são 

os que detém maior poder de barganha. Uma indústria que consegue manter seus clientes 

desinformados sobre esses aspectos, ganha uma melhor condição de negociação nas vendas. 

Mas somente o conhecimento dos preços não é suficiente, se não é conhecida a qualidade do 

produto oferecido. Em indústrias de serviços especializados, como p.ex. consultoria, 

advogados e médicos, a impossibilidade dos clientes conhecerem a qualidade do serviço antes 

dele ser realizado leva a uma diminuição do poder de barganha dos compradores. 
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B- Sensibilidade do Comprador a Preços 

• Os produtos que ele adquire na indústria representam uma fração significativa de seus 

próprios custos ou compras: 

Quando esta é a situação, os compradores estão dispostos a gastar os recursos necessários 

(pessoas, tecnologia, informação, etc.) para comprar em condições favoráveis, e o fazem 

seletivamente. Ao contrário, quando o produto que eles compram representa uma pequena 

fração dos seus custos, tendem a não se preocupar tanto, sendo menos sensíveis a preço. 

• Os produtos que ele compra na indústria são padronizados ou pouco diferenciados: 

A falta de diferenciação dos produtos, como no caso extremo de commodities, diminui os 

custos de mudança para os compradores. Estes, certos de que podem encontrar sempre 

fornecedores alternativos, podem jogar um fornecedor contra o outro, diminuindo assim a 

rentabilidade da indústria. 

• Ele enfrenta poucos custos de mudança: 

Independentemente do produto que ele compra ser altamente diferenciado ou não, se os 

custos de mudança são baixos haverá a possibilidade de mudar de fornecedor, com isso 

provocando uma maior concorrência na indústria. 

• Ele consegue lucros baixos: 

Porter (1986) e Barney (2002) descrevem dessa forma este fator de aumento de poder de 

barganha dos compradores. Já Grant (2005), descreve esta situação como: “os compradores 

sofrem uma intensa concorrência nas suas próprias indústrias”. As descrições são 

equivalentes pois os lucros são baixos quando a concorrência é intensa. A situação é 

exacerbada quando os lucros da indústria fornecedora são altos, o que incentiva os 

compradores a pensarem em uma integração para trás. 

• O produto da indústria não é importante para a qualidade dos produtos ou serviços do 

comprador: 

Se a qualidade de um insumo produzido pela indústria resulta crítica para os compradores, 

seja este insumo um bem tangível ou um serviço, estes serão menos sensíveis aos preços deste 

insumo do que à qualidade do mesmo. Pela lógica inversa, se o insumo resulta de pouca 

importância para a qualidade do comprador, haverá menor interesse na qualidade e maior 

ênfase na negociação de preços.(PORTER, 1986 e GRANT, 2005). 
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Pouca informação adicional à já consultada foi encontrada sobre este tópico. Um estudo 

interessante de Steven H. Lustgarten (1975), analisando dados de várias indústrias de 

manufatura dos EUA, mostra evidências de que a concentração dos compradores diminui os 

lucros de uma indústria. O pesquisador conclui nesse estudo: 

Buyer concentration was positively correlated with seller concentration and 
negatively correlated with seller price cost margin. High buyer concentration 
was a factor which offsets the ability of concentrated sellers to obtain prices in 
excess of direct costs. Buyer dispersion, firm size and order size also have a 
similar impact on seller price cost margins. The structure of buyers influenced 
the conduct of firms in an industry, as advertising expense was related to 
average annual firm purchase, buyer concentration and sector dispersion. 
(LUSTGARTEN, 1975, p. 130-131). 

Grant (2005) aponta para a existência de evidências empíricas da relação entre o tamanho 

médio das compras dos clientes e a proporção que as compras representam dos seus custos, e 

a lucratividade da indústria. Através de dados do PIMS – Profit Impact of Marketing 

Strategy, analisados por Buzzell e Gale 7 (1985, apud GRANT, 2005) conseguem os autores 

confirmar a influência negativa destes fatores sobre a rentabilidade média das indústrias. 

 

3.2.8. Poder de Negociação dos Fornecedores 

Os fornecedores podem ameaçar a rentabilidade de uma indústria ao aumentar os seus preços 

ou ao diminuir a qualidade dos seus produtos. Qualquer excesso de rentabilidade que possa 

existir numa indústria poderá ser transferido para os fornecedores através destes mecanismos. 

No modelo original de estrutura de uma indústria preparado por Michael E. Porter, o autor 

trata o poder de barganha dos compradores e dos fornecedores como imagem espelhada um 

do outro. Isto resulta claro ao examinar os fatores que contribuem para aumentar o poder de 

negociação em ambos casos. Com efeito, de acordo com Porter (1986) o poder de 

compradores e fornecedores é afetado pelos seguintes fatores: 

 

                                                           
7 BUZZELL, Robert D., GALE, Bradley T., The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance, New York: 
Free Press, 1987. 
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Poder dos Fornecedores Poder dos Compradores 

• Número de fornecedores importantes • Número de compradores importantes 

• Disponibilidade de substitutos para os 
produtos dos fornecedores 

• Disponibilidade de substitutos para os 
produtos da indústria 

• Diferenciação ou custos de mudança do 
produto dos fornecedores 

• Custos de mudança dos compradores 

• Ameaça dos fornecedores de integração para 
frente 

• Ameaça dos compradores de integração para 
trás 

• Ameaça da indústria de integração para trás • Ameaça da indústria de integração para frente 

• Contribuição dos fornecedores para a 
qualidade ou serviços dos produtos da 
indústria 

• Contribuição da indústria para a qualidade ou 
serviços dos produtos dos compradores 

• Custo total dos produtos dos fornecedores 
para a indústria 

• Custo total dos produtos da indústria para os 
compradores 

• Importância da indústria para os lucros dos 
fornecedores 

• Lucros dos compradores 

 

Assim a análise destes fatores resulta similar àquela feita para o poder de barganha dos 

compradores, somente mudando a denominação das partes. (HAX; MAJLUF, 1996). 

Porter (1986) faz menção especial no caso da mão-de-obra, que deve ser reconhecida como 

um tipo de serviço obtido pela indústria a partir de um fornecedor especial: o mercado de 

trabalho. Descreve o autor: 

Existe grande evidência empírica de que empregados altamente qualificados ou 
escassos, e/ou mão-de-obra sindicalizada podem absorver uma proporção 
significativa dos lucros potenciais de uma indústria. [...] Quando a força de 
trabalho é rigidamente organizada a oferta escassa de mão-de-obra tem o seu 
crescimento restringido, o poder da mão-de-obra pode ser alto. (PORTER, 
1986, p. 44) 

Grant (2005) traz informação que comprova esta afirmação, como mostrado na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – O Impacto da Sindicalização sobre a Rentabilidade 
 
 PORCENTAGEM DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS 

 Nulo 1 a 35% 35 a 60% 60 a 75% acima 75% 

ROI (%) 25 24 23 18 19 

ROS (%) 10.8 9.0 9.0 7.9 7.9 

ROI -  Return on Investment – Retorno sobre o capital investido 
ROS – Return on Sales – Retorno sobre as vendas 
Fonte: BUZZELL, Robert D., GALE, Bradley T., The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance, New 
York: Free Press, 1987, in GRANT, 2005. 

 

3.2.9. O Governo como uma Força na Concorrência na Indústria 

Na descrição do modelo das cinco forças, Porter inclui uma análise da influência exercida 

pelos governos sobre as indústrias. Resulta interessante notar que todos os outros autores 

consultados não se referem a esta influência separadamente, incluindo sua análise de forma 

indireta no contexto das outras forças analisadas. Ao analisarmos o que Porter escreve 

chegamos à conclusão de que esta é a forma adequada de tratar os governos como força. 

Os governos podem atuar de diversas formas ao interagir com uma indústria. Podem ser 

clientes ou fornecedores da mesma, e neste caso sua influência pode ser avaliada através da 

análise do poder de barganha dos compradores e fornecedores. Pode também ser um entrante 

potencial ou um substituto para a indústria, ou, até, um concorrente presente na indústria. 

Nestes casos todos, a influência do governo pode ser estudada no contexto da análise de cada 

força individualmente. 

Há outra forma de agir que traz conseqüências importantes. Porter (1986) mostra que o 

enorme poder regulatório, e discricionário, dos governos, é capaz de modificar as regras de 

competição de uma indústria como um todo, e com isso a rentabilidade dos concorrentes 

presentes nela, assim como as barreiras de entrada. Neste caso surge a dúvida: como avaliar 

esta influência na análise estrutural de uma indústria? Deve ser feito um estudo específico 

desta como uma “força” independente? O mesmo Porter responde a essa indagação: 

Assim sendo, nenhuma análise estrutural está completa sem um diagnóstico 
sobre como a política governamental atual e futura, a todos os níveis, irá afetar 
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as condições estruturais. Para os propósitos da análise estratégica é, em geral, 
mais esclarecedor considerar como o governo afeta a concorrência através das 
cinco forças competitivas do que considerá-lo como uma força por si só. 
Contudo, a estratégia pode envolver tratarmos o governo como um ator a ser 
influenciado. (PORTER, 1986, p. 45). (itálico do autor). 

Desta forma fica clara a conveniência de incluir a sua influência como um “pano de fundo” 

geral dentro do qual ocorre a ação das cinco forças competitivas, analisando estas à luz da 

situação atual e tendências futuras do governo. 

 

3.3. O Modelo das Cinco Forças e o Desempenho Médio de uma Indústria – Críticas 

A proposta original de Michael E. Porter ao desenvolver o modelo das Cinco Forças foi o de 

entender a rentabilidade média a longo prazo de uma indústria através do estudo das 

condições estruturais da mesma. A análise estrutural das cinco forças traz algumas 

implicações importantes para os estrategistas que desejam aplicá-la. Em primeiro lugar, o 

modelo descreve de forma completa as principais fontes de risco para os concorrentes de 

qualquer indústria. Segundo, o modelo pode ser utilizado para avaliar o risco total existente 

para os concorrentes em uma indústria determinada. E finalmente, esta avaliação pode ser 

utilizada para antecipar o nível médio de desempenho dos concorrentes. 

De uma forma geral, o modelo descreve uma série de processos que tendem a levar uma 

indústria a uma situação descrita em economia como concorrência perfeita. Mesmo havendo 

várias formas de entender o conceito de concorrência perfeita, o consenso geral é que 

caracteriza uma indústria com altos níveis de concorrência, alto risco de entrada de novos 

concorrentes, de substitutos, e de poder de negociação de compradores e fornecedores. As 

empresas que atuam neste tipo de ambiente tendem a obter lucros apenas similares aos 

básicos da economia, ou seja, apenas suficientes para manter a sobrevivência da empresa. 

Qualquer lucro acima deste nível que possa aparecer nesse tipo de indústria será rapidamente 

eliminado pela entrada de novos concorrentes, ou pelo aumento da rivalidade, ou pelo maior 

atrativo dos substitutos,e todas as outras formas estudadas acima. (BARNEY, 2002). 

Vemos que os dois autores reforçam, assim, o caráter de previsão da rentabilidade futura que 

tem a análise da indústria, sem mencionar o uso desta ferramenta para um diagnóstico da 

situação em que a mesma possa se encontrar. Encontramos, porém, em Grant (2005) uma 
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análise do uso do modelo das Cinco Forças tanto para a previsão de rentabilidade de uma 

indústria quanto para a descrição da situação atual da mesma: 

We can use industry analysis to understand why profitability has been low in 
mining for metals and high in medical equipment but, ultimately, our interest in 
industry analysis is not to explain the past but to predict the future. […] … if 
an industry’s profitability is determined by its structure, then we can use 
observations of the structural trends in an industry to forecast the likely 
changes in competition and profitability. Given that changes in industry 
structure tend to be long term and are the result of changes in customer buying 
behavior, changes in technology, and the strategies being implemented by the 
firms in the industry, we can use our current observations to identify emerging 
structural trends. (GRANT, 2005, p. 84). 

Entendemos então que o modelo pode também, pela mesma lógica, ser utilizado para estudar 

as causas estruturais de um conjunto de mudanças que estejam sendo notadas em uma 

indústria, ajudando, assim, a orientar a decisão estratégica das empresas atuantes na mesma, 

como é a intenção deste trabalho. 

Outra fonte de crítica freqüente ao modelo das Cinco Forças concentra-se sobre a falta de 

rigor teórico nos seus fundamentos, segundo alguns críticos. Segundo estes, o modelo SCP, 

derivado da Organização Industrial em economia, não teria a mesma solidez de fundamentos 

quando comparado com a robustez lógica e matemática da teoria dos jogos, por exemplo. 

Contrapondo-se a esta posição, pesquisadores de renome em economia como Richard Caves e 

Sharon Oster, sustentam a importância do modelo das Cinco Forças e do modelo SCP, que lhe 

dá base, dedicando-lhes livros completos ou longos capítulos dos mesmos (CAVES, 1996, e 

OSTER, 1999). Sendo a economia uma ciência tida pelos críticos como suficientemente 

rigorosa, devemos entender que estes autores entendem ser de utilidade a estruturação do 

pensamento analítico com base nestes modelos. 

Uma crítica mais forte ainda provém daqueles alegam que os efeitos da estrutura das 

indústrias são desprezíveis pois não encontram uma forte correlação entre o ambiente no qual 

está inserida uma indústria – seu mercado – e o seu nível de rentabilidade. Uma série de 

estudos de empresas, destinados a medir a proporção das diferenças na sua rentabilidade 

devidas aos efeitos da estrutura das indústrias, trouxeram resultados diversos, como pode ser 

visto na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 – Diferenças de Rentabilidade entre Empresas – O Papel da Indústria 
 
 PORCENTAGEM DA VARIÂNCIA NO ROA NAS EMPRESAS 

EXPLICADO POR: 
 Efeitos da Indústria Efeitos Próprios das 

Empresas 
Variação Não 

Explicada 

Schmalensee (1985) 19,6% 0,6% 80,4% 

Rumelt (1991) 4,0%  44,2% 44,8% 

McGahan & Porter (1997) 18,7% 31,7% 48,4% 

McGahan & Porter (2002) 16,3% 33,8% 49,9% 

Hawawini et al. (2003) 8,1% 35,8% -- 

ROA – Return on Assets – Retorno sobre o patrimônio 
Fontes:  SCHMALENSEE, Richard, Do Markets Differ Much?, The American Economic Review, v. 75, n. 3, 

p. 341 – 351, June, 1985. 
 RUMELT, Richard P., How Much Does Industry Matter?, Strategic Management Journal, v. 12, n. 3, 

p. 167 – 185, March, 1991. 
 McGAHAN, Anita M., PORTER, Michael E., How Much Does Industry Matter, Really?, Strategic 

Management Journal, v. 18, Summer Special Issue, p. 15 – 30, Summer, 1997. 
 McGAHAN, Anita M., PORTER, Michael E., What Do We Know About Variance in Accounting 

Profitability?, Management Science, v. 48, n. 7, July, 2002. 
 HAWAWINI, Gabriel, SUBRAMANIAN, Venkat, VERDIN, Paul, Is Performance Driven by 

Industry- or Firm-Specific Factors? A New Look at the Evidence, Strategic Management Journal, v. 
24, n. 1, January, 2003 – in GRANT, 2005. 

 
 

Estes resultados têm diversas implicações, como descreve Grant: 

First, they point to the need to understand more deeply the determinants of 
competitive behavior between companies and the extent to which it has 
implications for industry level profitability. We need to reconsider the 
relationship between industry structure and competition and explore more 
rigorous and sophisticated approaches to analyzing competition – game theory 
in particular. Second, we need to disaggregate broad industry groupings and 
examine competition at the level of particular segments and strategic groupings 
of firms. (GRANT, 2005, p. 102-103). 

Uma ressalva fundamental a estes estudos é que suas conclusões não podem ser totalmente 

generalizadas. Com efeito, cada um deles tomou por base períodos diferentes, tipos de 

indústrias diferentes, momentos históricos da economia diferentes, sobre os quais analisaram 

as informações das empresas. Isto tem resultado em informações não coincidentes e em uma 

longa polêmica sobre qual dos pesquisadores está mais próximo da verdade. 

O debate está longe de acabar. As pesquisas mais recentes, como McGahan e Porter (2002) e 

Hawawini et al. (2003) sugerem que, na medida que os dados vão sendo aperfeiçoados, com 

mais períodos sendo considerados, e que a delimitação das indústrias é melhor definida, 
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evitando a simples classificação pelo código SIC dos EUA e separando as empresas por ramo 

de atuação no qual são efetivamente concorrentes (de acordo com o conceito de indústria dos 

economistas), os efeitos da indústria são mais notórios, significando que, efetivamente, há 

uma componente estrutural nos retornos obtidos por uma indústria ao longo do tempo. Porter 

comenta: “É difícil conceber uma lógica na qual a natureza da arena de competição das 

empresas não seja importante para seu desempenho” (PORTER, Introdução à 16ª edição de 

Estratégia Competitiva, 1998). 

Se bem não se podem desconhecer as críticas da baixa influência dos fatores estruturais na 

rentabilidade e da falta de rigor teórico do modelo das Cinco Forças, deve ser destacado que o 

modelo foi desenvolvido por Porter para facilitar a análise estrutural das indústrias, chamada 

por ele de análise setorial, com a finalidade principal de orientar a tomada de decisão 

estratégica por aqueles que são responsáveis pelo gerenciamento de empresas. Dizia ele no 

livro Estratégia Competitiva: 

Este livro apresenta uma metodologia abrangente de técnicas analíticas visando 
auxiliar uma empresa a analisar sua indústria como um todo e a prever a futura 
evolução da indústria, compreender a concorrência e a sua própria posição e 
traduzir esta análise em uma estratégia competitiva para um determinado ramo 
de negócio. (PORTER, 1986, p. 14) 

...a estratégia competitiva e suas disciplinas essenciais – análise setorial, 
análise da concorrência e posicionamento estratégico – fazem parte da prática 
gerencial. A adoção do livro como poderosa ferramenta por um grande número 
de profissionais ponderados é a concretização de um desejo antigo de 
influenciar o que acontece no mundo real. (PORTER, Introdução à 16ª edição 
de Estratégia Competitiva, 1998) 

Segundo Grant (2005), a maior defesa que pode se fazer do modelo das Cinco Forças neste 

caso, é que seu uso principal é viabilizar o entendimento da concorrência e a previsão de 

mudanças na rentabilidade com base nas mudanças da estrutura da indústria. Este tipo de 

análise não necessita de uma rigidez teórica maior. 

A mais recente linha de pensamento que critica o modelo das Cinco Forças refere-se à suposta 

inadequação do modelo para direcionar a decisão estratégica das empresas no momento atual 

dos mercados. A crítica surge como resultado da percepção, por alguns setores da academia, 

de que o ritmo das mudanças em todos os ambientes que afetam as empresas e seus mercados, 

acelerou-se de tal forma que os “velhos conceitos” de estratégia, e as ferramentas de análise a 

eles associadas, não seriam mais de utilidade. Esta corrente de pensamento foi reforçada 
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grandemente com o aparecimento do conceito de Hipercompetição, promovido por Richard 

D’Aveni no seu livro do mesmo nome (D’AVENI, 1995). 

O conceito de Hipercompetição, como fundamento de críticas ao modelo das Cinco Forças, 

integra-se ao conjunto de outras críticas anteriores que diminuíam a utilidade do modelo por 

se tratar de uma análise estática, e não dinâmica. Com efeito, dentro das fileiras dos 

economistas, surgiram na década de 1930 os primeiros elementos escritos indicando a 

necessidade de considerar a inovação como elemento de renovação dos mercados e, como tal, 

de mudança da arena competitiva. Joseph Schumpeter foi o primeiro economista a promover 

esta visão (SCHUMPETER, 1934). Suas teorias levaram ao conceito de “indústrias 

schumpeterianas”, pelo qual se designam as indústrias com maiores taxas de renovação 

devidas à inovação. Uma escola de economistas, a chamada “Escola Austríaca”, reforçou este 

conceito, indicando que a competição é um processo dinâmico de rivalidade, que 

constantemente reformula a estrutura de uma indústria, modificando assim a influência das 

forças externas estudadas por Porter. 

A noção de que a estrutura da indústria é relativamente estável e determina o comportamento 

estratégico de uma forma previsível ignora as forças dinâmicas de inovação e 

empreendedorismo. Schumpeter entendia a competição como sendo uma “permanente 

tormenta de destruição criativa” através da qual uma indústria com uma estrutura favorável 

para altos lucros, promove sua própria destruição ao atrair as incursões de empresas existentes 

e novas no desenvolvimento de estratégias e produtos inovadores, que deslocam os 

concorrentes existentes. Na visão de Schumpeter e da escola Austríaca, seria mais apropriado 

entender a estrutura de uma indústria como sendo o resultado do comportamento competitivo 

na mesma do que ao contrário, como propõe a base de pensamento SCP dos economistas de 

IO. Nesta conceituação, e no desenvolvimento de rápidas mudanças na competição das 

indústrias, o modelo das Cinco Forcas seria de limitada utilidade. 

A grande maioria dos estudos empíricos sobre mudanças ao longo do tempo, contudo, 

mostram que a “destruição criativa” parece mais com uma brisa suave do que com uma 

tormenta. Masson e Shaanan (1982) mostram que, mesmo havendo oportunidades, a entrada 

de novos concorrentes em uma indústria ocorre lentamente, não levando a grandes mudanças 

bruscas na estrutura. Caves e Porter (1980) indicam também que a variação de concentração 

da oferta em uma indústria, que implica em mudança da sua estrutura, também ocorre 
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lentamente, sem solavancos. Referindo-se às mudanças devidas ao processo competitivo nas 

indústrias, Geroski e Masson 8 (in GRANT, 2005) observam que “o aspecto do processo 

competitivo é, para dizer o mínimo, lento em extremo”. Em geral os estudos mostram um 

panorama consistente no que se refere às mudanças de rentabilidade e de estrutura das 

indústrias. 

Recentemente, um estudo mais abrangente ainda que os anteriores, de McNamara, Vaaler e 

Devers (2003) mostrou que a consideração que muitos fazem de que os mercados estão 

entrando no processo de “hipercompetição”, e que este está mais acelerado a cada dia que 

passa, não é mais que um mito. Através de séries históricas de dados de inúmeras empresas, 

de 1978 a 1997, abrangendo mais de 260.000 dados analisados, mostram os autores que os 

sintomas de competição mais aguda não estão recrudescendo nos últimos anos e que estes tem 

se mantido em níveis similares desde mais de 20 anos atrás. Se algum tipo de mudança existe, 

dizem eles, esta é no máximo cíclica, e não permanente. 

As análises de vários pesquisadores apontam em geral, então, para uma solidez do modelo das 

Cinco Forças perante a crítica da visão estática que o mesmo pressupõe das influências 

estruturais sobre a indústria. 

Outra forte crítica feita ao modelo das Cinco Forças deriva da aceitação cada vez mais forte 

de que a realidade competitiva em uma indústria não implica unicamente em uma rivalidade 

permanente, similar a uma “guerra sem quartel” destinada a ficar com a maior parte possível 

do “bolo”, mas também em aspectos de colaboração entre diversos players, destinados a fazer 

crescer esse “bolo” através de esforços comuns, mesmo entre concorrentes. Trataremos deste 

aspecto relevante no próximo item. 

                                                           
8 GEROSKI, P. A., MASSON, Richard T., Dynamic Market Models in Industrial Organization, International 
Journal of Industrial Organization, v. 5, 1987 
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3.4. A Teoria dos Complementadores 

O modelo de Porter das Cinco Forças representa as indústrias como campos de batalha ou 

como jogos de poder com forças conflitantes e em choque permanente. A própria seleção de 

palavras que o autor utilizou para descrever seu modelo já é muito reveladora. Fala de 

“rivalidade entre concorrentes”, “ameaça de novos entrantes”, “ameaça dos substitutos”, 

“poder de barganha dos compradores e dos fornecedores” (PORTER, 1986). A mensagem 

parece clara: o mundo dos negócios é duro e competitivo. Para sobreviver deve-se ser melhor 

que os outros e estar preparado para aniquilar os oponentes e destruir sua base de poder. 

Como sabemos, este clima de conflito e de antagonismo não necessariamente explica as 

formas mais eficazes, ou as mais comuns, de competir em uma indústria. “No passado recente 

as empresas mais avançadas na condução dos seus negócios aprenderam que não só é 

necessário saber quando e como competir, mas também é necessário, e até mais importante, 

saber quando e como cooperar” (HAX, MAJLUF, 1996, p. 74). 

De fato, embora o modelo das Cinco Forças implica que, p.ex. os fornecedores de produtos e 

serviços substitutos são uma das forças competitivas que reduzem a rentabilidade possível das 

empresas de uma indústria, a teoria econômica identifica dois tipos de relação possível entre 

produtos diferentes: eles são substitutos ou complementos. Enquanto a presença de um 

substituto reduz o valor de um produto, a presença de um complemento o aumenta (GRANT, 

2005). 

Os fornecedores de produtos complementares, chamados de “complementadores”, têm um 

importante papel no ambiente competitivo da maioria das empresas. Brandenburger e 

Nalebuff (1996) introduziram o conceito de complementadores no estudo da estratégia, 

através do modelo que chamaram de Rede de Valor (Value Net). O modelo é reproduzido no 

Esquema 3.4. 
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CLIENTES 

EMPRESA 

FORNECEDORES 

CONCORRENTES COMPLEMENTADORES 

Esquema 3.4 – A Rede de Valor (BRANDENBURGER, NALEBUFF, 1996) 
 

Segundo estes pesquisadores os participantes das forças de uma indústria podem ter ao 

mesmo tempo dois papéis: como alguma (ou várias) das forças do modelo de cinco forças, e 

como complementadores. Os complementadores são definidos como a contrapartida dos 

concorrentes, embora possam atuar como complementadores não só os concorrentes mas 

também qualquer integrante das outras forças externas, ou até de outras indústrias não 

relacionadas. O conceito de complementadores aplica-se, assim, a todos os participantes das 

atividades relacionadas com uma indústria, que podem, pela sua relação com a mesma, 

aumentar a sua rentabilidade. 

Este conceito é oposto ao dos concorrentes. Mais amplamente, o conceito de 

complementadores é oposto ao de todas as cinco forças do modelo de Porter, porquanto estas 

forças tendem sempre a diminuir a rentabilidade de uma indústria enquanto os 

complementadores tendem a aumentá-la. Tanto os concorrentes dentro da indústria quanto os 

compradores e fornecedores, exercendo seu poder de barganha, e os substitutos e novos 

entrantes, concorrendo pelos mesmos compradores, tendem a levar a rentabilidade da 

indústria ao seu nível básico, ou mínimo da economia. Já os complementadores têm a função 

oposta. 

Brandenburger e Nalebuff designam então os integrantes da Cadeia de Valor simplesmente 

como “participantes”, sejam eles concorrentes, compradores, fornecedores ou, até, membros 

de outras indústrias. 
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Os complementadores afetam a rentabilidade da indústria ao influenciar tanto as relações dos 

concorrentes com os fornecedores quanto com os compradores. Dessa forma são propostas as 

definições do Quadro 3.1. 

Do lado da oferta, ou dos compradores 

• Um participante é um complementador de uma indústria se os compradores valorizam 
mais o produto desta indústria quando têm o produto daquele participante também 
disponível. 

• Um participante é um concorrente de uma indústria se os compradores valorizam menos 
o produto desta indústria quando têm o produto daquele participante também disponível. 

Do lado da demanda, ou dos fornecedores 

• Um participante é um complementador de uma indústria se para um fornecedor é mais 
atrativo fornecer recursos à mesma quando está suprindo também aquele participante. 

• Um participante é um concorrente de uma indústria se para um fornecedor é menos 
atrativo fornecer recursos à mesma quando está suprindo também aquele participante. 

Fonte: Adaptado de BRANDENBURGER, NALEBUFF, 1996, p. 18-20 (itálico dos autores) 
 

Quadro 3.1 – Definição de Complementadores 
 

Por esta definição fica claro que os complementadores atuam junto a uma indústria no sentido 

de melhorar seu poder, ou relacionamento, com os fornecedores, ou melhorando seu poder, ou 

relacionamento, com os compradores, com isso aumentando a rentabilidade da mesma. 

Os efeitos dos complementadores podem não ser gerais para a indústria. Com efeito, de forma 

similar ao que acontece com a divisão dos concorrentes em grupos estratégicos, que 

estudamos antes, pode ocorrer que a influência dos complementadores seja sensível para 

algumas das empresas que atuam em uma indústria, mas não para outras. Com isto a 

rentabilidade das empresas afetadas por esta influência seria aumentada, mas não 

necessariamente aumentaria a rentabilidade de todos os concorrentes. Poder-se-ia argumentar, 

nesse caso, que os complementadores não constituiriam uma influência geral sobre a 

indústria, sendo em verdade uma força própria de cada empresa, ou seja um recurso 

exclusivo, de âmbito unicamente interno de cada empresa. Contudo, os exemplos analisados 
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pelos autores consultados (BRANDENBURGER, NALEBUFF, 1996; GRANT, 2005; 

GHEMAWAT, 2000) mostram que em muitos casos a influência dos complementadores pode 

ser analisada como geral para todos os concorrentes de uma indústria. A opção de se 

aproveitar da sua força por parte de um ou outro concorrente, ou a disponibilidade de um 

complementador “livre” para trabalhar em coordenação com um concorrente, é que podem 

variar de caso a caso. Mas a figura do complementador existe, e é válida, para toda a 

indústria. 

Desta análise podemos concluir que os complementadores são uma força efetiva que atua 

sobre uma indústria ajudando a determinar sua rentabilidade a longo prazo. Nos perguntamos 

por que Porter não a incluiu em um primeiro momento no seu modelo das Cinco Forças, 

publicado pela primeira vez em 1979. E entendemos que isto aconteceu porque o próprio 

conceito de complementadores não tinha sido desenvolvido naquela época. Porter, pela sua 

formação e estudos profundos em economia, tentou generalizar, e tornar utilizável na prática 

de estratégia empresarial, o modelo SCP, de base puramente econômica. 

No seu segundo livro, Vantagem Competitiva, originalmente publicado em 1985, Porter 

descreve o uso de “produtos complementares” como uma forma de aumentar a 

competitividade da estratégia de uma empresa. Descreve ele da seguinte forma: 

A maior parte das indústrias é afetada de alguma forma por produtos 
complementares – ou seja, produtos usados pelo comprador juntamente com o 
produto destas indústrias. Software e hardware de computador, por exemplo, 
são complementos. Complementos são o oposto de substitutos, pois a venda de 
um promove a venda do outro. (PORTER, 1989, p. 385) (itálico do original) 

Assim ele reconhece a existência da influência dos produtos complementares para a 

competitividade das empresas de uma indústria. Porém, o sentido em que o fez na época foi 

algo diferente daquele de Brandenburger e Nalebuff. Entendemos esta diferença ao verificar 

como Porter classifica as formas de trabalhar com esses produtos: 

[Há] três práticas estratégicas importantes em indústrias com produtos 
complementares importantes: 
  Controle sobre produtos complementares. O oferecimento de uma 

completa variedade de produtos complementares ao invés de deixar alguns 
deles para terceiros fornecerem (“nós vendemos ambos”). 

 Enfardamento. Vender um grupo de produtos complementares, porém 
distintos, juntos como um fardo, por um preço único (“nós só vendemos os 
dois juntos”). 
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 Subsídio cruzado. Vender um produto em termos que deliberadamente 
promovem a venda de produtos complementares (“nós vendemos um para 
vender o outro”). (PORTER, 1989, p. 385) (itálico do original) 

Porter assume a existência somente de produtos que posam ser vendidos aos compradores de 

uma indústria, sejam eles provenientes da mesma ou de outras indústrias. Já Brandenburger e 

Nalebuff entendem que os complementadores são empresas, não produtos, cuja atuação, seja 

através de produtos vendidos em conjunto ou separadamente, ou simplesmente da sua 

atividade eventualmente direcionada a outros ou aos mesmos compradores ou fornecedores, 

aumenta a rentabilidade da indústria. O conceito destes autores é, portanto, mais amplo que 

aquele de Porter e o abrange totalmente. 

Em trabalho mais recente, Porter admite a existência dos complementadores na forma descrita 

por Brandenburger e Nalebuff, citando tais autores e descrevendo a relevância de tal força da 

forma seguinte: 

...embora inevitavelmente tenham sempre uma relação de negociação com 
fornecedores e compradores, as empresas podem aumentar o tamanho do bolo 
a ser dividido trabalhando de forma cooperativa com compradores, 
fornecedores e fabricantes de produtos complementares. (PORTER, Introdução 
à 16ª edição de Estratégia Competitiva, 1998) 

Posteriormente a esta afirmação Porter não se expressou quanto a uma eventual modificação 

do seu modelo das Cinco Forças, no sentido de agregar a ele uma “sexta força”. A explicação 

veio em artigo posterior (PORTER, 2001), no qual Porter indica sua convicção de que os 

complementadores de fato não mudam a rentabilidade de uma indústria, mas somente ajudam 

a aumentar o “bolo” a ser dividido. No seu artigo Porter discute o verdadeiro impacto da 

Internet sobre as indústrias e os negócios e, mencionando os complementadores, diz: 

Another myth that has generated unfounded enthusiasm for the Internet is that 
partnering is a win-win means to improve industry economics. While 
partnering is a well-established strategy, the use of Internet technology has 
made it much more widespread. Partnering takes two forms. The first involves 
complements: products that are used in tandem with another industry’s 
product. Computer software, for example, is a complement to computer 
hardware. In Internet commerce, complements have proliferated as companies 
have sought to offer broader arrays of products, services, and information. 
Partnering to assemble complements, often with companies who are also 
competitors, have been seen as a way to speed industry growth and move away 
from narrow-minded, destructive competition. 

But this approach reveals an incomplete understanding of the role of 
complements in competition. Complements are frequently important to an 
industry’s growth – but they have no direct relationship to industry 
profitability. While a close substitute reduces potential profitability, for 
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example, a close complement can exert either a positive or a negative 
influence. Complements affect industry profitability indirectly through their 
influence on the five competitive forces. If a complement raises switching costs 
for the combined product offering, it can raise profitability. But if a 
complement works to standardize the industry’s product offering, as 
Microsoft’s operating system has done in personal computers, it will increase 
rivalry and depress profitability. 

With the Internet, widespread partnering with producers of complements is just 
as likely to exacerbate an industry’s structural problems as mitigate them. As 
partnerships proliferate, companies tend to become more alike, which heats up 
rivalry. Instead of focusing on their own strategic goals, moreover, companies 
are forced to balance the many potentially conflicting objectives of their 
partners while also educating them about the business. Rivalry often becomes 
more unstable, and since producers of complements can be potential 
competitors, the threat of entry increases. 

Another form of partnering is outsourcing. Internet technologies have made it 
easier for companies to coordinate with their suppliers, giving widespread 
currency to the notion of the “virtual enterprise” – a business created largely 
out of purchased products, components and services. While extensive 
outsourcing can reduce near-term costs and improve flexibility, it has a dark 
side when it comes to industry structure. As competitors turn to the same 
vendors, purchased inputs become more homogeneous, eroding company 
distinctiveness and increasing price competition. Outsourcing also usually 
lowers barriers to entry because a new entrant need only assemble purchased 
inputs rather than build its own capabilities. In addition, companies lose control 
over important elements of their business, and crucial experience in 
components, assembly, or services shifts to suppliers, enhancing their power in 
the long run. (PORTER, 2001, p. 69). 

Pode-se entender que Porter insiste que a existência de complementadores para uma indústria 

não muda a sua rentabilidade a longo prazo, senão através da influência que os 

complementadores exercem sobre as cinco forças do seu modelo de análise das indústrias. 

Com isto, ao mesmo tempo que reconhece a influência dos complementadores, trata os 

mesmos não como uma força independente no seu modelo, mas como um tipo de “pano de 

fundo” que influenciaria todas as outras forças. 

Resulta, contudo, atrativa a vários autores a idéia de incluir algum tipo de referência aos 

complementadores no modelo de Porter. Se é admitida a sua influência geral, e não como 

força específica, pelo menos para salientar a importância da sua existência e o fato de que, 

mesmo indiretamente, afetam as indústrias. 

Grant (2005) se expressa da seguinte forma: 

Given that we have already gained practice in applying the Porter framework, 
the simplest way to take account of the role of complements is to add a sixth 
force to Porter’s framework. 
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Whatever way we introduce complements and complementors into our 
competitive analysis, the key issue is analyzing their impact. (GRANT, 2005, 
p. 103). 

E propõe o modelo ampliado como mostrado no Esquema 3.5. 

 

CONCORRENTES 
 DA INDÚSTRIA 

 
 
 
 
 
 

Rivalidade entre as
empresas presentes 

 

SUBSTITUTOS 

 

COMPLEMENTOS 

Ameaça dos 
 

substitutos 

 

ENTRANTES 
POTENCIAIS 

Ameaça dos 
 

novos entrantes

 

FORNECEDORES 

Poder de barganha     dos fornecedores 

Poder de barganha     dos compradores 

 

COMPRADORES 

Esquema 3.5 – O Modelo Ampliado de Seis Forças segundo Grant (GRANT, 2005 p. 104) 
 

Outro autor que propõe um modelo ampliado é Ghemawat (2000). No capítulo do seu livro 

destinado à análise do pensamento dinâmico nas relações-chave entre participantes de uma 

indústria, ao descrever algumas dinâmicas comuns no desenvolvimento das relações entre os 

mesmos, o autor mostra um esquema incluindo os complementos como parte dessa dinâmica. 

No seu quadro, que aparece no Esquema 3.6, descreve a presença dos complementos como 

sendo uma força que exerce influência sobre a indústria e sobre os compradores, chamados 

por ele de clientes. 
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• Declínio em economias de escala + 
heterogeneidade de 
clientes → fragmentação do mercado em 
nichos 

• Escalada de custos fixos irrecorríveis → 
concentração 

• Emergência de custos de mudança de 
fornecedor → entrada inibida 

Ameaça a Novas Entradas 

• Oscilações no crescimento da indústria 
• Mudanças na proporção entre custos fixos 

e variáveis 
• Emergência de um desenho ou produto 

dominante 
• Consolidação 
• Fragmentação / Novas entradas 

Rivalidade entre Concorrentes 
E i t t

• Emergência de um novo substituto 
• Crescimento ou declínio na relação preço / 

desempenho de um substituto 
• Aumento do conforto dos compradores 

com um substituto 
• Mudança nas barreiras à entrada em 

mercado substituto 

Ameaça de Substitutos 

• Concentração ou 
fragmentação de 
compradores 

• Integração para trás 
• Melhorias nas informações 

dos compradores 
• Elevação ou declínio na 

demanda 
• Emergência de novos canais 

de distribuição 
• Novos meios de coordenação 

com clientes 

Poder de Barganha de 
Clientes 

• Concentração ou 
fragmentação de 
fornecedores 

• Integração para frente 
• Melhorias nas informações 

dos fornecedores 
• Elevação ou declínio de 

suprimento 
• Emergência de insumos 

substitutos 
• Novos meios para 

coordenação com a indústria 

Poder de Barganha dos 
Fornecedores 

• Emergência de novos 
complementos 

• Mudanças nas barreiras à 
entrada no mercado de 
complementos 

Disponibilidade de 
Complementos

 

Esquema 3.6 – O Modelo Ampliado de Seis Forças segundo Ghemawat (GHEMAWAT, 2000, 
p. 51) 

 

Em qualquer um dos modelos estes autores incluem uma sexta força no modelo de Porter, o 

que nos mostra a conveniência de usar este desenho na análise estrutural de indústrias, 

ampliando assim o alcance do modelo original. A inclusão e uso da mesma têm como 

fundamento a aceitação, por parte do criador do modelo original, da existência dos 

complementos e da conveniência da sua consideração para o entendimento da maior ou menor 

competitividade da indústria. Também para o entendimento de como o “bolo” total de riqueza 

gerado pela indústria pode ser aumentado através da presença dos complementadores. Assim, 

a forma como possa ser representada a sexta força, seja como a representa Grant, ou como 

representada por Ghemawat, carece de maior importância, desde que seja entendido que a 

presença de produtos complementares ou de complementadores devem ser analisados de 
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forma ampla quanto à influência que exercem sobre todas as forças presentes na análise 

estrutural das indústrias, e não como uma força totalmente independente nessa análise. 

O próprio Ghemawat reforça este ponto de vista ao escrever: 

O resultado final é, às vezes, descrito como a adição de uma “sexta força” à 
estrutura de “cinco forças” de Porter. Não obstante, a análise do cenário não 
deve ser considerada uma simples versão ampliada da estrutura das “cinco 
forças” para análise setorial. As relações cooperativa e competitiva devem ser 
levadas em conta para todos os participantes, independentemente da “força” 
sob a qual possam ser listados. (GHEMAWAT, 2000, p. 45). 

 

3.4.1. A Força dos Complementadores 

Da mesma forma que ao analisarmos as cinco forças do modelo de Porter entendiam-se as 

razões pelas quais elas eram mais ou menos importantes na sua influência sobre a indústria, 

para os produtos complementares e complementadores cumpre fazer a mesma análise. 

Grant (2005), ao propor um modelo simples no qual inclui a sexta força, discorre da seguinte 

forma sobre a influência que esta exerce sobre a indústria, e sobre como a mesma pode ser 

avaliada 

Whatever way we introduce complements and complementors into our 
competitive analysis, the key issue is analyzing their impact. Where products 
are close complements, they have little value to customers individually – 
customers value the whole system. But how is the value shared between the 
producers of the different complementary products? Bargaining power and its 
deployment are the key. During the early 1990s, Nintendo video game consoles 
earned it huge profits. Although most of the revenue and consumer value was 
in the software – mostly supplied by independent developers – Nintendo was 
able to appropriate most of the profit potential of the entire system. Nintendo’s 
strategic genius was in the management of its relationships with games 
developers. Nintendo established a dominant relationship with games 
developers by controlling its operating system, by issuing developer licenses to 
many producers of games software developers, and by maintaining tight 
control over the manufacture and distribution of games cartridges (from which 
Nintendo earned a hefty royalty). 

In PCs, power has been on the side of software suppliers – Microsoft in 
particular. IBM’s adoption of open architecture meant that Microsoft Windows 
became a proprietary standard, while PCs were gradually reduced to 
commodity status. 

Where two products are complements to one another, profit will accrue to the 
supplier that builds the stronger market position and reduces the value 
contributed by the other. How is this done? The key is to achieve 



101 

monopolization, differentiation, and shortage of supply in one’s own product, 
while encouraging competition, commoditization, and excess capacity in the 
production of the complementary product. (GRANT, 2005, p. 103-105). 

Assim Grant nos mostra a forma de avaliar os complementadores e analisar a forma em que 

atuam sobre (ou com) a indústria, e se sua influência será positiva ou negativa sobre a fatia de 

retornos que ficará com a indústria ou com os complementadores. Nota-se que há, nesta 

descrição, uma alusão clara a um poder de barganha implícito na relação entre a indústria e os 

complementadores. 

Ghemawat (2000) trata de forma similar esta relação com exercício de poder de barganha, 

destacando algumas formas em que tal poder pode ser demonstrado. Destaca assim algumas 

formas em que os complementadores terão maior poder de barganha, e com isso ficarão com 

uma parte maior do “bolo”. 

• Concentração relativa. 

É mais provável que os complementadores possuam poder para seguir sua própria agenda 

quando estão concentrados em relação aos concorrentes, e menos provável quando são 

relativamente fragmentados. 

• Custos relativos de mudança de comprador ou de fornecedor. 

Quando os custos de mudança de complementadores são maiores que os custos de mudança 

entre concorrentes, aumenta a capacidade dos complementadores para seguir suas próprias 

agendas. Por exemplo, é provável que o custo de mudar de software no computador seja mais 

alto que o custo de mudar de provedor de serviços de Internet, com o que fica claro qual das 

duas partes será a maior beneficiada na partição do “bolo”. 

• Facilidade de separação. 

Os complementos tenderão a ter menos poder se os consumidores puderem comprar e usar 

produtos independentemente deles. 

• Diferenças ao puxar a demanda. 

Na medida em que os complementadores desempenham um papel maior ao puxar a demanda 

(p.ex. através de diferenciação), ou o suprimento (p.ex. através de volumes importantes de 

compras), seu poder provavelmente se expande. Assim, no setor de mídia e entretenimento, os 

provedores de conteúdo complementam, mas também causam grande preocupação a vários 

outros tipos de participantes. 
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• Ameaças de integração assimétrica. 

Os complementadores tendem a ter mais poder quando podem ameaçar invadir o território 

dos concorrentes com maior credibilidade do que teria uma ameaça destes de fazer o 

contrário. 

• Taxa de crescimento do bolo. 

A partir de uma perspectiva comportamental, a concorrência com complementadores para 

ficar com uma parte maior do valor tende a ser menos intensa quando o tamanho do bolo 

disponível para divisão entre concorrentes e complementadores está crescendo rapidamente. 

 

Desta forma, entendendo os complementadores como uma sexta força, ou como uma 

influência geral sobre todas as outras cinco forças, as formas em que estes podem ganhar uma 

parte maior de valor nas transações pode ser analisada seguindo os parâmetros descritos aqui. 
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CAPÍTULO 4 – A INDÚSTRIA DA PUBLICIDADE 

 

4.1. A Indústria da Publicidade em Crise 

São abundantes as evidências empíricas de que a indústria da publicidade está passando por 

uma das piores épocas da sua história. Tanto no Brasil quanto no exterior, são constantes as 

informações que mostram haver uma série de forças cuja interação está levando a indústria a 

níveis de rentabilidade cada vez mais baixos, associados a uma série de transformações 

estruturais que não parecem transitórias mas sim permanentes. Há também, nesse momento de 

transformação, opiniões diversas sobre qual será o futuro desta indústria, se ela sobreviverá 

de alguma forma, e qual será o perfil das empresas que nela atuarão e as atividades que elas 

desenvolverão. 

A transformação recente da indústria da publicidade foi primeiro notada nos Estados Unidos, 

que podem ser considerados o berço da publicidade como a conhecemos. Diversos fatores 

contribuíram para criar a opinião de alguns pesquisadores, de que a publicidade estava 

morrendo. No início da década de 1990 apareceram as primeiras expressões de preocupação 

com a situação. 

Os indicadores da indústria mostravam-se preocupantes. Em 1993 a McCann-Erickson 

informava que os gastos com publicidade, como porcentagem dos gastos de consumo pessoal, 

que tinham atingido um pico em 1984, não pararam de cair nos 9 anos seguintes (RUST, 

OLIVER, 1994). Estes autores comentavam a situação da seguinte forma: 

Advertising agencies are in a state of siege, as billings shrink, layoffs abound, 
and accounts are lost to nontraditional players. Media fragmentation reduces 
the potential to reach large number of consumers. The dramatic shift away 
from a product-oriented economy toward a services-oriented economy reduces 
the effectiveness of traditional advertising approaches. Even in the product 
sector, mass customization and flexible manufacturing subsume the concept of 
mass production and mass advertising. (RUST, OLIVER, 1994, p. 71). 

Outras informações estatísticas eram também preocupantes. Apesar de ter sido aquele de 1985 

a 1994, um período de crescimento expressivo da economia dos EUA, os níveis de 

faturamento bruto das agências de publicidade, ajustados pela inflação, permaneciam 

constantes 9 (ENDICOTT, 1944, apud RUST, OLIVER, 1994). A estagnação dos lucros, as 

                                                           
9 ENDICOTT, Craig, Annual Salary Survey, Advertising Age, v. 62, n. 49, November 18, 1991. 
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ameaças ao sistema de comissão de 15% sobre as compras de mídia, tradicional forma de 

remuneração das agências, e as constantes pressões de custos, forçaram as agências a reduzir 

maciçamente os quadros, com dispensas em massa. Os números de emprego na indústria 

foram declinantes de 1991 a 1993. 

Ao mesmo tempo, os gastos das indústrias produtoras em comunicação e marketing de outros 

tipos, não em publicidade, tornavam-se maiores, e de crescimento mais rápido, que os gastos 

em mídia 10. Eram cada vez maiores os investimentos em relações públicas, promoção de 

vendas, patrocínios e eventos especiais. A revista Advertising Age estimava que 65% de todas 

as verbas de marketing nos EUA eram direcionadas para esse tipo de setores, não para a mídia 

(CAPPO, 1992). 

Uma conseqüência natural destas modificações foi o aparecimento da Comunicação Integrada 

de Marketing. Os anunciantes requeriam maior eficiência e coordenação para atingir as 

audiências alvo através de uma variedade de sistemas de comunicação. As grandes agências 

tradicionais se mostravam incapazes de fazer este tipo de integração (RUST, OLIVER, 1994). 

Um fator agravante, que se desenvolveu ao mesmo tempo que a Comunicação Integrada de 

Marketing, foi a fragmentação das mídias. De 1955 a 1994 notou-se esta tendência cada vez 

mais fortemente. Nos anos 1950 existiam nos EUA três grandes redes de TV que tinham 

100% da audiência. Em 1980 as três maiores redes tinham ainda 87% da audiência, mas em 

1990 esta porcentagem diminuiu para 62%. A causa do declínio foi o aparecimento da TV a 

cabo. No ano 1994 as projeções de mais de 500 canais de TV a cabo só pioravam as 

perspectivas de fragmentação ainda maior. 

Da mesma forma que a TV, as publicações periódicas, revistas em geral, revistas de negócios 

etc., fragmentaram-se notoriamente. 

O surgimento de um setor de serviços cada vez mais forte também colaborou para as 

mudanças. Em 1959 56% do total de produção era de serviços. Para 1995 estimava-se 65%. E 

o crescimento do emprego nesses setores é também dramático: em 1900 30% dos empregos 

estavam na área de serviços, mas para 1995 estimava-se que atingisse 77%. 

                                                           
10 DELOITTE & TOUCHE, A Survey of the Advertising Industry: The Proof of the Pudding, The Economist, v. 
315, n 7658, June 8, 1990. 
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Os serviços necessitam de formas de marketing diferentes dos produtos. Dessa forma a 

capacidade das agências tradicionais de agregar valor tornava-se irrelevante. 

Os sistemas de fabricação cada vez mais robotizados customizaram os produtos ao ponto em 

que os sistemas de marketing de massa não eram mais eficazes para sua divulgação. Havia 

necessidade de segmentar cada vez mais os mercados, indicando uma tendência ao uso de 

sistemas de comunicação informatizados muito mais que os tradicionais spots de 15 ou 30 

segundos na televisão. 

Uma das primeiras análises formais da nova situação foi um artigo de Joe Cappo na revista 

Advertising Age (1992), com o título Agencies: Change or Die. Nele o articulista analisava a 

situação das agencias de publicidade e as mudanças do ambiente nas quais elas operavam, 

como descritas sumariamente acima, e descrevia as mesmas como “uma revolução na 

publicidade”. Algumas razões por trás das mudanças, segundo este articulista eram: 

• Uma mudança no destino final do dinheiro investido em marketing, deixando a 

publicidade de mídia e sendo direcionada para outras ações de marketing. 

• Uma crise nas compras de espaços de mídia, junto com o aparecimento de novos 

concorrentes na indústria, dedicados somente a essa atividade. 

• Uma fragmentação do mercado de mídias, com a diminuição da importância relativa das 

mídias de massa, tradicional forma de comunicação da publicidade até aquele momento. 

• Um aumento do poder de negociação dos grandes varejistas, em contraposição aos 

fabricantes dos produtos. 

• Uma tendência da mídia a negociar diretamente com os clientes. 

• O rápido desenvolvimento do database marketing nas suas diversas formas. 

A análise mostrava que tais características do ambiente estavam reduzindo o papel das 

agências de publicidade. Também o marketing estava se modificando, tornando-se mais 

difícil, porque as mudanças nos mercados consumidores, especialmente nos países com 

economias desenvolvidas, eram muito fortes. Os consumidores eram mais difíceis de atingir 

através dos mios de comunicação de massa, tradicionais dessa indústria, mostravam-se cada 

dia mais inteligentes e mais descrentes das mensagens publicitárias. Cappo recomendava 

então que para sobreviver as agências deviam enfrentar essa revolução: a- deixando de 

depender das compras de mídia como fonte principal (e quase única) de renda, b- entrar 
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firmemente nos negócios de database marketing, e c- aprender a trabalhar com as outras 

formas de marketing que estavam se desenvolvendo. Previa ele: 

By the year 2000, the advertising business we know so well will have 
transformed into something new. (CAPPO, 1992) 

Rust e Oliver (1994) coincidiam com Cappo. Ao fazer uma previsão da evolução futura das 

formas de relacionamento entre as indústrias e os seus compradores, notando a influência 

cada vez maior da Internet e prevendo um volume cada vez menor de compras pelos métodos 

tradicionais, com a sua quase eliminação (segundo eles) para o ano 2010, comentavam: 

During this period, the last vestiges of traditional mass advertising will 
disappear, as the logic of the new media advertising approach begins to 
dominate. (RUST, OLIVER, 1994, p. 75). 

 

Nem todos os acadêmicos estavam de acordo com estas análises. Na mesma edição do 

Journal of Advertising, Fox e Geissler (1994) faziam uma análise menos dramática das 

condições do ambiente de negócios, insistindo que a palavra “crise”, usada por Rust e Oliver 

para descrever a situação, era inadequada. Reconheciam que a indústria passava naquele 

momento por uma fase de adaptação importante às novas tecnologias e aos seus efeitos, mas 

viam as mudanças com otimismo: 

A likely future scenario is that the new media will provide an alternative way 
for manufacturers and service providers to reach existing and potential 
customers. Advertising agencies will still play a prominent role in helping to 
develop the communication required to persuade the consumer to choose one 
brand over another. Further, agencies may have the opportunity to increase the 
importance of their role. 

Today’s “crisis” does not necessarily represent an irreversible situation. In fact, 
there are signs of considerable growth in advertising spending on traditional 
media in the near future. (FOX, GEISSLER, 1994, p. 82-83). 

Mas estas previsões parecem não ter se concretizado plenamente. Uma análise mais recente 

da situação da publicidade nos EUA, e em alguns aspectos também nos demais países, feita 

novamente por Joe Cappo no livro O Futuro da Propaganda (2004), mostra que a situação da 

indústria da publicidade não melhorou substancialmente, e que os desafios para a 

sobrevivência das agências são inúmeros. 

Na sua pesquisa, Cappo mostra como a indústria sofreu, principalmente na última década, 

uma brutal concentração. De acordo com suas informações, existem hoje quatro grupos 
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gigantes que concentram as principais agências e empresas de marketing, como mostrado no 

Quadro 4.2. Comparando com a situação existente em 1981, em que as 20 maiores agências 

segundo a revista Advertising Age eram independentes, a situação fica mais clara. No Quadro 

4.1 pode-se observar como a esmagadora maioria destas passaram a integrar os grandes 

grupos. 

 

Situação em 2002 

Classificação 
1981 AGÊNCIA 

Interpublic 

O
m

nicrom
 

W
PP 

Publicis 

O
utros G

rupos 

Independente 

1 Young & Rubicam   X    
2 J. Walter Thompson   X    
3 McCann-Erickson X      
4 Ogilvy & Mather   X    
5 Ted Bates & Company     X  
6 BBDO International  X     
7 Leo Burnett Company    X   
8 SSC&B X      
9 Foote, Cone & Belding X      

10 D’Arcy MacManus & Masius    X   
11 Doyle Dane Bernbach  X     
12 Grey Advertising      X 
13 Benton & Bowles    X   
14 Marschalk Campbell-Ewald X      
15 Compton Advertising    X   
16 Dancer Fitzgerald Sample    X   
17 N. W. Ayer ABH International    X   
18 Marsteller Inc.   X    
19 Wells, Rich, Greene (hoje for a do negócio)       
20 Needham Harper & Steers  X     

Fonte: Adaptado de CAPPO, 2004 
 

Quadro 4.1 – Concentração das Agências em Grandes Grupos entre 1981 e 2002 
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THE INTERPUBLIC GROUP OF 
COMPANIES OMNICOM GROUP WPP GROUP PUBLICIS GROUPE SA 

Agências de Publicidade 
 

Avrett Free Ginsberg 
Austin Kelley 
Bozell 
Campbell Mithun 
Campbell-Ewald 
Carmichael Lynch 
Dailey & Associates 
Deutsch Inc. 
Fitzgerald & Co. 
Foote, Cone & Belding 
Gotham 
Hill, Holliday 
Howard, Merrell & Partners 
Lowe & Partners Worldwide 
The Martin Agency 
McCann-Erickson Worldwide Advertising 
MPGH 
Mullen 
Suissa Miller 
Temerlin McClain 
 
Especializadas em Mídia 
 

Initiative Media Worldwide 
Universal McCann 
 
Relações Públicas 
 

Golin/Harris International 
Weber Shandwick 
DeVries Public Relations 
The MWW Group 
 
Comunicações Especializadas 
 

Draft Worldwide 
NFO WorldGroup 
FutureBrand 
The Hacker Group 
 

Agências de Publicidade 
 

BBDO Worldwide 
DDB Worldwide 
TBWA Worldwide 
Arnell Group 
Element 79 Partners 
Goodby, Silverstein & Partners 
GSD&M 
Martin/Williams 
Merkley Newman Harty Partners 
Zimmerman Partners 
 
Especializadas em Mídia 
 

OMD Worldwide 
PHD Network 
 
Relações Públicas 
 

Fleishman-Hillard 
Porter Novelli 
 
Comunicações Especializadas 
 

Rapp Collins Worldwide 
Alcone Marketing Group 
The Integer Group 
Tracy Locke Partnership 
Doremus & Co. 
Bernard Hodes Group 
 

Agências de Publicidade 
 

J. Walter Thompson 
Ogilvy & Mather 
Y&R Advertising 
The Batey Group 
Marsteller 
 
Especializadas em Mídia 
 

Mind Share 
Mediaedge:cia 
Kantar Media Research 
 
Relações Públicas 
 

Burson-Marsteller 
Hill & Knowlton 
Ogilvy Public Relations 
 
Comunicações Especializadas 
 

Sudler & Hennessey 
Kang & Lee 
A. Eicoff 
Uniworld 
 
Marcas, Identidade, etc. 
 

Landor Associates 
Wunderman 
Enterprise IG 
The Partners 
Millward Brown 
 

Agências de Publicidade 
 

Publicis Worldwide 
Leo Burnett 
Saatchi & Saatchi 
Fallon 
Bartle Bogle Hegarty (49%) 
 
Especializadas em Mídia 
 

Starcom Media Vest 
Zenith Optimedia 
 
Relações Públicas 
 

Manning Selvage & Lee 
Publicis Consultants 
 
Comunicações Especializadas 
 

Burrell Communications 
Conill Advertising 
Pangea 
Publicis Sanchez & Levitan 
Tapestry 
Medicus Group 
Nelson Communications 
ARC 
Frankel 
The Triangle Group 
 
Interativas 
 

Chemistri 
Publicis Networks 
Semaphore Partners 
 

Fonte: CAPPO, 2004, p. 28-29 
Quadro 4.2 –  Perfil dos Quatro Grandes Grupos 
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Estes quatro grupos, que respondem por 55% de todos os gastos mundiais com publicidade e 

marketing, faturaram em 2001 entre US$ 53 e 75 bilhões cada um, incluindo nisto as compras 

de mídia realizadas para os clientes, deixando para a Dentsu, a quinta colocada, US$ 21 

bilhões e para a Havas Advertising US$ 26 bilhões. Estimamos, assim, que as seis maiores 

organizações concentravam 65% das verbas mundiais de publicidade e marketing. Segundo 

outra estimativa, de John Dooner, chairman-CEO do grupo Interpublic (apud CAPPO, 2004, 

p. 25), em 2002 os quatro maiores grupos dominavam 82% do faturamento de publicidade dos 

EUA. De acordo com a evolução conhecida de muitas indústrias, uma concentração desse 

tipo, ocorrida em relativamente pouco tempo, pode estar associada a uma queda de 

rentabilidade generalizada da indústria da publicidade, assim como a uma radical 

transformação tecnológica da mesma. 

Uma outra explicação, pelo menos parcial, é de que os clientes, cada vez mais globalizados, 

precisam o apoio de agências que tenham presença em todas as regiões em que operam, 

forçando assim ao agrupamento das agências de diversas partes do globo. Mas a concentração 

ocorreu também, e principalmente, nos EUA, o que contraria a tese da abrangência mundial. 

A explicação possivelmente esteja nos fatores econômicos e das forças competitivas. 

Outro fator de apreensão para a indústria é que o volume de faturamento próprio das agências, 

ou seja, a renda própria da agência – excluindo as compras de mídia – está diminuindo de 

forma notória. Uma estimativa feita pela revista Advertising Age em 2002 mostra o 

faturamento de 2001 e a variação sobre o ano anterior para as principais agências e grupos, 

com informações preocupantes (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1 – Renda Bruta e Variação Sobre o Ano Anterior Para as 25 Maiores 
Organizações Mundiais de Publicidade – 2001 sobre 2000 

 

RANKING DE FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DA PUBLICIDADE 

Classificação 
2001 ORGANIZAÇÃO 

Renda Bruta 
ano fiscal 2001 
US$ milhões 

Variação 
sobre ano 

2000 
(%) 

1 WPP Group 8.165,0 2,5 
2 Interpublic Group of Cos. 7.981,4 -1,9 
3 Omnicrom Group 7.404,2 6,0 
4 Publicis Groupe (inclui Bcom3 Group) 4.769,9 2,0 
5 Dentsu 2.795,5 -8,9 
6 Havas 2.733,1 -2,1 
7 Grey Global Group 1.863,6 1,7 
8 Cordiant Communications Group 1.174,5 -7,0 
9 Hakuhodo 874,3 -13,0 

10 Asatsu-DK 394,6 -8,7 
11 TMP Worldwide 358,5 -13,8 
12 Carlson Marketing Group 356,1 -8,7 
13 Incenta Group 248,4 13,6 
14 Digitas 235,5 -18,3 
15 Tokyu Agency 203,9 -11,3 
16 Daiko Advertising 203,0 -10,2 
17 Aspen Marketing Group 189,2 -24,0 
18 Maxxcom 177,1 -0,1 
19 Cheil Communications 142,0 -5,6 
20 Doner 114,2 4,0 
21 Ha-Lo Industries 105,0 -33,3 
22 Yomiko Advertising 102,2 -7,7 
23 SPAR Group 101,8 -8,3 
24 Cossette Communication Group 95,2 12,1 
25 DVC Worldwide 92,6 4,4 

Fonte: Adaptado de Advertising Age, 22 de Abril de 2002, apud CAPPO, 2004, p. 23-24 
 

A análise destes dados permite verificar que houve um decréscimo de aproximadamente 1% 

no faturamento dos 25 maiores grupos ou agências mundiais, com uma predominância dos 

crescimentos negativos sobre os positivos individualmente. A queda no faturamento na 

década de 1980 e 1990 (RUST, OLIVER, 1994 e FOX, GEISSLER, 1994) parece então ser 

um sintoma mais profundo de mudança em curso, com a rentabilidade geral da indústria em 

queda. 
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A queda do faturamento da indústria da publicidade ocorre ao mesmo tempo em que muda a 

forma de remuneração da mesma. Tradicionalmente nos EUA as agências eram remuneradas 

por uma comissão de 15% sobre as compras de mídia necessárias para as campanhas. Até a 

década de 1990 esta situação era a mais comum, mas os clientes já desde a década de 1970 

disputavam esta forma de remuneração por não ser adequada, na visão deles, às necessidades 

dos novos formatos de marketing. Com efeito, as ações de marketing direto, de relações 

públicas, de patrocínio, não geravam contratações de mídia, sendo por isso muitas vezes 

preteridas pelas agências para não prejudicarem seus ganhos. 

Por outro lado, com o aparecimento dos media brokers, intermediários que compram da mídia 

grandes volumes de espaço para revendê-los posteriormente – atuando de certo modo como 

concorrentes das agências na intermediação da mídia – os preços desta aos anunciantes 

começaram a diminuir, forçando as agências a diminuir suas margens de comissão ou, em 

muitos casos, procurar outras formas de remuneração. Cobraram maior importância, então, os 

sistemas de remuneração por fee junto com os sistemas de remuneração variável por resultado 

e outros. 

A respeito da modificação dos sistemas de remuneração, Spake et al. (1999) observam: 

…advertising agencies have witnessed a steady erosion of client budgets, 
indicative of client opinion that full-service agencies are too costly for the 
impact they deliver. In effect, though studies by the Association of National 
Advertisers show that a majority of advertisers (59% in 1995 vs. 62% in 1992) 
have been paying their agencies in commissions, more than three quarters of 
the agencies were paid reduced-rate commissions in 1995, compared with less 
than half in 1992. Further, in addition to lower agency compensation 
advertisers are demanding greater agency accountability. (SPAKE et al, 1999, 
p. 53). 

Estudos recentes mostram que a tendência de remuneração variável é cada vez mais intensa. 

Segundo a Association of National Advertisers, nos EUA 68% dos anunciantes pagaram suas 

agências através de sistemas de remuneração por resultados, contra 53% em 1997 

(MADDOX, 2001). As principais razões apontadas para esta mudança foram: 

• Dificuldades na economia dos EUA, com menor volume de recursos dedicados à 

publicidade. 

• Uma invasão de agências na indústria que não existiam uma década antes. 

• Orçamentos de marketing muito menores que nos anos anteriores, fazendo que os 

clientes fossem muito mais exigentes quanto à eficácia do serviço. 
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Observamos esta tendência ao analisar dados da mais recente pesquisa feita pela Association 

of National Advertisers, dos EUA. O ultimo informe mostra tendências claras nas formas de 

remuneração, como apresentados no Gráfico 4.1. 

70%
66%

62%

35%

21%

30%
24%

32%
35%

53%

68%
74%

0% 2%
6% 4%

12% 11%
16%

10%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

Comissão
Fee
Outros

 
   Fonte: BEALS - Association of National Advertisers, 2004 

Gráfico 4.1 – Métodos de Remuneração de Agências nos EUA 
 

A indústria da publicidade nos EUA tende, cada vez mais, a abandonar o sistema de 

remuneração por comissão, adotando principalmente os modelos de remuneração por fee. Esta 

mudança chega acompanhada de uma tendência maior dos anunciantes a impor sistemas de 

remuneração que incluem incentivos ao desempenho, como forma de diminuir a parte fixa do 

pagamento e atrelar uma parte cada vez maior ao desempenho, seja da agência, ou da equipe 

ou da empresa anunciante, como vemos nos Gráficos 4.2 e 4.3. 
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    Fonte: BEALS - Association of National Advertisers, 2004 

Gráfico 4.2 – Uso de Incentivos de Desempenho nos EUA 
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    Fonte: BEALS - Association of National Advertisers, 2004 

Gráfico 4.3 – Critérios de Aplicação dos Incentivos na Remuneração de Agências nos EUA 
 

A remuneração das agências, portanto, está sob pressão pela quase eliminação do sistema 

tradicional de comissão, a adoção cada vez maior de pagamentos por fee associados a algum 

tipo de incentivo por desempenho, e a associação desse incentivo ao desempenho do 

anunciante. De forma geral podemos entender que a indústria da publicidade está em situação 

de intensa mudança, devido a diversas forças que agem sobre a mesma, que merecem uma 

análise estratégica mais detida: 
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With the millennium now upon us, advertising and the advertising industry, is 
in a state of transition characterized by various factors such as increased 
competition from specialist sources, more value-conscious clients, new media 
options and the fragmentation of audiences. Depending on the agency 
response, these factors can serve as either opportunities or threats to the 
relationship dynamics prevailing in the advertising agency-client relationship. 
(DURKIN, LAWLOR, 2001, p. 175). 

 

 

4.2. A Situação da Indústria da Publicidade no Brasil 

A evolução da indústria da publicidade no Brasil nas últimas décadas segue uma trajetória 

semelhante àquela da indústria nos EUA. Nascida com a agência A Ecléctica, fundada em 

São Paulo no ano 1913 para fazer reclames, cresceu fortemente nas décadas posteriores com a 

chegada de várias agências dos EUA (N.W. Ayer, J. Walter Thompson, McCann-Erickson) e 

com o surgimento de agências nacionais de empreendedores altamente engajados na criação 

publicitária de alta qualidade. Desde então a indústria tem sido distinguida com inúmeros 

prêmios à qualidade das suas criações, no mundo todo, mostrando se tratar de um conjunto de 

empresas capazes de executar trabalhos de altíssima qualidade. 

Durante muitas décadas, a relação das agências com a mídia e com os anunciantes foi 

marcada pelo entendimento de que o serviço de criação era uma parte integrante do custo de 

veiculação dos anúncios. Era esse o costume no mercado, e o sistema – e o nível – de 

remuneração das agências rara vez era questionado. A publicidade em meios de comunicação 

de massa era predominante. Era pouco importante o uso de qualquer outro tipo de mídia, que 

estava pouco desenvolvida. A praxe no mercado era que o anunciante contrataria uma agência 

para desenvolver seus anúncios, pagaria a mídia que a agência indicasse, e a agência ganharia 

uma porcentagem sobre os gastos em mídia, pagamento este feito pelas empresas de mídia à 

agência. O anunciante não tinha, ou não se importava em ter, um verdadeiro controle sobre 

quanto custava o trabalho da agência e se isto correspondia ao seu verdadeiro valor. 

Vários fatores colaboravam para que esse panorama, impensável nos dias atuais, se 

mantivesse. O Brasil caminhava a passos acelerados na sua industrialização, criando cada vez 

mais produtos em maiores quantidades, e os serviços de publicidade eram indispensáveis para 

as firmas que precisavam abrir seus mercados. A economia do Brasil crescia fortemente, 
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trazendo a abertura de oportunidades de mercado para todos os que se dispusessem a trabalhar 

com afinco. E as condições de gerar lucros eram muito boas. Eram os dias do “Brasil 

Potência”, como se deu em chamar. O mundo olhava o Brasil como um exemplo de 

crescimento a ser seguido, e as empresas estrangeiras não cessavam de chegar para se 

instalarem e concorrer com seus produtos no mercado. E somente se podia dar este 

crescimento através do uso da publicidade, em veículos de massa, e através das agências 

criativas especializadas nessa atividade. Os elementos eram suficientes para resultar em um 

crescimento forte da indústria da publicidade: grande demanda por serviços, forte crescimento 

dessa demanda e caráter de especialidade do serviço (os fabricantes de produtos não estavam 

muito interessados em integrar essa atividade dentro das suas empresas por ser ela 

especializada). 

Até o fim da década de 1970 o Brasil contava com mais de 2000 agências de publicidade, e 

movimentava quase 230 bilhões de cruzeiros em investimentos de mídia, quase 1% do PIN 

nacional. O crescimento do investimento publicitário era constante ano a ano, com pequena 

interrupção entre 1979 e 1980. E isto gerava um fluxo de empresas interessadas na exploração 

deste mercado, significando a abertura de mais de 100 novas agências a cada ano. (M&M 

DOCUMENTO,[1982?]). 

Mas a realidade econômica do mundo mudou e com isso também a do Brasil. Os choques do 

petróleo da década de 1970 colocaram o mundo desenvolvido e em desenvolvimento na 

situação de olhar com atenção os custos de produção, dentre eles especialmente o da energia, 

cujo custo multiplicado várias vezes em poucos anos tornava os produtos finais mais caros. 

Os recursos passaram a ser medidos, em todos os ramos de atuação das empresas, com maior 

atenção que antes. No mundo desenvolvido, em especial nos EUA, isto levou a uma maior 

atenção aos custos associados ao processo de marketing das empresas. E esta atenção levou, 

por conseqüência, ao questionamento das comissões que remuneravam as agências. São dessa 

época os primeiros sintomas fortes de discussões entre anunciantes e agências dos EUA sobre 

a sua remuneração. 

O Brasil sofria com outros problemas próprios: a inflação crônica era o pior deles. A este 

problema somavam-se os efeitos das crises do petróleo, mas a economia do Brasil parecia 

estar em ritmo de crescimento alto ainda durante a década de 1970. Já no início da década de 

1980 este crescimento deixou de existir e a economia ficou estagnada. Mas a inflação 
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continuou, e se agravou. Durante esse período os fabricantes de produtos deveram prestar 

muita atenção aos seus preços, já que a rentabilidade dos seus negócios estava baseada 

principalmente na atualização rápida dos preços, com sistemas quase automáticos de reajuste 

periódicos, e no adequado uso das ferramentas monetárias para obter no mercado financeiro o 

mais alto retorno dos negócios. Para o êxito de uma empresa o diretor financeiro passou a ser 

muito mais importante que o diretor de operações e também mais importante que o diretor de 

marketing. Porém este continuava a ser imprescindível. Se os produtos não fossem 

anunciados não se realizaria a venda. Com isso, mesmo em períodos de dificuldades 

econômicas para o Brasil, o fluxo de investimentos em criação e mídia foi mantido. Com uma 

vantagem “velada”: por causa da inflação, e da maior importância do trabalho financeiro do 

que daquele de marketing nas empresas, não se determinava, ou não se conseguia determinar, 

adequadamente o valor do trabalho de criação publicitária, e o sistema tradicional de 

remuneração por comissão continuou a ser usado sem maiores questionamentos. 

A Lei 4.680, de 18 de junho de 1965, e o Decreto 57.690, de 1º de fevereiro de 1966, que a 

regulamentava, estavam em plena vigência. A remuneração era padronizada em 20% do 

investimento em mídia até certo ponto independentemente da qualidade, do escopo dos 

serviços oferecidos, etc. O ambiente publicitário não era fortemente questionado sobre seus 

custos e, por outro lado, para os anunciantes o custo da publicidade era um item de menor 

importância que o rendimento do mercado financeiro. Era então possível dedicar bons 

recursos à criação de campanhas de excelente qualidade (uma campanha de baixa qualidade 

não ia custar muito a menos que uma de alta qualidade) e a publicidade brasileira continuou a 

ganhar muitos prêmios internacionais (M&M DOCUMENTO, [1982?]). 

Contudo, o início da década de 1980 trouxe preocupação também com os custos. As empresas 

começaram, em épocas de inflação ainda contida, a questionar os seus custos, e com isto os 

custos das agências de publicidade, se bem que ainda de forma incipiente. Recolhemos estas 

impressões de um livro da época: 

A postura empresarial e a maior atenção com a administração financeira são 
reflexos de uma ameaça que intranqüiliza cada vez mais as agências – os 
aumentos de custos, especialmente com pessoa, sua máquina produtiva (a folha 
de pagamentos representa cerca de 70% das despesas, segundo informação da 
Proeme). Como os lucros operacionais nem sempre chegam a cobrir os custos 
da operação, são os ganhos financeiros que acabam, muitas vezes, livrando as 
agências de operar no vermelho, garantindo suas margens de rentabilidade. 
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É verdade que a situação seria ainda ais difícil caso as agências de propaganda 
(sic) não tivessem sido contempladas, nos últimos 15 anos, com um inequívoco 
aumento de sua remuneração e com a ampliação de suas fontes de recursos, o 
que assegurou bases mais sólidas para o negócio e facilitou a transição [da fase 
puramente criativa e artística] para a fase empresarial. 

A Lei 4.680, que regulamenta a profissão de publicitário, fixou a comissão de 
agência em 20% sobre a veiculação (até então, remuneração, de acordo com a 
praxe norte-americana, era de 17,65%) e 15% sobre o custo de produção ou 
realização de serviços. A nova taxa passou a ser adotada, com mais rigor, por 
volta de 1970, mas não substituiu a bonificação por volume – o BV – 
estabelecido por alguns veículos para garantir uma fatia da verba administrada 
pela agência. Mas a medida, criada quando o mercado se tornou competitivo, 
passou de temporária para um instrumento permanente de promoção e acabou 
se estendendo a todos os veículos, transformando-se numa nova e importante 
fonte de receita para as agências (o BV pode variar de 3 a 25%, dependendo 
das negociações e do poder de barganha de cada uma das partes). Além disso, 
os fornecedores (gráficas, produtoras de filmes e vídeo-teipes, empresas de 
composição, estúdios fotográficos, etc.) também passaram a oferecer descontos 
(em geral em torno de 10% para assegurar um fluxo regular de pedidos). 

Por causa da elevação de custos que têm enfrentado, as agências não parecem 
dispostas, ao menos por enquanto, a aceitar rever os critérios de remuneração 
das agências, substituindo, por exemplo, o percentual fixado em lei por índices 
negociados com os clientes, à exemplo do que já ocorre em vários países. “É 
tarefa primordial dos publicitários defender a Lei 4.680. Sem ela, teríamos um 
mercado selvagem” opina Roberto Duailibi, diretor da DPZ (Duailibi, Petit e 
Zaragoza Propaganda). “A extinção da taxa de 20% de remuneração teria um 
impacto desastroso, especialmente para as pequenas e médias empresas, sem 
chances de competir com as grandes”, esclarece Corrêa, da Standard. 

Corrêa, por sinal, também defende que a bonificação por volume deve 
continuar sendo concedida às agências e não aos anunciantes, como alguns 
pleiteiam. “Sá as agências, através da composição das verbas de seus clientes, 
conseguem atingir volumes que justificam uma bonificação”, pondera. A 
polêmica, de qualquer forma, deverá se estender por mais tempo e levará as 
duas partes, mais cedo ou mais tarde, a discutir o assunto. “As agências terão 
que se preparar para enfrentar no futuro um grave desafio: como enfrentar a 
pressão dos anunciantes por uma remuneração negociada livremente? Ou, 
ainda, como se comportar diante do inevitável acirramento do debate em torno 
da bonificação por volume? Trata-se de temas extremamente relevantes para o 
futuro da propaganda”, sustenta Ivan Pinto. (M&M DOCUMENTO, [1982?], 
p.17-20). 

O ambiente da publicidade no Brasil começava a sentir os efeitos das mudanças em curso nos 

EUA e outros países desenvolvidos, mas ainda havia espaço para manter o status quo. A 

remuneração estava sendo atacada, especialmente pelos anunciantes com matrizes no exterior 

e grandes investimentos em publicidade. Algumas agências estavam cedendo pouco a pouco a 

essa pressão e burlando a lei que mantinha em 20% a remuneração de agência. As mudanças 

na indústria, por pressão das forças externas, estava em curso. 
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A década de 1980 caracterizou-se pela aceleração da inflação sem precedentes, e com 

recordes mundiais, ano após ano. O incipiente foco de atenção nos custos passou a deixar 

lugar à exclusiva atenção às aplicações financeiras, com o que a discussão sobre a 

remuneração das agências não foi aprofundada grandemente durante o período. Mas a 

chegada da década de 1990, com a abertura dos mercados trazida pelo governo Collor e a 

modernização geral de todos os aspectos da competição do Brasil, dos mercados, das 

empresas, etc. trouxe a mudança definitiva nas discussões. A entrada em vigor do Plano Real, 

especialmente, com seus efeitos sobre a inflação, finalmente debelada, e com o acirramento 

da concorrência pelo consumidor, este cada vez mais consciente do valor do seu dinheiro e 

dos preços que pagava, trouxe de volta a importância do controle de custos nas empresas 

como forma fundamental de assegurar a competitividade. Estava definitivamente colocado o 

tema da remuneração nas discussões de todas as contratações de publicidade, houvesse ou não 

uma lei a determiná-la. 

A publicidade, como ferramenta de marketing, também deixou de ser praticamente a única 

forma de influenciar o consumidor. Ferramentas como marketing direto, patrocínios, 

promoção de vendas, relações públicas e, mais recentemente, a Internet, passaram a disputar 

espaço e, principalmente, verbas com a publicidade. O espaço, principalmente econômico, 

tradicional das agências de publicidade estava se contraindo. 

A influência da globalização também trouxe modificações importantes. Os clientes 

multinacionais deixavam as agências tradicionais por outras seguindo os comandos das suas 

matrizes. Muitas campanhas passaram a ser somente adaptadas no Brasil, já que eram 

produzidas pelas matrizes das empresas. E, pior ainda, as agências multinacionais que ainda 

não estavam presentes no Brasil desembarcaram finalmente montando filiais próprias ao 

entender que a economia local estava pronta para ter um crescimento estável. O espaço 

existente para as agências se contraiu definitivamente. Já na década de 2000 os efeitos destas 

modificações são notórios, mostrando as pressões existentes sobre a indústria. Analisemos as 

informações da Tabela 4.2, que nos mostra o ranking das 40 maiores agências do Brasil de 

2004, comparando os dados de investimento em mídia de 2004 com os de 2003 e 2002. 
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Tabela 4.2 – Ranking das Agências do Brasil – 2004/2003/2002 – Dados de Investimento em 
Mídia, Crescimento Anual, e Filiação 

Ranking Agência 2004 Var. 2003 Var. 2002 Filia-
cão 

2004 2003 2002  R$ MIL % R$ MIL % R$ MIL 
Notas 

 

1 1 * Y&R 919,649 56% 588,808 72% 342,611  1 W 
2 4 14 Lew, Lara 448,318 52% 294,249 98% 148,262   X 
3 2 3 Ogilvy Brasil 397,754 10% 362,667 22% 297,842   W 
4 6 6 JWT 395,891 47% 269,611 11% 243,442   W 
5 3 2 McCann Erickson 367,450 23% 298,288 -7% 319,935   I 
6 7 7 ALMAPBBDO 365,899 36% 269,097 12% 240,937   O 
7 5 1 Publicis Salles Norton 346,608 28% 270,181 -16% 323,486  5 P 
8 10 8 DM9DDB 308,922 42% 216,833 13% 192,316  3 O 
9 8 17 F/NAZCA S&S 308,690 28% 240,724 105% 117,236   P 
10 11 9 Giovanni, FCB 284,782 35% 211,423 21% 175,348   I 
11 12 16 PPR 270,884 49% 181,848 38% 131,352  6  
12 21 * África 229,515 183% 81,170 1925% 4,009  3  
13 9 5 DPZ 219,297 -8% 239,539 -3% 246,100    
14 13 13 Lowe 178,974 2% 175,538 16% 151,251   I 
15 15 10 Talent 166,529 0% 166,424 -3% 172,246  7  
16 17 18 Leo Burnett 164,497 12% 146,926 34% 109,273   P 
17 18 15 W/Brasil 159,893 48% 108,105 -20% 135,830   X 
18 14 12 Fischer América 159,119 -8% 172,446 13% 153,169    
19 16 11 Carillo Pastore Euro RSCG 151,869 2% 149,446 -13% 171,599  2 H 
20 20 26 Artplan Comunicação 124,736 49% 83,920 51% 55,703    
21 22 19 House Propaganda 104,836 29% 81,135 -11% 91,542    
22 34 * Duda Mendonça 78,593 111% 37,309 1686% 2,089    
23 24 24 Neogama/BBH 75,814 8% 70,060 3% 67,848   P 
24 25 28 Loducca Publicidade 72,302 23% 58,823 14% 51,756   I 
25 29 40 DNA Propaganda 70,535 34% 52,625 80% 29,199    
26 23 23 MY Propaganda 69,483 -3% 71,982 6% 67,890    
27 41 * Multi Solution 67,998 148% 27,398 617% 3,819    
28 27 36 Eugenio WG 67,528 24% 54,411 68% 32,357   O 
29 * * QG Comunicação 64,866 251% 18,476     7  
30 26 22 TBWA\BR 62,227 9% 56,950 -22% 72,641   O 
31 42 44 DCS Comunicações 51,128 88% 27,213 11% 24,428   W 
32 33 42 Escala Comunicação 49,727 31% 37,879 39% 27,319   X 
33 32 43 Avanti Propaganda 44,239 0% 44,449 65% 26,929    
34 30 29 Denison Brasil 37,861 -17% 45,383 0% 45,376   W 
35 * * Nós Publicidade Empr. RM Com. 37,265 80% 20,755       
36 * * Casablanca Comunicação 37,237 2263% 1,576     3  
37 35 30 Taterka 35,768 -2% 36,590 -9% 40,109   O 
38 28 27 Grey Brasil 35,002 -34% 53,082 0% 53,046    
39 31 32 V&S Comunicações 34,950 -22% 44,838 33% 33,835    
40 44 39 D Mais Brasil 34,550 30% 26,547 -13% 30,681  4  

 

Notas
:   Filiação:  

1 - 2004 Fusão da Young & Rubicam com a NewcommBates W - WPP Group 
2 - 2004 Fusão da Duetz Euro RSCG e a Carillo Pastore Euro RSCG X - Grupo Prax 
3 - 2004 Agrupadas na holding YPY - Africa, DM9DDB, MPM, Tudo I - The Interpublic Group of Companies 
4 - 2003 Alterado nome de Calia Assumpção & Associados para D Mais Brasil O - Omnicom Group 
5 - 2003 Fusão da Publicis Norton c/a Salles D'Arcy, Grottera Com, e TBWA Cápsula. P - Publicis Groupe AS 
6 - 2003 Fusão da Grottera Com com a TBWA Cápsula e a TBWA\BR H - Havas Advertising Group 
7 - 2004 Fusão da Talent com a QG Comunicação e a Lage'Magy   
* -  Não estava presente no ranking nesse ano   

 

Fonte: Adaptado de Meio & Mensagem, Ibope revê informações do ranking de agências, ano 27, n. 
1164, p. 22, 27 jun. 2005; CAPPO, 2004; sites das agências na Internet; Agências e Anunciantes, McCann 
e Fischer são as maiores, Junho 2003. 
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Uma análise superficial poderia dar a impressão de se tratar de uma indústria em franca 

expansão, com uma demanda tão forte que as margens de lucro seriam amplas e não haveria 

disputa pelos negócios. Afinal, o grupo das 40 maiores agências, num universo de 

aproximadamente 5000 agências de todos os tamanhos, que concentra 48% de todos os 

investimentos publicitários (ABAP, 2004), cresceu 22% (2002 a 2003) e 32% (2003 a 2004) 

nos últimos anos, o que só pode ser analisado como um crescimento muito forte. Nesse 

cenário as agências estariam em situação cômoda quanto aos seus custos, pois a demanda 

excederia a capacidade e os preços seriam altos, assegurando altas margens. 

Mas não é isso que se observa. A indústria da publicidade está passando por uma fase de 

transformação típica das indústrias que se encontram sob pressão de lucros muito baixos. 

• Os grandes grupos de publicidade estrangeiros compraram, ou passaram a controlar boa 

parte das maiores agências. 

• Há um processo de concentração da indústria, representado pela formação de grupos de 

empresas cada vez maiores, na busca de posições mais competitivas. 

• A discussão sobre formas e níveis de remuneração acirra-se cada vez mais. 

• Os formatos tradicionais de remuneração das agências estão sendo criticados pelos 

anunciantes como não adequados. 

• A concorrência por espaço torna-se cada vez mais acirrada, com a entrada de muitos 

novos concorrentes aumentando o nível de rivalidade. 

• O tamanho total do mercado parece não estar crescendo. 

 

Os dados da Tabela 4.2 mostram que grande parte das maiores agências que atuam no Brasil 

pertencem a grandes grupos estrangeiros, ou são controladas por estes. Ao analisar a coluna 

de “Filiação” percebe-se que os quatro grandes grupos mencionados por Cappo (2004) são os 

principais concorrentes no mercado. Acumulando os dados destes grupos para comparação 

com o restante das agências, percebemos haver uma grande influência dos mesmos na 

indústria (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 – Ranking das Agências do Brasil – 2004 – Dados Agrupados por Grandes 
Grupos 

 

Ranking Agência 2004 

2004 ou Grupo R$ MIL 

 WPP Group 1,802,283  

 The Interpublic Group of Companies 903,508  

 Publicis Groupe AS 895,609  

 Omnicom Group 840,344  

 Grupo Prax 657,938  

11 PPR 270,884  

12 África 229,515  

13 DPZ 219,297  

15 Talent 166,529  

18 Fischer América 159,119  

 Havas Advertising Group 151,869  

20 Artplan Comunicação 124,736  

21 House Propaganda 104,836  

22 Duda Mendonça 78,593  

25 DNA Propaganda 70,535  

26 MY Propaganda 69,483  

27 Multi Solution 67,998  

29 QG Comunicação 64,866  

33 Avanti Propaganda 44,239  

35 Nós Publicidade Empr. RM Comunicação 37,265  

36 Casablanca Comunicação 37,237  

38 Grey Brasil 35,002  

39 V&S Comunicações 34,950  

40 D Mais Brasil 34,550  

 
Fonte: Adaptado da Tabela 4.2. 

 

O grau de concentração observado, neste caso, é muito maior. Se na análise por agências 

individuais a distância entre o 1º e o 40º colocado era de quase 27 X (27 vezes maior o 

investimento), nesta análise a distância passa a ser de 52 X (52 vezes). A capacidade dos 

concorrentes menores serem competitivos nesta indústria passa a estar comprometida, e as 

margens de lucro dos menores devem estar muito comprimidas. A resposta lógica deveria ser 

uma tendência das agências que não pertencem aos “grandes grupos” a se agruparem elas 

mesmas em grupos mais competitivos. 

A tendência de agrupamento é notória. Entre os maiores grupos nacionais encontramos o 

Grupo YPY, formado pelas agências África, DM9DDB, MPM (que por muitos anos foi a 

maior do Brasil) e Tudo. Outras fusões foram observadas recentemente entre agências 

nacionais, como a da Talent com a QG Comunicação e a Lage’Magy. A indústria está se 
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consolidando em agências, ou grupos de agências, maiores, para melhorarem sua 

competitividade. 

A pressão dos anunciantes sobre as agências para reduzir os níveis, e modificar o sistema, de 

remuneração é notória, mostrando que a indústria está sendo forçada a se estruturar para 

permanecer competitiva. Segundo a pesquisa Tendências do Mercado Publicitário, preparada 

pela empresa InterScience, há uma discrepância muito grande entre a forma desejada de 

remuneração pelos anunciantes e aquela efetivamente contratada depois das negociações com 

as agências. Os anunciantes mostram claramente preferir sistemas de remuneração por fee, 

seja mensal ou por job, ou os sistemas mistos de fee e comissão, do que a comissão pura e 

simples. Com efeito, 27% dos anunciantes declarou preferir o sistema de comissão, enquanto 

55% dos contratos efetivamente foram feitos nessa modalidade. (FUKUSHIMA, 2002). 

Assim como ocorre nos EUA, as empresas anunciantes no Brasil preocupam-se com a 

adequação dos custos da publicidade ao benefício gerado pela mesma. A pressão pelos 

sistemas de remuneração variável é cada dia maior, mas, a exemplo daquele país, a 

implementação de sistemas deste tipo se torna muito difícil pela impossibilidade de 

mensuração dos resultados de uma campanha. 

A indústria da publicidade se mostra inquieta, e reage às pressões pela mudança nos sistemas 

de remuneração tentando manter o status quo, com base nas leis existentes e as normas do 

CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão. O CENP defende o sistema de comissão 

como forma de evitar o desaparecimento de 82% das quase 5000 agências existentes, por se 

tratar de micro e pequenas empresas. (ARAUJO, 2003). Ao mesmo tempo, um dos principais 

anunciantes de bens de consumo, a Unilever, declara-se formalmente contra o sistema 

preconizado pelo CENP (“não pagamos do jeito que o CENP quer”), e defende a remuneração 

das agências por fee fixado de comum acordo com as agências. “Acho que vai ser o modelo 

de remuneração no país. É uma tendência global” diz Orlando Lopes Baptista, diretor 

regional de mídia da Unilever em reportagem recente. (MACEDO, 2003). As normas-padrão, 

por outro lado, têm mudado através dos tempos como forma de atender a pressão dos 

anunciantes, admitindo novos sistemas de remuneração e flexibilizando os patamares de 

negociação permitidos entre anunciantes e agências. Dos 20% de comissão preconizados 

como norma básica, o CENP admitiu depois uma redução para 15% para grandes anunciantes, 

e reduziu recentemente esse patamar para 13%. (PEREIRA, AUGUSTO, 2003). 
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Outro sinal de dificuldades para a indústria da publicidade, associado às críticas feitas ao 

sistema e nível de remuneração, é a crítica muito forte feita pelos anunciantes a um dos 

pilares básicos da remuneração das agências: a Bonificação por Volume, BV, tipo de 

desconto adicional da mídia pago às agências, e não repassado aos anunciantes. Segundo a 

pesquisa InterScience, 81% dos anunciantes a consideram imoral, chegando a indicar (em 

69% dos casos) que a consideram uma forma de “fazer caixa 2” das agências. 

(FUKUSHIMA, 2002). 

Em meio a esse panorama a indústria recebe a cada ano um número grande de novos 

concorrentes. Com efeito, se no ano 1982 existiam aproximadamente 2000 agências (M&M 

DOCUMENTO, [1982?]) hoje a ABAP registra quase 5000 (ABAP, 2004). Considerando que 

muitas agências desapareceram nesse período, por não terem conseguido se estabelecer, 

concluímos que, em média, apareceram, e se mantiveram ativas até a data, mais de 130 

agências novas a cada ano no país. 

Esse afluxo de agências novas na indústria não seria problema se a mesma crescesse o 

suficiente para haver lugar para todas. Mas as evidências não são positivas nesse sentido. O 

jornal Meio & Mensagem registrava em 15 de Março de 2004: “Depois do amargo ano de 

2003, em que foi registrado um dos piores desempenhos da história da indústria da 

comunicação no Brasil em conseqüência da crise econômica que se abateu sobre o país, 2004 

começou sinalizando recuperação. [...] Mesmo com esse primeiro bimestre positivo, a cautela 

predomina nas perspectivas das agências para o restante do ano”. E agregava a projeção de 

que no ano de 2004 o mercado esperava-se que crescesse ao redor de 5 a 10%, contra quase 

0% (zero) em 2003. 

Analisando brevemente essas informações podemos notar que a indústria estaria sofrendo um 

processo de concentração da concorrência muito mais forte que o aparente. Com efeito, se as 

40 maiores agências parecem ter aumentado 22% suas receitas em 2003, comparado com 

2002 (derivado da Tabela 4.2), quando o mercado parece ter ficado estagnado, esse 

crescimento da receita veio da diminuição do faturamento dos concorrentes menores. A 

situação parece ter se agravado em 2004, quando os 40 maiores cresceram 32% contra 

aproximadamente 10% do mercado. 

Geralmente todos esses sintomas são associados a indústrias em forte transformação por 

pressão das forças ambientais (PORTER, 1986). Assim parece-nos estar frente a uma 
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indústria em que poderemos encontrar fortes indícios de que a ação das forças externas, 

descritas no modelo das Cinco Forças por Porter, estaria sendo muito mais forte que a 

resistência que a indústria teria condições de opor, com o que se estaria assistindo a uma 

transformação da indústria como forma de assegurar a sobrevivência. Uma análise da situação 

atual e da evolução esperada para o futuro pode resultar de interesse para os diversos 

envolvidos nas decisões estratégicas da indústria. 
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CAPÍTULO 5 – A PESQUISA NA INDÚSTRIA DA PUBLICIDADE 

 

5.1. Objetivo da Pesquisa 

A indústria da publicidade no Brasil, cuja produção tem sido aclamada no mundo inteiro pela 

qualidade, ganhando inúmeros prêmios, é considerada popularmente como uma indústria 

cheia de atrativos para se trabalhar nela. A face do glamour, a mais fácil de enxergar para o 

observador leigo, atrai a atenção de muitos cujo pensamento inicial é que se trata de uma 

indústria na qual o trabalho deve ser fácil de realizar, agradável de fazer, e muito bem 

remunerado. Afinal essa é a sensação daqueles que, expostos aos produtos da indústria, os 

anúncios, são invadidos pelas sensações agradáveis que os mesmos tentam transmitir. E que, 

quando recebem informação sobre os números da indústria, o custo de uma campanha por 

exemplo, percebem haver grandes fluxos financeiros envolvidos nos negócios da mesma. 

A realidade pode, eventualmente, ser diferente. De acordo com as teorias analisadas neste 

trabalho, qualquer indústria que seja muito atrativa em termos de rentabilidade – grandes 

fluxos financeiros pelos custos de campanhas são associados popularmente a altos lucros – e 

que tenha barreiras baixas de entrada – uma peça publicitária pode parecer o produto de um 

momento de inspiração, e não de muito trabalho e esforço – será motivo de forte aumento do 

número de concorrentes, que forçarão a rentabilidade média da indústria para níveis mais 

baixos, cada vez mais próximos dos níveis de retorno básicos da economia. 

Os sinais de que a indústria está experimentando uma fase de transformação, aparentemente 

associada a dificuldades de rentabilidade, são fortes. Os meios de comunicação, 

especializados em publicidade ou não, trazem constantemente informações nesse sentido. 

Mas não encontramos estudos de estratégia empresarial, ou artigos acadêmicos, que analisem 

essa indústria de forma sistemática, com base nas ferramentas de análise estratégica habituais 

nos exercícios de planejamento estratégico. 

A pesquisa de campo na indústria da publicidade tem, então, a intenção de analisar a 

atratividade desta indústria, seguindo a metodologia proposta por Porter com seu modelo das 

Cinco Forças, e entender sua evolução provável no futuro, comprovando se os sinais de crise 

e transformação apontados no capítulo anterior são apoiados pelos resultados da análise das 

cinco forças. 
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5.2. Metodologia 

O próprio Porter, ao propor o seu modelo, indicou de que modo deve ser conduzida uma 

análise de indústria. No apêndice B do seu livro (PORTER, 1986) descreveu os pontos mais 

importantes, ressaltando alguns mais específicos que devemos levar em consideração. 

• Dados vs. Análise 

Porter alerta para a necessidade de entender que uma análise de indústria não é uma coleta de 

dados publicados, mas sim o resultado da análise de informações obtidas de uma grande 

diversidade de fontes. Uma pesquisa de dados numéricos pode ajudar a entender as 

características dos concorrentes, a evolução dos faturamentos e dos lucros, etc. Porém o 

resultado procurado na análise da indústria não é a tabulação de dados numéricos ou a 

produção de gráficos de evolução, mas a interpretação das informações que os dados 

coletados mostram. 

• Dados publicados ou numéricos vs. Entrevistas 

O autor sustenta a vantagem de obter informações diretamente de pessoas envolvidas na 

indústria, mais do que depender de dados coletados através de publicações. “Fontes de campo 

costumam ser mais eficientes pois vão direto ás questões, não sendo necessário perder tempo 

com a leitura de documentos inúteis” (PORTER, 1986, p. 338). A utilidade dos dados 

numéricos, quando existentes, é no sentido de alimentar uma interpretação da realidade. Mas 

se essa realidade já pode ser avaliada por informações havidas de fontes da indústria através 

de entrevistas, é a postura de Porter que esta metodologia seria preferível. 

Devemos entender este ponto também à luz da realidade dos analistas dos Estados Unidos, 

onde Porter elaborou seu modelo, na época. Naquele país existe uma profusão de dados 

numéricos de domínio público sobre empresas e indústrias que permitem a qualquer 

pesquisador uma análise profunda da realidade das mesmas. As empresas são em geral de 

capital aberto e, como tais, devem publicar seus dados periodicamente. Para evitar que os 

analistas de indústrias ficassem simplesmente processando dados, quando o importante é o 

entendimento da realidade das forças atuantes, Porter alertava os mesmos a evitar esta atitude, 

ressaltando que o mérito está na interpretação da realidade, e que esta deve ser obtida através 

de entrevistas com fontes adequadas. Já no Brasil a disponibilidade de dados numéricos é 
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muito limitada. Quase todas as empresas da indústria da publicidade operam sob a forma 

jurídica de “sociedade de responsabilidade limitada”, sem a obrigação de prestar contas 

publicamente. Com isso não há dados confiáveis, nem suficientes, que permitam elaborar uma 

interpretação da realidade através dos mesmos. A informação está, em verdade, concentrada 

no conhecimento das pessoas envolvidas na indústria. 

• Fontes de informação 

Porter analisa que as melhores fontes de informação sobre uma indústria seriam os próprios 

concorrentes presentes na mesma. Mas uma dificuldade grande seria obter deles informação 

precisa. Fatores principalmente associados à desconfiança no uso que poderia ser dado a essas 

informações provavelmente fariam com que a informação não fosse da qualidade adequada. 

Se essa era a recomendação num país onde as empresas não têm receio em mostrar seus 

dados, a recomendação multiplica-se em importância quando se aplica ao Brasil. 

Os contatos recomendados estão em todas as áreas relacionadas com a indústria: a própria 

indústria, os fornecedores e compradores, os clientes finais, as organizações de serviços que a 

atendem e os observadores da indústria. Porter qualifica os contatos ao dizer: “...é melhor 

fazer contato com alguém informado em relação à indústria mas que não tenha um interesse 

competitivo ou econômico nela” (PORTER, 1986, p. 343, itálico do autor). 

Estas indicações nos levam a entender que a pesquisa de campo deve ser do tipo exploratória, 

através de entrevistas com informantes qualificados, de acordo com a terminologia de Selltiz 

(1974). Esta autora indica que, se bem um estudo exploratório tem como objetivo a 

formulação de um problema para investigação mais exata ou para a criação de hipóteses, pode 

ter outras funções, como “aumentar o conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que 

deseja investigar em estudo posterior” (SELLTIZ, 1974, p. 60). Uma das formas de pesquisa 

que a autora considera adequadas é a entrevista com “pessoas que tenham experiência com o 

problema prático a ser explorado”, chamadas de informantes qualificados. 

Assim, desenharemos nossa pesquisa na forma de entrevistas com personalidades atuantes na 

indústria da publicidade, ou em relação com ela, mas que não tenham interesses competitivos, 

de forma a evitar o bloqueio de informações importantes. 

Para efeitos de condução das entrevistas, entendemos ser melhor o uso de um formulário 

estruturado de perguntas, que permita, ao mesmo tempo, o entendimento dos elementos de 
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uma entrevista aberta e o registro ordenado da avaliação obtida sobre cada item. O uso deste 

também evita, em pesquisas sobre temas amplos, a dispersão das respostas e a indução 

possível, pelo entrevistador, de tendências nas respostas. 

Devemos considerar que o modelo a ser aplicado é bastante técnico e específico da área de 

estratégia empresarial. Resulta improvável que a simples aplicação de um questionário 

perguntando o entrevistado sobre “barreiras de entrada” ou sobre “concentração da indústria” 

traga respostas adequadas, devido à quase certa falta de familiaridade com esses conceitos por 

parte das pessoas da indústria que seriam entrevistadas. O entrevistador terá de explicar a 

cada um o que está se procurando saber, evitando introduzir tendências com isso. Para isso o 

formulário de pesquisa deverá conter uma breve explicação de cada conceito, seguida de uma 

pergunta de avaliação simples. 

Encontramos em Hax e Majluf (1996) um exemplo de análise prática de uma indústria que 

nos permite deduzir o tipo de formulário de pesquisa a montar, e a forma de apresentar os 

resultados. A seguir analisamos o escopo de perguntas a serem formuladas na pesquisa. 

 

5.3. As Perguntas a Serem Formuladas 

A pesquisa de informações para a análise da indústria da publicidade deveria, idealmente, 

cobrir todos os tópicos analisados nos capítulos anteriores, de forma a obter um panorama 

claro e amplo das influências por esta sofridas. Contudo, ao analisar mais de perto o tipo de 

questões a serem formuladas percebe-se claramente que algumas das áreas de investigação 

propostas no modelo ampliado não são aplicáveis a esta indústria especificamente. Assim, 

fizemos uma seleção das questões visando ao mesmo tempo a total aplicabilidade das 

mesmas, a minimização da eventual confusão de conceitos entre os entrevistados e a 

cobertura total das áreas em análise, não prejudicando as conclusões a serem tiradas. O rol de 

perguntas completo, apresentado a seguir, foi expurgado então daquelas assinaladas em 

itálico, como mostrado a seguir: 
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1.  Risco de Novos Entrantes 
 
a) Existem entrantes potenciais que desejam entrar para concorrer nesta indústria? 
b) Os entrantes potenciais são fortes o suficiente para entrar independentemente das 

dificuldades que existam para isso? 
c) Caso os novos entrantes decidam entrar, as reações de retaliação dos concorrentes já 

existentes serão fortes? 
 
2.  Barreiras de Entrada 
 
a) Existem economias de escala importantes que dificultem a entrada de novos 

concorrentes? 
b) Existe diferenciação do produto da indústria que dificulte a entrada de novos 

concorrentes? 
c) Existem necessidades de capital importantes para a entrada de um novo concorrente? 
d) Existem custos de mudança para os compradores da indústria que dificultem a 

entrada de novos concorrentes? 
e) Existem dificuldades de acesso aos canais de distribuição que dificultem a entrada 

de novos concorrentes? 
f) Existem desvantagens de custo pela existência de tecnologias próprias que são 

dificilmente copiadas? 
g) Existem desvantagens de custo pela existência de know-how que é dificilmente 

reproduzível? 
h) Existem desvantagens de custo pela existência de acesso preferencial às matérias 

primas? (adaptado para “à mão de obra”) 
i) Existem desvantagens de custo pela existência de localização geográfica favorável? 
j) Existem desvantagens de custo pela curva de aprendizado ou de experiência? 
k) Existem políticas governamentais que dificultem a instalação de novos concorrentes? 
 
3.  Rivalidade Entre os Concorrentes 
 
a) Os concorrentes são numerosos? 
b) Os concorrentes são bem equilibrados ou muito diferentes entre eles? 
c) O crescimento da indústria é lento ou rápido? 
d) Os custos fixos ou de armazenamento são altos? 
e) Os produtos da indústria se diferenciam entre si como para produzir custos de 

mudança para os compradores ou clientes? 
f) O aumento de capacidade da indústria se dá em grandes incrementos? Ou 

suavemente? 
g) Os concorrentes têm estratégias muito diferentes? Ou muito parecidas? 
h) Há entre os concorrentes interesses estratégicos fortes pela dominação dos 

mercados, ao ponto que dediquem recursos importantes provenientes de outras 
fontes para aumentar sua velocidade de crescimento? 

 
4.  Barreiras de Saída 
 
a) Os concorrentes da indústria possuem ativos duráveis e especializados de difícil 

disposição? 
b) Os custos fixos de saída de um concorrente que queira encerrar suas operações são 

altos? 
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c) As empresas concorrentes mantém laços estratégicos com outros negócios que lhes 
impeçam sair do negócio? 

d) As empresas concorrentes, pelo seu tamanho ou características, possuem problemas 
de informação tais que possam não perceber que seus negócios não são rentáveis? 

e) As empresas concorrentes, pelas características dos seus acionistas, diretores ou 
funcionários, teriam dificuldades emocionais ou gerenciais para encerrar suas 
atividades se estas não fossem rentáveis? 

f) Existem restrições de ordem governamental ou social para o eventual encerramento 
das operações dos concorrentes atuais? 

 
5.  Substitutos – Risco de Substituição 
 
a) Existem produtos substitutos, atuais ou futuros, que possam atender as necessidades 

dos clientes da indústria de outras formas, com eventuais vantagens de custo ou 
diferenciação? 

 
6.  Compradores – Poder de Barganha 
 
a) Os compradores da indústria estão concentrados, ou adquirem grandes volumes em 

relação às vendas da indústria, ao ponto de exercerem um forte poder de barganha? 
b) Os compradores da indústria representam uma real ameaça de integração para trás, 

vindo a concorrer com a própria indústria? 
c) Os compradores da indústria estão tão bem informados que apresentam um forte 

poder de negociação? 
d) Os produtos adquiridos da indústria representam uma fração muito importante dos 

custos, ou das compras, dos compradores, ao ponto destes serem muito exigentes nas 
negociações? 

e) Os produtos da indústria são padronizados, ou pouco diferenciados, facilitando que os 
compradores troquem de fornecedor sem dificuldades? 

f) Os compradores da indústria enfrentam poucos custos de mudança ao trocar o 
produto de um fornecedor para outro? 

g) Os compradores da indústria são pouco lucrativos, com a conseqüência de que 
exigem preços sumamente baixos, ou representam um risco de crédito alto? 

h) Os produtos da indústria não são importantes para a qualidade dos produtos ou 
serviços dos compradores, facilitando a decisão de troca de fornecedor ou a decisão 
de prescindir dos mesmos? 

 
7.  Fornecedores – Poder de Barganha 
 
a) Os fornecedores da indústria estão mais concentrados que a mesma, sendo assim 

difícil negociar com eles por causa do tamanho relativo? 
b) Os fornecedores da indústria não podem ser substituídos por outros produtos ou 

serviços substitutos vindos de outras indústrias? 
c) Os produtos ou serviços dos fornecedores são altamente diferenciados, ou provocam 

altos custos de mudança, fazendo que seja difícil trocar de fornecedores? 
d) Os fornecedores da indústria representam uma verdadeira ameaça de integração para 

frente, podendo vir a concorrer nesta indústria? 
e) Os fornecedores da indústria sentem que esta não representa uma ameaça de 

integração para trás, o que faria com que fossem dispensáveis? 
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f) Os fornecedores da indústria são importantes para a qualidade dos produtos ou 
serviços da mesma? 

g) O custo total dos produtos ou serviços dos fornecedores é muito significativo para a 
indústria, fazendo com que a indústria deva negociar os fornecimentos com extremo 
cuidado? 

h) Os fornecedores são muito importantes para o lucro da indústria? 
i) A mão de obra representa um fornecimento difícil de obter, que por isso apresenta um 

alto poder de barganha? 
 
8.  Governo 
 
a) Os governos representam algum tipo de influência positiva / negativa para a 

indústria? 
 
9.  Complementadores 
 
a) Existem outras indústrias ou empresas que atuem como complementadores, 

facilitando as vendas, ou as compras, ou a produção da indústria, de formas a 
aumentar o tamanho total do negócio da indústria? 

b) Os complementadores são concentrados, ao ponto de representar uma força que 
diminua a rentabilidade da indústria ao exercer seu poder de negociação? 

c) Os custos enfrentados pelos compradores para trocar de produto entre concorrentes 
da indústria, em comparação com o custo para trocar de produto entre os 
complementadores, fazem com que seja mais fácil trocar o produto da indústria que o 
produto dos complementadores? 

d) Os produtos dos complementadores podem ser utilizados separadamente dos produtos 
da indústria, ou os complementadores dependem dos produtos da indústria para poder 
vender seus produtos? 

e) Os produtos dos complementadores exercem um poder de atração sobre os 
compradores maior que o poder de atração dos produtos da indústria? 

f) Os complementadores podem se integrar, para trás, para frente ou lateralmente, 
passando a prescindir dos produtos da indústria, com maior facilidade que a indústria 
se integrar de forma a prescindir dos complementadores? 

g) A taxa de crescimento dos negócios da indústria e dos complementadores é 
satisfatória para estes? Ou sentem-se pressionados a procurar caminhos 
independentes para crescer mais? 

 

Com base nesta lista foi preparado o guia de entrevista a ser utilizado, como pode ser visto no 

Apêndice A. 
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5.4. O Modelo de Definição da Indústria 

Ao definir a indústria da publicidade para efeitos de propor a discussão das forças aos 

entrevistados surgiu a dicotomia entre uma definição estreita, as agências de publicidade, 

unicamente, como participantes da indústria, ou uma definição mais ampla, que incluísse as 

outras formas de comunicação com o mercado, como marketing direto, promoção e outras. Se 

bem Porter indica que a definição mais ou menos larga da indústria não afeta os resultados, 

desde que se considerassem todas as influências externas existentes, optamos por propor a 

análise de um modelo abrangente, que já indicasse como concorrentes os diversos segmentos 

de concorrentes na indústria. Este critério corresponde, de fato, ao mesmo sentimento de 

forças competitivas dos especialistas consultados. 

• Agências de publicidade de todos os tipos 
(multinacionais, nacionais, de espectro 
amplo, focadas, grandes, pequenas, 
regionais, globais, etc.)  

• Empresas de Marketing Direto 
• Empresas de Promoção de Vendas 
• Agências de Relações Públicas 
• Agências de Patrocínio 
• Media brokers ou Media Buying Agencies 
• Representantes de Mídia  
• Empresas de Marketing Direto 
• Empresas de Promoção de Vendas 
• Agências de Relações Públicas 
• Agências de Marketing Cultural 

CONCORRENTES 

• Anunciantes/Clientes 

COMPRADORES 

COMPLEMENTADORES 

• Mídia de todos os tipos 
(inclusive Internet) 

• Mercado de trabalho 
• Equipamentos e 

suprimentos em geral 
• Media brokers ou Media 

Buying Agencies  
• Prestadores de Serviços 

diversos 
• Produtoras de Som/Imagem 
• Gráficas 

FORNECEDORES 

• Consultorias de Mídia? 
• Consultorias de Marketing? 
• Media brokers ou Media 

Buying Agencies?  
• Representantes de Mídia?  
• Bureau de Criação? 
• Bureau de Internet? 

NOVOS ENTRANTES 

• Agências estrangeiras não presentes no 
Brasil 

• Empreendedores locais egressos de 
empresas da indústria 

• Capitais Nacionais oriundos de outras 
indústrias (p.ex. Marketing Direto, 
Promoção, etc.) 

• Capitais Internacionais oriundos de outras 
indústrias 

SUBSTITUTOS 

• Consultorias de Marketing 
• Compradores? 
• ???  

Esquema 5.1 – Indústria da Publicidade – Modelo Abrangente 
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5.5. Resultados da Pesquisa 

Foram entrevistados 10 especialistas com reconhecido conhecimento da realidade da indústria 

da publicidade. Com exceção de um, mostravam também conhecimento do modelo das Cinco 

Forças. A variedade de posições ocupadas pelos mesmos, em referência à indústria em si, 

assegurou que as possíveis distorções, pela visão eventualmente única da realidade, fossem 

diminuídas. As pessoas entrevistadas tinham os seguintes perfis: 

• Presidente de agência de publicidade e dirigente de entidade setorial. 

• Diretor de escola de criação; ex-gerente de marketing de multinacional. 

• Ex-Presidente de grande agência de publicidade multinacional; consultor de empresas. 

• Diretor de agência de publicidade. 

• Diretor de empresa de mídia impressa. 

• Diretor de marketing de empresa de mídia – televisão. 

• Diretor geral de empresa de branding associada a agência multinacional. 

• Gerente de marketing de grande empresa de varejo. 

• Consultor de empresas com larga experiência em consultoria de marketing. 

• Diretor de empresa de consultoria em merchandising e promoção de vendas. 

A pesquisa mostrou uma grande coincidência de pontos de vista entre todos os entrevistados, 

independentemente da posição ocupada, ou do setor de trabalho dos mesmos. Os diversos 

fatores em consideração na análise da indústria receberam opiniões e avaliações coincidentes, 

mostrando assim haver uma realidade com perfis claramente definidos no ambiente da 

publicidade, que detalharemos nas conclusões a seguir. Nesta análise seguiremos a mesma 

ordem de temas do questionário de entrevista. 
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5.5.1. Ameaça de Novos Entrantes 

• Número e Força dos Entrantes Potenciais: 

O nível de ameaça representado pelos novos entrantes é visto pelos entrevistados como 

médio, mas há divergências entre as diversas opiniões. Estas divergências são devidas 

principalmente à heterogeneidade do conjunto dos entrantes. Neste grupo são incluídos desde 

grandes agências de publicidade internacionais, ou empresas de marketing direto, promoção e 

outras, também internacionais, que eventualmente não estejam representadas no Brasil, até os 

empreendedores individuais (pessoas físicas) que começam a atuar em forma independente 

(free-lancers). Devido a este fator os entrevistados qualificaram a existência de entrantes 

desde “numerosos” até “poucos”. Ao mesmo tempo, ao analisar a força dos mesmos para 

entrar, efetivamente, na indústria, ou a força das reações esperadas dos concorrentes atuais se 

assim o fizessem, a dispersão de opiniões foi similar, em função das diversas acepções que a 

imagem dos entrantes tinha para cada entrevistado. 

Uma avaliação mais detida das opiniões recolhidas mostra que parte da dispersão pode ser 

devida à relativa fraqueza desta força do modelo na influência sobre a indústria. Com efeito, 

os entrevistados coincidem na opinião de que não há grandes players internacionais que não 

estejam representados no Brasil de alguma forma. No segmento de agências a Dentsu, única 

grande que não se fazia presente até recentemente, formalizou uma associação com a DPZ. 

Ao analisarem o quadro de possíveis entrantes estrangeiros encontraram dificuldade em 

visualizar claramente a existência de outras empresas de porte nessa situação. 

O mesmo efeito ocorre ao analisar a existência de empresas de outros segmentos, como 

marketing direto, promoção de vendas e outros. Nestes avalia-se que os grandes grupos 

internacionais já estão atuando no Brasil, seja através de suas próprias empresas ou de 

parcerias, e que outras empresas podem não sentir tanto interesse em entrar no mercado. A 

entrada de players internacionais é geralmente associada ao interesse de atender localmente as 

filiais de empresas clientes que as mesmas já atendem no exterior, chamado de “alinhamento 

internacional” ou “alinhamento global”. Poucas são as situações desse tipo visualizadas, 

fazendo que a ameaça de entrada deste tipo de concorrente seja fraca. 

Quando a análise de risco de entrada foca os possíveis empreendedores locais, que poderiam 

fundar empresas novas no ramo, a avaliação muda totalmente. São muitos os entrantes 
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potenciais nesta categoria, e com interesse em todos os segmentos de negócio da indústria. 

Geralmente se trata de pessoas formadas na própria indústria, trabalhando em empresas 

concorrentes, que decidem tentar a sorte com seu negócio próprio. É reconhecido que não 

possuem, em geral, grandes recursos econômicos, mas estes não são de grande importância 

para se iniciar no negócio. Em vez disso há, muitas vezes, o recurso da criatividade superior, 

o que permite a entrada na indústria através da captação de clientes em trabalhos menores. É 

notória a influência destes concorrentes futuros, que conseguem crescer na indústria, segundo 

o léxico usual, “comendo pelas beiradas”. E que em muitos casos conseguem crescer 

rapidamente disputando espaço com os grandes concorrentes tradicionais. 

• Retaliação Esperada: 

Uma influência que poderia diminuir o número de interessados na indústria seria a existência 

de fortes retaliações por parte dos concorrentes atuais caso ocorresse efetivamente a entrada 

de algum daqueles. Mas este tipo de reação é vista como fraca, ou até inexistente, segundo um 

dos entrevistados. A indústria é vista como muito dividida, o que dificulta a eventual reação 

organizada contra um novo concorrente, especialmente em se tratando de um concorrente de 

pequeno tamanho, como é o caso mais freqüente dos empreendedores individuais. Mesmo no 

caso de grandes agências, cuja entrada ocorreu no passado, as reações foram muito limitadas 

pela própria forma de entrada: a compra de concorrentes já presentes e bem estabelecidos. 

• Bureaus de Mídia 

Cabe fazer uma menção especial às empresas chamadas de “Bureaus de Mídia”. Este 

segmento da indústria se desenvolveu de forma importante no hemisfério Norte. Sua função 

pode ser descrita em forma simplificada como a de grandes “atacadistas” de espaço na mídia. 

Atuam através da compra de volumes maciços de espaço publicitário, revendendo estes de 

forma fracionada tanto aos anunciantes quanto às próprias agências. Segundo consta, foram 

estes bureaus os responsáveis pela forte perda de rentabilidade dos tipos de mídia existentes 

naqueles países. No Brasil este tipo de negócio não conseguiu se estabelecer. Foi registrada a 

entrada de uma empresa deste tipo, mas a mesma teve bloqueios fortes à sua atuação que a 

fizeram desistir da concorrência. As fontes indicam que a principal resistência à instalação 

deste tipo de concorrentes não vem da indústria em si, mas de alguns fortes órgãos de mídia 

(Rede Globo em especial) que sentem o perigo da perda de rentabilidade. Através de 

manobras, principalmente de ordem política, a mídia tem sustentado ora a aplicação da antiga 
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Lei 4.680 ou, mais recentemente, a aplicação das normas do CENP – Conselho Executivo de 

Normas Padrão, que têm força de lei pelo Decreto 4.563 de 31 de Dezembro de 2002, do 

Governo Federal, com isso evitando a possibilidade de atuação desses bureaus e, 

indiretamente, protegendo a rentabilidade das agências de publicidade. Pode-se concluir, 

então, que o risco de entrada destas empresas, importantes no hemisfério Norte, é grande se 

considerado o número e força dos concorrentes existentes no exterior, mas encontra-se 

reduzido pela influência da mídia local, cujas retaliações são eficazes por enquanto. 

• Conclusão Geral Sobre Novos Entrantes: 

A conclusão geral, considerando a indústria da publicidade de forma ampla (como 

exemplificado no Apêndice B), é que o grupo representado pelos novos entrantes, embora 

numeroso no caso dos empreendedores individuais, não é forte em geral o suficiente como 

para representar um grande risco iminente. 

Representamos no Gráfico 5.1 os resultados segundo a metodologia de Hax e Majluf (1996). 

Segundo estes pesquisadores a avaliação das forças do modelo deve ser representada 

graficamente em termos de seus efeitos sobre a indústria. As forças são representadas por 

barras que mostram uma situação da indústria que pode ir de Muito Favorável, passando por 

Neutra, até Muito Desfavorável. Obtém-se assim um gráfico cujo aspecto indica, em forma 

direta, a maior ou menor atratividade de uma indústria devida a cada força analisada. 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.1 – Situação da Indústria – Ameaça de Novos Entrantes 
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5.5.2. Barreiras de Entrada 

A indústria da publicidade não tem proteção contra potenciais entrantes. Essa é a opinião 

unânime dos entrevistados. Em todas as áreas investigadas a avaliação é de que se trata de 

uma indústria de fácil entrada, com custos baixos de instalação e sem dificuldades maiores 

para captar clientes. 

• Economias de Escala / Necessidades de Capital: 

A análise do quesito “economias de escala” teve conclusão unânime: são praticamente nulas. 

Isto indica que para concorrer nesta área os eventuais entrantes não precisam contar mais que 

com sua criatividade, contatos, alguma infraestrutura mínima (“um Mac, uma mesa e um 

telefone é suficiente”) e um network de relacionamento. O mesmo se aplica ao quesito 

“necessidades de capital”, para o qual a opinião geral é de que são muito baixas. Há, contudo, 

o reconhecimento de que em algumas atividades que geralmente estão integradas nas grandes 

agências, como p.ex. produção de filmes, há necessidade de um capital expressivo para a 

instalação. Mas a indústria parece ter um suprimento de serviços nessas áreas, por parte de 

fornecedores independentes, que supre tais necessidades. Com isso reforça-se a posição da 

baixa necessidade de capital para a entrada. 

• Know-How Específico / Curva de Aprendizado: 

A avaliação é similar quando se analisam os quesitos “know-how dificilmente reproduzível” e 

“desvantagens de custo pela curva de aprendizado”. Não são apreciáveis as eventuais 

dificuldades para a entrada por causa destes efeitos. 

• Diferenciação de Produto: 

O modelo das cinco forças inclui como barreira de entrada a eventual dificuldade na captação 

de clientes, analisada sob dois aspectos: uma diferenciação do produto dos concorrentes, ou 

eventuais custos de mudança para os mesmos, tais que limitem a capacidade dos clientes 

mudarem de fornecedor. No primeiro aspecto a avaliação é que o produto da indústria, em 

todos os segmentos mas especialmente no de agências de publicidade, é de altíssima 

qualidade, demonstrado pelo reconhecimento mundial através de prêmios obtidos nos 

festivais de Cannes e outros. O criativo brasileiro se destaca no contexto mundial. Mas esta 
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qualidade não é exclusiva de uma ou outra empresa. Existe um nível de qualidade similar em 

muitos entrantes potencias, pois são oriundos da mesma indústria, formados na mesma e com 

níveis de criatividade altos. Por esta razão a fidelidade dos clientes aos seus fornecedores não 

é alta. Assim a dificuldade de um novo entrante para captar clientes por causa da 

diferenciação dos concorrentes existentes é avaliada como muito baixa, pois entende-se que 

os entrantes estão tão capacitados quanto estes. 

Esta análise muda significativamente quando são analisados outros setores da indústria, mas 

com avaliação final similar. Áreas de atuação como marketing direto, promoção de vendas, 

relações públicas e outras resultam de menor glamour que as agências de publicidade, e seus 

produtos são menos diferenciados entre concorrentes. Sem chegar a ser classificados como 

commodities existe uma maior facilidade para a eventual troca de fornecedor, pois o conteúdo 

de “intangíveis” relacionados à criatividade no produto é radicalmente menor. Muitas vezes 

os serviços destes negócios são quase puramente operacionais, respondendo a uma orientação 

estratégica vinda do próprio cliente ou de uma agência de publicidade contratada pelo mesmo 

ou, mais recentemente, de uma empresa especializada em estratégia de marcas e 

comunicação. A avaliação da dificuldade de captação de clientes por causa da diferenciação 

dos serviços continua a ser baixa. 

• Custos de Mudança: 

O segundo aspecto, dos custos de mudança que os clientes enfrentam ao mudar de fornecedor, 

obteve uma avaliação entre fraca e média por parte dos entrevistados. Reconhece-se que há 

uma dificuldade de mudança de fornecedor especialmente no caso das agências 

multinacionais quando se trata de clientes que devem seguir normas internas de “alinhamento 

global de contas”. Este fenômeno, pelo qual a matriz de um grupo de empresas determina 

qual agência internacional deverá ser responsável pelas ações de publicidade em todos os 

países em que atua, resulta em dificuldades importantes para uma decisão de mudança de 

fornecedor. Por outro lado, existem características do relacionamento entre as agências e seus 

clientes que se traduzem em dificuldades para uma mudança. O trabalho de uma agência com 

seu cliente é sempre de grande colaboração e interação mútua, já que geralmente se trata de 

relacionamentos de longo prazo. Chegam a ser conhecidos os casos de agências que têm entre 

seus funcionários pessoas vindas dos quadros dos clientes, como forma de “entender melhor” 

as necessidades destes e fazer mais fluido o trabalho. É freqüente haver uma verdadeira 
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integração de processos entre as duas partes. Estes aspectos do relacionamento entre clientes 

são, contudo, avaliados como médios quanto à dificuldade de um cliente mudar de agência. 

Há muita similaridade entre as formas de atuação de uma e outra agência, fazendo que uma 

troca não resulte num aprendizado totalmente novo, mas numa continuidade de um padrão de 

relacionamento já comum. 

Da mesma forma que antes, nos outros segmentos da indústria o efeito de integração existente 

entre cliente e fornecedor é menos sensível, levando a uma maior facilidade de troca de 

fornecedor. Um caso especial, o das empresas de planejamento estratégico de marca, imagem 

e mídia, deve ser analisado separadamente. Estas empresas desfrutam de níveis de 

relacionamento com seus clientes similares aos das agências, por prestarem serviços 

essencialmente estratégicos. Mas no contexto da indústria estas são ainda poucas e não 

representam uma forte influência. Por todas essas razões o custo de troca de fornecedores nos 

outros segmentos da indústria é visto como relativamente baixo. A composição geral destas 

influências nos leva a uma avaliação geral de dificuldade média para a troca. 

• Dificuldades Para Contratação de Mão-de-Obra: 

Uma última área de análise, importante quando se trata de indústrias de serviços, é a eventual 

dificuldade de contratação de mão de obra para operacionalizar o negócio. Em forma unânime 

os entrevistados avaliaram que a dificuldade é mínima para obter os serviços de pessoal, tanto 

especializado quanto geral. Distinguem-se nesta análise duas categorias diferenciadas: a dos 

grandes criativos, com renome indiscutível e capazes de fazer mudar o cliente de agência 

quando eles decidem mudar (“o cliente vai atrás”), e o pessoal de níveis mais baixos, 

gerentes, supervisores e demais. No caso dos grandes nomes, o preço a pagar para a obtenção 

dos serviços dos mesmos é extremamente alto, mas este efeito é compensado pela quantidade 

e qualidade de negócios que estes representam – trazem junto – ao serem contratados. Por 

outro lado não existe uma fidelidade a uma empresa determinada nesta indústria. Pelo 

contrário, é de praxe mudar de empresa com freqüência para fazer carreira. Os profissionais, 

assim, se constituem em um grande pool de talentos que são contratáveis a qualquer hora. 

No caso do pessoal intermediário a situação é diferente, mas com conseqüências similares: há 

uma superabundância de pessoas desejando trabalhar e aceitando valores muito baixos de 

salários, em grande parte pela situação geral de emprego no Brasil. O que reforça a avaliação 

de que não há dificuldades para obter mão de obra. 
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Uma situação peculiar da indústria reforça este aspecto: não há necessidade de titulação para 

trabalhar nela. Assim qualquer pessoa com capacidade criativa ou outras qualidades 

adequadas pode ingressar sem necessidade de estudos formais. Isto favorece a entrada de 

pessoas jovens em grande número, muitas delas influenciadas pelo glamour que a indústria 

transmite e a perspectiva de ganhar importância hierárquica rapidamente (“Como gerente de 

conta eu falava ao telefone todo dia diretamente com o presidente da Unilever”). Esta 

característica representa, por outro lado, um grande desafio para as escolas profissionalizantes 

que pretendem preparar os profissionais para a indústria: as taxas de evasão são muito altas, 

pois a indústria não tem problemas em contratar as pessoas com apenas um mínimo de 

conhecimentos mas que se destacam pelas suas qualidades. Para agravar este aspecto, as 

grandes personagens da indústria não são conhecidas pelos seus estudos superiores, mas tão 

somente pelas suas geniais criações. Não existe uma cultura de formação superior para atuar 

nas empresas do ramo. 

• Conclusão Geral Sobre Barreiras de Entrada: 

A opinião dos entrevistados nos leva claramente a concluir que a indústria da publicidade não 

tem proteção contra potenciais entrantes. A avaliação é de que se trata de uma indústria de 

fácil entrada, com custos baixos de instalação e sem dificuldades maiores para captar clientes. 

Isto a classifica como muito pouco atrativa, segundo a classificação de Hax e Majluf (1996), 

o que pode ser representado como no Gráfico 5.2. 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.2 – Situação da Indústria – Barreiras de Entrada 
 

 

5.5.3. Rivalidade Entre os Concorrentes 

A atratividade da indústria, pela perspectiva da rivalidade entre os concorrentes existentes, é 

muito baixa. Essa é a conclusão geral à qual se chega ao analisar os resultados da pesquisa 

sobre as principais forças que agem dentro da indústria. 

• Número de Concorrentes: 

O primeiro aspecto investigado foi o do número de concorrentes existentes. As respostas dos 

entrevistados foram unânimes: existem muitos concorrentes na indústria. Mesmo quando se 

tentou analisar separadamente alguns setores específicos da mesma, a conclusão foi similar. A 

atividade clássica de agências de publicidade, que estão evoluindo para serem agências de 

comunicação, é a mais numerosa, constatando-se que no Brasil há quase 5.000 empresas deste 

tipo, desde as maiores concorrentes, multinacionais, até os menores escritórios de 

comunicação de pequenos empreendedores (vide Capítulo 4.2 e Tabelas 4.2 e 4.3). A 

rivalidade representada pelo simples número de concorrentes é muito alta neste segmento. Em 

outros segmentos, como os de marketing direto, promoção de vendas e outros, o número de 

concorrentes não é tão grande em números absolutos, mas a consideração dos participantes da 
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indústria é que, mesmo assim, representam um número considerável para a demanda 

existente. 

• Equilíbrio de Forças Entre Concorrentes: 

Se os concorrentes são numerosos, a avaliação do eventual equilíbrio de forças entre eles 

aumenta a situação de rivalidade na indústria. É reconhecido que há diferenças importantes de 

tamanho, representado pelos volumes de investimento dos clientes, mas há o reconhecimento 

tácito de que nesta indústria a força dos concorrentes não depende grandemente do volume de 

receitas. Fatores de maior importância são a capacidade criativa, a imagem projetada no 

mercado, o núcleo de relacionamentos dos principais executivos e outros relacionados a 

aspectos intangíveis do negócio. Neste sentido, ao avaliar a força dos diversos concorrentes, a 

conclusão é de que são muito equilibrados entre eles. Não existe a preferência dos clientes por 

um ou outro fornecedor de serviços simplesmente pelo tamanho econômico, havendo muitas 

vezes a substituição de um grande concorrente por outro de tamanho muito inferior mas com 

capacidade criativa singular. 

Este efeito se agrava na medida que são implementados nos cientes da indústria os conceitos 

de Comunicação Integrada de Marketing, que destinam cada vez mais verba para ações 

chamadas “Below the Line”, por contraste com as ações tradicionais de mídia de massa (Mass 

Media), facilmente visíveis para o público. Nestes segmentos da indústria da publicidade 

também se registra uma igualdade de forças, influenciada, contudo, pela menor incidência dos 

aspectos de criatividade no produto final. A avaliação geral deste quesito é de uma grande 

igualdade de forças entre todos os concorrentes. 

Também não é notória a existência de uma liderança de comportamento dentro da indústria 

por parte dos grandes players. Esta eventual linha de conduta poderia limitar a rivalidade ao 

se formar um grupo de liderança que, de certa forma, normalizaria o comportamento dos 

concorrentes, e outro grupo de “seguidores”, que seguiria as normas de comportamento dos 

líderes da indústria. 

• Crescimento da Indústria: 

A rivalidade entre os concorrentes é fortemente influenciada também pela taxa de 

crescimento da indústria. Se as taxas de crescimento são altas, a rivalidade tende a ser menor 

e a se expressar de formas menos predatórias. Entre os entrevistados há grande coincidência 
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em apontar para um crescimento bastante lento em termos gerais, mas com diferenças 

importantes entre segmentos da indústria. 

Muitas publicações trazem constantemente as “queixas” dos publicitários a respeito das 

dificuldades e eventual ceticismo a respeito do crescimento do segmento publicitário. Mesmo 

havendo um certo “folclore” relacionado à falta de base formal para estas expressões (na 

expressão de um entrevistado, “Publicitário se queixa quando nesse semestre não conseguiu 

trocar seu carro importado pelo mais novo e mais caro do mercado...”), há uma coincidência 

entre estas opiniões e as dos entrevistados. Ao considerar o segmento de agências de 

publicidade é geral a convicção de que o aumento dos negócios é muito lento. Surge então 

uma dificuldade: como conciliar esta afirmação da maioria dos entrevistados com os volumes 

de investimento publicitário dos clientes registrado pelas estatísticas disponíveis?. Com 

efeito, como podemos ver na Tabela 4.2, em anos recentes foram registrados fortes aumentos 

de verbas. Mas a situação é explicada ao entender que: a) não há novos anunciantes e são 

relativamente poucos os produtos novos que se agregam, havendo muita substituição dos 

mesmos, o que implica em um número relativamente estável de marcas e produtos a serem 

trabalhados; b) os aumentos de verba registrados serviram para aumentar o número de 

veiculações das mesmas campanhas, não havendo geração proporcional de mais trabalho de 

criação pelo aumento de verbas; c) o sistema de comissões que podia assegurar no passado 

um crescimento da rentabilidade das agências pelo simples aumento de verba de mídia dos 

clientes, não existe mais na prática – todos os anunciantes discutem ardorosamente a 

remuneração das agências, que não mais é simplesmente proporcional ao investimento em 

mídia. Inclusive uma fonte de remuneração muito significativa que era a BV – Bonificação 

por Volume, é motivo de críticas fortíssimas por parte dos anunciantes , que examinam com 

muito mais cuidado a destinação do seu dinheiro (“é imoral”, “é uma fonte de Caixa 2”) (vide 

Capítulo 4.2). E, finalmente, mas muito importante, d) o dinheiro destinado a ações de 

marketing das empresas está gradualmente sendo destinado em maior proporção ao marketing 

“Non Media”, ou seja, o setor de Mass Media está perdendo gradativamente partes 

importantes do “bolo” de marketing das empresas. Dessa forma podemos entender e aceitar a 

apreciação de que o crescimento do setor de agências de publicidade é muito lento. 

Já no segmento de outros serviços dentro da indústria da publicidade, os investimentos de 

marketing, e por conseqüência o seu crescimento, são mais fortes. O peso relativo destas 

atividades dentro do conjunto de investimentos em marketing, contudo, é visto ainda como 
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pequeno, embora crescente. Devido a isto, ao analisar a indústria como um todo chegamos a 

um consenso de crescimento relativamente fraco. 

• Diferenciação dos Produtos: 

Outro aspecto importante na rivalidade é o da diferenciação entre os produtos de um e outro 

concorrente. Quanto maior diferenciação houver, maiores serão para os clientes os custos de 

mudança entre concorrentes, com isso diminuindo a rivalidade relativa entre concorrentes. 

Aplica-se nesta análise a mesma série de conclusões vistas antes para a diferenciação de 

produtos, e o custo de mudança, como barreiras de entrada na indústria. A indústria é capaz 

de produzir altíssimos níveis de qualidade nos seus produtos, mas isto não significa uma 

dificuldade para os clientes mudarem de fornecedores. Os eventuais custos de mudança são 

também aceitos como normais da atividade, o que desfavorece ainda mais a indústria. A 

avaliação geral, válida para todos os segmentos da indústria, é de que a diferenciação não 

gera custos de mudança que protejam efetivamente um concorrente da rivalidade dos outros. 

• Grau de Similaridade das Estratégias: 

Finalmente, a análise foca a estratégia dos diversos concorrentes. Estratégias muito diferentes 

entre eles trariam como conseqüência uma menor previsibilidade de movimentos estratégicos 

e competitivos, e uma rivalidade maior em decorrência. A visão geral dos entrevistados é que 

dentro de cada segmento as estratégias são parecidas, o que limita a rivalidade por este fator. 

Sendo este um fator de relativa baixa importância no contexto da análise, não chega a mudar a 

opinião geral sobre a indústria, de que a rivalidade geral é bastante alta, tornando a indústria 

relativamente desinteressante. 

• Conclusão Geral Sobre a Rivalidade Entre Concorrentes: 

Com exceção do efeito da coincidência de estratégias entre os concorrentes, cujo efeito, se 

bem positivo é de reduzida influência, todas as forças existentes dentro da indústria mostram 

uma influência negativa sobre a mesma. A indústria pode ser assim classificada como pouco 

atrativa por esta análise. Registramos no Gráfico 5.3 as conclusões sobre a rivalidade dentro 

da indústria. 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.3 – Situação da Indústria – Rivalidade Entre Concorrentes 
 

 

5.5.4. Barreiras de Saída 

De acordo com o embasamento teórico do modelo das cinco forças, a presença de barreiras de 

saída baixas indica uma situação estável da indústria, ou a ausência de riscos de movimentos 

“incertos” ou “predatórios” dos concorrentes presentes. A análise do conteúdo das entrevistas 

realizadas permite concluir que esta é a situação da indústria da publicidade. Todas as formas 

de barreiras de saída foram avaliadas como muito baixas em forma unânime. O concorrente 

que eventualmente quisesse encerrar suas operações não teria problema em fazê-lo. 

• Custos Fixos de Saída: 

Ao analisar os custos fixos de saída do negócio a conclusão geral é que só existem os custos 

trabalhistas relacionados ao desligamento dos funcionários. Estes custos não são altos pois a 

massa salarial registrada em geral não é alta. É costume na indústria ter grande parte das 

grandes remunerações associadas a pagamentos a pessoas jurídicas, com o que os eventuais 

custos de desligamento são minimizados. Se bem esta apreciação se aplica preferentemente ao 

segmento de agências de publicidade, o mesmo efeito de facilidade de desligamento dos 

funcionários se aplica aos setores de marketing direto, promoção e outros. 

• Laços estratégicos Existentes: 



146 

A análise de eventuais laços estratégicos que, existindo, impediriam um concorrente de 

encerrar suas operações mostrou que também neste quesito não há dificuldades. Alguns 

aspectos resultaram controversos, especialmente os relacionados ao chamado “alinhamento 

global de contas”. Por este, as filiais locais de grandes empresas multinacionais têm comando 

das suas matrizes para contratar os serviços de publicidade com certas agências, não podendo 

fazer a troca com facilidade. Mesmo este tipo de laço com os clientes, o único relevante 

segundo os entrevistados, não foi visto como um impedimento para a saída da indústria. Nos 

outros segmentos, marketing direto, promoção e outros, não existem laços maiores que 

impeçam uma empresa de fechar suas portas. 

• Dificuldades de Informação Gerencial: 

Quando as empresas de uma indústria crescem de forma intensa sem o concurso de sistemas 

de informação gerencial adequados, o que é freqüente em empresas fundadas e dirigidas por 

empreendedores criativos, podem ser encontrados problemas de informação que impeçam os 

dirigentes de conhecer a verdadeira situação econômica ou estratégica dos seus negócios. Este 

efeito pode resultar na permanência em operação de empresas que estejam em fraca situação 

competitiva, trazendo o efeito de reduções de preços indesejadas, qualidade dos produtos 

oferecidos cada vez menor, etc. Os entrevistados avaliaram que este efeito podia ser apontado 

como importante no passado, mas a maior qualificação dos diretores das grandes empresas da 

indústria limita este efeito ao mínimo. O único efeito que ainda pode persistir, mas de forma 

limitada, é o desconhecimento da rentabilidade de cada conta de uma empresa. Pode ocorrer o 

caso de estar trabalhando uma conta de rentabilidade fortemente negativa junto com outras 

com geração de valor econômico positivo, sem que isto seja percebido corretamente. Nesse 

caso haveria uma concorrência em um setor por valores inferiores ao que deveriam ser, o que 

poderia gerar distorções de valor no mercado. Já no caso das empresas de pequeno porte, em 

todos os ramos de atividade, este efeito pode ser notado. São muitos os empreendedores cujo 

conhecimento da rentabilidade do negócio é limitada, o que leva os mesmos a praticar preços 

inferiores ao necessário para a manutenção do negócio. (Este caso costuma acontecer quando, 

p.ex. o empreendedor deixa de levar em conta o custo do local em que atua – “afinal é meu e 

não me custa nada” – ou de considerar a mão de obra familiar envolvida quando outros 

membros diretos da família atuam no negócio). Estes efeitos negativos, contudo, não foram 

avaliados como relevantes para a indústria em geral, pois afetam parcelas relativamente 
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pouco importantes da mesma. Assim a avaliação geral é que a falta de informação gerencial 

adequada não representa um grande risco para a indústria. 

• Barreiras Emocionais: 

A última característica analisada é a das barreiras emocionais, que poderiam não permitir o 

fechamento de um negócio, mesmo que fosse inviável. É reconhecido que a indústria, 

especialmente no segmento das agências de publicidade, registra um número muito grande de 

dirigentes “donos de grandes egos”. Estes poderiam representar um risco se não tivessem uma 

visão clara da impossibilidade de continuar no negócio. Contudo os entrevistados 

minimizaram este efeito. É clara a visão de que, se um dos publicitários famosos não tivesse 

êxito na sua gestão do negócio, o seu negócio seria absorvido por outra empresa, provocando 

o mesmo tipo de reciclagem descrito anteriormente. Em alguns casos esse publicitário fundará 

outra agência usando para isso sua imagem no mercado, em outros se integrará aos quadros 

da nova (maior) agência, ou simplesmente deixará de atuar nesse segmento. Em todas as 

hipóteses a opinião dos entrevistados é que o efeito nocivo da persistência de alguns 

publicitários em manter uma empresa funcionando não é tão relevante ao ponto de afetar 

negativamente a indústria. 

Se o efeito emocional pode ser notado no segmento das agências de publicidade, no qual a 

capacidade criativa de algumas pessoas as torna verdadeiros ícones, tal efeito não é registrado 

nos outros segmentos. Os serviços de marketing direto, promoção, relações públicas e outros, 

são vistos como setores muito profissionais, nos quais não há espaço para “vedetismo”. 

Um aspecto que deve ser analisado com cuidado ao considerar o fechamento de uma empresa 

é se realmente isto significa uma diminuição de oferta de capacidade no contexto da indústria 

como um todo. De fato, o fechamento de empresas neste ramo se dá por compra por outras 

agências ou empresas do ramo. Não se registra, pelo menos no ambiente das grandes 

empresas da indústria, o puro e simples fechamento. Desta forma a capacidade de oferecer 

serviços permanece na indústria, e pode gerar os efeitos indesejáveis do excesso de oferta. 

Contudo este sintoma não foi apontado pelos entrevistados. Aparentemente qualquer 

capacidade adicional é regulada pela diminuição do tamanho das empresas da indústria. 

Quando uma empresa absorve outra, estaria aproveitando as capacidades que desta lhe 

servem, mas não exatamente aumentando em igual quantidade a sua oferta. O tamanho das 

empresas, traduzido no número de pessoas afetadas ao serviço, nesta indústria puramente de 
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serviços, é regulado de acordo com a demanda, sem necessidade de um desaparecimento de 

empresas. (Este efeito é mais notório, obviamente, nos casos de empresas de produção de 

bens em grande escala, cuja capacidade não desaparece por uma simples compra pelos 

concorrentes). 

• Conclusão Geral Sobre Barreiras de Saída: 

Em termos gerais pode se concluir que a avaliação da indústria no aspecto de barreiras de 

saída é de que elas são relativamente, ou muito, baixas. Com isso tenderiam a gerar um 

ambiente de relativa estabilidade dos resultados da indústria, tornando-a bastante atrativa para 

investimentos quando analisada por este prisma. Podem ser vistas estas conclusões no Gráfico 

5.4. 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.4 – Situação da Indústria – Barreiras de Saída 
 

Ampliando esta análise com a avaliação das barreiras de entrada podem se extrair algumas 

conclusões parciais, de acordo com o discutido no Capítulo 3.2.5. Representando os 

resultados dos dois tipos de barreiras (Esquema 5.1) conclui-se que a indústria tem a 

característica predominante de rentabilidade baixa e estável. Esta conclusão é coerente com 

muitos dos comentários havidos durante as entrevistas em profundidade, nas quais 

transpareceu sempre a situação de “penúria” em que se encontra a indústria por causa da 

dificuldade na realização de negócios, pela presença constante de novos concorrentes e de 

novos tipos de serviços substitutos, e pela pressão que os clientes exercem para a diminuição 

do valor dos serviços. Mais adiante analisaremos em conjunto estas e outras conclusões. 
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5.5.5. Pressão dos Produtos Substitutos 

A indústria da publicidade parece não sofrer o risco de produtos substitutos. Esta é a 

constatação perante a unanimidade de respostas obtidas nas entrevistas. Uma análise detida 

dos possíveis substitutos sempre indicava alguns produtos que já fazem parte da concorrência 

habitual na indústria. Eram lembrados como tais o marketing direto, a promoção de vendas, as 

relações públicas e outras formas assimiláveis àquelas inclusas no modelo considerado como 

concorrentes. Um único tipo de serviço foi apontado como potencial substituto: o serviço de 

consultorias especializadas, como as de marketing. Uma evolução acelerada destes serviços 

poderia chegar a substituir pelo menos uma parte dos serviços da indústria. Mas esta parte 

seria muito pequena, não significando a desaparição das empresas de publicidade como 

existem hoje. Em verdade considera-se que, caso estas consultorias crescessem ao ponto de 

serem substitutos integrais da indústria, se converteriam em verdadeiras agências de 

publicidade, ou empresas de marketing direto, ou de qualquer outro segmento, sem distinção 

das empresas atuais na indústria. Com isso a consideração como substitutos torna-se de novos 

entrantes, deixando vago o espaço dos substitutos. Por isso consideramos o risco de 

substituição nulo, representado no Gráfico 5.5. 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.5 – Situação da Indústria – Produtos Substitutos 
 

 

5.5.6. Poder de Negociação dos Compradores 

A análise da força de negociação dos compradores, no modelo ampliado da indústria da 

publicidade proposto nas entrevistas, levou à necessidade de considerar um grande universo 

de indústrias e tipos de empresas que se encaixam na categoria de compradores da indústria 

da publicidade, sendo os anunciantes a categoria mais importante, tanto em volume de 

recursos investidos quanto em poder de negociação. Ao nos referirmos aos anunciantes 

abrangemos nessa categoria todas aquelas empresas, independentemente da sua indústria de 

origem, que destinam recursos substanciais para a utilização de ferramentas de marketing 

oferecidas pela indústria da comunicação. Isto inclui não só o segmento das agências de 

publicidade mas todas as outras atividades como marketing direto, promoção, relações 

públicas, etc. Esperava-se, devido a esta diversidade, ter uma grande dificuldade no 

entendimento da dimensão de cada uma das influências dos compradores. Mas este não foi o 

caso: a coincidência de opiniões entre os entrevistados mostrou que a indústria se encontra 

perante um grupo, se bem heterogêneo na sua composição, muito homogêneo quanto ao seu 

comportamento e sua grande força perante a mesma. 

• Grau de Concentração dos Compradores: 

Um primeiro ponto de análise foi a relação de forças devidas ao grau de concentração relativa 

entre os dois grupos, a indústria e seus compradores. Os compradores foram avaliados durante 

a pesquisa como muito concentrados. Ao questionar os entrevistados sobre o fato de existirem 

tantos negócios em tantas indústrias diferentes que atuam como compradores, ou anunciantes, 
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assim como tantos que contratam serviços de marketing direto e outras ferramentas de 

marketing, a opinião foi de que não são tantos assim e que as verbas maiores estão 

concentradas em relativamente poucos anunciantes. Um sintoma disto é que se observa na 

indústria da publicidade uma verdadeira briga entre as agências, tidas como muitas, pelas 

contas dos anunciantes mais importantes, percebidos como poucos. O efeito de concentração 

se mostra muito expressivo ao analisar os segmentos non-media, já que estes estão formados 

por empresas de menor porte, em geral, do que as agências de primeira linha. Nestes casos o 

poder de barganha dos compradores se expressa com maior força ainda. 

• Grau de Informação dos Compradores: 

Se a indústria da publicidade fosse relativamente desconhecida pelos compradores, no sentido 

de que estes a considerassem uma espécie de “caixa preta”, o poder de barganha dos 

compradores seria bastante limitado. Mas a realidade mostra exatamente o contrário. Se 

décadas atrás a indústria podia desfrutar de uma “áurea de mistério” já que nela se encontrava 

concentrado “o poder criativo inimitável de umas poucas cabeças geniais”, a situação hoje é 

totalmente diferente. Os compradores conhecem muito bem o funcionamento da indústria, 

conhecem intimamente o funcionamento das empresas concorrentes na indústria, e têm se 

aperfeiçoado constantemente através de cursos para poder gerenciar melhor as atividades 

desses fornecedores. A avaliação dos entrevistados é que não há uma barreira de informação 

que impeça os compradores de exercer um grande poder de barganha na relação com a 

indústria. Este critério aplica-se também aos segmentos non-media mas com menor 

intensidade. De fato, estes segmentos são considerados como tecnicamente mais complexos 

(embora posa ser uma apreciação enganosa) do que o segmento de agências de publicidade. 

Nem por isso deixam de sofrer com o conhecimento profundo dos clientes sobre as suas 

atividades. 

• Custo dos Produtos: 

No estudo da força dos compradores, Porter propõe que seja analisado o custo que a atividade 

da indústria representa para os mesmos, já que se este custo é muito significativo os 

compradores se tornarão fortes negociadores para evitar sofrer as conseqüências. O conceito 

geral é que o custo que a atividade de marketing, especialmente a publicidade de massa, 

representa para os clientes da indústria, é muito alto. Porém existe uma certa dificuldade em 

separar o custo diretamente relacionado com a atividade da indústria, o serviço prestado, do 
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custo da veiculação das campanhas de publicidade, que nos segmentos de mass-media é 

muitas vezes maior que o serviço da indústria em si. Com efeito, devido à herança cultural do 

setor, que desde sua concepção trabalhou sendo remunerado por uma porcentagem dos gastos 

dos anunciantes em mídia e com o costume de faturar do cliente os gastos totais, mídia e 

serviços, a partir das agências de publicidade, a consideração geral dos clientes da indústria é 

de que “a indústria custa caro”. Mesmo quando se tenta analisar separadamente os valores de 

mídia e de serviços propriamente ditos, como é o caso de muitos dos clientes que já negociam 

e pagam a mídia em forma independente, a percepção continua a mesma. A indústria é vista 

como um dispêndio muito notório, trazendo os clientes da mesma a uma preocupação cada 

vez maior de controlar efetivamente o que é feito com o dinheiro gasto nessas atividades. 

Podem ser entendidas, dessa forma, as diversas e constantes investidas dos clientes sobre as 

agências de publicidade, especificamente, na discussão de formas de pagamento, níveis de 

preços, separação dos custos de mídia daqueles do serviço propriamente dito, e a ferrenha 

oposição ao sistema tradicional, hoje quase totalmente abandonado, de remuneração 

porcentual encima de custos de mídia. 

Aos fatores que promovem um maior controle por parte dos clientes sobre a indústria, soma-

se a necessidade de controlar por si mesmos a destinação das verbas destinadas à mídia. Se o 

custo da atividade de publicidade, e de marketing de uma forma mais abrangente, para os 

clientes é alto, deveriam os mesmos contar com o apoio de uma indústria da publicidade que 

funcionasse como “defensora” dos interesses dos anunciantes. Contudo, se a indústria é paga 

através de um sistema de comissões, há um conflito formado: os clientes esperam que a 

indústria consiga para eles os menores custos de mídia possíveis, com o máximo de eficácia 

para os anúncios veiculados. Mas a indústria poderia ser levada (e, de fato, no passado o era) 

a procurar os meios de comunicação mais caros, e aqueles que proponham à mesma os 

maiores benefícios monetários através da BV – Bonificação por Volume. Ou seja, os clientes 

da indústria parecem ter acordado para o fato de que o conflito ético no qual se encontram as 

agências de publicidade não poderia ser resolvido por elas mesmas: o cliente deve se 

especializar o suficiente para gerenciar, ele mesmo, as peças desse mecanismo, considerando 

a indústria da publicidade como uma prestadora de serviços, como tantas outras, e a mídia e 

outros fornecedores separadamente. 

Este raciocínio não se aplica, pelo menos totalmente, aos concorrentes dos segmentos non-

media, já que essas atividades, desde sua concepção, trabalharam com sistemas de 
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remuneração não atrelados aos gastos dos seus clientes. Mas sendo o maior volume de 

recursos ainda dedicado ao segmento de mídia de massa, este influencia de forma notória a 

apreciação dos clientes sobre a indústria. 

• Grau de Diferenciação dos Produtos / Custos de Mudança: 

A análise da força dos compradores da indústria passa também pela consideração da 

unicidade dos produtos da mesma, no entendimento de que é mais fácil para os compradores 

trocar de fornecedor quando o produto é padronizado do que quando o produto é único, ou 

altamente diferenciado. Ao mesmo tempo considera-se que, independentemente da unicidade 

da oferta, a troca de fornecedores pode resultar em custos altos para os clientes, desta forma 

limitando seu poder de barganha. A consideração destes fatores de poder, por parte dos 

entrevistados, foi unânime: os produtos da indústria não conseguem ser diferenciados entre os 

concorrentes ao ponto de representar uma dificuldade notória para a troca de fornecedores. 

Também não foram avaliados como representativos os custos de mudança de fornecedor. É 

considerado que, mesmo sendo o produto da indústria altamente especializado, todos os 

concorrentes têm a capacidade de oferecer níveis semelhantes de qualidade, o que permite a 

troca com facilidade. Por outro lado, os custos de uma eventual mudança, se bem podem ser 

notórios no caso de filiais de empresas multinacionais alinhadas pela matriz na contratação de 

certas agências, são geralmente avaliados como baixos. Os maiores custos são de índole 

psicológica e operacional, representados pela descontinuidade de um relacionamento já 

estabelecido, de forma bastante profunda, entre fornecedor e cliente. Mas do ponto de vista 

geral isto não representa uma dificuldade para a mudança. Já no caso das multinacionais com 

contas alinhadas, a maior dificuldade na mudança resultante de um compromisso global entre 

a empresa e a agência não representa uma garantia de imobilidade que permita a aplicação de 

preços mais altos, pois estes estão regulados por alguma forma de contratação anterior. 

• Importância dos Produtos: 

No sentido totalmente oposto surge a consideração do último fator de poder dos compradores 

proposto na pesquisa: a importância dos produtos da indústria para os negócios dos 

compradores, se pequena, daria maior poder de barganha aos mesmos. Há concordância plena 

entre os entrevistados de que este aspecto está na “contramão” dos outros anteriormente 

citados. A importância dos produtos da indústria para o universo dos compradores é muito 

alta. Sem estes os clientes não poderiam sobreviver, já que dependem totalmente da promoção 
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dos seus produtos para viabilizarem seus negócios. Esta importância vê-se amplificada pela 

falta de produtos substitutos, como discutido antes. Este seria o elemento de negociação mais 

importante que a indústria dispõe para se manter em níveis adequados de rentabilidade 

perante a força representada pelos clientes. E este sintoma é notório: por mais que existam 

queixas dos anunciantes e clientes da indústria sobre as formas e níveis de remuneração, por 

mais que os clientes se aperfeiçoam nos métodos de controle da atividade da indústria, os 

serviços produzidos pela mesma continuam a lhes serem imprescindíveis e por isso mantém 

os laços muito fortes com a indústria em geral, se bem que não com um ou outro fornecedor 

específico. A rotatividade das contas entre agências, assim como dos contratos de outros 

trabalhos na área de non-media, é sintomática da “efervescência” existente nas relações entre 

as duas partes. 

• Conclusão Geral Sobre o Poder de Negociação dos Compradores: 

A avaliação geral da força dos compradores sobre a indústria, ao incluir todos os fatores 

analisados, mantém a característica de ser relativamente alta. Por este prisma, a rentabilidade 

média da indústria tende a ser baixa, levando assim a uma sensação de relativa baixa 

atratividade da atividade publicitária por este fator. 

Resumimos de forma gráfica os resultados a seguir. 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.6 – Situação da Indústria – Poder de Negociação dos Compradores 
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5.5.7. Poder de Negociação dos Fornecedores 

De forma análoga à análise feita do poder de negociação dos compradores, foi feita a 

avaliação da força representada pelo universo dos fornecedores da indústria. Resultou clara, 

em todas as entrevistas, a influência diferenciada das organizações Globo, especialmente a 

Rede Globo de Televisão, quando se trata de avaliar a força dos fornecedores. Esta rede 

exerce um poder quase hegemônico no ambiente de mídia de massa, principal meio de 

comunicação da indústria através das agências de publicidade. Diversas indicações levam à 

conclusão de que a Globo recebe aproximadamente 80% dos investimentos em televisão, o 

que a torna um player diferente de todos os outros. Sua influência é muito relevante, ao ponto 

que todos os entrevistados faziam a ressalva “com exceção da Globo...”. Este tipo de 

apreciação não se aplica aos segmentos non-media da indústria. Estes tendem a sentir a 

influência dos fornecedores de forma similar ao segmento de agências quando se excetua a 

Globo na consideração. 

• Grau de Concentração dos Fornecedores: 

A concentração relativa dos fornecedores em relação à indústria é vista como relativamente 

similar. Isso significa que não se sentem, com exceção da Globo – ressalva constante, 

dificuldades em negociar condições com os fornecedores. Tanto na área de veículos de mídia, 

como televisão, jornais, revistas e outros, quanto na esfera de fornecedores especializados 

para marketing direto ou promoção de vendas, a opinião é que existe uma variedade 

suficientemente grande de fornecedores, cujo tamanho não os torna poderosos perante a 

indústria. Há um equilíbrio de forças nesse particular. 

• Existência de Substitutos Para os Fornecedores: 

O poder de um grupo de fornecedores seria diminuído se pudessem ser encontrados 

substitutos para os mesmos, vindos de outras indústrias. A consideração geral é que há um 

efeito de substituição notório entre os fornecedores da indústria da publicidade, quando 

considerada em forma ampla como neste estudo. Os substitutos de um tipo de fornecedor 

fazem já parte, a rigor, do grupo de fornecedores da indústria, mas atuam fortemente no 

aumento do risco do negócio daqueles fornecedores afetados. Por exemplo, a mídia de massa 

tradicional – televisão, jornais, revistas – está sofrendo a concorrência de formas alternativas 

de comunicação com o público. As verbas destinadas antigamente unicamente àqueles meios, 
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passam agora a serem disputadas por novas formas de comunicação como eventos de grandes 

dimensões, ações locais – mas públicas – de promoção, e diversas formas de ação sobre os 

mercados. Os fornecedores deste tipo de serviços concorrem assim com a mídia de massa, 

tirando parte cada vez maior de suas verbas, e colocando-os em posição de alterar suas formas 

de agir (e seus preços). Em outros segmentos há notórias mudanças em vista. A influência das 

importações de produtos muito baratos da China está mudando, p.ex., a perspectiva dos 

fornecedores de materiais para displays e outros, importantes para o segmento de promoção 

em ponto de vendas. Permanece, contudo a sensação de que no ambiente de mídia de massa, 

televisão mais precisamente, o enorme poder da Rede Globo parece torná-la insubstituível. 

Mas o resto dos concorrentes sente os efeitos da substituição de forma notória. 

Em forma geral os entrevistados avaliaram que o universo de fornecedores da indústria está, 

sim, sentindo os efeitos dos substitutos, o que os coloca em situação de vulnerabilidade do 

seu poder de negociação, embora não de forma crítica. Mas sempre “com exceção da 

Globo...”. 

• Grau de Diferenciação dos Produtos / Custos de Mudança: 

Os produtos e serviços dos fornecedores da indústria são avaliados como pouco diferenciados 

entre eles, o que resulta em uma facilidade bastante notória, e custos baixos, para a troca entre 

os mesmos. Excetuando-se o caso da Rede Globo, com seu enorme poder na mídia eletrônica 

de massa, não se distinguem elementos de unicidade nos produtos e serviços oferecidos, 

existindo ampla oferta à disposição da indústria e dos seus clientes. 

• Ameaça de Integração Para Frente/ Para Trás: 

O risco de que o universo dos fornecedores possa vir a se integrar para frente, ameaçando 

assim a indústria, foi visto como muito baixo. Mesmo quando se pensa que os meios de 

comunicação, p.ex., pudessem vir a criar suas próprias estruturas de criação para atender os 

clientes da indústria, entende-se que não há este risco, pelo menos iminente, já que a alta 

especialização destes serviços torna desinteressante tal movimento. Nas áreas de serviços 

non-media o risco é ainda menos previsível, já que os serviços são técnica e operacionalmente 

mais complexos. 

Quanto ao risco inverso, tal como percebido pelos fornecedores, de que a indústria possa vir a 

se integrar para trás, substituindo-os, também foi avaliado pelos entrevistados como 
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inexistente. Não se considera possível que, p.ex., uma agência de publicidade passe a fornecer 

também serviços de mídia de massa, com suas próprias emissoras de TV, rádio, publicações 

etc. Também não se avalia como possível que as empresas de outros serviços, como 

marketing direto, promoção e outros, passem a prover o fornecimento de materiais e serviços 

especializados como serviços gráficos, de entrega de correspondência, de fabricação de 

displays e similares. Assim os fornecedores não correm o risco de uma integração para trás da 

indústria. 

• Importância dos Produtos: 

O grupo dos fornecedores pode se tornar forte em relação à indústria se seus produtos e 

serviços são importantes para a qualidade dos serviços que a indústria produz para seus 

clientes. Este é o caso com os fornecedores da indústria da publicidade. Os clientes da 

indústria percebem a qualidade dos serviços como extremamente dependente da qualidade 

dos fornecedores. Isto resulta evidente ao analisar a influência da mídia de massa sobre os 

mercados. Uma mídia de boa qualidade, o que pode ser medido pela sua boa penetração nas 

audiências, ou pela boa segmentação das mesmas, ou por muitos outros parâmetros, colabora 

fortemente com o êxito de uma campanha. Por melhor que seja o desenho de uma campanha, 

se a mídia não é adequada nos aspectos de qualidade relevantes, não terá o efeito desejado na 

audiência. Da mesma forma, se os sistemas de distribuição e comunicação contratados não 

são adequados, uma campanha de marketing direto não surtirá os efeitos desejados. Assim a 

dependência da indústria dos seus fornecedores, neste sentido, é percebida como muito 

grande. 

• Custo dos Produtos: 

Na concepção clássica de balanço de forças de negociação, segundo o modelo de Porter, se o 

custo total dos produtos e serviços consumidos pela indústria da publicidade fosse muito 

significativo, ao ponto de colocar em risco o lucro da indústria, esta se tornaria uma 

negociadora ferrenha na proteção da sua rentabilidade, opondo uma grande força de 

negociação contra os fornecedores. A indústria da publicidade se coloca nesta análise de 

forma bastante ambígua. Por um lado os custos dos fornecimentos são extremamente altos, se 

comparados com os custos dos serviços da indústria propriamente ditos. Isto resulta evidente 

ao comparar o volume de recursos consumido pela mídia, p.ex., com aquele absorvido pelas 

agências que produzem as campanhas. Esperaríamos que a indústria se posicionasse em forma 



158 

dura nas negociações de fornecimento com a mídia. Mas ao mesmo tempo o vício adquirido 

pela tradição do pagamento à indústria por uma porcentagem do total gasto em mídia faz com 

que a indústria, se não chega a “torcer” para que a mídia custe mais caro, não prestaria tanta 

atenção ao valor que o cliente deve pagar por ela. Esta dualidade de situações tem levado a 

constantes conflitos, como explicado em capítulos anteriores, máxime quando se consideram 

as vantagens oferecidas pela mídia à indústria, na forma de bônus em dinheiro, não 

redundando em benefício para os clientes. Assim tem sido observada uma tendência cada vez 

mais forte dos clientes da indústria a controlar por si mesmos as contratações de mídia, 

eliminando a intermediação das agências de publicidade nessa operação, tornando-as cada vez 

mais prestadoras de serviços especializadas e menos responsáveis por fornecimentos 

integrais, nos quais o controle dos dispêndios fica mais longe daquele que paga por eles: o 

cliente anunciante. 

Esta dualidade de considerações, ao ser discutida com os entrevistados, mereceu de todos eles 

a seguinte consideração: o custo dos fornecimentos para a indústria é elevado, necessitando 

de um posicionamento forte de negociação, pois tal custo acaba afetando o cliente final. Se a 

indústria da publicidade, as agências em especial, não agirem dessa forma, deixando a mídia 

fixar as condições de fornecimento, os clientes da indústria deverão se encarregar cada vez 

mais de eliminar as agências nessa negociação, assumindo-a em forma independente. A 

eliminação cada vez maior das formas de pagamento às agências atreladas aos valores 

investidos em mídia é mais um sintoma desta mudança em curso. 

Se o raciocínio anterior se aplica totalmente ao universo das relações entre clientes, agências 

de publicidade e seus fornecedores, principalmente de mídia, o mesmo não acontece com 

outros segmentos da indústria. Em áreas de promoção de vendas, relações públicas, marketing 

direto e outras, a relação dos fornecedores com esses segmentos da indústria parece ser mais 

claramente desenhado, numa supply chain mais “clássica”, na qual o custo dos fornecimentos 

recai, pelo menos em boa parte, sobre o preço dos serviços prestados aos clientes. O que leva 

a uma incidência importante desses custos na lucratividade daqueles segmentos e, 

conseqüentemente, a uma dedicação mais evidente à negociação de condições com os 

fornecedores. A conclusão geral, levando em consideração todos os segmentos da indústria, é 

que os custos dos fornecimentos à indústria são muito importantes e resultam na necessidade 

da mesma exercer uma importante força de negociação sobre os fornecedores. 
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• Importância Para o Lucro da Indústria: 

Porter propõe a necessidade de analisar se o lucro da indústria é fortemente influenciado pelos 

fornecedores, seja nos aspectos de qualidade, seja naqueles de preços. Pelas análises 

anteriores resulta evidente a conclusão de que sim, os fornecedores são muito importantes 

para o lucro da indústria. 

• Disponibilidade de Recursos Humanos: 

Chega-se na seqüência à análise da força representada pelo fornecimento de recursos 

humanos para a indústria. Um forte poder de negociação do mercado de trabalho com a 

indústria poderia comprometer a lucratividade da mesma, pela escassez de recursos humanos 

treinados, e pelo alto custo dos que fossem considerados aptos. A opinião preponderante entre 

os entrevistados é que o fornecimento de recursos humanos não representa um problema para 

a indústria. Há uma superabundância de pessoas treinadas aguardando uma oportunidade de 

trabalho, em muito devido à situação econômica do Brasil, o que se traduz em níveis de 

remuneração baixos para a grande massa de colaboradores. Inquiridos os entrevistados sobre 

se este raciocínio também se aplica aos “grandes nomes” da indústria, notadamente os 

criativos, cujos níveis de remuneração são muito altos, a resposta foi similar: “Estão 

disponíveis sempre, só precisa pagar o que eles querem”. Há nesta indústria uma tradição de 

crescimento profissional através da mudança muito freqüente de empresa. Isto leva a uma 

grande mobilidade dos recursos, que são então “fáceis de comprar”. Quanto ao fato de o valor 

de contratação ser muito alto o argumento é que essas pessoas, pela própria presença em uma 

empresa da indústria, geram negócios que mais do que compensam o valor pago pelos seus 

serviços. A avaliação global deste fator de poder de negociação é que o poder de negociação 

dos recursos humanos, vis-à-vis o da indústria, é relativamente baixo. 

• Conclusão Geral Sobre o Poder de Negociação dos Fornecedores: 

A análise geral dos fatores avaliados na pesquisa mostra que a indústria da publicidade 

encontra-se em situação praticamente de equilíbrio de forças perante os seus fornecedores. 

Predomina também a sensação de que este equilíbrio está mudando, pouco a pouco, pois os 

fornecedores estão passando a depender de decisões tomadas diretamente pelos clientes da 

indústria. Uma relação de colaboração muito estreita no passado está dando lugar a uma 

relação mais “formal”, em que a indústria deverá representar melhor os interesses dos clientes 
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ou perderá parte importante do seu escopo de atuação para os próprios clientes ou para 

aqueles designados pelos mesmos. 

O resumo gráfico destas situações é mostrado a seguir. 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.7 – Situação da Indústria – Poder de Negociação dos Fornecedores 
 

 

5.5.8. O Governo Como uma Força Geral na Indústria 

A análise tradicional das cinco forças do modelo de Porter não inclui a influência do Governo 

como uma força independente atuando sobre a indústria. Em vez disso, Porter considera as 

ações dos governos como forças gerais que influenciam as outras cinco, levando sua 

influência de forma indireta à indústria. Nas entrevistas realizadas resultou evidente a 

dificuldade dos especialistas de visualizar alguma forma de influência notória dos governos 

sobre os destinos da indústria. 

Foram notadas influências positivas, principalmente no passado, através da aprovação de leis 

que regulamentavam a indústria, fixando níveis de remuneração obrigatórios que defendiam a 

mesma da eventual voracidade dos seus clientes. Também notam-se remanescentes dessas 

influências positivas através da regulamentação, com força de lei, das determinações do 

CENP. Mas ao mesmo tempo o governo aparece como influência negativa ao parecer muito 

inclinado à proibição de diversos tipos de publicidade – notadamente cigarros, artigos para 
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bebês, bebidas e outros – como se a simples proibição resolvesse alguns problemas sem criar 

outros, em especial para a indústria. Não pode ser desconhecida a influência positiva do 

governo como anunciante de grande peso, mas neste caso o governo aparece como fazendo 

parte do grupo dos compradores. Não seria uma força indireta. 

Nos últimos tempos, devido aos numerosos escândalos políticos, que contavam com o 

envolvimento de publicitários, assim como o envolvimento de publicitários em campanhas 

eleitorais com profuso uso de ferramentas de marketing, que trouxeram o mote de 

“marketeiro” com conotação fortemente negativa na sociedade, a influência do governo pode 

ser vista como negativa. Na avaliação geral a influência é vista como neutra (Gráfico 5.8). 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.8 – Situação da Indústria – Influência dos Governos 
 

 

5.5.9. Complementadores 

As entrevistas da pesquisa mostraram uma realidade interessante neste campo: se existem 

complementadores, no verdadeiro sentido da palavra, para a indústria da publicidade, estes 

são poucos, de pouca notoriedade e de baixa importância para o efetivo desenvolvimento do 

negócio da indústria. Em alguns casos os entrevistados afirmaram categoricamente que não 

haveria complementadores que pudessem ser detectados. 

Uma análise criteriosa das respostas mostra que quando os especialistas mencionaram algum 

tipo de possível complementador, como p.ex. as empresas especializadas em marketing no 

ponto de venda, ou consultorias em marketing, ou consultorias de mídia ou criação, de certa 

forma estava se olhando para empresas cuja capacidade de complementação aos esforços da 

indústria seria muito pequena. Isto devido à extrema especialização destas empresas, pela 
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qual são contratadas tanto para prestar serviços diretamente aos clientes da indústria, quanto 

para prestar serviços aos concorrentes dentro da indústria. A especialização leva 

necessariamente a um tamanho de negócio relativamente pequeno, que as torna de pouca 

influência no contexto de exploração de sinergias na procura de um aumento do volume de 

negócios para a indústria. Este efeito não foi detectado de forma clara, ficando a impressão, 

sempre, de que se estava tentando detectar algo que praticamente não tem significância. 

As respostas às diversas questões propostas como roteiro de entrevista foram dispersas. Isto é 

condizente com a pouca notoriedade do efeito de complementação, se o mesmo afinal 

existisse. Para efeitos de conclusão devemos focar a primeira questão, sobre a existência ou 

não de complementadores, avaliando que o efeito de sua eventual existência, quase 

descartada, não seria de relevância para a indústria. 

A ausência de complementadores de notoriedade nos leva a concluir que para efeitos da 

indústria esta força não exerce nenhuma influência, sendo assim avaliada como neutra. 

Deixamos de representá-la no gráfico, contudo, para evitar influenciar a avaliação geral de 

todas as forças. 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.9 – Situação da Indústria – Influência dos Complementadores 
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5.6. Avaliação Geral da Indústria pelo Modelo das Cinco Forças 

Compilando os resultados da avaliação de cada força, feita acima, podemos perceber a 

situação geral da indústria da publicidade. Graficamente temos o seguinte: 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 

Gráfico 5.10 – Situação da Indústria – Influência Geral das Forças Competitivas 
 

A avaliação geral das forças competitivas mostra que a indústria da publicidade não evidencia 

uma grande atratividade, estando entre uma situação medianamente desfavorável e uma 

situação neutra. Podemos resumir os comentários em alguns tópicos principais. 

 

5.6.1. Aspectos Estruturais e de Rentabilidade: 

A indústria mostra na atualidade uma rentabilidade média relativamente baixa. As barreiras 

de entrada são baixas, a força dos compradores é muito grande, a força de negociação dos 

fornecedores é bastante notória em alguns aspectos, e a rivalidade entre os concorrentes 

presentes na indústria é alta. O fato de que estes aspectos não se apresentavam assim no 

passado, mostra algumas características especialmente importantes do momento pelo que 

atravessam todos os concorrentes. 

A rentabilidade atual da indústria dista muito daquela que tradicionalmente lhe era atribuída. 

Pela análise preliminar feita na literatura, assim como pelas opiniões recolhidas na pesquisa, é 
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a opinião deste pesquisador que a indústria está sofrendo os efeitos de uma transição 

estrutural muito forte. 

No passado a indústria desfrutava de um glamour relacionado aos aspectos artísticos e 

criativos do seu segmento mais expressivo, a publicidade em mídia de massa. As figuras 

proeminentes dos publicitários famosos e de suas magníficas criações, que ajudavam as 

empresas a projetar seus nomes e produtos nos mercados, eram vistas como os ícones maiores 

e quase inatingíveis, donos de um poder único de atrair vendas para os seus clientes. A 

criação publicitária era assimilável às obras de arte: só uns poucos podiam gerar coisas tão 

belas. A indústria da publicidade não tinha muitas opções a oferecer: só existia a publicidade 

de massa. Somente as agências de publicidade eram capacitadas para transformar as 

necessidades das empresas clientes, chamadas de anunciantes, em vendas, através da criação 

de campanhas eficazes. Como tais, sendo um canal único, as agências passaram a dominar os 

sistemas de remuneração, gerando algumas fontes de renda espúrias como a BV – 

Bonificação por Volume. O Brasil era um mercado fechado à concorrência, tecnicamente 

pouco avançado, e as influências da globalização ainda não eram visíveis. 

O panorama de forças da indústria da publicidade naquele momento favorecia a existência de 

altos lucros com riscos relativamente baixos. E isto era visível através das mais diversas 

manifestações. A indústria da publicidade era palco de inúmeras e faustuosas recepções para 

seus clientes, os dispêndios em atendimento aos clientes eram muito grandes, a atmosfera que 

se respirava na indústria era de abundância. Os nomes mais destacados do ambiente da 

publicidade adotaram, mais do que a postura de CEO’s de corporações, a postura de 

verdadeiras estrelas cuja capacidade criativa era indispensável. O glamour da indústria se 

consolidava. 

Mas os tempos mudaram. O Brasil entrou na rota da modernidade a partir de 1990 com o 

Governo Collor, e mais ainda com o Plano Real em 1994. Os padrões de comportamento em 

negócios tiveram que mudar. Novas formas de comunicação com os mercados foram 

disponibilizadas, criando alternativas para os clientes da indústria. Estes, por sua vez, 

sentiram na pele a chegada de novos concorrentes, obrigando muitos deles a fechar as portas. 

Outros deveram apertar fortemente os seus custos, até aquele momento camuflados pela 

inflação, o que os levou a examinar detidamente o retorno de cada investimento feito em 

marketing. Foi assim que a aura de inatingibilidade do setor da publicidade de massa, 
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representado pelas agências de publicidade, começou a ser questionado quanto aos 

investimentos que demandava. Por quê uma corporação que estava lutando para diminuir seus 

custos para sobreviver no meio de uma concorrência brutal, devia pagar aquilo que uma 

agência lhe indicasse sem poder negociar ou discutir retorno do investimento? O fato de 

perceber que era costumeiro que os donos de algumas agências dedicassem grandes fortunas a 

incrementar suas coleções de carros e de obras de arte, indo somente de vez em quando visitar 

a sede das suas empresas em helicóptero, enquanto os CEO’s das empresas clientes não 

podiam se dar a esse luxo, não colaborava para que a indústria fosse considerada 

estruturalmente sólida. 

O momento atual mostra um panorama da indústria em mudanças profundas. As agências, 

tradicionais detentoras do quase monopólio na indústria, se ressentem com a diminuição dos 

seus negócios. As rentabilidades são diminuídas pela pressão constante dos clientes. Os 

fornecedores (a mídia) entendeu que as agências não são o único caminho para oferecer seus 

produtos aos clientes. Em resumo, a indústria da publicidade está em franca e rápida 

mudança. 

E esta mudança é totalmente coerente com os resultados da análise das forças que atuam 

sobre a indústria, neste estudo feita com base no modelo das Cinco Forças. 

A perspectiva futura não é diferente. A composição das forças indica, na opinião deste 

pesquisador, que as mudanças não podem ser revertidas. E algumas das conseqüências que 

isto acarretará serão: 

→ A rentabilidade geral da indústria deverá diminuir até níveis compatíveis com uma 

concorrência mais intensa. As forças ambientais que levam a isto são permanentes e não 

atingiram ainda um equilíbrio com as forças da própria indústria. 

→ Os sistemas de remuneração antigos (comissão, BV), que ainda hoje são sustentados por 

uma parcela significativa das agências de publicidade e pela mídia, não mais serão 

aplicados, vindo a ser substituídos por sistemas que avaliem diretamente o valor dos 

serviços prestados. Esta modificação deverá ser gradual, na medida que ainda não há 

métricas adequadas para a medição dos resultados da atividade da indústria. Os sistemas 

legais (leis, decretos, etc.) que regulamentam a remuneração das agências de publicidade 
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deverão ser flexibilizados cada vez mais e finalmente desaparecerão, dando lugar a 

diversos códigos de comportamento a serem definidos entre a indústria e seus clientes. 

→ Um novo tipo de concorrente aparecerá: o bureau de mídia, que até o momento não pôde 

se estabelecer no mercado. Este aparecimento estará relacionado com o desaparecimento 

da obrigatoriedade de aplicação dos sistemas de remuneração tradicionais. 

→ As agências de publicidade, até hoje dependentes em grande parte da sua genialidade 

criativa ou da imagem dos seus fundadores para a manutenção dos clientes, deverão 

encontrar novas formas de agregar valor aos mesmos, tais que estes possam avaliar o 

serviço prestado e pagar pela qualidade do mesmo. 

→ A gestão das firmas concorrentes deverá se profissionalizar, deixando de estar nas mãos 

de grandes expoentes da criação, como forma de responder ao maior desafio estratégico e 

de custos. As “estrelas” atuais da indústria ocuparão o lugar de grandes criativos, dentro 

de organizações maiores e profissionais. 

→ A fatia de mercado, tradicionalmente majoritária, do setor de agências de publicidade, 

deverá continuar a declinar, corroída pela presença cada vez mais importante de meios 

alternativos de comunicação com o mercado. 

→ A segmentação dos meios de comunicação será cada vez maior, abrindo mais espaço para 

as firmas que se especializam em formas específicas de comunicação com os mercados. 

→ Os concorrentes que sobreviverão no futuro serão as grandes firmas e os pequenos 

especialistas. Os grandes concorrentes deverão oferecer custos baixos e produtos 

relativamente padronizados, ou grande diferenciação nos seus serviços através de uma 

gama completa de soluções a custos também baixos. Os especialistas deverão se 

concentrar na oferta de serviços focados em pequenos nichos de mercado. Não haverá 

espaço para as firmas de tamanho médio, que não serão competitivas em custo nem 

especialistas o suficiente em algum tipo de trabalho. 

→ A integração entre a indústria da publicidade e os seus clientes será cada dia maior. As 

linhas de fronteira cliente / prestador de serviço desaparecerão. Os colaboradores do 

concorrente da indústria passarão a integrar os quadros dos seus clientes cumprindo 

funções de marketing dentro dos mesmos, e vice versa. Esta será a forma mais freqüente 
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de criar maior valor para os clientes, assegurando a fidelidade dos mesmos e relações de 

longo prazo. 

Muitas destas modificações previstas são já observadas em forma embrionária no Brasil, e em 

forma avançada nos Estados Unidos, onde a indústria da publicidade parece seguir caminhos 

paralelos mas com vários anos de avanço em comparação ao nosso país. A observação das 

mudanças naquele mercado pode servir de balizamento para os concorrentes interessados 

numa adaptação em previsão do futuro. 

 

5.6.2. Risco do negócio: 

Se por um lado as barreiras de saída da indústria são baixas, limitando as oscilações muito 

bruscas na rentabilidade, e não se vislumbram produtos substitutos que possam mudar 

radicalmente a face da indústria, existe o risco de entrada maciça de novos concorrentes, 

facilitada pelas barreiras de entrada muito baixas. Isto aumenta o risco de entrada de 

concorrentes poderosos, principalmente do exterior, caso venham a se dar as condições 

macro-econômicas para isso. Também a entrada de miríades de concorrentes de pequeno 

tamanho, mas com importante capacidade criativa, aumenta o risco de mudança dos desejos 

dos compradores, que podem rapidamente abandonar um concorrente e se servir de outro. 

Assim a indústria pode ser definida como de risco sensivelmente alto. 

Este risco, inerente à situação estrutural da indústria, é amplificado pela situação de transição 

em que se encontra grande parte dos concorrentes. As margens de lucro ainda substanciais 

asseguradas pela aplicação dos sistemas legais remanescentes, através de leis e do CENP, são 

verdadeiros incentivos para o aparecimento de novos concorrentes, o que coloca em maior 

risco ainda a continuidade dos negócios existentes. Na opinião deste pesquisador, os dados 

analisados permitem prever o aparecimento de muitos novos concorrentes antes que a 

indústria atinja níveis mais sustentáveis (e mais baixos) de remuneração. Nesse momento 

ocorrerá o gradativo desaparecimento dos concorrentes menos aptos, como descrito no item 

anterior. 
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5.6.3. Estabilidade da situação: 

Se há uma característica que não se pode encontrar nesta indústria é a da estabilidade. De 

forma coerente com a avaliação das forças competitivas, e com os detalhes da análise 

anterior, a indústria está passando por uma fase de mudanças radicais. As forças dos 

compradores, em franca posição de desejar ver mudanças na forma de atuação da indústria, 

está provocando câmbios nas formas de relacionamento, nas formas e níveis de pagamento 

pelos serviços da indústria, no relacionamento com a mídia, etc. O “jogo” parece destinado 

somente aos mais fortes , que possam suportar as mudanças em curso pelo seu tamanho, 

profissionalismo, capacidade de perceber as necessidades dos clientes, reservas monetárias, 

imagem e eventual apoio do exterior. Ou para os pequenos players que saibam explorar 

nichos de atividade diferente da tradicional agência de publicidade. Esta está fadada a sofrer 

mudanças ainda mais radicais que as já observadas, sem que as ações de defesa do staus quo 

atualmente em curso possam vir a mudar esta previsão. As forças competitivas avaliadas 

através do modelo das Cinco Forças indicam a inexorabilidade desta mudança. É só questão 

de tempo. 

 

A análise da indústria, como proposta por Porter e desenvolvida neste estudo, faz parte de 

qualquer planejamento estratégico de um negócio. Num exercício de planejamento estratégico 

o desejo é orientar a decisão estratégica dos investidores, tanto na decisão de entrar ou não na 

indústria, quanto na decisão de qual estratégia seguir uma vez dentro dela. A ferramenta não é 

capaz de direcionar, por si só, a decisão do tipo de estratégia a seguir. Mas é capaz, sim, de 

indicar se é, ou não, conveniente investir numa indústria. No caso da indústria da publicidade 

no Brasil, o aconselhamento dado pela análise aqui feita é claro: não é uma indústria 

interessante, a menos que se tenham potencialidades muito bem desenvolvidas que ajudem o 

negócio a prosperar no caos, como propunha o título do livro de Tom Peters, Thriving on 

Chaos (1987). 
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5.7. Limitações do Estudo 

Dois principais aspectos devem ser destacados como limitantes do presente estudo: 

→ O modelo das Cinco Forças baseia-se na concepção de sistemas econômicos em 

equilíbrio, o que não ocorre na indústria analisada, dificultando a análise. 

Com efeito, se bem esta crítica tinha sido levantada por outros autores (vide Cap. 3.3.), mas 

segundo Porter não invalidava o modelo, certamente notamos que a aplicação do mesmo 

resulta bem mais complexa em ambientes em mutação do que em ambientes estáveis. A 

consolidação de um panorama claro da influência das diversas forças analisadas sofre pela 

avaliação diferente que as mesmas recebem das diversas fontes, que em muitos casos baseiam 

suas visões em momentos diferentes da história da indústria. Esta característica levou à 

necessidade de um esforço maior deste pesquisador no adequado direcionamento dos 

entrevistados para focar o momento presente, sem com isso influenciar a avaliação feita. 

Também implicou na necessidade de entender as variações que estão ocorrendo nas forças 

analisadas para poder compor um panorama completo de influências. 

Esta característica do estudo não pode ser mudada, mas não o invalida, já que a variação das 

forças é levada em consideração nas conclusões. 

 

→ A indústria analisada é muito heterogênea. 

O intuito inicial deste estudo era aplicar a análise das Cinco Forças à indústria constituída 

somente pelas agências de publicidade. Isto respondia ao interesse de examinar a situação 

geral deste tipo de negócios, nos quais encontravam-se sinais de conflito e mudanças fortes. 

Considerando a indústria neste formato, uma série de atividades de comunicação com o 

mercado, como marketing direto, promoção de vendas e outras, teriam sido classificadas 

como substitutos para os produtos da indústria. Ao considerar produtos de outras indústrias 

como substitutos, uma premissa básica é de que estes não concorrem habitualmente com os 

produtos da indústria considerada, mas existe o risco de que possam fazê-lo no futuro, 

dependendo de mudanças nas condições econômicas ou técnicas que permitissem isso (vide 

Cap. 3.2.6.).  
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Desde o primeiro momento nas entrevistas, ficou claro que a consideração de que a 

concorrência poderia vir a ocorrer era falsa: tais produtos já são concorrentes, e fortes, 

disputando o mercado lado a lado com as agências de publicidade. Os clientes da indústria 

estão, cada dia mais, desviando as verbas tradicionalmente direcionadas à publicidade para 

outras formas de comunicação. Resulta assim artificial a consideração da indústria integrada 

somente pelas agências, o que nos levou a ampliar os limites da mesma, abrangendo assim 

todos os tipos de comunicação que concorrem diretamente com as agências de publicidade. 

Chamamos a indústria, mesmo assim, de “indústria da publicidade”. 

A composição bastante heterogênea do grande conjunto de concorrentes presentes, então, 

trouxe uma dificuldade importante: toda avaliação feita das forças atuantes sobre a indústria 

tinha que ser, necessariamente, desdobrada em várias sub-análises. As forças se mostravam de 

forma diferente ao analisar um segmento ou outro, sendo a avaliação de uma força geral sobre 

a indústria muito mais difícil do que no caso de um conjunto homogêneo de concorrentes. 

Ao fazer uma análise crítica da pesquisa e das conclusões tiradas dela, não podemos deixar de 

notar que, mesmo sendo válidas estas últimas, a qualidade das avaliações poderia ser melhor 

se fosse feita uma análise individualizada para cada grupo de concorrentes, separando eles em 

“sub-indústrias” diferentes. O risco deste tipo de separação seria perder de vista alguns 

aspectos da interação entre os diversos concorrentes, mas ganhar-se-ia em profundidade de 

análise. Entendemos que esta não é uma recomendação feita pelo criador do modelo, Porter, 

mas poderia trazer melhor detalhe sobre a situação dos diversos setores. 

Outra forma de separar os concorrentes em categorias, a análise de Grupos Estratégicos, 

também desenvolvida por precursores de Porter, mas reforçada por ele no seu livro (1986), 

não traria maiores benefícios, já que tenderia a separar os concorrentes, independentemente 

do setor ao qual pertencessem, segundo as formas de atuação estratégica. Com isso teríamos 

grupos diferenciados dentro dos quais haveria concorrentes de todos os setores, mantendo 

assim a característica de mistura apontada. 

De todas formas, fica evidenciada a solidez da análise feita das forças competitivas, 

especialmente pela coincidência entre as opiniões dos entrevistados, assim como a 

comprovação, na prática de mercado, das conclusões que se podem tirar da análise. 
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5.8. Sugestões Para Futuros Estudos 

Em coincidência com a avaliação feita antes, sobre as limitações do estudo realizado, surge a 

idéia de que seria de interesse para a comunidade acadêmica, e especialmente para a 

comunidade de negócios, que fosse feita uma avaliação mais profunda das forças atuantes 

sobre a indústria da publicidade, nos moldes propostos no item anterior. A mesma poderia 

servir para entender melhor o cenário futuro de negócios que será enfrentado pelos diversos 

concorrentes, colaborando assim para uma melhor análise estratégica para a condução dos 

destinos de todos eles. Constituir-se-ia num elemento valioso para um planejamento 

estratégico de cada firma concorrente, abrindo os olhos dos dirigentes das mesmas para as 

mudanças iminentes, e permitindo que tracem estratégias que os tornem fortes o suficiente 

para sobreviver às mudanças em pauta. 

Sob outra ótica, já de um ponto de vista puramente acadêmico, durante o desenvolvimento da 

discussão teórica das bases históricas do modelo de Porter resultou evidente o poder de 

atração a pesadas críticas que os postulados do autor geraram (vide Caps. 2. e 3.). No seu 

livro estratégia Competitiva (1986), Porter desenvolveu dois grandes temas, associados um ao 

outro: o modelo das Cinco Forças, como forma de analisar as forças competitivas atuantes 

sobre uma indústria, e a tipologia das Estratégias Genéricas de Competição, derivadas do 

estudo das cinco forças e suas conseqüências sobre os negócios. Pela íntima relação entre os 

dois assuntos, esperar-se-ia que a academia passasse a “dissecá-los” de forma conjunta, 

testando sua validade de várias formas, propondo alternativas diferentes, confrontando as 

afirmações do autor das mais diversas formas. E pelo impacto criado na época no ambiente de 

estratégia, tanto acadêmico quanto gerencial, a quantidade e virulência das críticas que 

poderiam surgir seria muito grande. 

Não é isso que se observa. Os estudos acadêmicos centram-se, sobretudo, no ataque 

(principalmente) à tipificação das Estratégias Genéricas de Competição, sendo a principal 

crítica a aparente falta de base para a definição de estratégias “estanques”, com a 

recomendação, inclusive, de se evitar o meio termo (PORTER, 1986). Já os estudos sobre o 

modelo das Cinco Forças, e as eventuais críticas ao mesmo, são realmente escassas. O esforço 

que este pesquisador teve de realizar para encontrar autores que se referissem ao modelo foi 

muito superior ao que poderia se esperar de qualquer assunto levantado por Porter no 
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ambiente de estratégia empresarial. São realmente poucas as críticas feitas, e as mesmas são 

qualificáveis como “críticas leves”, quando não de simples revisões positivas. 

Qual é a razão desta diferença no tratamento de ambos temas? Será que o modelo – mais que 

um modelo, um formato ou seqüência de análise das forças competitivas – é tão sólido na sua 

concepção que não houve nenhum estudo acadêmico que pudesse encontrar falhas 

substanciais nele? Ou será que a atenção de todos os estudiosos de estratégia empresarial 

ficou concentrada naqueles postulados que maior impacto tiveram sobre a prática gerencial de 

estratégia nos negócios, ou seja, sobre a tipificação das Estratégias Genéricas de Competição, 

desviando assim a atenção para longe do modelo das Cinco Forças? 

Uma possível linha de estudo acadêmico neste tema poderia tentar descobrir as razões pelas 

quais ocorre esta diferença de tratamento. Ou poderia se testar o modelo em diversas 

situações reais para verificar se as conclusões tiradas da análise das forças – basicamente uma 

analise qualitativa – coincidem ao longo do tempo e em diversas indústrias com a evolução 

destas. 
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APENDICE A – Formulário para Entrevistas 

 

Análise da Indústria da Publicidade no Brasil 
 
 
A entrevista tem como objetivo o profundo entendimento das forças competitivas que atuam 
sobre a Indústria da Publicidade no Brasil, através dos parâmetros de avaliação do Modelo 
das Cinco Forças de Michael E. Porter. 
 
Empresa:         Data:      
 
Contato:          Cargo:      
 
Endereço:         Tel:      
 
__________________________________________________________________________ 
 
Esquema do modelo das Cinco Forças: 
 

 

Ameaça dos      novos entrantes 

Ameaça dos       substitutos 

CONCORRENTES
 DA INDÚSTRIA 

 
 
 
 
 
 

Rivalidade entre as
empresas presentes

SUBSTITUTOS 

COMPLEMENTADORES

ENTRANTES 
POTENCIAIS 

FORNECEDORES 
Poder de barganha 

 
dos fornecedores 

Poder de barganha 
 

dos compradores 

COMPRADORES 

 
 
___________________________________________________________________________ 
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ANÁLISE DETALHADA DAS FORÇAS 
 
1.  Risco de Novos Entrantes 
 
a) Existem entrantes potenciais que desejam entrar para concorrer nesta indústria? Seu 

número e qualidade fazem com que a indústria pareça: 
 
Muitos      Poucos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
b) Os entrantes potenciais são fortes o suficiente para entrar independentemente das 

dificuldades que existam para isso? A força dos entrantes potenciais torna a indústria: 
 
Fortes      Fracos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
c) Caso os novos entrantes decidam entrar, as reações de retaliação dos concorrentes já 

existentes serão fortes? A força das reações de retaliação esperadas torna a indústria: 
 
Fracas      Fortes 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
 
 
 
2.  Barreiras de Entrada 
 
a) Existem economias de escala importantes que dificultem a entrada de novos 

concorrentes? As economias de escala tornam a indústria: 
 
Baixas      Altas 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
b) Existe diferenciação do produto da indústria que dificulte a entrada de novos 

concorrentes? A diferenciação do produto torna a indústria: 
 
Pouca Diferenciação      Muita Diferenciação 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
c) Existem necessidades de capital importantes para a entrada de um novo concorrente? As 

necessidades de capital tornam a indústria: 
 
Baixas      Altas 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 
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d) Existem custos de mudança para os compradores da indústria que dificultem a entrada de 
novos concorrentes? Os custos de mudança tornam a indústria: 

 
Baixos      Altos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
e) Existem desvantagens de custo pela existência de know-how que é dificilmente 

reproduzível? As desvantagens de custo pela existência de know-how tornam a indústria: 
 
Baixas      Altas 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
f) Existem desvantagens de custo pela existência de acesso preferencial à mão de obra? As 

desvantagens de custo pela existência de acesso preferencial à mão de obra tornam a 
indústria: 

 
Baixas      Altas 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
g) Existem desvantagens de custo pela curva de aprendizado ou de experiência? As 

desvantagens de custo pela curva de aprendizado ou de experiência tornam a indústria: 
 
Baixas      Altas 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
 
 
 
3.  Rivalidade Entre os Concorrentes 
 
a) Os concorrentes são numerosos? O número de concorrentes torna a indústria: 
 
Muitos      Poucos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
b) Os concorrentes são bem equilibrados ou muito diferentes entre eles? As semelhanças ou 

diferenças entre os concorrentes tornam a indústria: 
 
Iguais      Diferentes 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
c) O crescimento da indústria é lento ou rápido? O crescimento da indústria a torna: 
 
Lento      Rápido 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 
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d) Os produtos da indústria se diferenciam entre si como para produzir custos de mudança 
para os compradores ou clientes? A diferenciação dos produtos, ou custos de mudança 
dos clientes, tornam a indústria: 

 
Não Diferenciados      Diferenciados 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
e) Os concorrentes têm estratégias muito diferentes? Ou muito parecidas? A convergência, 

ou divergência, das estratégias dos concorrentes tornam a indústria: 
 
Diferentes      Similares 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
 
 
 
4.  Barreiras de Saída 
 
a) Os custos fixos de saída de um concorrente que queira encerrar suas operações são altos? 

Os custos fixos de saída tornam a indústria: 
 
Altos      Baixos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
b) As empresas concorrentes mantém laços estratégicos com outros negócios que lhes 

impeçam sair do negócio? Os laços estratégicos dos concorrentes presentes tornam a 
indústria: 

 
Muitos Laços      Poucos Laços 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
c) As empresas concorrentes, pelo seu tamanho ou características, possuem problemas de 

informação tais que possam não perceber que seus negócios não são rentáveis? As 
barreiras de informação dos concorrentes atuais tornam a indústria: 

 
Mais Problemas      Poucos Problemas 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
d) As empresas concorrentes, pelas características dos seus acionistas, diretores ou 

funcionários, teriam dificuldades emocionais ou gerenciais para encerrar suas atividades 
se estas não fossem rentáveis? As barreiras emocionais ou gerenciais dos concorrentes 
atuais tornam a indústria: 

 
Mais Dificuldades      Poucas Dificuldades 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 
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5.  Substitutos – Risco de Substituição 
 
a) Existem produtos substitutos, atuais ou futuros, que possam atender as necessidades dos 

clientes da indústria de outras formas, com eventuais vantagens de custo ou 
diferenciação? Os produtos substitutos tornam a indústria: 

 
Muitos      Poucos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
 
 
6.  Compradores – Poder de Barganha 
 
a) Os compradores da indústria estão concentrados, ou adquirem grandes volumes em 

relação às vendas da indústria, ao ponto de exercerem um forte poder de barganha? O 
grau de concentração dos compradores, ou seus volumes de compras, tornam a indústria: 

 
Concentrados/Grandes      Esparsos/Pequenos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
b) Os compradores da indústria estão tão bem informados que apresentam um forte poder de 

negociação? O grau de informação dos compradores torna a indústria: 
 
Bem Informados      Pouco Informados 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
c) Os produtos adquiridos da indústria representam uma fração muito importante dos custos, 

ou das compras, dos compradores, ao ponto destes serem muito exigentes nas 
negociações? O impacto do custo das compras para os compradores e a exigência dos 
mesmos nas negociações tornam a indústria: 

 
Alto Custo      Baixo Custo 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
d) Os produtos da indústria são padronizados, ou pouco diferenciados, facilitando que os 

compradores troquem de fornecedor sem dificuldades? O grau de padronização, ou a falta 
de diferenciação dos produtos torna a indústria: 

 
Padronizados      Diferenciados 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
e) Os compradores da indústria enfrentam poucos custos de mudança ao trocar o produto de 

um fornecedor para outro? Os baixos custos de mudança na troca de fornecedor na 
indústria, tornam a indústria: 

 
Baixos/Poucos Custos      Altos/Muitos Custos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 
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f) Os produtos da indústria não são importantes para a qualidade dos produtos ou serviços 

dos compradores, facilitando a decisão de troca de fornecedor ou a decisão de prescindir 
dos mesmos? A pouca importância dos produtos da indústria para os compradores torna a 
indústria: 

 
Não Importantes      Muito Importantes 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
 
 
7.  Fornecedores – Poder de Barganha 
 
a) Os fornecedores da indústria estão mais concentrados que a mesma, sendo assim difícil 

negociar com eles por causa do tamanho relativo? O grau de concentração dos 
fornecedores torna a indústria: 

 
Concentrados      Esparsos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
b) Os fornecedores da indústria não podem ser substituídos por outros produtos ou serviços 

substitutos vindos de outras indústrias? O grau de disponibilidade de produtos substitutos 
torna a indústria: 

 
Sem Substitutos      Muitos Substitutos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
c) Os produtos ou serviços dos fornecedores são altamente diferenciados, ou provocam altos 

custos de mudança, fazendo que seja difícil trocar de fornecedores? O grau de 
diferenciação dos produtos ou serviços dos fornecedores torna a indústria: 

 
Mais Diferenciados      Pouco Diferenciados 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
d) Os fornecedores da indústria representam uma verdadeira ameaça de integração para 

frente, podendo vir a concorrer nesta indústria? A ameaça de integração para frente dos 
fornecedores torna a indústria: 

 
Grande Ameaça      Pequena Ameaça 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
e) Os fornecedores da indústria sentem que esta não representa uma ameaça de integração 

para trás, o que faria com que fossem dispensáveis? A ameaça de integração para trás da 
indústria torna a mesma: 

 
Pequena Ameaça      Grande Ameaça 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 
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f) Os fornecedores da indústria são importantes para a qualidade dos produtos ou serviços 

da mesma? A importância dos fornecedores para a qualidade dos produtos ou serviços da 
indústria torna a mesma: 

 
Muito Importantes      Pouco Importantes 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
g) O custo total dos produtos ou serviços dos fornecedores é muito significativo para a 

indústria, fazendo com que a indústria deva negociar os fornecimentos com extremo 
cuidado? O custo total dos produtos ou serviços dos fornecedores torna a indústria: 

 
Custo Alto      Custo Baixo 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
h) Os fornecedores são muito importantes para o lucro da indústria? A importância dos 

fornecedores para o lucro da indústria torna a mesma: 
 
Muito Importantes      Pouco Importantes 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
i) A mão de obra representa um fornecimento difícil de obter, que por isso apresenta um 

alto poder de barganha? O poder de barganha da mão de obra torna a indústria: 
 
Alto Poder de Barganha      Baixo Poder de Barganha 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
 
 
8.  Governo 
 
a) Os governos representam algum tipo de influência positiva / negativa para a indústria? A 

influência dos governos torna a indústria: 
 
Influência Negativa      Influência Positiva 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
 
9.  Complementadores 
 
a) Existem outras indústrias ou empresas que atuem como complementadores, facilitando as 

vendas, ou as compras, ou a produção da indústria, de formas a aumentar o tamanho total 
do negócio da indústria? A existência. ou não, de complementadores torna a indústria: 

 
Poucos      Muitos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 
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b) Os complementadores são concentrados, ao ponto de representar uma força que diminua a 
rentabilidade da indústria ao exercer seu poder de negociação? A concentração dos 
complementadores torna a indústria: 

 
Concentrados      Esparsos 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
c) Os custos enfrentados pelos compradores para trocar de produto entre concorrentes da 

indústria, em comparação com o custo para trocar de produto entre os complementadores, 
fazem com que seja mais fácil trocar o produto da indústria que o produto dos 
complementadores? Os custos relativos de mudança dos compradores entre os produtos 
da indústria e os dos complementadores tornam a indústria: 

 
Maior Custo Entre Complementadores    Maior Custo Entre Concorrentes 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
d) Os produtos dos complementadores podem ser utilizados separadamente dos produtos da 

indústria, ou os complementadores dependem dos produtos da indústria para poder 
vender seus produtos? A facilidade de separação dos produtos dos complementadores 
torna a indústria: 

 
Independem      Dependem da Indústria 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
e) Os produtos dos complementadores exercem um poder de atração sobre os compradores 

maior que o poder de atração dos produtos da indústria? As diferenças de atração entre a 
indústria e os complementadores tornam a indústria: 

 
Alto      Baixo 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
f) Os complementadores podem se integrar, para trás, para frente ou lateralmente, passando 

a prescindir dos produtos da indústria, com maior facilidade que a indústria se integrar de 
forma a prescindir dos complementadores? A ameaça de integração assimétrica dos 
complementadores torna a indústria: 

 
Alta Ameaça de Integração      Baixa Ameaça de Integração 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 

 
g) A taxa de crescimento dos negócios da indústria e dos complementadores é satisfatória 

para estes? Ou sentem-se pressionados a procurar caminhos independentes para crescer 
mais? A taxa de crescimento dos negócios conjuntos dos complementadores e da 
indústria torna a indústria: 

 
Baixo Crescimento      Alto Crescimento 

 □ Muito pouco atrativa □ Pouco atrativa □ Neutra □ Apenas atrativa □ Muito atrativa 
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APENDICE B – Esquema de Composição da Indústria 

 

Para unificar critérios de composição da indústria da publicidade junto aos entrevistados, foi 

apresentado aos mesmos um esquema com a indicação dos principais componentes potenciais 

das seis forças a analisar, de acordo com o esquema mostrado a seguir. 

 

A Indústria da Publicidade no Brasil 
 

• Agências de publicidade de todos os tipos 
(multinacionais, nacionais, de espectro 
amplo, focadas, grandes, pequenas, 
regionais, globais, etc.)  

• Empresas de Marketing Direto 
• Empresas de Promoção de Vendas 
• Agências de Relações Públicas 
• Agências de Patrocínio 
• Media brokers ou Media Buying Agencies 
• Representantes de Mídia  
• Empresas de Marketing Direto 
• Empresas de Promoção de Vendas 
• Agências de Relações Públicas 
• Agências de Marketing Cultural 

CONCORRENTES 

• Anunciantes/Clientes 

COMPRADORES 

COMPLEMENTADORES 

• Mídia de todos os tipos 
(inclusive Internet) 

• Mercado de trabalho 
• Equipamentos e suprimentos 

em geral 
• Media brokers ou Media 

Buying Agencies  
• Prestadores de Serviços 

diversos 
• Produtoras de Som/Imagem 
• Gráficas 

FORNECEDORES 

• Agências estrangeiras não presentes no 
Brasil 

• Empreendedores locais egressos de 
empresas da indústria 

• Capitais Nacionais oriundos de outras 
indústrias (p.ex. Marketing Direto, 
Promoção, etc.) 

• Capitais Internacionais oriundos de outras 
indústrias 

NOVOS ENTRANTES 

SUBSTITUTOS 

• Consultorias de Marketing 
• Compradores? 
• ??? 

• Consultorias de Mídia? 
• Consultorias de Marketing? 
• Media brokers ou Media 

Buying Agencies?  
• Representantes de Mídia?  
• Bureau de Criação? 
• Bureau de Internet? 
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