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RESUMO 

 

As transformações promovidas pelas tecnologias digitais estão impactando diretamente os 

modelos de negócios tradicionais em diversas indústrias. Esse cenário disruptivo proporcionado 

pela tecnologia inverteu, em alguns casos, a lógica do pensamento estratégico, de forma que 

muitas indústrias tivessem que se adaptar rapidamente a novos entrantes e modelos de negócio. 

Um fenômeno contemporâneo vem se repetindo onde observamos que muitos dos tradicionais 

complementadores (na visão do modelo das cinco forças de Michael Porter) em determinadas 

indústrias estão se tornando concorrentes destas próprias indústrias (“Completitors”). Esse 

fenômeno desperta especial interesse, pois, devido a sua contemporaneidade, a literatura 

acadêmica ainda não aborda ou registra casos semelhantes e, principalmente, analisados à luz 

do pensamento estratégico. Apesar de se repetir em diversas indústrias, particularmente, em 

telecomunicações este fenômeno tem impacto significativo na estrutura da indústria e 

relevância futura dos negócios. 
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ABSTRACT 

 

 

The transformations promoted by digital technologies are directly impacting traditional 

business models in various industries. This disruptive scenario provided by technology in some 

cases reversed the logic of strategic thinking, so that many industries had to adapt quickly to 

new entrants and business models. A contemporary phenomenon is being repeated where we 

observe that many of the traditional complements (in the view of Michael Porter's five-forces 

model) are becoming competitors in certain industries ("Completitors"). This phenomenon 

arouses special interest because, due to its contemporaneity, the academic literature does not 

yet address or register similar cases and, mainly, analyzed in the light of strategic thinking. 

Although it is repeated in several industries, particularly in telecommunications, this 

phenomenon has a significant impact on the structure of the industry and the future relevance 

of the business.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: strategy; complements; business models; telecommunications; digital; innovation; 

Porter´s five-forces; completitors; equals’ strategy. 
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LISTA DE CONCEITOS 

BANDA LARGA (Broadband): forma de acesso rápido à internet, como acesso via cabo, 

ADSL, fibra, satélite, etc. 

BIG DATA: conjuntos de dados muito amplos e complexos sobre hábitos de consumo não 

processados por sistemas comuns. Mais do que seu volume, a importância do Big Data é a 

análise que as empresas fazem desses dados de forma a obter insights que levam a melhores 

decisões e direções estratégicas de negócio. 

BUNDLES – múltiplos serviços e/ou equipamentos vendidos conjuntamente como um pacote. 

OVER-THE-TOP (OTT): provedor de vídeo (grátis, pago, on demand, ao vivo, streaming, 

download etc.) que utiliza a rede de banda larga de qualquer provedor de internet para entregar 

seu conteúdo ao usuário final. 

REDES NGN (Next Generation Networks) – estruturas de rede de telecomunicações que provê 

todos os serviços (voz e dados) em uma única estrutura e encapsuladas no formato de pacotes 

do protocolo IP. 

SHARE OF WALLET – o parcela que uma empresa, negócio ou produto consegue capturar dos 

gastos totais de um consumidor.  

STREAMING: forma pela qual se transmite, em geral, vídeo sem armazenar as informações no 

computador do usuário, não ocupando espaço. O usuário recebe as informações e a mídia é 

reproduzida na medida em que chega ao destino final. 

VIDEO ON DEMAND (Vídeo sob demanda): serviço que permite aos consumidores escolher e 

determinar os horários e os programas que desejam assistir, conforme acervo disponível.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As empresas de telecomunicações estão em uma encruzilhada que ameaça a sua 

continuidade. Para permanecerem sustentáveis economicamente precisam mudar seus modelos 

de negócio rapidamente, de forma a não perderem a relevância no atual cenário de convergência 

digital. As mudanças das redes de telefonia fixa e móvel para o padrão IP (Internet Protocol) e 

redes de nova geração – Next Generation Networks (NGN) -, alteraram globalmente o ambiente 

de negócios e os hábitos de consumo digitais daqueles que se utilizam dela para lazer ou 

negócios.  

Tendo a internet como maior expoente, muitas indústrias tradicionais já sofreram 

impactos significativos em seus modelos de negócio como, por exemplo, música, filmes e 

notícias. Recentemente, muitas empresas começaram também a expandir seus negócios para se 

tornarem competidoras nos segmentos em que, outrora, eram apenas complementadoras (ex.: 

Google Fiber e Phone - Pixel, Apple Car, Tesla, etc.). 

Neste movimento, essas empresas levam características antes não encontradas nas 

empresas concorrentes tradicionais, remodelando o mercado e, em alguns casos, os próprios 

modelos de negócio das empresas incumbentes. 

Este fenômeno, proporcionado substancialmente pela tecnologia, não está explicitado no 

modelo das Cinco Forças de Porter. Principalmente, porque essas empresas não possuem 

características de “Novas Entrantes” ou “Substitutas”, sendo, efetivamente, novos elementos 

de mudança e competição no mercado. Desta forma, precisamos entender e caracterizar como 

este fenômeno influencia a indústria e seus competidores incumbentes à luz da teoria das Cinco 

Forças de Porter.  

Diante do exposto, surge a questão que este trabalho buscará elucidar: apresentar e 

esclarecer esse fenômeno, por meio de um conjunto de constatações que denominamos 

“Estratégia dos Iguais”, bem como propor iniciativas para enfrentar as mudanças de 

paradigmas provocadas nesses mercados. 
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1.1 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O advento das redes NGN trouxe enormes benefícios para os usuários e empresas de 

telecomunicações, principalmente, pela convergência e rápida adoção de diversas tecnologias. 

Neste processo, observamos também um aumento significativo na qualidade dos serviços e na 

velocidade de transformação do ambiente de negócios de diversas indústrias. 

Por outro lado, estes efeitos levaram também à criação de diversos outros negócios 

digitais que atualmente ameaçam o status quo das operadoras de telecomunicações e seus 

tradicionais modelos de negócio. 

A indústria de telecomunicações não apresentou, ao longo das últimas décadas, 

inovações relevantes que garantissem uma diferenciação estratégica de seus negócios. Àquelas 

apresentadas aqui são advindas principalmente de fornecedores (Rede, Tecnologia e Devices) 

que investem no desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento das existentes. Neste 

contexto, podemos considerar a telefonia móvel e as redes convergentes como as duas grandes 

inovações recentes no setor. A primeira ocorreu, na década de 80 e a segunda, no início da 

década de 00, porém, com adoção retardada pelas operadoras (devido aos grandes investimentos 

realizados à época para o desenvolvimento de suas redes móveis). 

Pelo lado dos serviços, o core business de uma operadora de Telecomunicações, estes 

não sofrem renovações significativas há muito tempo. Os serviços prestados estão inalterados 

e calcados atualmente no conceito de quadri play (voz, dados, móvel e tv).  O conceito quadri 

play foi uma primeira tentativa de combater o advento dos conteúdos OTT (Over the Top) pela 

revenda própria dos mesmos (ex.: canais de TV), no entanto, sem entender o real impacto que 

os novos negócios digitais trariam para a capacidades tecnológicas acumuladas das operadoras. 

A tentativa de oferecer serviços de conteúdo em pacotes (bundles) trouxe, no fim, um custo 

operacional elevado que não se traduziu proporcionalmente nas receitas e, principalmente, na 

transformação de seus modelos negócio para fazer frente aos novos competidores digitais, tendo 

sido apenas uma forma de tentar enfrentar a concorrência com as capacidades acumuladas 

existentes e sem os esforços para aquisição das novas capacidades para fazer frente àquelas 

trazidas pelos novos competidores. 

Os fornecedores de conteúdo demandam e utilizam cada vez mais capacidade de 

transmissão (bandwith), seja pela sofisticação (ex.: Apps) seja pela qualidade e forma dos 

conteúdos transmitidos (ex.: streaming, VOD).  
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Da mesma forma, órgãos e agências reguladoras implementam regulamentos que, de 

certa forma, comoditizam os serviços em favor de comparações e reduções de custo.  Essas 

reduções de receitas, provenientes de políticas governamentais, limitam a capacidade de 

investimento das operadoras. 

Os usuários também têm um papel relevante neste processo. Isto porque deixaram de 

perceber o valor agregado nos serviços prestados. Atualmente, ao mesmo tempo em que 

demandam cada vez mais alta qualidade (velocidade e latência) e disponibilidade (a qualquer 

tempo em qualquer lugar), também demandam baixo custo do serviço (múltiplos competidores 

com baixa diferenciação). 

Desta forma, como podemos observar no quadro abaixo, as operadoras de 

telecomunicações sofrem pressões constantes de diversos e importantes stakeholders na 

indústria. Estas pressões, aliadas ao baixo nível de inovação e diferenciação, bem como à baixa 

capacidade tecnológica acumulada para competir e se diferenciar nos mercados digitais, as 

colocam em uma situação sensível e que compromete seriamente o futuro dos seus negócios. 

 

 

Figura 1: Principais stakeholders do mercado de telecomunicações 

Fonte: Elaboração própria  
 
 

Os tradicionais provedores de conteúdo começam a oferecer concorrência direta às 

operadoras de telecomunicações. Estes stakeholders, além de desempenharem uma pressão 

concorrencial, passam a competir também na prestação de serviços similares aos das 

operadoras. Dois casos emblemáticos, amplamente discutidos na indústria, exemplificam esta 

mudança de papéis (de complementadores para competidores) referem-se aos produtos 

recentemente lançados pela Google: Fiber e Fi. 
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A Google já havia desenvolvido seu próprio smartphone (telefonia móvel) e, 

aproveitando-se dos regulamentos existentes, recentemente lançou uma operadora virtual 

(MVNO – Mobile Virtual Network Operator) nos Estados Unidos para fazer frente às 

operadoras daquele país (Project Fi).  Pouco tempo antes, a Google resolveu investir em fibra 

ótica para levar internet de alta velocidade aos lares americanos. Com o lançamento da Google 

Fiber, espera-se que o padrão da indústria em FTTH (Fiber To The Home) seja elevado 

rapidamente, em função dos baixos preços e altas velocidades ofertadas. 

Atualmente, todas as operadoras passam por processos de readequação dos seus 

modelos de negócio. O grande desafio é identificar um modelo de negócio que possa fazer 

frente ao avanço dos competidores digitais, ao mesmo tempo que preserve e otimize o grande 

capital investido em infraestrutura de redes ao longo dos anos. 

Implementar este modelo não será tarefa fácil, pois, irá requerer das operadoras a 

aquisição e absorção de novas capacidades para fazer frente aos seus novos competidores.  

Principalmente, considerando o grau de evolução desses competidores, as lacunas a serem 

preenchidas e o grau de sofisticação dessas capacidades que colocam as operadoras em uma 

condição de latecomers nesses mercados. 

Entendemos que existem caminhos que podem ser percorridos para diminuir o gap de 

capacidades existentes. A literatura (KIM, 1997) nos evidencia sucessos e fracassos que podem 

ser utilizados para desenhar um road map viável e consistente que promova a adequação ou 

substituição do modelo de negócio existente. 

Para enfrentarem os desafios e a concorrência em seus mercados, as operadoras de 

telecomunicações devem implementar profundas transformações em seus modelos de negócio 

e gestão. Estas mudanças passarão necessariamente por rupturas no modelo existente e pela 

aquisição de novas capacidades que forneçam o diferencial competitivo necessário à 

manutenção e relevância dos negócios. 

Atualmente, o modelo de negócio de telecomunicações está baseado na prestação de 

serviços de comunicações. Para tal, faz-se necessário grandes investimentos em infraestrutura 

de redes. No entanto, conforme mencionamos anteriormente, estes serviços perderam valor na 

perspectiva dos usuários enquanto novos serviços digitais são cada vez mais demandados pelo 

alto valor agregado dos antigos complementadores. Estes complementadores, na visão 

tradicional de Porter (2008), se tornam competidores neste novo mercado, trazendo novas 

capacidades e valores que afetam profundamente o modelo de negócio vigente nas operadoras 

de telecomunicações. 
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A proposta de uma estratégia, a qual denominamos temporariamente de “Estratégia 

dos Iguais”, visa identificar o fenômeno e propor estratégias de negócio para igualar suas 

capacidades aos dos complementadores que se tornam seus competidores em determinadas 

indústrias, segundo as definições do modelo das cinco forças de Porter. 

No caso específico do mercado de telecomunicações, esta é uma realidade bastante 

discutida, porém, sem modelos teóricos ou práticos ainda efetivamente apresentados pela 

Academia ou os Agentes do mercado. A natureza da competição em uma indústria é alterada 

pela introdução de novas capacidades e formas de competição, bem como por inovações 

tecnológicas que remodelam a natureza desta competição (PORTER, 2008). 

A “Estratégia dos Iguais” pretende apontar que, quando complementadores se tornam 

competidores em determinado mercado, produz-se transformações profundas na estrutura da 

indústria, natureza das capacidades tecnológicas acumuladas dos competidores incumbentes 

(nas duas camadas), no próprio mercado e modelo de negócio existente.  

Com a apresentação do tema e a questão de pesquisa descrita, o objetivo geral e os 

objetivos específicos poderão ser definidos. 

 

Objetivo Geral 

Demonstrar como as indústrias e as empresas nelas inseridas são transformadas 

quando complementadores se tornam competidores, atualizando os princípios das Cinco Forças 

de Porter. 

 

Objetivo Específico 

Identificar e descrever o fenômeno das transformações de complementadores em 

competidores no mercado de telecomunicações e os impactos causados por estes tanto no 

mercado quanto nas empresas incumbentes.  

 

Objetivo Secundário 

Propor a adoção de estratégias e prever quais os impactos na teoria das Cinco Forças 

descrita por Porter. 
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1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

Considerando a relevância, abrangência e impacto da indústria de telecomunicações 

no desenvolvimento da economia e avanços tecnológicos, faz-se necessário um estudo sobre as 

transformações vigentes nos modelos de negócio e estrutura da indústria. Este estudo visa 

fornecer insumos aos gestores e estrategistas das operadoras de telecomunicações, estudantes e 

pesquisadores para a adequação dos modelos de negócio das operadoras brasileiras de modo a 

atender às necessidades atuais e futuras de seus usuários. Adicionalmente, o estudo visa propor 

um modelo de serviços e segmentação de mercado atualizado, de acordo com o impacto das 

variáveis avaliadas neste estudo. 

 

1.3 - METODOLOGIA 

 

O fenômeno dos complementadores se tornando competidores é recente e ainda sem 

estudos representativos que, não somente o registrem, descrevam ou encaixem no arcabouço 

teórico atual, mas produzam alguma análise quanto à sua natureza sob a ótica do pensamento 

estratégico. Este fenômeno, proporcionado substancialmente pela rapidez e escala dos avanços 

tecnológicos, ainda está em processo de consolidação e carece de uma base de dados históricos 

para análises quantitativas. 

Diante da contemporaneidade e ausência de dados estruturados sobre o fenômeno que se 

pretende descrever, porém considerando a experiência profissional do autor em quase 20 anos 

como consultor de gestão de negócios, obtida por meio da posição privilegiada na realização 

de projetos em importantes players da indústria de telecomunicações, mídia e tecnologia 

(TMT), optou-se por utilizar o método qualitativo fenomênico (KAUARK, 1998). Isto, porque: 

 

prevê a coleta de dados a partir de interações sociais e sua análise a 

partir da hermenêutica do pesquisador (KAUARK, 1998). 

 

A partir do entendimento de Gil (2002) e Vergara (1998) quanto aos fins e aos meios, e 

considerando os objetivos deste estudo e as características do objeto desta dissertação, nos 

parece adequado classificá-la como exploratória e, ao mesmo tempo, descritiva. 
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Exploratória porque o ponto de partida foram suposições advindas de observações 

práticas do fenômeno feitas pelo autor da presente dissertação no ambiente empresarial, bem 

como a revisão preliminar da literatura disponível sobre o tema. Não foram encontrados 

resultados de estudos que procurassem analisar a interconexão entre o fenômeno e o conceito 

teórico sobre a mudança no papel dos complementadores. Foi utilizada, ainda, a visão descritiva 

para proporcionar ao leitor uma melhor compreensão sobre o fenômeno, bem como o contexto 

sobre o qual este se desenvolve. 

Segundo Vergara (1998, p.45), a pesquisa exploratória “é realizada em área onde há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado” e a descritiva expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações entre variáveis e definindo sua 

natureza. A autora menciona também que a pesquisa não tem o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.  

Ainda, segundo Gil (2002): “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito (...) Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

 

- COLETA DE CONTEÚDO 

 

Para a realização deste estudo, utilizamos diversas fontes para a coleta do respectivo 

conteúdo de natureza bibliográfica e documental. O estudo, com base em natureza bibliográfica 

e documental, tem como fundamento conceitual a identificação do conhecimento já disponível 

sobre o tema (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Desta forma, desenvolvemos primeiramente uma análise teórica por meio da revisão 

bibliográfica, envolvendo livros, teses e dissertações e que teve como objetivo levantar os 

principais autores que sustentam o pensamento estratégico, bem como o papel dos 

complementadores nas relações de mercado e na formulação estratégica. Isto porque a análise 

do fenômeno será feita à luz dos conceitos e teorias já estudadas, visando identificar seu registro 

prévio na literatura. 
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Para embasar tópicos referentes ao fenômeno em si, indústrias analisadas e aos objetivos 

a serem estudados utilizamos dados documentais, oriundos de periódicos, jornais, revistas, 

relatórios e estudos de empresas de consultoria e documentos online identificados por meio de 

pesquisa aos sítios correspondentes. A análise documental seguiu as seguintes etapas de leitura 

sugeridas por Lakatos e Marconi (2003): 

 

- Preliminar – familiarização com o material coletado por meio de uma leitura rápida para 

determinar se os conhecimentos pesquisados estão sendo abordados no mesmo; 

 

- Seletiva – identificação dos conteúdos pertinentes ao objeto da pesquisa visando 

selecionar as informações mais importantes do texto relacionadas com a natureza do tema em 

estudo. 

 

- Reflexiva – reconhecimento e avaliação das informações centrais dos textos que 

determinem o que o autor pensa sobre o assunto e porque faz determinadas afirmações. 

 

- Interpretativa – interação dos conteúdos obtidos com o referencial teórico buscando 

relacionar a argumentação teórica ou associação de ideias para propor uma solução ao problema 

em estudo. 

 

Desta forma, buscamos sistematizar as análises para endereçar os objetivos pretendidos 

com este estudo: i) identificação e entendimento das principais correntes do pensamento 

estratégico e suas características; ii) o papel atribuído aos complementadores nestas correntes; 

iii) o registro na literatura disponível sobre o fenômeno dos complementadores se tornando 

competidores e a existência de respectivo endereçamento teórico; iv) respostas estratégicas 

possíveis ao fenômeno. 

 

- LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Todo o estudo de natureza exploratória apresenta limitações quanto à possibilidade de 

abordar a totalidade dos fatores que podem afetar o seu resultado. Destacamos que o fato de 

abordarmos um fenômeno contemporâneo, complexo e dinâmico não nos permite uma 

apreensão linear e objetiva da análise. Este estudo procurou identificar e registar o fenômeno 
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em algumas indústrias onde o autor possui maior familiaridade (principalmente, 

telecomunicações) e onde as informações para análise estão disponíveis para a sistematização 

de um estudo científico.  

Da mesma forma, espera-se que os resultados obtidos possam ser extrapolados para 

outras indústrias, porém, isto requer análises específicas em relação aos seus contextos de 

negócio e respectivas estruturas de indústria. O fenômeno descrito pode ser observado em 

diversos países, considerando principalmente a escala global proporcionada pela internet e seus 

incumbentes digitais. Assim, análises de contexto local podem ser impactadas por 

características sociais, econômicas, políticas, regulatórias e financeiras específicas que não são 

contempladas neste estudo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os objetivos deste capítulo são apresentar e aprofundar as teorias que serão utilizadas 

como referência para este estudo, principalmente diante das diversas possibilidades de 

abordagem sobre o assunto. É importante entendermos a evolução do pensamento e os diversos 

ângulos sobre os quais podem ser observados os aspectos relacionados à vantagem competitiva. 

Assim, apresentamos a seguir as principais correntes do pensamento que fundamentam os 

estudos sobre a vantagem competitiva. Nesta dissertação, procuramos acrescentar elementos 

que complementem estes estudos e possibilitem uma melhor compreensão dos fenômenos 

ocasionados pelo avanço tecnológico e propiciem alternativas para o desenvolvimento de 

estratégias para aumentar a vantagem competitiva das empresas em seus mercados. 

A divisão deste referencial teórico nas quatro seções converge com as teorias que serão 

aplicadas para a consecução dos objetivos propostos na formulação da hipótese deste estudo da 

seguinte forma: 

 

- Modelos teóricos sobre a vantagem competitiva; 

- O modelo das Cinco Forças de Porter; 

- Respostas estratégicas à inovação nos modelos de negócio; 

- Inovação, absorção e acumulação de capacidades tecnológicas; 

 

2.1 OS MODELOS TEÓRICOS SOBRE A VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Para entendermos a evolução e a aplicação da estratégia nos mercados e organizações, 

precisamos avaliar também a evolução do pensamento e seus respectivos modelos em duas 

correntes do estudo empresarial: vantagem competitiva e mudança organizacional. Embora 

sejam temas que tiveram origens distintas e caminhos paralelos ao longo de suas existências, 

as constantes e cada vez mais rápidas mudanças socioeconômicas, organizacionais, 

tecnológicas e nas estruturas e integrações de mercados tendem a forçar uma intersecção entre 

essas duas correntes (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

As abordagens conceituais, normalmente utilizadas para o estudo da origem da 

vantagem competitiva e que consideram unicamente a firma como seu objeto de análise, podem 

ser agrupadas da seguinte forma:  
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- Exógena – Atribuem a vantagem competitiva como o resultado de um 

posicionamento das organizações em seus mercados, concorrência e estrutura da indústria; 

 

- Endógena – Atribuem a vantagem competitiva como o resultado das próprias 

organizações, ou seja, oriunda de seus esforços internos em busca da competitividade. 

 

Portanto, a dualidade exógena e endógena da natureza de uma firma tem impacto direto 

na formulação de suas estratégias, fazendo com que se transforme em um esforço contínuo de 

adaptação às diferentes forças e mudanças nestes ambientes.  

Desta forma, segundo Vasconcelos e Cyrino, as teorias de estratégia podem ser 

representadas e agrupadas conforme o gráfico abaixo: 

 

 

Quadro 1: AS CORRENTES EXPLICATIVAS DA VANTAGEM COMPETITIVA 

FONTE: ADAPTADO DE VASCONCELOS E CYRINO, 2000 

 

- Modelo SCP 

 

A vantagem competitiva precisa ser analisada também pelo ângulo concorrencial. 

Neste sentido, um dos modelos mais utilizados para esta análise foi desenvolvido por Edward 

Mason e Joe Bain para avaliar a estrutura, o comportamento e a performance das firmas. Este 

modelo, denominado Modelo SCP (Structure, Conduct, Performance), pressupõe que os 

resultados obtidos pelas Firmas advêm diretamente de suas estratégias concorrenciais (custos, 

fixação de preços, tamanho da concorrência, diferenciação nos produtos, etc.) que, por sua vez, 

são afetadas pela estrutura da indústria onde estão inseridas. 
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 - Análise de Posicionamento 

 

Na década de 90, ao descrever o seu modelo de posicionamento, Porter corrobora a 

visão descrita no modelo Mason e Bain quanto à unidade de análise da indústria, ao contrário 

da firma, ao dizer “the basic unit of analysis in a theory of strategy must ultimately be a 

strategically distinct business or industry” (PORTER, 1991, p. 99).  

Porter afirma ainda que o posicionamento na estrutura industrial é determinante no 

sucesso ou fracasso obtido pela firma ao dizer: 

 

 at the broadest level, firm success is a function of two areas: the 

attractiveness of the industry in which the firm competes and its relative 

position in that industry. Firm profitability can be decomposed into an 

industry effect and a positioning effect. Some firm successes come 

almost wholly from the industry in which they compete (PORTER, 

1991, p.100). 
 

Mais a frente, Porter adiciona ao seu conceito de vantagem competitiva a noção de 

atividade que se constitui na unidade básica para a análise de uma firma. Desta forma, a 

configuração interna das atividades de uma firma irá, de certa forma, influenciar a sua estratégia 

empresarial. Assim, segundo Porter, a vantagem competitiva é o resultado direto da eficiente 

realização de atividades para a obtenção de menores custos ou da capacidade de organizar estas 

atividades de maneira diferenciada para a geração de valor diferenciado para os seus clientes. 

 

- Teoria dos Recursos 

 

Nos anos 80, com o que se convencionou chamar de Teoria dos Recursos, surge uma 

proposição alternativa à estrutura industrial como unidade de análise para a vantagem 

competitiva. Esta teoria apresenta os recursos e competências desenvolvidas e controladas pela 

empresa como sendo os elementos fundamentais para a análise da vantagem competitiva. A 

estrutura da indústria é apresentada apenas na forma do contexto onde esses recursos e 

competências irão desempenhar seu papel competitivo. Esses “feixes de recursos” (tangíveis e 

intangíveis) (WERNERFELT, 1984 apud VASCONCELOS; CYRINO, 2000) e competências 

são também vistos como elementos raros e de difícil ou demasiadamente onerosa substituição 

ou imitação (BARNEY, 1991, 1997, apud VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 
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A economista Edith Penrose (VASCONCELOS; CYRINO, 2000) acrescentou a 

perspectiva da firma como uma entidade administrativa dotada de um conjunto de recursos, ao 

invés de simplesmente uma unidade transformadora de insumos em produtos. Em seu trabalho, 

emerge novamente a importância dos fatores exógenos e endógenos, porém, dessa vez 

intimamente relacionados à disponibilidade e possibilidades de recursos de uma firma. A busca 

constante pela utilização mais eficiente do seu “feixe de recursos” determinaria a liderança de 

umas firmas em detrimento de outras, em suas estruturas industriais.  

Outra grande contribuição feita à teoria dos recursos teve origem na escola de design 

estratégico, e também considera os fatores exógenos e endógenos na análise da vantagem 

competitiva. A análise conhecida como SWOT (do inglês, Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças), considera os fatores externos (oportunidades e ameaças) e internos (forças e 

fraquezas) na identificação, avaliação, seleção e/ou combinação e aplicação dos recursos no 

aumento da competitividade de uma firma. 

Atualmente, os dois postulados que fundamentam a teoria dos recursos indicam que as 

firmas buscam constantemente aprimorar a sua performance econômica e que a aplicação dos 

seus respectivos recursos é determinante nesta performance (FOSS, 1997 – pág. 4).  No entanto, 

a utilização dos recursos como fonte de diferenciação (fatores endógenos) rompe com as teorias 

que utilizam a estrutura da indústria (fatores exógenos) como elemento de vantagem 

competitiva. Isto porque não basta somente a uma firma gerar produtos ou serviços 

comercializáveis, mas também fazê-los com o tipo de diferenciação que gere valor aos seus 

clientes. 

Esta ruptura tem impacto também no entendimento sobre o papel da concorrência nos 

mercados, pois, passamos de uma simples concorrência entre produtos para uma complexa 

concorrência entre recursos e competências. Adicionalmente, considerando que as firmas não 

terão acesso aos recursos de maneira isonômica, bem como sua natureza escassa e limitada, 

observam-se diferenças de performance em função das disponibilidade e acesso aos mesmos. 

Desta forma, o acesso, utilização e capacidade de transformação dos recursos em 

elementos geradores de valor para seus clientes é um fator decisivo na vantagem competitiva 

das firmas e, consequentemente, nos seus respectivos resultados financeiros e operacionais. 

Assim, as firmas também procuram isolar seus recursos essenciais da concorrência, evitando o 

acesso e transformação dos mesmos em ameaças aos seus diferenciais competitivos. 
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Adicionalmente, as decisões efetuadas pelos gestores quanto à aplicação dos recursos 

estariam intimamente relacionadas com as decisões no presente, impondo restrições ao 

conjunto de opções disponíveis. Assim, “the past embedded in the current organizational 

structure and systems, itself determines the strategic opportunities of the present” (NANDA, 

1996, apud VASCONCELOS; CYRINO, 2000). Isto é particularmente importante para 

entendermos o impacto na agilidade das organizações para adaptar-se às mudanças impostas 

por seus concorrentes.  

Por fim, a teoria dos recursos apresenta uma nova opção de análise estratégica ao 

atribuir papel secundário para o classicismo da análise do mercado (fatores externos) e utilizar 

os recursos e competências (fatores internos) como fonte primária para a análise da vantagem 

competitiva e formulação da estratégia de uma firma. As tecnologias emergentes, inovação, 

dinamismo e o alto grau de incerteza também tem impacto direto na busca pela diferenciação, 

demandando uma constante evolução e adaptação na formulação estratégica das firmas em um 

mercado (SCHUMPETER, 1982). 

 

- Escola Austríaca 

 

A escola austríaca, formada por economistas como Menger, Von Mises, Hayek, 

Kirzner e Schumpeter, (VASCONCELOS; CYRINO, 2000) consideram a dinâmica da 

empresa, mercados e concorrência como elementos da vantagem competitiva. Os processos de 

mudança e inovações são privilegiados como fator de análise e transformação em detrimento 

da estrutura da indústria descrita por Porter. Para esta escola, as firmas obterão vantagens 

competitivas quando alocarem seus recursos na busca e exploração de oportunidades, gerando 

novos arranjos econômicos e sustentando lucros maiores por mais tempo (antes da chegada da 

concorrência). No entanto, assumindo que todos as firmas de um mercado estarão em constante 

busca de novas oportunidades para exploração, o mercado se tornará também permanentemente 

volátil, com alto grau de incerteza e disputa por recursos. 

O arcabouço teórico da escola austríaca foi agrupado por Vasconcelos e Cyrino (2000) 

da seguinte forma: 

 - Processos de mercado; 

 - Papel do empreendedor; 

 - Heterogeneidade das firmas; e 
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 - Fatores não observáveis. 

 

Os processos de mercado foram descritos, resumidamente, por Kirzner da seguinte 

forma: 

 

 - Competição – a concorrência perfeita não é o fator decisivo no ajuste de preços 

e quantidades em um mercado, mas sim a própria competição. Por meio dela, firmas podem 

oferecer produtos e serviços melhores e aumentar seus lucros, desde que não existam barreiras 

de entrada significativas associada ao fluxo de capitais. 

 

 - Conhecimento e Descoberta – a competição nos mercados é incentivada pelo 

processo interativo de descobertas e geração de novos conhecimentos. Neste sentido, o 

empreendedor tem papel fundamental na descoberta, exploração de novas oportunidades e 

transmissão do conhecimento adquirido para o mercado e seus competidores. 

 

 - Incentivos e Recompensas – os lucros são oriundos do processo de descoberta 

e exploração de novos produtos ou serviços que estabelece um monopólio temporário, antes da 

chegada da concorrência. 

 

 - Preços de Mercado – os preços refletem o valor das descobertas para os 

clientes, propiciando lucros excepcionais e acesso a novos recursos antes não alcançados pelos 

empreendedores.  

 

 - Fatores não observáveis – as estratégias, produtos ou serviços que possam ser 

facilmente imitados não propiciarão lucros acima da média do mercado. Desta forma, as firmas 

devem inovar permanentemente para garantir que seus lucros estejam em patamares superiores. 

 

Por fim, a escola austríaca adota um modelo onde as incertezas, imprevisibilidade e 

desequilíbrios de um mercado são fatores de geração de vantagem competitiva para as firmas 

que procuram alocar seus recursos na busca e exploração de oportunidades, bem como mantém 

um ambiente interno de constante inovação para permanecer em monopólios temporários pelo 

maior tempo possível. 
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- Modelo de Capacidades Dinâmicas 

 

No modelo de capacidades dinâmicas, ao contrário do proposto pela teoria dos 

recursos, a capacidade para acumular e combinar recursos e competências é o elemento 

fundamental para a geração de vantagem competitiva.  

Desta forma, precisamos entender como se dão os processos decisórios, rotinas, 

prioridades e culturas de uma organização que influencia na produção de recursos tangíveis e 

intangíveis. Por natureza, estes elementos são dinâmicos e em constante transformação, o que 

requer, também, uma capacidade adicional das firmas para reter e potencializar esses recursos.  

Segundo Teece et al. (1997, p. 515), o termo “dinâmico” se refere à capacidade de uma 

firma em renovar as suas competências para estarem sempre alinhadas com um ambiente de 

negócios em constante transformação. O termo “competência” enfatiza o papel estratégico da 

gestão apropriada voltada à adaptação, integração, reconfiguração interna e externa das 

habilidades organizacionais, recursos e funções para atender a este mesmo mercado em 

transformação. Esse conjunto central de processos são descritos por Teece como “(...) the way 

things are done in the firm, or what might be referred to as its routines, or patterns, of current 

practice and learning (...)” (TEECE ET AL., 1997, p.518). 

Segundo Miller (1992), as firmas que não conseguem atualizar estas capacidades 

aumentam seus riscos por meio da superespecialização e rigidez de suas competências e 

recursos (LEONARD-BARTON, 1992, 1995, apud VASCONCELOS; CYRINO, 2000). Isto 

porque, conforme descrito por Prahalad e Hamel (1990) e Stalk et al. (1992, apud 

VASCONCELOS; CYRINO, 2000), entre firmas concorrentes em um mercado, a competição 

baseada em competências (competence-based competition) é superior àquela baseada em 

produtos e serviços. Nesta visão de competição baseada em competência, as firmas disputam 

entre si pela aquisição de competências que as diferenciem. A subsequente competição entre os 

produtos destas firmas é somente uma expressão do resultado na competição pelas 

competências (RUMELT, 1994, apud VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

No entanto, em um ambiente competitivo, as condições alternam-se constantemente, 

o que requer das firmas uma permanente adaptação de seu set de recursos e competências. Por 

vezes, não somente é necessária apenas a adaptação, mas também a aquisição de novos recursos 

e competências para antecipar mudanças ambientais e garantir a vantagem competitiva (AMIT; 

SHOEMAKER, 1993, apud VASCONCELOS; CYRINO, 2000). Alternativamente, alguns 

autores sustentam a necessidade constante de redefinição de seu set de recursos e competências, 
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fortalecendo aqueles recursos e competências capazes de desenvolver rapidamente outros 

recursos estratégicos mais amplos (meta-recursos) (Chakravarthy, 1997; D’Aveni e Gunther, 

1994, apud VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Mas nem todas as competências são necessárias para as firmas e elas só podem se 

destacar com excelência em apenas um conjunto muito restrito delas. Desta forma, segundo 

Rumelt (1994, apud VASCONCELOS; CYRINO, 2000), faz-se necessário identificar as 

competências essenciais (core competencies), que possuem as seguintes características: 

 

- permeiam a organização e suportam diversos processos de negócio ou produtos; 

- possuem uma dominância temporal onde evoluem de forma mais lenta aos produtos 

e serviços que tornam possíveis; 

- resultado do aprendizado coletivo da organização, especialmente pela coordenação 

das diversas competências de produção e integração com múltiplas tecnologias.  

 

Assim, as firmas são percebidas como ambiente de geração, integração e, 

principalmente, proteção do conhecimento. Em última instância, um ambiente de aprendizado 

onde o conhecimento produzido é o resultado direto da aplicação dos recursos de uma firma e 

com efeito direto em sua performance e vantagem competitiva. 

 

2.2 O MODELO DAS CINCO FORÇAS DE PORTER 

 

Em 1979, o jovem economista e professor associado da universidade de Harvard, 

Michael Porter publica seu primeiro e revolucionário artigo Como as forças competitivas 

modelam a estratégia na prestigiada Harvard Business Review. O modelo das cinco forças, 

inserido na literatura do modelo SCP que tem Porter como um dos seus maiores expoentes, 

passou a ser utilizado por pesquisadores e estrategistas como um referencial no estudo da 

vantagem competitiva nos mercados e empresas. Posteriormente, em 2008, com a contribuição 

de outros professores, Porter atualiza alguns conceitos, porém, mantendo a essência do modelo 

apresentado em 1979, caracterizado da seguinte forma: 
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Figura 2: As cinco forças que moldam a competição na indústria 

Fonte: Adaptado de Porter, 2008 

 

 

Segundo Porter, o nível de competição em uma indústria é determinado por estas cinco 

forças, bem como o resultado da intensidade conjunta de cada uma das forças determina o 

potencial de rentabilidade dessa indústria. Quanto menor o resultado conjunto de forças, maior 

a potencial de uma firma para obter uma performance (lucratividade) superior no longo prazo, 

e vice-versa.  Porter afirma ainda que: “whatever their collective strength, the corporate 

strategist’s goal is to find a position in the industry where his or her company can best defend 

itself against these forces or can influence them in its favor” (PORTER, 1979, grifo nosso). 

 A intensidade de cada força é determinada pela estrutura da indústria e 

influenciando a lucratividade e nível de competição independente do grau de regulação, 

tecnologia, maturidade ou oferta de produtos ou serviços em um mercado. Cada indústria possui 

o seu conjunto de características econômicas e técnicas (estrutura) que alimentam essas cinco 

forças. Desta forma, Porter afirma ser necessário o entendimento dessa estrutura para 

determinar o posicionamento estratégico de uma firma, antecipar movimentos de competidores, 

influenciar o ambiente em favor da empresa para, consequentemente, aumentar a lucratividade 

no longo prazo. 
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 Industry structure, embodied in the five competitive forces, provides a 

way to think about how value is created and divided among existing and 

potential industry participants. It highlights the fact that competition is 

more than just rivalry with existing competitors. While there can be 

ambiguity about where to draw industry boundaries, one of the five 

forces always captures the essential issues in the division of value. 

Some have argued for the addition of a sixth force, most often 

government or technology. I remain convinced that the roles of 

government or technology cannot be understood in isolation, but 

through the five forces (PORTER, Competitive Strategy, 1980 – p.15. 

grifo nosso)  

 

Industry Structure changes when technology, customer needs, or other 

factors shift these five forces (PORTER, 2014). 

 

As cinco forças são então descritas por Porter do ponto de vista de uma incumbente 

ou uma companhia já presente em um mercado da seguinte forma: 

 

- Ameaça de novos entrantes – Novos entrantes em uma indústria aumentam a 

capacidade total existente desta indústria colocando grande pressão em preços, custos e no total 

do investimento necessário para competir pelo market share.  Eles alavancam também as 

competências e fluxos de caixa existentes para incrementar a competitividade. Note-se que 

Porter se refere ao mesmo set de competências, capacidade total e recursos existentes na 

estrutura da indústria. Em outras palavras, novos entrantes se apresentam com as mesmas 

competências e recursos dos incumbentes para competir pelos mesmos clientes, porém, 

alavancados para fazer frente à competição já existente no mercado.  

Para combater essa ameaça, Porter definiu seis principais barreiras de entrada aos 

novos entrantes: 

 

 - Economias de escala – forçam os novos entrantes a iniciar as operações já em 

larga escala ou aceitar perdas em função dos maiores custos iniciar a operação. 

 

 - Diferenciação de produtos – a identificação com as marcas existentes cria 

barreiras aos novos entrantes e impõem grandes investimentos para conquistar a confiança dos 

clientes.  
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 - Custos pela troca de fornecedor – são os custos incorridos pelos clientes na 

troca de fornecedores em função das especificações, sistemas, processos e recursos humanos 

existentes e em uso.  

 

- Necessidades de capital – grandes volumes de capital podem ser necessários 

para os novos entrantes iniciarem suas operações e competir pelos clientes de um 

mercado.  

 

 - Vantagem do Incumbente – recursos, conhecimentos ou eficiências obtidas 

pelos incumbentes ao longo do tempo em uma indústria podem produzir vantagens 

competitivas difíceis de ser equiparadas pelos novos entrantes. 

 

 - Acesso aos canais de distribuição – novos entrantes precisam assegurar o 

acesso aos canais corretos e com a abrangência adequada para garantir o acesso dos clientes aos 

seus produtos ou serviços.  

 

 - Barreiras regulatórias ou governamentais – governos podem impor condições 

legais ou regulatórias que dificultem a entrada de novos competidores.  

 

Por outro lado, novos entrantes que introduzem novas capacidades tecnológicas podem 

diminuir sensivelmente as barreiras de entrada em uma indústria ao invalidarem ou diminuírem 

a importância de ativos das incumbentes na geração de valor para os clientes.  

 

- Ameaça de Substituição de Produtos e Serviços (Substitutos) – Produtos e serviços 

substitutos são aqueles que desempenham a mesa função dos existentes de maneira diferente. 

Novos modelos de negócio ou produtos tecnologicamente mais abrangentes também podem se 

configurar como substitutos, pois, podem reduzir a demanda pelos produtos existentes. Por 

exemplo, o modelo de “Product as Service” descrito por Porter (2014) permite que os usuários 

paguem apenas pela quantidade consumida de um produto ou serviço. Os substitutos limitam a 

lucratividade ou colocam um cap na demanda aos produtos existentes. Por exemplo, telefones 

fixos tiveram sua demanda limitada com o surgimento do telefone móvel, pois os novos 

usuários preferiam adquirir aparelhos móveis para o mesmo fim (comunicação de voz).  
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- Poder de barganha dos Fornecedores – Fornecedores possuem um papel crucial na 

indústria em razão do poder que possuem para influenciar os custos, preços e a qualidade dos 

produtos finais. Os fornecedores, normalmente, atuam em diversas indústrias e procuram 

extrair o máximo de lucratividade de cada uma delas. Da mesma forma, a mudança de 

fornecedores em uma indústria pode ser demasiadamente onerosa em função das especificações 

técnicas ou de produção em curso. Por outro lado, as mudanças tecnológicas produzem também 

uma mudança nessa relação de poder. Novos fornecedores surgem com insumos menos 

onerosos e mais comoditizados, bem como introduzem novas capacidades importantes para a 

diferenciação dos produtos em uma indústria.  

O poder de barganha desses novos fornecedores pode ser alto pelo valor adicionado 

que introduzem nesses produtos ou serviços. Por exemplo, a aliança automotiva (formada por 

grandes fabricantes mundiais de veículos) com a Google para utilizar o sistema Android em 

seus veículos.   

 

- Poder de Barganha dos Consumidores – Do outro lado do poder de barganha estão 

os consumidores que demandam constantemente preços mais baixos, qualidade e a 

diversificação mais altas, diminuindo a lucratividade da indústria como um todo por exigirem 

grandes investimentos para atender a estas demandas. Consumidores, da mesma forma que os 

fornecedores, podem transitar livremente de um produto para o outro, aumentando a competição 

em uma indústria. Este fenômeno se acentua, particularmente, em mercados comoditizados, 

pois, a ausência de diferenciação aumenta o poder de negociação dos consumidores ao 

colocarem os competidores uns contra os outros na disputa, normalmente por menor preço, pelo 

cliente.  

 

- Rivalidade entre os Competidores Existentes – rivalidade entre os competidores de 

um mercado pode se dar de diversas formas, como descontos, lançamento de novos produtos, 

melhoria de serviços, campanhas publicitárias, etc. A lucratividade de uma indústria depende 

diretamente da intensidade dessa competição e na configuração do mercado em si (número de 

competidores, nível de especialização, capacidade, demanda por constantes investimentos, 

quantidade de produtos existentes, comoditização, etc.). Mudanças tecnológicas ou inovações 

introduzem, além de novos e diferenciados produtos e serviços, reduções de custo de produção 

e, consequentemente, a possibilidade de price points mais elevados originando margens 

maiores para os competidores.  
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Porter destaca ainda que, tão importante quanto as dimensões da rivalidade, é preciso 

identificar se a competição ocorre nas mesmas dimensões entre os competidores. Isto porque, 

quando todos os competidores buscam atender às mesmas demandas ou competir com os 

mesmos atributos (ou, em outras palavras, quando os ganhos de um são, necessariamente, a 

perda de outro), o resultado é uma competição de soma zero. Por outro lado, se os competidores 

buscam atender às demandas de segmentos específicos de consumidores com diferentes 

produtos, mix de preços ou marcas, o resultado pode ser um jogo de soma positiva.  

As oportunidades para resultados de soma positiva serão maior em mercados com o 

maior número de segmentos entre consumidores, permitindo que as firmas escolham o seu 

posicionamento de acordo com as suas capacidades, recursos e objetivos de performance.  

 

- Fatores, e não forças, que influenciam a competição 

 

Conforme vimos anteriormente, na visão de Porter, a estrutura da indústria, 

manifestada pela intensidade das cinco forças, determina o potencial de lucratividade no longo-

prazo. Isto porque tal estrutura determina o quanto do valor econômico criado pelas firmas é 

retido por elas e o quanto é perdido nas relações com os demais agentes, como, por exemplo, 

pelos fornecedores, clientes e substitutos. 

Porter sugere em seu texto de 2008 que se evitem as potenciais armadilhas conceituais 

oriundas das diferenças entre as estruturas fundamentais – sobre a influência das cinco forças -  

e os atributos de uma indústria, caracterizando esses atributos da seguinte forma: 

 

- Taxas de crescimento da indústria – taxas de crescimento aceleradas não significam 

que as indústrias são atraentes ao investimento; 

 

- Tecnologia e inovação – Tecnologias avançadas ou inovações não são suficientes 

para tornar atrativa a estrutura de uma indústria; 

 

- Governo – as ações de governo não produzem, por essência, benefícios ou malefícios 

à lucratividade de uma indústria. Essas ações devem ser analisadas, porém, sob a ótica das cinco 

forças e sobre como podem afetá-las; 
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- Complementadores – Produtos ou serviços utilizados em conjunto com os produtos 

de uma determinada indústria e quando esta combinação produz mais benefícios ao clientes que 

a simples soma de seus valores isoladamente. Segundo Porter ainda: 

 

(…) like government policy, complements are not a sixth force 

determining industry profitability since the presence of strong 

complements is not necessarily bad (or good) for industry 

profitability. Complements affect profitability through the way they 

influence the five forces (PORTER, 2008, p. 86, grifo nosso). 

 

No entanto, Porter reconhece que os complementadores podem reduzir as barreiras de 

entrada e aumentar a ameaça de substitutos. Porém, este é apenas um fator que deve sempre ser 

analisado sob a ótica das cinco forças. Para fins deste documento, consideramos também como 

complementadores as empresas detentoras dos produtos e serviços. 

 

- Os complementadores na visão de Brandenburger & Nalebuff 

 

Em um ambiente competitivo cada vez mais complexo e volátil, as empresas em busca 

de vantagens competitivas são forçadas a competirem e cooperarem entre si. O pensamento 

conhecido como “coopetição”, originado da combinação das palavras “competição” e 

“cooperação”, foi apresentado ao mundo da estratégia por Brandenburger & Nalebuff em um 

livro homônimo lançado em 1996. 

Os autores apresentam exemplos de alternativas estratégicas para obtenção de 

vantagens competitivas utilizando a Teoria dos Jogos como base da argumentação teórica. 

Neste contexto, Brandenburger & Nalebuff (1996) apresentam diversos conceitos, dentre eles 

a “rede de valores” de um jogo (negócio), e propõem o neologismo “complementadores” 

(complementors) para as “pessoas que fornecem complementos” e como contrapartida ao termo 

“concorrentes”.  

Adicionalmente, afirmam que o fato de terem que cunhar este termo “demonstra que 

o papel vital dos complementadores tem sido grandemente negligenciado na estratégia de 

negócios”, no sentido de exaltar o papel benéfico que os complementadores desempenham em 

um jogo.  
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Figura 3: A rede de Valores 

Fonte: Brandenburger & Nalebuff, 1996, p. 29 

 

Na rede de valores, Brandenburger & Nalebuff apresentam os papéis dos jogadores, 

suas interdependências e definem como complementador e concorrente: 

 

Complementador: “Um jogador é seu complementador se os fregueses valorizam mais o seu 

produto quando eles têm o produto do outro jogador do que quanto têm o seu produto 

isoladamente” (BRANDENBURGER; NALEBUFF, 1996, p. 29, grifo nosso) 

 

Concorrente - “Um jogador é seu concorrente se os fregueses valorizam menos o seu produto 

quando têm o produto do outro jogador do que quanto têm o seu produto isoladamente” (Ibid., 

p. 30, grifo nosso) 

 

Nesta definição, Brandenburger & Nalebuff se alinham à visão de Porter para os 

complementadores, pois, afirmam os benefícios da presença dos complementadores para o jogo 

e seus jogadores. A visão positiva do papel dos complementadores está presente na análise 

tradicional de uma indústria em antagonismo à visão negativa de um concorrente como sendo 

“as outras companhias do seu ramo industrial – companhias que fabricam produtos semelhantes 

aos seus num sentido de produção e engenharia industrial” (Ibid., p. 30). 

Para os autores, o papel dos complementadores é essencial no jogo coopetitivo, pois, 

permite que os jogadores tenham acesso a outros negócios (de outros participantes do jogo) 

capazes de produzir resultados e valor para ambas as partes. Da mesma forma que os 

complementadores cooperam para criar mercados, eles concorrem na divisão dos mesmos, 
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caracterizando a dinâmica da coopetição. Esta concorrência, no entanto, se dá na disputa do 

Share of Wallet dos clientes e não pela competição dos jogadores como concorrentes diretos. 

 

SUMÁRIO DOS CONCEITOS 

 

Assistimos à evolução do pensamento estratégico em duas correntes distintas que se 

originaram de acordo com as condições econômicas, mercadológicas e tecnológicas de seus 

respectivos tempos. Essas correntes são caracterizadas de duas formas: 

 

 - Estrutura da Indústria – A estrutura da indústria determina a estratégia e o grau de 

rentabilidade de uma firma. 

 

 

Figura 4: Interrelação das teorias que consideram a estrutura da indústria como centro da análise 

estratégica 

Fonte: Elaboração própria 
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 - Processos de Mercado – Os recursos, capacidades acumuladas e o aprendizado 

organizacional acumulados por meio dos processos de mercado determinam a estratégia e o 

grau de rentabilidade de uma firma. 

 

 

Figura 5: Interrelação das teorias que consideram os processos de mercado como centro da 

análise estratégica 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.3 Respostas estratégicas à inovação nos modelos de negócio 

 

O conceito do movimento estratégico - “Disruptive Strategic Innovation” - 

apresentado por Charitou e Markides (2003) consiste em uma estratégia de competição 

(utilizada por um novo competidor) totalmente diferente. Este novo competidor adota uma 

estratégia de “ataque” às empresas incumbentes em oposição às estratégias e modelos de 

negócio tradicionalmente adotados por elas. Consequentemente, se os incumbentes adotarem 

“contra-ataques”, podem prejudicar sua “vantagem competitiva” ou descaracterizar a estratégia 

original da empresa. 

Normalmente, o novo competidor introduz diferentes (normalmente superiores) 

atributos nos produtos ou serviços, tornando-os mais atrativos e, potencialmente, criando novos 

segmentos do mercado. Inicialmente, a atuação do novo competidor é pequena e com baixa 

rentabilidade. Ao longo do tempo, sua performance torna-se extremamente competitiva ao 

ponto de as incumbentes não poderem mais ignorá-lo e forçadas a reagir.  
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No entanto, trade-offs em relação à sua estratégia original podem dificultar a tomada 

de decisão, paralisando ou desacelerando as ações de resposta. Charitou e Markides (2003) 

apresentam 5 respostas estratégicas que podem ser adotadas perante este “ataque” dos novos 

competidores. Empresas podem adotar diferentes respostas de acordo com a sua realidade 

concorrencial: 

 

 − Resposta 1 – Foco e Investimento no Negócio Tradicional  

De acordo com a pesquisa, empresas tendem a manter o foco em seus negócios 

tradicionais, normalmente, por conta dos grandes investimentos já realizados. Adicionalmente, 

os gestores se recusam a incorporar as mudanças por conta do foco na solução dos problemas 

e desafios que o próprio negocio tradicional já possui. 

 

− Resposta 2 – Ignorar a Inovação 

Apesar de o novo competidor competir no mesmo setor, ele não atende ao mesmo 

mercado, pois está focado em público-alvo, proposta de valor, competências ou capacitações 

diferentes. O incumbente convive com o novo competidor como se ele não existisse.  

 

− Resposta 3 - Contra-atacar 

O incumbente reage com a mesma estratégia do novo competidor, mais uma vez 

identificando um novo mercado ou novo atributo de inovação em termos de mercado e produto 

existentes. Esta estratégia poder levar o incumbente à auto-canibalização de seus produtos e 

serviços. 

 

− Resposta 4 - Adotar a inovação e jogar os dois jogos  

O incumbente acredita que a inovação é definitiva e adota uma posição defensiva. O 

desafio dos gestores está em gerir o processo de adoção (internalização) da inovação e os riscos 

da convivência concomitante com negócios diferentes e conflitantes. 

 

− Resposta 5 - Abraçar e dar grande escala à Inovação.  

A última opção para as incumbentes, segundo Charitou e Markides, é a de abandonar 

as formas e estratégias tradicionais de competição e adotar maneiras completamente novas de 

competir. Neste cenário, o objetivo não é somente imitar a inovação, mas, principalmente, gerar 

crescimento rápido e de grande escala para acessar mercados de massa.  
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Charitou e Markides afirmam ainda que a maneira como uma empresa irá responder a 

esses ataques dependerá de dois fatores: motivação e habilidade para se transformar. Se a 

motivação é baixa, a resposta provavelmente deverá ser a de ignorar a inovação e focar no 

negócio principal. Por outro lado, se a motivação é alta, a resposta será determinada pelas suas 

habilidades em promover a mudança e as circunstâncias do mercado.  Assim, os autores 

propõem a seguinte análise: 

 

Figura 6: Como responder às inovações estratégicas disruptivas 

Fonte: Adaptado Charitou e Markides, 2003 

 

2.4 Inovação, absorção e acumulação de capacidades tecnológicas 

 

Tecnologia e inovação são definidos por Christensen (1997), em seu best-seller “O 

dilema da inovação”, como: 

 

 “(...) tecnologia, conforme o termo é utilizado neste livro, significa o 

conjunto de processos pelos quais uma organização transforma mão-de-

obra, capital, materiais e informação em produtos e serviços de grande 

valor. (...) Esse conceito de tecnologia, portanto, estende-se além da 

engenharia e da produção, para abranger toda a extensão de marketing, 

investimento e processos de administração. Inovação refere-se à 

mudança em uma dessas tecnologias” (CHRISTENSEN, 2002, pp. 17-

8, grifo nosso). 

  

A acumulação e absorção de capacidades tecnológicas é parte importante do processo 

de inovação e diferenciação de uma firma, principalmente em mercados altamente 
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competitivos. Conforme nos mostrou Charitou e Markides, as respostas estratégicas a serem 

adotadas (diante de novos competidores) estão diretamente relacionadas com a habilidade e a 

motivação para preparar estas respostas, de acordo com as capacidades existentes em uma 

Firma.  

Linsu Kim nos mostra que, para entender e dominar a dinâmica do processo de 

aprendizagem, é fundamental entendermos o processo de acumulação de capacidades 

tecnológicas. Essas capacidades incluem não somente a assimilação do conhecimento existente, 

mas a capacidade de criar algo novo (KIM, 1997). 

Neste processo, as empresas identificam problemas reais ou potenciais e então se 

empenham ativamente para produzir conhecimento para resolvê-los por meio de mudanças 

tecnológicas e absorção de conhecimento efetivas (KIM, 1997). A intensidade dos esforços 

empenhados terá impacto direto nas taxas, profundidade e continuidade da capacidade de 

acumulação das capacidades tecnológicas (BELL; FIGUEIREDO, 2012). A ausência de 

investimentos em processos de aprendizagem pode levar as empresas a fracassarem em seus 

processos de inovação e acúmulo de capacidades, bem como as deixarem em um estado 

permanente de Follower. 

As capacidades tecnológicas fundamentais são aquelas essencialmente tácitas. O 

processo de transformação de conhecimentos explícitos em tácitos em uma organização leva 

tempo e está diretamente relacionado ao esforço e recursos empregados para a absorção dos 

mesmos. O processo de aprendizagem pode se dar de duas formas: 

 

- Interna – desenvolvimento de capacidades internamente, por meio de treinamentos, 

divisão de conhecimentos (knowledge sharing), engenharia reversa, pesquisa, dentre outros. 

 

- Externa – Aquisição de capacidades por meio contratações de pessoal especializado, 

treinamentos, compra de patentes ou produtos, dentre outros. 

  

Cabe ressaltar que, como nos mostra Bell & Figueiredo (2012), o processo de 

aprendizado e aquisição de capacidades (internas ou externas) deve sempre acontecer de forma 

integrada e acompanhada por mudanças organizacionais que suportem continuamente este 

processo. 
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Ao analisarmos o quadro abaixo exemplificando o processo de aprendizado na Hyundai, 

descrito por Kim e adaptado por Bell & Figueiredo, podemos entender como as etapas foram 

ordenadas de forma circular para criar as bases de conhecimento necessárias para a acumulação 

de capacidades. 

 

 

Quadro 2: Integração de aprendizados internos e externos 

Fonte: Bell e Figueiredo, 2012 

 

Resumidamente, podemos descrever cada etapa deste ciclo da seguinte forma: 

 

- Preparação – A aquisição de novos conhecimentos ou capacidades se dará de forma 

efetiva caso a empresa esteja prepara para receber e assimilar tais conhecimentos de forma 

integrada e estruturada. Isto se dá, por exemplo, por meio de processos da organização de times 

de projeto, identificação de fontes de conhecimento, contratação de profissionais 

especializados, dentre outros. 

 

- Aquisição – Firmas adquirem tecnologias maduras e/ou avançadas de países ou outras 

firmas e as introduzem em seus ambientes. Basicamente, essa aquisição se dá por conta de sua 

capacidade produtiva existente, baixa especialização e conhecimento acumulado sobre a 

tecnologia. 
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- Assimilação – Após a aquisição, as firmas passam com o tempo a dominar a tecnologia 

e concentrar esforços na disseminação (ex.: especialização dos profissionais) interna e 

transformação do conhecimento para gerar melhorias do seus processos/produtos.  

 

- Melhorias – Assimiladas e apendidas as tecnologias, os profissionais já especializados 

começam a desenvolver melhorias incrementais nas mesmas. A Imitação criativa toma forma, 

com base no conhecimento / aprendizado acumulado e nas capacidades tecnológicas adquiridas 

no processo. 

 

Empresas que estão atrás na corrida pela inovação em seus mercados podem adotar 

diferentes estratégias para o catch up tecnológico, como: pular estágios, criar o próprio caminho 

tecnológico ou seguir um caminho existente (KIM, 1997). O sucesso deste processo (ex.: 

Hyundai Motors – KIM, 1998) demonstrou que é possível desenvolver e/ou adquirir uma base 

de novos conhecimentos, bem como que este processo requer contínuos ciclos de preparação 

para atividades/aquisições cada vez mais complexas. Novamente, os investimentos na 

coordenação e integração desses ciclos são tão ou mais importante que aqueles dedicados às 

aquisições internas ou externas. 

Kim nos mostra que firmas em processo de catch up tecnológico podem ter trajetórias 

diferentes, não somente em tecnologias maduras como também naquelas emergentes. Isto é 

particularmente importante, pois demonstra que existem caminhos alternativos e não lineares 

para se alcançar a fronteira tecnológica e a vantagem competitiva. 

 

 

Quadro 3: Integração de trajetórias tecnológicas 

Fonte: Adaptado de Kim, 1997 
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É importante ressaltar que os links externos com provedores locais e globais de 

conhecimento e pesquisa (ex.: universidades e fornecedores) são também fontes importantes na 

geração de avanços tecnológicos internos. Estes links podem ser bem aproveitados 

principalmente em estratégias de criação de caminhos tecnológicos para diferenciação em 

mercados altamente competitivos. 

A capacidade de inovar está relacionada aos aspectos econômicos, sociais, políticos, 

institucionais e culturais específicos do ambiente onde uma firma está inserida. Bell e Pavitt 

reconhecem a natureza cumulativa à firma e a definem como sendo o estoque de conhecimento 

que permite uma empresa empreender e se diferenciar. Por se tratar de um ativo intangível, as 

capacidades tecnológicas podem ser definidas como: 

 

 - Sistemas técnico-físicos (capital físico) - máquinas, equipamentos, banco de dados, 

software e redes estabelecidas com estes recursos; 

 

- Sistemas organizacionais (capital organizacional) -  rotinas, procedimentos, 

políticas, normas e processos administrativos;  

 

- Pessoas (capital humano) - experiências, habilidades, talentos, qualificação e demais 

conhecimentos tácitos de uma equipe;  

 

- Produtos e serviços – conjunto de produtos e serviços resultantes do processo de 

aprendizado tecnológico.  
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SUMÁRIO DOS CONCEITOS 

 

 

Figura 7: Inter-relação entre as teorias sobre respostas estratégicas e acumulação de capacidades 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3. A MUDANÇA NO PAPEL DOS COMPLEMENTADORES – O FENÔMENO DOS 

“COMPLETITORS” 

 

3.1 Contextualização  

 

Nos últimos anos, assistimos a uma série de eventos provocados pelas mudanças 

tecnológicas que transformaram diversos negócios e encerraram tantos outros. Esse cenário 

disruptivo proporcionado pela tecnologia inverteu, em alguns casos, a lógica do pensamento 

estratégico de forma que muitas indústrias tiveram que se adaptar rapidamente a novos entrantes 

e modelos de negócio.  

Um dos principais motivadores dessas mudanças se deve a inovações disruptivas 

implementadas em diversas indústrias, onde o valor dado aos novos serviços ou produtos é 

maior que aquele dado aos produtos tradicionais. Christensen (1997) define essas inovações 

“como o processo no qual um produto ou serviço tem raiz inicialmente em simples aplicações 

na parte inferior do mercado e, em seguida, consegue uma grande ascensão, podendo 

eventualmente ultrapassar concorrentes até então já estabelecidos”. Muitas das tecnologias 

existentes já permitem transformar rapidamente essa visão em realidade. Os avanços 

tecnológicos permitem que novos serviços sejam oferecidos de forma proativa e customizada 

por meio de múltiplos canais e infraestrutura aberta e/ou compartilhada. No entanto, boa parte 

das indústrias tradicionais encontram dificuldades em transformar suas próprias realidades para 

se adaptarem aos novos competidores. 

Na visão de Christensen, as firmas tendem a perseguir inovações incrementais nas 

camadas mais altas de seus mercados onde historicamente obtiveram maior sucesso e 

rentabilidade. No entanto, esta prática abre espaço para inovações disruptivas nas camadas mais 

baixas do mercado: “essas inovações permitem que uma nova gama de consumidores acessem 

produtos e serviços antes acessíveis somente aos consumidores com maior disposição para 

pagamento.” (CHRISTENSEN, 1997). Portanto, trazem novos atributos de valor e permitem a 

introdução de novos negócios ou mercados. 
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Figura 8: O impacto da mudança incremental e de ruptura 

Fonte: <http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/>. Acesso em: 9 dez. 2016. 

 

 

O gráfico demonstra, segundo Christensen, as trajetórias de melhoria de produtos e 

serviços ao longo do tempo e considera que, as exigências de desempenho dos clientes, em 

relação a um determinado produto ou serviço, tendem a ser constantes. As inovações 

sustentáveis ocorrem ao longo das trajetórias de melhoria nas dimensões que, historicamente, 

são mais valorizadas pelos clientes. Desta forma, as empresas estabelecidas em uma indústria 

tendem a seguir esta trajetória de maior retorno ao invés de investirem em inovações 

disruptivas. 

Neste processo, um fenômeno que, associado ao surgimento de novas ou recombinações 

de tecnologias, vem se repetindo e acelerando conforme os modelos de negócio são 

transformados pelos novos competidores. Observamos que, muitos dos tradicionais 

complementadores em determinada indústria estão se tornando concorrentes destas próprias 

indústrias. Esse fenômeno, ao qual denominamos “Completitors”, desperta especial interesse 

quando a literatura não aborda ou registra casos semelhantes na evolução do pensamento 

estratégico.  

Existem hoje diversos casos que podem ilustrar esse movimento estratégico entre 

diversos complementadores e suas respectivas indústrias. Este processo possui um padrão claro 

que pressupõe ações estratégicas coordenadas como resposta às mudanças provocadas em seus 

modelos de negócio. Esse “ataque” dos complementadores, por outro lado, possui também um 

intenção de controle da cadeia de valor onde seus serviços são prestados ou necessidade de 

expandir seus próprios modelos de negócio para garantir a subsistência futura, invertendo a 

função positiva defendida por Brandenburger & Nalebuff.  

A seguir, vamos analisar mercados em que este fenômeno tem sido mais visível, gerando 

impactos diretos e profundos na estrutura da indústria e das suas respectivas incumbentes.  
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3.2 A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

 

Da mesma forma, outras notícias sobre aquisições ou criação de novos negócios são 

veiculadas constantemente, indicando que o fenômeno dos complementadores se tornarem 

competidores irá se consolidar como uma nova área de estudo do pensamento estratégico.   

No setor automotivo, novas de tecnologias (ex.: carros elétricos, direção autônoma e 

conectividade) estão modificando a preferência dos consumidores e, considerando o grande 

tamanho deste mercado, atraindo novos players oriundos do setor de tecnologia e startups 

(FORTUNE, 2016). Esses novos competidores diferem dos incumbentes dessas indústrias e, 

muitos deles, eram considerados até bem pouco tempo como complementadores da indústria 

automotiva. Ao entrarem no mercado automotivo, os “Completitors” estão alterando a cadeia 

de valor de uma indústria tipicamente verticalizada em um modelo complexo e estruturado 

horizontalmente.  

Cabe ressaltar que esses são também avanços tecnológicos conquistados em outras 

indústrias onde este fenômeno se repete. No caso da indústria automotiva, o processo de 

fabricação de carros, apesar das grandes e constantes inovações, permanece centrado no motor 

a combustão. No entanto, o avanço da tecnologia de baterias, diminuição dos custos de 

produção, aumento da autonomia percorrida e a consequente viabilidade econômica de carros 

elétricos mudou o centro de gravidade da indústria (TAYLOR, E.; PREISINGER, I, 2016).   

As tecnologias de baterias já são familiares à grande maioria das grandes empresas de 

software, considerando o aprendizado adquirido nas aquisições de companhias de dispositivos 

móveis. Desta forma, no futuro, carros elétricos dependerão muito mais de softwares para a sua 

operação do que de mecânicos. Assim, em última instância, ao transformar o carro tradicional 

em um “computador sobre rodas”, inúmeras possibilidades e modelos de negócio podem ser 

criados para prover novos serviços aos usuários enquanto transitam do ponto A ao ponto B. 

Com este novo conceito, um movimento similar ao da própria indústria de computadores 

e de aparelhos celulares, as incumbentes e seus fornecedores terão que reinventar o modelo de 

produção tradicional e adquirir novas capacidades para fazer frente aos novos players que estão 

alterando a estrutura da indústria. Como resultado, a consultoria McKinsey&Company espera 

o surgimento um novo ecossistema para a indústria automotiva, conforme demonstrado na 

figura abaixo: 
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Figura 9: Novo ecossistema da indústria automotiva 

Fonte: McKinsey&Company, 2016 

Apresentamos a seguir exemplos dos “Completitors” que vêm alterando a estrutura 

da indústria automotiva atualmente:  

 

Google - possui uma empresa dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de carros 

autoguiados ou autônomos. Esses veículos já estão em testes no estado americano da Califórnia 

e, em seu estágio de protótipo, possuem como características centrais o software e os sensores 

que auxiliam na navegação do veículo (GOOGLE, 2016).  

 

Apple – O projeto Titan da Apple desperta diversos rumores sobre o carro que estaria 

sendo desenvolvido pela tradicional empresa de software e hardware. Os mais concretos 

indicam que a gigante do software está investindo no desenvolvimento sistemas para carros 

autônomos (MACRUMORS, 2016). Um executivo da Apple afirmou no ano passado que “The 

car is the ultimate mobile device” (FORTUNE, 2015), demonstrando o firme compromisso da 

companhia em aplicar suas capacidades e conhecimentos acumulados na indústria de 

telecomunicações no desenvolvimento de carros no futuro.  

 

Samsung – A companhia coreana e tradicional fabricante e competidora no mercado de 

smartphones e adquiriu recentemente a Harman, um dos maiores fornecedores mundiais de 

componentes para a produção de carros conectados à internet (THE ECONOMIST, 2016). 
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Entende-se que este movimento de aquisição está relacionado ao interesse da Samsung de 

diminuir a diferença entre seus competidores nesse setor no desenvolvimento e fabricação de 

carros autônomos. 

As empresas incumbentes já investiram bilhões de dólares em processos produtivos ao 

longo de mais de um século e acumularam grandes conhecimentos e capacidades neste setor da 

indústria (TAYLOR, 2016). No entanto, os “Completitors” possuem vantagens significativas 

em relação aos incumbentes, principalmente, pelas capacidades tecnológicas adquiridas em 

seus respectivos mercados, estruturas e modelos de negócio mais ágeis e capacidade financeira 

para investimentos. Para continuarem relevantes nesta indústria, as incumbentes precisam 

readequar suas estratégias para fazer frente às ameaças de novos competidores até então 

desconhecidos e que rapidamente estão alterando a estrutura da indústria.    

 

3.3 A INDÚSTRIA DE MÍDIA 

 

Netflix – A Netflix iniciou suas operações em 1997 como uma locadora de vídeos que 

entregava DVD pelos correios. Os avanços tecnológicos e nas redes de telecomunicações 

permitiram o que o acesso migrasse da forma física para a virtual (online). Além disso, a Netflix 

utilizou-se dos conceitos e, então, recém criados, serviços “on-demand” e “streaming” para 

oferecer esse conteúdo. Iniciava-se ali, uma séria concorrência para as grandes redes de TV, 

tendo sido observada uma migração dos usuários para este tipo de conteúdo, devido à 

flexibilidade de acesso e customização do conteúdo oferecido.  

Segundo o relatório da Companhia aos acionistas de 2015, os quase setenta milhões de 

clientes do Netflix em quarenta países assistem todo mês cerca de três bilhões de horas de filmes 

e séries no dispositivo que quiserem e sem comerciais.  

Considerada uma complementadora na indústria de mídia, a Netflix comercializava 

apenas o conteúdo produzido por grandes redes de TV e estúdios de cinema. A mudança 

seguinte, e que afeta de forma ainda mais profunda a indústria de mídia, se deu quando a Netflix 

iniciou a produção e distribuição de seu próprio conteúdo.  

Para a Netflix, produzir suas próprias séries e filmes foi o caminho natural para o negócio, 

após acumularem capacidades e conhecimentos sobre distribuição, precificação, produção e 

necessidades dos usuários durante um longo período como complementadora do mercado de 

mídia. Como um “Completitor” nesta indústria, a Netflix vem angariando, inclusive, diversos 
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prêmios com novos clássicos como “House of Cards” e “Orange is the New Black” (TORRAS, 

2016). 

Segundo a pesquisa Global Entertainment and Media Outlook 2016-2020, atualmente, os 

serviços de streaming de áudio e vídeo respondem por cerca de 70% do tráfego de internet nos 

EUA, alterando a forma de consumo e relacionamento dos usuários com o conteúdo.  As 

empresas de mídia demoraram a responder a essa ameaça externa por estarem concentradas no 

modelo de competição tradicional da estrutura desta indústria. Este caso da Netflix possui 

também impacto na indústria de telecomunicações. Percebendo o avanço dos serviços de 

streaming e a falta de controle sobre a comercialização/monetização deste conteúdo, 

recentemente a AT&T adquiriu a Time-Warner, gigante do setor de mídia global, a fim de 

acrescentar novos serviços ao seu portfolio.  

Ainda segundo a pesquisa Global Entertainment and Media Outlook 2016-2020 da 

consultoria PwC, o consumo de filmes, vídeos e outros programas por meio digital crescem a 

uma taxa média 9% ao ano. O aumento de lares com acesso à banda larga impulsiona este 

segmento, assim como o crescimento do uso dos smartphones e tablets. Porém, há uma forte 

tendência para a consolidação do mercado de OTT (over the top: entrega de vídeos pela internet 

sem a necessidade da assinatura de serviços de TV paga) como o veículo preferencial para 

acesso à conteúdo de entretenimento.  

A transformação da forma de consumir vídeo continuará afetando o desempenho da TV 

por assinatura e telecomunicações para os próximos anos, devido ao fortalecimento de novos 

concorrentes como a Netflix e YouTube.  Tais provedores de conteúdo disponibilizam o acesso 

a vídeo on-line ou on demand a preços mais atrativos (competição por custo), além de não 

serem impactados pela mesma carga tributária que as operadoras de telefonia tradicionais.  

Segundo a pesquisa da PwC, é esperada uma adição líquida de cerca de 6 milhões de 

novas assinaturas de TV no Brasil nos próximos cinco anos. Isso significa que cerca de 33% 

dos lares brasileiros terão o serviço em 2020.  

Este não é um fenômeno exclusivo das indústrias de mídia e tecnologia, mas o resultado 

da aplicação da tecnologia para redefinir a estrutura de indústrias tradicionais. Note-se que os 

“Completitors” também acumulam conhecimento sobre a indústria durante o período em que a 

complementam. Neste processo, conhecem as necessidades dos consumidores, processos 

produtivos, cadeia de valor, marketing e estrutura de precificação.  

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/House_of_Cards_(s%C3%A9rie)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orange_Is_the_New_Black
http://www.internetphenomena.com/2015/12/global-internet-phenomena-report-africa-middle-east-north-america/
http://www.internetphenomena.com/2015/12/global-internet-phenomena-report-africa-middle-east-north-america/
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3.4 A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Com a disseminação e incorporação das tecnologias digitais em todos os aspectos dos 

negócios, vários modelos econômicos tradicionais também estão sendo transformados na 

chamada “Economia Digital”. As empresas de telecomunicações enfrentam profundas 

transformações na estrutura da indústria provocadas, principalmente, pela digitalização, 

inovações disruptivas em serviços e da percepção de valor dos usuários. As operadoras vêm 

enfrentando dificuldades em adaptar seus modelos de negócio, estratégias e estruturas 

organizacionais para maximizar o potencial de negócios proporcionado por essas tecnologias. 

Segundo pesquisa da consultoria Russel Reynolds, a indústria de telecomunicações está em 

segundo lugar no ranking de mais afetadas pela migração digital. 

 

 

Gráfico 1: Ranking de migrações digitais segundo as indústrias 

Fonte: McKinsey&Company, 2016 

 

Curiosamente, 90% dos entrevistados dizem que possuem uma “estratégia digital”, 

porém, o ritmo acelerado das mudanças no ambiente da indústria tem criado lacunas de 

capacidade que impedem estas organizações de avançarem rapidamente na implementação de 

suas estratégias.  

Segundo a consultoria McKinsey&Company (2016), de 2010 a 2014, a indústria de 

telecom vem apresentando um constante declínio em suas receitas (de 4.5% para 4.0%), 

margens EBITDA (de 25% para 17%) e cash flow (de 15.6% para 8%). Essas reduções se dão 

principalmente pela mudança no padrão de consumo dos usuários que afetam o core business 
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das operadoras. Os negócios de voz e mensagens encolheram significativamente, em parte pela 

grande pressão regulatória e, em outra, pela abertura de novos canais de comunicação 

proporcionados por novos negócios ou tecnologias (ex.: mídias sociais, aplicativos de 

comunicação peer-to-peer – WhatsApp, etc.). Atualmente, os acessos de voz fixa e móvel 

tiveram uma redução de 55% em relação a 2010, enquanto que o acesso de dados subiu mais 

de 40% no mesmo período. 

 

3.4.1 O modelo de inovação da Indústria 

 

Outro ponto importante de observar é o baixo nível de inovação no modelo de negócio 

da indústria. Durante mais de um século, o modelo de negócio predominante da indústria de 

telecomunicações esteve calcado em um ativo principal: a conexão. O fornecimento do serviço 

de conexão de uma ponta A a outra ponta B, por muitos anos, garantiu as receitas necessárias 

aos grandes investimentos de capital necessários a um serviço com economia de escala.   

Da mesma forma, durante muitos anos, este serviço possuía alto valor para os seus 

usuários que se predispunham a pagar os valores necessários para se comunicarem e estruturava 

a indústria, basicamente, em três camadas que eram suficientes para garantir a geração dessas 

receitas, conforme abaixo: 

 

 

Quadro 4: Camadas tradicionais da indústria de Telecomunicações 

Fonte: Traduzido de Fransman, 2001 

 

Lançando um olhar sobre a estrutura da indústria e o desenvolvimento de suas inovações, 

Fransman (2001) definiu os atributos do sistema de inovação tradicional da indústria de 

telecomunicações: 
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Quadro 5: Características do Sistema de Inovação da Indústria de 

Telecomunicações 

Fonte: Traduzido de Fransman, 2001 

 

Segundo Fransman, os modelos de inovação tradicionalmente utilizados na indústria de 

telecomunicações são fechados, no sentido de apenas os fornecedores selecionados por ela e as 

próprias empresas têm acesso a suas redes e estão habilitados a desenvolverem estas inovações.  

Estas inovações normalmente são desenvolvidas em grandes laboratórios centrais de pesquisa 

e desenvolvimento como o resultado de arranjos de cooperação entre fornecedores e 

operadoras. Desta forma, as barreiras de entrada são extremamente altas ou, até mesmo, 

proibitivas, dependendo de algumas empresas fazendo com que poucos “inovadores” tenham 

interesse em desenvolver inovações.  

Adicionalmente, a base de conhecimento da indústria é fragmentada, tendo as operadoras 

de cada país o seu próprio desenho e configuração para as tecnologias de redes que, 

potencialmente, impedem que desenvolvimentos tecnológicos em uma rede sejam rapidamente 

exportados para outras redes. Como consequência, os incentivos para o desenvolvimento de 

novas tecnologias são considerados médios devido ao tamanho dos mercados a que serão 

aplicados. 

Por fim, o processo de inovação em si utilizado na indústria é lento e sequencial. Em uma 

rede de telecomunicações, o desempenho e confiança contra falhas nas redes são fundamentais. 

Portanto, o processo de desenvolvimento, prototipação e testes é exaustivo antes da 

implementação definitiva nas redes. No entanto, apesar de este processo ter funcionado por 

anos, o mesmo acabou por limitar o acesso a novos desenvolvedores, principalmente, frente aos 

novos processos de inovação utilizados por empresas de tecnologia. 

É claro que, muitas inovações significativas aconteceram dentro da trajetória tecnológica 

da indústria neste período, dentre elas destacamos, o óptico-digital substituindo o 

eletromecânico e a telefonia móvel celular que permitiram o desenvolvimento de novos serviços 

sobre sua infraestrutura. Ao contrário da definição de DOSI (1982) para a trajetória tecnológica 

“... o padrão de atividades normais de solução de problemas (isto é, ‘progresso’) de um 
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paradigma tecnológico” (pág. 152), estas inovações ainda estavam alicerçadas sobre o modelo 

de negócio de controle do acesso de conexão dos usuários.  

Segundo Dosi, essas mudanças técnicas na trajetória tecnológica induzem à 

transformação socioeconômica ao mesmo tempo que servem de mecanismo de ajuste a essa 

mesma transformação. Apesar de Dosi mencionar ainda não ser possível identificar uma relação 

de causalidade ou sincronia entre esses efeitos, as mudanças tecnológicas implementadas na 

indústria de telecomunicações (principalmente, as duas exemplificadas acima) produziram 

efeitos socioeconômicos profundos na estrutura da indústria, servindo de enablers para o 

desenvolvimento de outras indústrias cujos competidores hoje ameaçam a própria indústria de 

telecomunicações.  

Assim, apesar de promoverem o desenvolvimento e o progresso técnico próprio e de 

outras indústrias, podemos dizer que a trajetória tecnológica em telecomunicações acabou por 

diminuir os ciclos de inovação necessários ao desenvolvimento de novos modelos de negócio 

para garantir as receitas futuras.  

Mesmo tendo se beneficiado enormemente deste processo, principalmente por meio das 

parcerias com os fornecedores e desenvolvedores de suas tecnologias, as operadoras tiveram 

que pagar um preço pela adoção deste sistema: a diferenciação. A dependência de poucos 

fornecedores de tecnologia, que desenvolviam e forneciam a praticamente todos na indústria, 

eliminou a capacidade de criação de serviços ou produtos diferenciados entre os competidores. 

Fransman (2001) denominou esse fenômeno como o “Dilema da Diferenciação” – quando todos 

possuem potencialmente acesso às mesmas tecnologias não existem benefícios de diferenciação 

entre os concorrentes.  

Sem diferenciação e com barreiras de entrada reduzidas pela tecnologia, as operadoras 

ficam sem condições de obter benefícios dos recursos outrora escassos (“scarcity 54ews54”) e, 

consequentemente, reduzindo o nível de lucratividade do negócio, atraindo novos competidores 

por preço e dando início à “comoditização” do modelo de negócio.  

Por fim, com o advento, implementação e disseminação das redes digitais e a 

disseminação da internet, o foco do valor percebido pelo usuário voltou-se para a informação 

ao invés da conexão, transformando a indústria de telecomunicações em uma indústria de 

infocomunicação. Em outras palavras, a conexão atingiu níveis de serviço relativamente 

confiáveis e preços acessíveis sem muito espaço para a diferenciação entre as operadoras. Desta 

forma, o valor percebido nesta conexão já não era mais tão relevante e, sim, o conteúdo / 
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informação que trafegava por essa conexão que se diferenciava por meio de diversos provedores 

de conteúdo e serviços.  

Esta transformação da estrutura da indústria alterou as camadas tradicionais, 

acrescentando outras que consideravam o importante papel do serviços baseados em 

informação que nasciam e se proliferavam pela internet por meio de empresas de tecnologia, 

conforme abaixo: 

  

 

Quadro 6: Camadas da Indústria de Infocomunicações 

Fonte: Adaptado de Fransman, 2001 

 

A adoção do Internet Protocol – IP nas redes trouxe importantes consequências para a 

indústria de telecomunicações, tais como: 

 

-  Padronização das práticas e estruturas das redes; 

 

- Possibilidade de comunicação global fácil e de baixo custo por meio da interconexão de 

diversas redes; 

 

- Consolidação da base de conhecimento sobre as redes, permitindo o acesso de 

inovadores e a criação de novas tecnologias. 
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Mais do que uma tecnologia de transmissão de informações, o protocolo IP propiciou não 

somente uma plataforma global para a criação de novos serviços, mas, principalmente, para 

novas categorias de serviços que não dependiam da estrutura ou do conhecimento do que 

acontecia nas camadas inferiores da rede. Novas empresas rapidamente surgiram para ocupar 

estas categorias de serviços, alterando profundamente o sistema tradicional de inovação e 

desenvolvendo um novo ecossistema na indústria. 

 

 

Quadro 7: Características dos Sistemas de Inovação na Indústria 

Fonte: Adaptado de Fransman, 2001 

 

- A chegada dos “Completitors” 

 

Particularmente na indústria de telecomunicações, a volatilidade causada na estrutura da 

indústria difere das demais que também possuem trajetórias tecnológicas maduras e ainda 

permitem padrões de concorrência e modelos de negócios relativamente mais estáveis. As 

estratégias de bens e serviços, modelos organizacionais, canais de comercialização e a 

infraestrutura necessária para viabilizar novos modelos de negócio adotados por competidores 

emergentes na indústria de telecomunicações se multiplicam em função de novos serviços 

proporcionados por inovações tecnológicas disruptivas. 

Esses novos modelos de negócios transformam empresas antes provedoras de produtos e 

serviços complementares à indústria de telecomunicações em novos competidores da própria 

indústria, que nascem sem dependência da trajetória tecnológica passada e livres para inovar. 

Estes novos competidores também trazem novas capacidades para a indústria pela introdução 

de novos serviços, cujo valor adicionado é diferenciado em relação aos serviços existentes.  
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Nos últimos anos, particularmente na indústria de telecomunicações, temos visto diversos 

exemplos desses movimentos estratégicos oriundos de empresas da indústria de tecnologia: 

 

 

Quadro 8: Novos negócios desenvolvidos pela indústria de tecnologia   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme descrito por Schumpeter (1982), as empresas estabelecidas em uma indústria 

tendem a desenvolver estratégias incrementais de inovação, considerando a inércia de suas 

capacitações e o interesse em manter os investimentos realizados por meio do modelo de 

negócio tradicional que garantem grande parte de suas receitas.  

Este último é uma verdade que as empresas do setor talvez tenham mais dificuldades em 

aceitar para transformar suas realidades de negócio. A pressão pelo retorno dos investimentos 

em um mercado sem diferenciação – pressões regulatórias por maiores investimentos e com 

aumentos exponenciais de tráfego – torna a busca pela rentabilidade um desafio permanente e 

o foco da gestão da maioria das operadoras. Principalmente, considerando a economia de escala 

inerente ao negócio. 
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Figura 10: O desafio da rentabilização do Capex na indústria de Telecomunicações 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A diminuição das barreiras de entrada na indústria de telecomunicações, porém, atrai 

novos competidores em busca da verticalização de suas operações. No entanto, os investimentos 

necessários para o desenvolvimento de infraestrutura são relativamente menores que os 

investimentos legados das incumbentes.  

Todas essas condições foram a “tempestade perfeita” para uma mudança de paradigma 

na indústria com a entrada de novos competidores, muitos deles oriundos de indústrias que 

anteriormente eram vistas no modelo das Cinco Forças de Porter como complementadores.  

 

 

Figura 11: As Cinco Forças de Porter aplicadas à indústria de Telecomunicações 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dentre os exemplos que estão ocorrendo em diversas indústrias, selecionamos um que 

exemplifica claramente, em nossa visão, o padrão de ocorrência do fenômeno dos 

“Completitors”: o caso Google. Isto porque, torna possível demonstrar e entender a estratégia 

de verticalização, por meio da obtenção de capacidades e conhecimentos, para de forma 

estruturada avançar em novas indústrias e garantir o domínio ou presença em todos os elos da 

cadeia de valor de sua indústria original. Em nossa análise, esta estratégia não visa apenas a 

obtenção de maior lucratividade no consolidado dos negócios mas, principalmente, a 

manutenção e/ou expansão dos níveis de lucratividade e perenidade de seu negócio principal. 

Particularmente, os “Completitors” são beneficiados pela convivência prévia com essas 

indústrias e sua entrada no mercado alavancada pelos ganhos financeiros auferidos em suas 

indústrias originais.  

 

3.4.2 O caso da Google 

 

A missão do Google é “organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente 

acessíveis e úteis” (GOOGLE, 2016). Larry Page, cofundador do Google, uma vez descreveu 

o “mecanismo de pesquisa perfeito” como algo que “entende exatamente o que você quer dizer 

e retorna exatamente o que você queria”. Desde este discurso, o Google cresceu e passou a 

oferecer produtos além da pesquisa. Com todas as suas tecnologias, desde a pesquisa até o 

navegador Chrome e o serviço de e-mail Gmail, os serviços do Google objetivam facilitar a 

busca por informações e conclusão de tarefas. No entanto, para ser bem-sucedida em sua 

missão, o Google requer uma enorme quantidade de processamento, armazenamento e 

transmissão de dados.  

Desde o lançamento de seus mecanismos de busca, o Google desenvolveu e lançou uma 

série de serviços que se tornaram muito populares e introduziram novas capacidades e 

facilidades aos seus usuários. Com o rápido avanço da tecnologia móvel de softwares e devices, 

estes serviços, complementadores à indústria de telecomunicações passaram a responder por 

uma parcela significativa do tráfego nas redes das operadoras, bem como as respectivas receitas 

oriundas desse tráfego. Analisando o seu portfolio ao longo do tempo, nota-se claramente uma 

estratégia de preenchimento top-down das camadas descritas por Fransman a fim de verticalizar 

suas operações e permanecer junto ao usuário em todas as fases da experiência digital. 
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Quadro 9: Avanço do Google pelas camadas de Fransman 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

Ao longo dos dez últimos anos, a capacidade de processamento para suportar essas 

aplicações e serviços foi equacionada com a criação de quinze datacenters próprios espalhados 

ao redor do mundo. Estas unidades processam e armazenam as informações utilizadas pelo 

mecanismo de busca e demais serviços oferecidos pelo Google. A rede de datacenters é uma 

das mais modernas do mundo em termos de tecnologia, bem como em gerenciamento de energia 

e ambiental. Os conhecimentos adquiridos pelo Google neste processo são considerados como 

benchmark mundiais, fazendo com que, inclusive, compartilhem suas experiências com os 

demais players do setor. 

 

- Google Phone (Nexus e Pixel) 

 

Seguindo sua estratégia de avançar nas camadas da indústria e tendo grandes 

conhecimentos e capacidades nas camadas de serviço, faltava adquirir competências essenciais 

nas camadas de infraestrutura de rede e equipamentos. Em 2009, o Google lança seu aparelho 

de telefonia móvel, o Nexus One (GOOGLE, 2016), em parceria com a Coreana HTC para um 

primeiro exercício de aprendizado sobre esta camada tão disputada e essencial para a utilização 

dos seus serviços e produtos (devices). A aquisição da Motorola Mobility em 2011, tradicional 

fabricante de tecnologias e equipamentos de telefonia móvel, foi a forma mais rápida para 

incorporar capacidades tecnológicas que permitissem a entrada nesta camada. Cabe lembrar 
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que a Motorola foi a inventora do aparelho celular e possui diversas patentes de tecnologias 

sem fio para a transmissão de dados e voz. 

Posteriormente ao lançamento do Nexus One, o Google continuou a avançar no 

aprendizado e aquisição de capacidades tecnológicas nesta camada, lançando novas versões dos 

aparelhos Nexus com praticamente todos os grandes fabricantes (Samsung, Huawei, LG), uma 

clara estratégia de aquisição de capacidades e conhecimentos sobre a estrutura da indústria de 

aparelhos celulares. Esta estratégia culminou com o lançamento em 2016 do smartphone Pixel 

para fazer frente aos líderes de mercado (Apple e Samsung). Cabe ressaltar que o Pixel foi 

inteiramente desenvolvido pela Google, incluindo hardware, software, design e funcionalidades 

do aparelho utilizando os conhecimentos adquiridos em sua trajetória tecnológica nesta camada.  

Assim, o Google deixa de ser um complementador nesta indústria e passa a competir 

diretamente no mercado de aparelhos High-End com um produto competitivo e integralmente 

desenvolvido com suas capacidades e conhecimentos internos. Adicionalmente, ele adquire os 

conhecimentos necessários para continuar sua estratégia de verticalização, com o domínio 

tecnológico da camada de equipamentos.  

Particularmente, esta camada tem grande importância, considerando que grande parte dos 

serviços e produtos ofertados pela Google e sua principal fonte de receitas são utilizados nas 

plataformas móveis (aparelhos celulares, tablets, etc.).  

 

- Google Fiber 

 

Em relação à capacidade de transmissão de dados, o Google ainda possui grande 

dependência das redes de telecomunicações. No entanto, seguindo a estratégia de aquisição de 

capacidades e conhecimentos nas camadas da indústria de telecomunicações, o passo seguinte 

foi adquirir conhecimentos e capacidades na camada de rede.  Para tal, o Google lançou em 

2010 o seu negócio de internet banda larga FTTH (Fiber to the Home) e TV por assinatura 

denominado Google Fiber.  

Inicialmente projetado para atender a um pequeno número de localidades, o Google Fiber 

está localizado em oito cidades dividas no eixo leste – oeste do Estados Unidos. Desta forma, 

considerando as dimensões continentais daquele país, é possível conhecer os diversos fatores 

envolvidos na implementação de redes de dados de alta velocidade (geografia, infraestrutura, 

fornecedores, necessidades dos usuários, regulamentações estaduais, etc.). Adicionalmente, 

outras cidades no eixo norte – sul estão programadas para receberem o serviço.  
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Neste processo de expansão, o Google Fiber também vem adquirindo diversos provedores 

de internet, como é o caso da Provo e da Webpass em uma estratégia para fazer frente aos 

grandes provedores de internet nos Estados Unidos (Comcast, Verizon e Charter). Com isso, o 

Google dá um importante passo no domínio das capacidades necessárias para a implementação 

e gestão de uma rede fixa de telecomunicações e torna-se um competidor neste segmento da 

indústria (redes fixas).  

 

 

 

Figura 12: Cidades americanas com presença do Google Fiber 

Fonte: Google.com/fiber 

 

- Google Project Fi 

  

Em 2015, o Google lançou a sua própria empresa de telefonia móvel para prover serviços 

de voz dados com tecnologia wi-fi, denominado Project Fi (GOOGLE, 2016). O modelo 

adotado foi o de uma MVNO (Mobile Virtual Network Operator) que utiliza a rede de outras 

operadoras para o provimento dos serviços, neste caso Sprint, T-Mobile, U.S. Celular e Three, 

ao invés de investir grandes somas na construção de sua própria rede. 

Este modelo é amplamente utilizado em diversos países para incrementar a competição 

no mercado e evitar monopólios ou oligopólios em uma indústria dependente de economias de 

escala. O modelo de negócio está baseado na venda no atacado da capacidade ociosa de uma 

rede para uma empresa que, em teoria, irá atuar em uma parte menos rentável ou de difícil 

acesso no mercado. Em um modelo econômico equilibrado, esta seria uma relação ganha-

ganha, onde os investimentos em redes seriam remunerados sem a canibalização da base de 

assinantes. Em muitos mercados, as MVNO’s estão focadas em clientes de baixa rentabilidade, 

Figura X: Cidades com presença do Google Fiber – Fonte: Google.com 
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oferecendo preços reduzidos ou serviços pré-pagos, normalmente com baixa cobertura e 

aparelhos low-end.  

No entanto, o Project Fi utiliza somente a rede de dados para a prestação dos serviços, 

tornando o custo operacional mais baixo. Ao forçar os preços da indústria para baixo, o Google 

induz, potencialmente, o consumo de banda larga dos usuários das demais operadoras. Isto não 

é particularmente bom somente para os demais consumidores, mas também para o Google, na 

medida em que seus produtos e serviços serão diretamente impactados pelo aumento no 

consumo de dados.  

Por outro lado, ao inovar no modelo de negócios de MVNO, o Google impõe importantes 

desafios de reestruturação a incumbentes para fazer frente a esta nova competição. Com o 

aumento crescente da competição no mercado móvel, a redução de custos tem impacto direto 

na redução do churn e, consequentemente, na capacidade de geração de caixa das operadoras.  

 

- O avanço nas camadas da indústria 

 

Como vimos anteriormente, o Google vem adquirindo e incrementando gradativamente 

suas capacidades tecnológicas por meio de diversos novos serviços em uma estratégia clara de 

verticalização das camadas da indústria de telecomunicações. Ao atualizarmos a análise da 

estrutura proposta por Fransman com estes negócios, observamos a presença do Google como 

um novo competidor e presente em todas as camadas da indústria. 
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Quadro 10: Estrutura do Google por camadas de Fransman 

Fonte: Adaptado de Fransman 

 

 

Sendo assim, podemos observar que o Google assumiu um papel de competidor na 

indústria de telecomunicações, sendo oriundo originalmente da indústria de tecnologia e um 

complementador dos serviços oferecidos na indústria de telecomunicações. Por ser um 

fenômeno contemporâneo, não podemos precisar quais serão os resultados produzidos por esta 

estratégia. No entanto, podemos afirmar diante das mudanças ocorridas em outras indústrias 

(ex.: entretenimento e mídia) que essa estratégia pode comprometer significativamente os 

modelos de negócio da indústria de telecomunicações e sua relevância futuro cenário de 

negócios. 
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3.5 A ESTRATÉGIA DOS IGUAIS 

 

Para enfrentarem os desafios e o novo tipo de concorrência em seus mercados, as 

operadoras de telecomunicações devem conceber e implementar profundas transformações em 

seus modelos de negócio e gestão. Estas mudanças passarão necessariamente por rupturas no 

modelo existente e pela aquisição de novas capacidades tecnológicas que forneçam o diferencial 

competitivo necessário à manutenção e relevância dos negócios. 

Atualmente, o modelo de negócio de telecomunicações está fundamentalmente baseado 

na prestação de serviços de conexão. Para tal, faz-se necessário grandes investimentos em 

infraestrutura de redes. No entanto, conforme mencionamos anteriormente, estes serviços 

perderam valor na perspectiva dos usuários, enquanto novos serviços digitais baseados em 

informação são cada vez mais demandados pelo alto valor agregado. 

Para fazer frente a esta nova realidade, propomos uma nova abordagem estratégica, não 

identificada ainda na literatura e referencial teórico existente, ao qual denominamos de 

“Estratégia dos Iguais”, que visa responder ao fenômeno com uma nova abordagem para os 

casos onde complementadores se tornam competidores na indústria (“Completitors”), segundo 

as definições do modelo das cinco forças de Porter. No caso específico do mercado de 

telecomunicações, esta é uma realidade bastante discutida, porém, sem modelos teóricos ou 

práticos ainda efetivamente apresentados pela academia ou demais stakeholders.  

A “Estratégia dos Iguais” propõe que, quando complementadores se tornam novos 

competidores (“Completitors”) em determinada indústria, inserem novas capacidades que 

precisam ser rapidamente igualadas pelos competidores incumbentes para fazer frente às 

transformações provocadas no modelo de negócio. 

 

Figura 13: Equiparação de capacidades nas camadas de serviços e 

infraestrutura entre “completitors” e incumbentes. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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- Estrutura da Indústria x Processos de Mercado 

 

Conforme observamos no referencial teórico, a evolução do pensamento estratégico 

sugere duas grandes abordagens para a análise das firmas: 

 

 - Estrutura da Indústria – A estrutura da indústria determina a estratégia e o grau de 

rentabilidade de uma firma. 

 

 - Processos de Mercado – Os recursos, capacidades e aprendizado organizacional são 

acumulados por meio dos processos de mercado e, este conjunto, determina a estratégia e o 

grau de rentabilidade de uma firma. 

 

Entendemos que, para propor estratégias de combate ao fenômeno dos “Completitors” 

necessitamos de uma análise integrada das duas abordagens tradicionalmente propostas. Isto 

porque não podemos considerar somente a estrutura da indústria, pois, a mesma sofreu 

alterações em sua estrutura fundamental. Por outro lado, essas mudanças foram causadas por 

competências inseridas por novos competidores (oriundos de outra indústria) que possuem 

capacidades totalmente diferenciadas daqueles presentes no ambiente competitivo. Nesse 

momento de transformação, é preciso considerar os fatores exógenos e endógenos tanto para as 

competências quanto para a estrutura da indústria a fim de entendermos a nova configuração 

das camadas de serviços e infraestrutura da indústria. 

Ao não considerar os complementadores como uma força, Porter utiliza-se dos conceitos 

de liderança por custo, diferenciação e enfoque dentro da própria indústria, bem como considera 

os fatores de mudança da estrutura como aqueles inerentes às forças atuantes nesta indústria. 

Desta forma, a indústria passa a se comportar como um sistema fechado onde novos entrantes 

têm um comportamento e capacidades semelhantes aos já existentes. No entanto, como 

observamos, as mudanças tecnológicas comoditizaram muitas das capacidades existentes, 

reduzindo o custo de aquisição das mesmas, bem como diminuíram as barreiras de entrada nas 

indústrias, facilitando a entrada de novos concorrentes.  
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É claro que, não podemos negar todo o trabalho, pensamento e aplicação do modelo das 

cinco forças de Porter na análise dos mercados e da competição também no contexto atual. As 

cinco forças ainda estão presentes e devem ser consideradas nessa análise para obter-se o grau 

de entendimento necessário do ambiente competitivo. Especificamente, neste ponto, a 

“Estratégia dos Iguais” é complementar à análise das cinco forças de Porter.  

Ressaltamos que, na visão descrita por Brandenburger & Nalenbuff, os 

complementadores assumem um papel positivo no jogo coopetitivo, trazendo benefícios para 

todos os participantes deste jogo. Portanto, não são considerados uma força antagônica ao 

incremento da competição.  

Entendemos que, os complementadores (“Completitors”) devem ser considerados como 

uma Força no modelo de Porter, na medida em que forem responsáveis por produzir e introduzir 

em uma indústria as inovações (produtos ou serviços) que afetem diretamente o modelo de 

negócio, minimizem a relevância das core competencies dos competidores (nas camadas de 

serviços e infraestrutura) e, por fim, alterem a estrutura da indústria.  

Ressaltamos que, tanto na teoria de Porter quanto na de Brandenburger & Nalenbuff o 

papel do complementadores é definido à luz dos modelos de negócio e tecnológicos existentes 

na época de sua formulação. Os avanços tecnológicos, principalmente na última década, 

aceleraram o processo de reavaliação dos papéis destes jogadores e sua importância como uma 

força competitiva. Isto porque, estes avanços permitiram, dentre outros, a absorção de 

capacidades tecnológicas a um custo muito mais baixo e que os mesmos sejam aplicados 

rapidamente na criação ou transformação de modelos de negócio.  

Desta forma, mesmo tendo Brandenburger & Nalenbuff se baseado na teoria dos jogos 

para desenvolver sua teoria de coopetição, os jogadores não são estáticos como no modelo por 

eles desenvolvido. Este comportamento é, inclusive, assumido por eles quando mencionam que 

“jogadores podem assumir diferentes papéis em um jogo”. Mesmo nessa condição de múltiplos 

papéis, os autores não pressupõem um papel competitivo para os complementadores.  

A visão de “Completitors” apresentada na “Estratégia dos Iguais” considera que, esses 

novos jogadores desempenham um novo papel motivados pela absorção de capacidades que 

tenham sinergias com o seu negócio principal. Isto é importante ressaltar, pois, não encontramos 

nos exemplos identificados até aqui, que os caracterizam como “Completitors” a busca por 

mercados sem sinergia com os seus de origem.  

Apresentamos a seguir um resumo do papel dos complementadores nessas teorias e seu 

novo papel observado como “Completitors”: 
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Quadro 11: Resumo teórico do papel dos compelementadores 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Adicionalmente, a “Estratégia dos Iguais” oferece, também, uma sexta resposta às 

estratégias propostas por Charitou e Markides (2003), pois consideram que: 

 

-  A estrutura da indústria (na visão de Porter) foi alterada pela entrada de novos 

competidores e inserção de novas capacidades tecnológicas; 

 

-  Estes novos competidores deixam de ter o papel positivo de complementadores para se 

tornarem também concorrentes diretos nos produtos e serviços prestados pelas incumbentes 

(visão de Brandenburger & Nalenbuff); 

 

- As incumbentes não possuem as mesmas capacidades para responder rapidamente às 

novas ameaças e tendem a responder com o foco e investimento no negócio principal por conta 

dos grandes investimentos já realizados (Charitou e Markides). 

 

- Por serem submetidas a uma condição de Followers, ao iniciarem o processo de resposta 

estratégica, precisam acumular novas capacidades tecnológicas para fazer frente a estes novos 

competidores e sua nova forma de competir.  

 

Note-se que esta proposição estratégica não visa à criação imediata de diferenciação 

perante aos clientes, produtos, serviços e mercado. Esta diferenciação acontecerá, a posteriori, 

pela assimilação, interação e utilização das novas capacidades adquiridas com àquelas 
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acumuladas em uma firma (KIM, 2001). No entanto, ao focar na equiparação de suas 

capacidades com as dos novos competidores nas camadas onde estão mais vulneráveis, as 

empresas incumbentes podem oferecer novas barreiras de entrada e forças contrárias à expansão 

dos novos competidores. Adicionalmente, os conhecimentos e capacidades já acumulados em 

sua própria indústria tendem a ser maiores que a dos novos entrantes e uma vantagem 

competitiva a ser explorada quando combinada com as novas capacidades.  

A “Estratégia dos Iguais” visa oferecer, primariamente para as empresas incumbentes de 

um mercado, um modelo estratégico de resposta e reposicionamento frente ao novo papel 

desempenhado por tradicionais atores neste mercado.  Com isso, espera-se que as empresas 

possam entender e realinhar suas estratégias e modelos de negócio para permanecerem 

perenemente relevantes em seus mercados. Em outras palavras, na prática, tornar-se-ia “meu 

campo, meu jogo” para a incumbentes, desde que não estejam com suas capacidades 

assimetricamente desfavoráveis para oferecer combatividade.   

 

3.6 PROPOSIÇÃO ESTRATÉGICA PARA A INDÚSTRIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

Para fazer frente aos novos competidores, as operadoras devem necessariamente cindir 

seus negócios em dois segmentos distintos: Serviços e Infraestrutura. Isto porque as métricas, 

necessidades dos clientes, modelos de gestão e capacidades necessárias para o sucesso de cada 

um desses segmentos são diferentes umas das outras e não podem ser tratadas de forma 

semelhante sob pena de não produzirem os resultados de negócio esperados para sua 

perenidade. Ressalte-se que, apesar das diferenças, é absolutamente necessário que estes 

modelos coexistam sinergicamente de forma a garantir o retorno sobre os investimentos 

realizados e a realizar. 

Para a camada de infraestrutura, entendemos que as capacidades tecnológicas acumuladas 

e os modelos de negócio atendem às necessidades competitivas futuras. As operadoras já 

possuem os mecanismos de aprendizado, aquisição e absorção de novos conhecimentos, bem 

como uma extensa base acumulada que permite a geração de melhorias em suas redes.  

O desafio da mudança está na camada de serviços. Por se tratar de uma área com pouca 

inovação e baixa capacidade acumulada nos últimos anos, as operadoras deverão se preparar 

para um processo de aquisição e equalização das capacidades entrantes, bem como em 
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transformá-las em capacidades estratégicas que as diferenciem e forneçam as condições 

necessárias para a “nova” competição. 

Neste segmento, podemos considerar as operadoras em um estágio inicial e, para que 

atinjam o grau necessário de competição, as mesmas deverão passar também por alguns estágios 

de reestruturação organizacional, a começar pela cisão de suas operações para acomodar as 

inovações organizacionais necessárias, conforme demonstrado por Bell & Figueiredo.  

 

 

Gráfico 2: Estágios e reestruturação organizacional na trajetória tecnológica 

Fonte: Bell & Figueiredo, 2012 

 

No entanto, por se tratar de uma busca por acumulação de novas capacidades, as 

operadoras deverão se preparar cuidadosamente para este processo. Existem diversos caminhos 

estratégicos a serem escolhidos. O ciclo de aquisição e absorção (KIM, 1997) deve ser 

observado, bem como a integração destes de forma ordenada. No caso específico de 

telecomunicações, propomos que este ciclo deva ser conduzido, resumidamente, da seguinte 

forma: 

 

Preparação – Estudos de mercado, benchmarkings, parcerias, dentre outras, para o 

profundo entendimento das capacidades entrantes e forma como são transformadas em 

capacidades estratégicas. Estudo profundo do mercado dos complementadores para o 

entendimento sobre a natureza e dinâmica da produção de conhecimento e capacidades. 

 

Aquisição – Aquisição de capacidades por meio de contratações de profissionais que já 

atuam nestes mercados, compra de empresas com tecnologias desejadas, associação com 
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universidades e/ou organizações de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, alianças 

estratégicas com parceiros incumbentes. 

  

Assimilação – Principalmente a criação de uma cultura organizacional destacada da 

“empresa mãe” e a criação de uma identidade e valores próprios e semelhantes àqueles 

presentes no mercado dos complementadores. Esta cultura deve prover e estimular mecanismos 

de assimilação e disseminação das capacidades de forma a potencializar/agilizar a 

internalização das capacidades desejadas. 

 

Melhoria – Desenvolvimento interno e/ou associações externas para o desenvolvimento 

de melhorias utilizando como base os conhecimentos acumulados também da “empresa mãe”. 

A combinação destes conhecimentos nesta fase será fundamental não somente para o 

aprimoramento das capacidades adquiridas, como também para a geração de novas capacidades 

e/ou serviços que produzam diferenciação competitiva. 

 

Por fim, entendemos ser totalmente aplicável para as operadoras o caminho proposto por 

Kim (1997) para as latecomers realizarem este catch up tecnológico. Isto porque a base de 

conhecimento existente na “empresa mãe”, combinada com as diversas formas de aquisição e 

absorção disponíveis atualmente, permitirá às operadoras reduzirem o tempo deste catch up. 

No entanto, há que se observar cuidadosamente o processo de integração dessas capacidades de 

forma a não comprometer o sucesso desta estratégia.  

Ao mesmo tempo, essas alternativas necessitarão de rupturas nos modelos incumbentes 

(operacional, organizacional, tecnológico e comercial) que permitam a criação de um ambiente 

green field para o desenvolvimento e aplicação de uma nova abordagem para o atingimento 

deste diferencial competitivo. 

A morosidade na adoção de estratégias de resposta e absorção de capacidades 

tecnoloógicas que se equiparem aos novos competidores podem ter implicações profundas nos 

negócios e rentabilidades das Firmas em uma determinada indústria. Isto porque, o custo de 

transformação ex-post pode ser maiores que os necessários para a aplicação do modelo proposto 

pela “Estratégia dos Iguais”. Desta forma, recomendamos o estudo e análise interna  

aprofundada nas Firmas a fim de produzir os efeitos desejados.  
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4. RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

Considerando a natureza contemporânea e a abrangência do fenômeno dos 

“Completitors”, recomendamos a observação do mesmo em outras indústrias que estão ou 

podem ser afetadas pelas mudanças tecnológicas para a aquisição de dados qualitativos e 

quantitativos. A análise desses dados pode auxiliar na interpretação e identificação de outros 

fatores que detalhem as consequências das estratégias utilizadas pelos “Completitors”. 

É importante observar e acompanhar as implicações futuras dos modelos de negócio 

afetados pela entrada dos “Completitors”, bem como o seu comportamento competitivo e a 

resposta das empresas incumbentes à esta mudança de papel.  
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