




Do governo aos clientes finais, passando por 
fornecedores, parceiros comerciais, grupos de 
pacientes, comunidade científica, colaboradores e 
comunidade, todos são públicos importantes para o 
sucesso da empresa. 
Por exemplo, na Figura 2, a sociedade fornece para a 
empresa credibilidade para operar e recebe da empresa 
os impostos arrecadados, postos de trabalhos e doações. 
A gestão dos públicos é um dos caminhos que podem 
ser percorndo pelas empresas na busca da construção 
de uma vantagem competitiva. 

2 A CONSTRUÇÃO DA 
VANTAGEM COMPETITIVA 
A busca por vantagem competitiva, ou seja, vantagem 
de desempenho frente à concorrência, é uma constante 
no ambiente empresarial. 
Entende-se por vantagem competitiva o conjunto das 
características ou atributos detidos por uma empresa que 
lhe confere certa superioridade sobre os concorrentes 
imediatos (LAMBIM, 2000, p.336). 
A evolução dos caminhos para construção de uma 
vantagem competitiva pode ser sintetizada em três visões: 
visão tradicional; visão baseada em recursos; e visão 
baseada na gestão superior dos públicos estratégicos. 

2.1 VISÃO TRADICIONAL 
A visão tradicional tem sua ongem na economia, 
outras disciplinas de administração e nas empresas 
de consultoria. Em maio de 1977 ocorreu uma grande 

conferência na Universidade de Pittsburgh, que 
confirmou o nascimento de um campo conhecido hoje 
como administração estratégica. 
Na visão tradicional é percorrido o processo de 
administração estratégica, pelo qual as organizações 
analisam e aprendem com seus ambientes internos 
e externos, estabelecem a direção estratégica, cnam 
estratégias e implementam essas estratégias. 
As etapas que compõem o processo de administração 
estratégica são cinco: 1- análise do ambiente; 2-
estabelecimento da diretriz da organização; 3- formulação 
da estratégia; 4- implementação da estratégia e 5- controle 
estratégico, conforme mostra a Figura 3. 
Etapa 1 - Análise do ambiente é o processo de 
monitorar o ambiente externo e interno para identificar 
pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades e 
elaborar uma análise de SWOT2 (strenghts, weakness, 
opportuniües e threats), também chamada de análise 
PFOA, pois avalia os pontos fortes, fracos, oportunidades 
e ameaças da empresa. O valor de uma análise SWOT 
está no fato de esta constituir uma ferramenta de 
autoavaliação para a administração. 
Etapa 2 - Estabelecimento das 
diretrizes organizacionais 
Determinar a missão, a visão e objetivos da organização. A 
missão organizacional é a razão pela qual uma organização 
existe e a visão representa onde a organização quer estar 
no futuro. Os objetivos da organização refletem o que está 
tentando atingir. 
Etapa 3 - Formulação da estratégia 
A estratégia representa o caminho que será percorndo 
pela organização para atingir seus objetivos. A etapa de 
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formulação da estratégia representa a etapa na qual serão 
identificadas e selecionadas as estratégias que melhor 
contribuam para a organização atingir seus objetivos. 
Etapa 4 - Implementação da estratégia 
Transformar em ações as estratégias desenvolvidas na 

etapa anterior e implementá-las. Nesta fase verifica-se o 
impacto da estratégia formulada sobre a atual estrutura 
da organização, bem como analisa-se a receptividade 
da cultura organizacional para mudanças. A cultura 
consiste nos valores, crenças e atitudes da empresa 
que os empregados compartilham e que podem refletir 
diretamente no sucesso das ações. 
Etapa 5 - Controle estratégico 
Monitoramento e avaliação do processo de administração 
estratégica para sua melhoria e funcionamento 
adequado. À medida que implementa a estratégia, a 
empresa precisa acompanhar os resultados e monitorar 
os novos acontecimentos nos ambientes interno e 
externo, realizando os ajustes necessários. 
Comenta Aaker (2001, p.23): "Para poder dar respostas 
às surpresas estratégicas, às ameaças e oportunidades 
que surgem de modo repentino, as decisões estratégicas 
precisam ser apressadas e implementado um sistema 
administrativo guiado pelo mercado e seu ambiente." 
A visão tradicional é a mais antiga e se preocupa com o 
estabelecimento de obj etivos e metas para a organização 
e a manutenção de um conjunto de relações entre a 

organização e o ambiente, possibilitando-lhe perseguir 
seus objetivos e continuar atendendo às exigências do 
ambiente3. 

2.2 VISÃO BASEADA EM RECURSOS 
Na década de 80 e início de 90, uma questão norteou 
diversas pesquisas na área de administração estratégica: 
"Por que algumas empresas têm consistentemente um 
desempenho supenor ao de outras?" Uma resposta 
inicial a essa pergunta era que algumas empresas 
conseguiam desenvolver competências diferenciadas 
em determinadas áreas. 
Partindo de uma visão mais econômica sobre a 
organização, desenhou-se uma teoria que considerava 
que o sucesso organizacional estava relacionado 
com uma melhor gestão dos recursos é capacidades 
controlados pela organização. 
Assim, surge a visão baseada em recursos, a qual 
acredita que os recursos e capacidades controlados por 
uma empresa são suas fontes de vantagem competitiva 
(BARNEY; HESTERLY, 2007, p.64). 
Segundo essa visão, uma organização é um conjunto 
de recursos que se encaixam nas categorias gerais: 
(1) recursos financeiros, incluindo todos os recursos 
monetários com os quais a empresa possa contar; 
(2) recursos físicos, como fábnca, equipamentos, 



instalações e acesso a maténas-pnmas; (3) recursos 
humanos, que englobam as habilidades, a formação 
e o treinamento dos gerentes e funcionários; (4) 
conhecimento e aprendizado organizacional; e (5) 
recursos organizacionais, como a estrutura formal, 
sistemas, controle e coordenação, cultura e reputação. 
As empresas possuem diferentes conjuntos de recursos 
e capacidades. Para analisá-los, uma ferramenta 
é o modelo VRIO (valor, raridade, mutabilidade e 
organização), como mostra o Quadro 1. 
Para ser uma vantagem competitiva sustentável ao longo 
do tempo, o recurso precisa atender aos quatro quesitos: 
ter valor, ser raro, difícil de imitar e bem explorado pela 
empresa. 
O valor significa que o recurso/capacidade é uma força 
para a empresa. A raridade existe quando poucos 
concorrentes possuem aquele recurso/ capacidade. 
Quanto à mutabilidade, as empresas com recursos raros 
e valiosos são comumente inovadoras estratégicas, pois 
conseguem conceber e implementar estratégias que 
outras não conseguem por não disporem de recursos e 
capacidades relevantes. 

Modelo de Negócio do 
Grupo Santander Brasil (Figuro 4) 

A organização está relacionada à estrutura corporativa; 
com um bom sistema de controle gerencial; relatórios 
para manter a alta diretoria informada sobre as ações 
da empresa e concorrente; políticas de motivação e 
remuneração que incentivem os funcionários. 
Esse olhar interno promovido pela visão baseada em 
recursos possibilita às empresas promoverem vantagem 
competitiva a partir de melhonas nos seus processos 
produtivos internos mediante os programas de 
qualidade, reengenharia, downsizmg e reestruturação. 

2.3 VISÃO BASEADA NA 
GESTÃO SUPERIOR DOS 
PÚBLICOS ESTRATÉGICOS 
Nos anos 80, os temas prioritários na busca por 
desempenho superior nas organizações focaram a 
revisão das operações (gestão da qualidade total) e 
reduções de custos (reengenharia e downsizmg); nos 
meados dos anos 90, o foco passou para os temas 
criação de valor e crescimento sustentável4. 
A visão baseada na gestão superior dos públicos 
estratégicos representa um caminho para construção 
de vantagem competitiva mediante um olhar para fora, 

para clientes, concorrentes, parceiros, imprensa, 
e sociedade, buscando novas formar de criar e 
entregar valor maior do que a concorrência. 
Na visão baseada na gestão dos públicos a empresa 
é vista como o centro de uma rede de públicos 
interessados e a obtenção da vantagem competitiva 
se baseia na gestão supenor do relacionamento e 
comunicação com esses públicos, como mostrou 
a Figura 1. 
Como exemplo da aplicação da gestão dos 
públicos estratégicos em uma organização, no 
caso do Grupo Santander Brasil, seus públicos 
aparecem inseridos no modelo do banco, 
Esse modelo tem como tema central "o valor das 
ideias", gerando melhores produtos e serviços 
para os clientes, aumentando a confiança dos 
mesmos pelo engajamento dos funcionários, 
parceria com os fornecedores, respeito ao meio 

4 HUNT, Shelby D. The strategic imperative and sustainable com petitive advantage: Public 
policy implications of resource-advantage theory. Journal of the Academy of Mar
keting Science. Greenvale, v.27, n.2, p. 144-160, Spring 1999, p. 145. 
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formulação da estratégia representa a etapa na qual serão 
identificadas e selecionadas as estratégias que melhor 
contribuam para a organização atingir seus objetivos. 
Etapa 4 - Implementação da estratégia 
Transformar em ações as estratégias desenvolvidas na 

etapa anterior e implementá-las. Nesta fase verifica-se o 
impacto da estratégia formulada sobre a atual estrutura 
da organização, bem como analisa-se a receptividade 
da cultura organizacional para mudanças. A cultura 
consiste nos valores, crenças e atitudes da empresa 
que os empregados compartilham e que podem refletir 
diretamente no sucesso das ações. 
Etapa 5 - Controle estratégico 
Monitoramento e avaliação do processo de administração 
estratégica para sua melhona e funcionamento 
adequado. A medida que implementa a estratégia, a 
empresa precisa acompanhar os resultados e monitorar 
os novos acontecimentos nos ambientes interno e 
externo, realizando os ajustes necessários. 
Comenta Aaker (2001, p.23): "Para poder dar respostas 
às surpresas estratégicas, às ameaças e oportunidades 
que surgem de modo repentino, as decisões estratégicas 
precisam ser apressadas e implementado um sistema 
administrativo guiado pelo mercado e seu ambiente." 
A visão tradicional é a mais antiga e se preocupa com o 
estabelecimento de objetivos e metas para a organização 
e a manutenção de um conjunto de relações entre a 

organização e o ambiente, possibilitando-lhe perseguir 
seus objetivos e continuar atendendo às exigências do 
ambiente3. 

2.2 VISÃO BASEADA EM RECURSOS 
Na década de 80 e início de 90, uma questão norteou 
diversas pesquisas na área de administração estratégica: 
"Por que algumas empresas têm consistentemente um 
desempenho superior ao de outras?" Uma resposta 
inicial a essa pergunta era que algumas empresas 
conseguiam desenvolver competências diferenciadas 
em determinadas áreas. 
Partindo de uma visão mais econômica sobre a 
organização, desenhou-se uma teona que considerava 
que o sucesso organizacional estava relacionado 
com uma melhor gestão dos recursos e capacidades 
controlados pela organização. 
Assim, surge a visão baseada em recursos, a qual 
acredita que os recursos e capacidades controlados por 
uma empresa são suas fontes de vantagem competitiva 
(BARNEY; HESTERLY, 2007, p.64). 
Segundo essa visão, uma organização é um conjunto 
de recursos que se encaixam nas categorias gerais: 
(1) recursos financeiros, incluindo todos os recursos 
monetários com os quais a empresa possa contar; 
(2) recursos físicos, como fábrica, equipamentos, 
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instalações e acesso a maténas-pnmas; (3) recursos 
humanos, que englobam as habilidades, a formação 
e o treinamento dos gerentes e funcionários; (4) 
conhecimento e aprendizado organizacional; e (5) 
recursos organizacionais, como a estrutura formal, 
sistemas, controle e coordenação, cultura e reputação. 
As empresas possuem diferentes conjuntos de recursos 
e capacidades. Para analisá-los, uma ferramenta 
é o modelo VRIO (valor, raridade, mutabilidade e 
organização), como mostra o Quadro 1. 
Para ser uma vantagem competitiva sustentável ao longo 
do tempo, o recurso precisa atender aos quatro quesitos: 
ter valor, ser raro, difícil de imitar e bem explorado pela 
empresa. 
O valor significa que o recurso/capacidade é uma força 
para a empresa. A raridade existe quando poucos 
concorrentes possuem aquele recurso/ capacidade. 
Quanto à mutabilidade, as empresas com recursos raros 
e valiosos são comumente inovadoras estratégicas, pois 
conseguem conceber e implementar estratégias que 
outras não conseguem por não disporem de recursos e 
capacidades relevantes. 

Modelo de Negócio do 
Grupo Santander Brasil (Figuro 4) 

A organização está relacionada à estrutura corporativa; 
com um bom sistema de controle gerencial; relatórios 
para manter a alta diretona informada sobre as ações 
da empresa e concorrente; políticas de motivação e 
remuneração que incentivem os funcionários. 
Esse olhar interno promovido pela visão baseada em 
recursos possibilita às empresas promoverem vantagem 
competitiva a partir de melhorias nos seus processos 
produtivos internos mediante os programas de 
qualidade, reengenhana, downsizmg e reestruturação. 

2.3 VISÃO BASEADA NA 
GESTÃO SUPERIOR DOS 
PÚBLICOS ESTRATÉGICOS 
Nos anos 80, os temas prioritários na busca por 
desempenho superior nas organizações focaram a 
revisão das operações (gestão da qualidade total) e 
reduções de custos (reengenharia e downsizing); nos 
meados dos anos 90, o foco passou para os temas 
criação de valor e crescimento sustentável4. 
A visão baseada na gestão superior dos públicos 
estratégicos representa um caminho para construção 
de vantagem competitiva mediante um olhar para fora, 

para clientes, concorrentes, parceiros, imprensa, 
e sociedade, buscando novas formar de criar e 
entregar valor maior do que a concorrência. 
Na visão baseada na gestão dos públicos a empresa 
é vista como o centro de uma rede de públicos 
interessados e a obtenção da vantagem competitiva 
se baseia na gestão superior do relacionamento e 
comunicação com esses públicos, como mostrou 
a Figura 1. 
Como exemplo da aplicação da gestão dos 
públicos estratégicos em uma organização, no 
caso do Grupo Santander Brasil, seus públicos 
aparecem inseridos no modelo do banco. 
Esse modelo tem como tema central "o valor das 
ideias", gerando melhores produtos e serviços 
para os clientes, aumentando a confiança dos 
mesmos pelo engajamento dos funcionários, 
parceria com os fornecedores, respeito ao meio 

4 HUNT, Shelby D. The strategic imperative and sustainable com petitive advantage: Public 
policy implications of resource-advantage theory. Journal of the Academy of Mar
keting Science. Greenvale, «27, n.2, p.144-160, Spring 1999, p. 145. 
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ambiente e envolvimento com a sociedade. Esse 
modelo cria satisfação para os clientes e resultado para 
os acionistas, buscando tornar o banco líder no setor e 
uma referência para a sociedade. 
Repare na Figura 4 quantos públicos de interesse são 
mencionados pelo banco em seu modelo de negócio; 
todos esses influenciam e são influenciados pela 
atuação da empresa. 
O caso do Banco Santander, apresentado na Figura 4 é 
um exemplo da ligação superior com os stakeholders, 
para construir confiança e boa vontade, melhorando 
os acordos comerciais e, por fim, o desempenho da 
empresa. 
A visão baseada na gestão dos públicos estratégicos 
apresenta como vantagens: (1) aproximar a empresa 

de seus públicos; (2) aumentar a exposição da empresa 
perante a imprensa; (3) cnar um vínculo maior da 
empresa com seus funcionános, muitas vezes envolvidos 
em ações sociais como voluntários. 
O Quadro 2 apresenta um resumo das três visões. 
Percorrendo o Quadro 2, pode-se perceber que essas 
visões não são excludentes e sim sequenciais no 
processo de gestão das empresas, 
No início, quando as empresas estão sendo concebidas, 
são elaborados planos de negócios com a análise da 
situação dos ambientes interno e externo levando à 
formulação da missão e das estratégias e planos de 
implementação. 
Em seguida, quando o negócio vai se desenvolvendo, 
as empresas começam a se preocupar com uma gestão 



supenor dos seus recursos e capacidades, analisando 
seus recursos, habilidades e aptidões organizacionais 
para descobrir o que é valioso, raro e difícil de ser 
imitado pelos concorrentes. 
Quando a empresa já está mais madura, cresce o olhar 
externo, não só focado nos clientes e concorrentes, mas 
na preocupação com todos os públicos de interesse e a 
fonte de vantagem competitiva está na ligação superior 
destes, gerando confiança e boa vontade, melhorando 
os acordos comerciais e, por fim, melhorando o 
desempenho da empresa. 

3 CLASSIFICAÇÃO DOS PÚBLICOS 
Harnson (2005) propõe uma análise dos públicos a 
partir da identificação dos interesses e do poder que 
esses públicos estratégicos possuem sobre a empresa. 
Figura 5 - Matriz de classificação dos públicos: Interesse 
x Poder 

Na Figura 5, existem três tipos de interesse: o interesse em 
propriedade; interesse econômico; e o interesse social. 
Um interesse de propriedade significa que os ganhos 
do público dependem do valor da companhia e de suas 
atividades. Se o funcionário possuir ações, ou se for 
proprietário,'ou mesmo acionista, seu interesse sempre 
será classificado como "de propriedade". 

Um interesse econômico significa que aquele público 
possui uma relação econômica com a empresa. Ele 
pode ser um funcionário ou um cliente, um fornecedor, 
um distnbuidor, um banco credor ou mesmo um parceiro 
comercial. Por exemplo, funcionários recebem salários, 
governos recebem impostos, clientes dependem do 
que compram e fornecedores recebem pagamento 
pelos produtos e serviços oferecidos pela empresa. 
Um interesse social ocorre quando aquele público 
não está diretamente associado à organização, mas se 
interessa em garantir que ela se comporte de maneira 
socialmente responsável, Por exemplo, as agências 
reguladoras, como a Anvisa, os grupos ativistas, como 
o Greenpeace, e mesmo a imprensa são públicos que 
cobram da empresa que ela atue de forma socialmente 
responsável. 
Em relação à influência, os públicos podem ter três 
tipos de poder: formal; econômico; e político. 
O poder formal ocorre quando o público tem direito 
legal ou contratual de tomar decisões em nome da 
empresa. Por exemplo, o proprietário e os diretores 
tomam decisões em nome da empresa, bem como o 
governo, quando encaminha a Receita Federal ou as 
Agências Reguladoras para fazerem suas fiscalizações 
e encontra alguma irregulandade. 





O poder econômico está relacionado ao fato de 
o público deter algo que a empresa valoriza, como 
serviços, produtos, capital, matéria-prima ou mão de 
obra. Por exemplo, os funcionários detêm capacidade 
de trabalho, os clientes detêm capital, os fornecedores 
detêm matéria-prima, os distribuidores detêm sua 
rede de distribuição, entre outros. 
O poder político está associado à capacidade de 
persuadir legisladores, sociedade ou agências 
reguladoras a influenciar o comportamento da 
empresa. Por exemplo, a imprensa pode divulgar 
notícias que prejudicam ou beneficiam a imagem 
da empresa perante a sociedade. O próprio 
relacionamento com a comunidade local pode 
influenciar na imagem da empresa. 
Essa classificação dos públicos auxilia os gestores 
a entender melhor tanto as necessidades como 
o poder e, a partir dela, é possível selecionar os 
públicos estratégicos que serão trabalhados com 
uma estratégia de relacionamento e comunicação 
mais próxima. 

4 CASO WALMART DO BRASIL 
Para exemplificar como tem sido desenvolvido o 
relacionamento com públicos estratégicos, o Quadro 3 
apresenta as práticas da empresa Walmart do Brasil. 
Como mostra o Quadro 3, para o Walmart, apesar de 
funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade 
do entorno das lojas serem os grupos de maior 
visibilidade na operação cotidiana da empresa, 
eles formam apenas uma parte de sua rede de 
relacionamentos. Organizações não governamentais, 
entidades públicas, organismos empresariais e de 
classe também têm importância para a empresa. 
Em sua ampla rede de relacionamentos, o Walmart 
do Brasil busca compartilhar princípios, estimular 
práticas sociais que considera adequadas e 
promover avanços conjuntos, Nas regiões em que 
opera, a empresa integra as principais entidades 
do segmento varejista e participa ativamente da 
discussão dos temas relevantes para o setor. Para 
desenvolver projetos sociais e ambientais, conta com 

o conhecimento técnico de organizações do terceiro 
setor, e em projetos como a Loja da Comunidade, o 
Programa de Genéricos e o Bombando Cidadania, 
com a parceria de entidades governamentais. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A busca da construção de vantagem competitiva pelas 
empresas é um tema em constante evolução. Este 
estudo buscou apresentar três visões: a tradicional; 
a baseada em recursos; e a visão baseada na gestão 
superior dos públicos estratégicos. 
A base da construção da vantagem competitiva pela 
gestão dos públicos está na criação da confiança e 
uma relação de mão-dupla entre a empresa e seus 
stakeholders. 
O tema gestão dos públicos de interesse tem ganhado 
bastante destaque nas organizações, e os Relatórios 
de Sustentabilidade, como os exemplos citados da 
farmacêutica Roche, Grupo Santander e Walmart do 
Brasil, têm dado destaque às ações desenvolvidas 
pelas empresas nessa área. 
A matriz de Harnson (2005), que considera de um lado o 
poder dos públicos e de outro a influência que os mesmo 
exercem sobre a empresa é uma forma de classificá-los 
para poder prionzar e alocar recursos. • 

Text Box
Fonte: Estudos ESPM, São Paulo, p.49-57, maio 2010.




