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Resumo: Neste artigo a vantagem competitiva é entendida como a condição 

diferenciadora de uma empresa ou um profissional em relação aos seus concorrentes, 

podendo ser aplicada por meio de diversas estratégias, onde três delas foram 

destacadas pelo pensador e líder estratégico Michael Porter e apresentadas no artigo. 

A crise mundial é destacada como problema principal de muitas empresas que veem 

se extinguindo no mercado pelas dificuldades enfrentadas nesse período. Deve-se 

então, buscar o equilíbrio usando a vantagem competitiva como uma das principais 

estratégias, inovando, analisando e avaliando as concorrentes, como também é 

necessário fazer uma análise interna. Investir e observar o futuro é fundamental. E por 

fim foi realizada uma entrevista com o Sr. Ricardo Moura, sócio e gerente da empresa 

Auto Peças Picos, onde o entrevistado mostrou os pontos e reflexos mais prejudiciais 

da crise na sua empresa e uma breve explanação do planejamento utilizado pela 

empresa para se tornar destaque no ramo em que atua. 

Palavras-chave: Vantagem Competitiva. Crise. Gestão Estratégica. 

Abstract: In this article the competitive advantage is understood as the distinctive 

condition of a company or a professional in relation to its competitors and can be 

applied through various strategies, where three of them have been highlighted by the 

strategic thinker and leader Michael Porter and presented in the article. The global 

crisis is highlighted as a major problem for many companies who see dying out in the 

market by the difficulties faced in this period. One should then, seek balance using the 

competitive advantage as a major strategy, innovating, analyzing and evaluating the 

competitors, it is also necessary to make an internal analysis. Investing and watch the 

future is fundamental. Finally an interview was conducted with Mr. Ricardo Moura, 

partner and manager of the company Auto Parts peaks where the interviewee showed 

the points and most damaging effects of the crisis in your company and a brief 
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explanation of the plan used by the company to become Featured in the industry in 

which it operates 

Keywords: Competitive Advantage. Crisis. Strategic Management. 

 

1 INTRODUÇÃO



3 
 

A vantagem competitiva vem sendo cada vez mais importante dentro das 

empresas, para que as mesmas possam se destacar diante da grande concorrência. 

Na cidade de Picos não é diferente, já que as empresas necessitam desenvolver suas 

vantagens para concorrer em igualdade ou superioridade com seus rivais no mercado. 

Algumas características que podem compor a vantagem competitiva: preço, 

qualidade do produto, marketing, formas de pagamento, vendas online etc. 

Este artigo tem como objetivo geral a apresentação na X Semana de Iniciação 

Cientifica da Faculdade R.Sá. E possui como objetivo específico: proporcionar a 

todos, condições de desenvolver a sua capacidade de saber observar, entender e 

analisar criticamente as fontes de pesquisas estudadas como também a realidade; 

estudar as estratégias competitivas segundo Michael Porter e o âmbito das crises 

econômicas. Foram coletados dados de uma empresa que estão superando a crise 

atual; organizar as dadas pesquisas na forma científica por meio da elaboração de um 

artigo orientado pelo professor Cícero Carlos Lima. 

Neste contexto abordamos o desenvolvimento da vantagem competitiva em 

meio às crises econômicas, que são o obstáculo em questão que vêm fechando 

diversas empresas por todo o mundo. A falta de planejamento é um dos principais 

fatores que contribuem para a queda dessas empresas. Mas uma crise abre 

oportunidades raras para a empresa superar as rivais, e a partir da vantagem 

competitiva é possível ver uma saída, destacando assim a empresa das demais e se 

sobressaindo no mercado. 

Para a elaboração deste artigo foram utilizadas técnicas de pesquisas por 

meio do uso da internet como também através da busca de livros na biblioteca do IES 

Raimundo Sá. Como também o recolhimento de informações e dados de empresas 

que estão superando a crise atual. Foram verificados e estudados textos relacionados 

à vantagem competitiva e as crises econômicas. 

 

2 VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Entende-se por vantagem competitiva o estado de uma determinada 

organização ou profissional, que a diferencia de seus concorrentes. Podemos tomar 
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como exemplo: o design da marca, localização da empresa, preço, qualidade, apoio 

ao cliente, motivação dos funcionários, entre outros. 

2.1 As Estratégias competitivas segundo Porter  

Porter destaca três estratégias competitivas principais: 

• Liderança em Custo Total:  

Está estratégia aponta que deve-se chegar ao menor custo possível por meio 

do uso de processos e políticas que encaminhe a empresa para seus objetivos. Ainda 

que considere o atendimento ao cliente e a qualidade do produto ou serviço como 

relevantes, o foco central desta estratégia é o baixo custo, a fim de que consiga atingir 

clientes sensíveis ao preço. Mesmo sabendo que as forças competitivas influenciem 

no rendimento da empresa, a liderança de custo facilita entrada de retornos acima do 

média, gerando uma vantagem da empresa em relação aos concorrentes. 

A vantagem competitiva baseada em custo pode ser atingida pelas seguintes 

formas: controlando os fatores de custo e reconfigurando a cadeia de valor. Os 

principais fatores de custo de uma empresa são: economia de escala, aprendizagem, 

padrão de utilização de capacidade, ligações, inter-relacionamentos, timing, políticas 

discricionárias, localização e fatores institucionais. A reconfiguração da cadeia de 

valor consiste na adoção, pela empresa, de mudanças eficientes para o projeto, 

produção, distribuição e comercialização de um produto. (PORTER, 2001) 

• Diferenciação:  

É uma estratégia usada para dar ao produto ou serviço oferecido um maior 

destaque, fazendo algo único do ramo do mercado que a empresa atua. A 

diferenciação não considera baixo preço e volume. A empresa acaba gerando 

obstáculos na entrada de competidores do mesmo negócio, por causa da lealdade de 

seus consumidores. Apesar do baixo preço não ser o ponto central da estratégia, ela 

procura conquistar um faturamento acima da média, defendendo assim da 

concorrência. 

A vantagem competitiva de diferenciação pode ser atingida por uma empresa, 

através das seguintes formas: desenvolvimento dos fatores de diferenciação e criação 

de valor para os compradores. Igualmente aos fatores de custo, os fatores de 

diferenciação são: políticas discricionárias, ligações, “timing”, localização, inter-
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relacionamentos, aprendizagem, escala e fatores Institucionais. A criação de valor 

para os compradores pode ser atingida por: redução do custo do comprador e 

aumento do desempenho do comprador. (PORTER, 2001) 

• Enfoque: 

Nesta procura-se focar em um grupo específico de clientes, ou numa 

determinada área geográfica, esta estratégia pode acontecer de várias maneiras. 

Geralmente as estratégias de diferenciação e liderança em custo são utilizadas de um 

modo abrangente e amplo do setor. Todavia, esta estratégica de enfoque busca 

atender a um público-alvo com alta eficiência. A empresa vê que é possível atender 

com maior precisão as necessidades de um público-alvo mais específico do que 

procurar atender às necessidades da indústria como um todo, deste modo a estratégia 

de enfoque também poderá atingir um rendimento acima da média. 

 

3 A CRISE 

 

Crise é considerada por alguns setores políticos ou econômicos, oscilações 

de níveis em torno de uma média estimada, sendo que esta oscilação altera a 

economia do país provocando uma alta inflação, é o que está acontecendo atualmente 

no Brasil. Não acontecem somente no Brasil, mas também em outras nações 

democráticas com sistema econômico liberal. Veja, por exemplo, crise econômica do 

México de 1994, crise econômica da Argentina, a Grande Depressão, crise 

econômica de 2008-2009, entre outros. 

Há uma grande variedade de causas que podem provocar uma crise, portanto 

não há um causador especifico, e a teoria econômica não tem uma definição sobre a 

origem das crises.  

Na economia atual, existem os ciclos econômicos, mas que não são 

exclusivos desta época, em décadas passadas também já existiam, estes são os que 

mais causam efeitos na economia.  A ocorrência dos ciclos econômicos não 

dependem do sistema político, nas economias socialistas que existiram no século 

XX , também existiram ciclos de depressão, inclusive na URSS, onde a última crise 

acabou com a existência da nação soviética. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_do_M%C3%A9xico_de_1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_do_M%C3%A9xico_de_1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_da_Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_de_2008-2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_de_2008-2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Depress%C3%A3o_(economia)
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No caso da crise do Brasil, a principal causa foi o déficit público (onde o 

governo gasta mais do que arrecada em impostos), que vinha caindo desde 2002, em 

2013 se estabilizou, e em 2014 voltou a subir em grande proporção. Com o aumento 

do déficit, principalmente, houve um grande aumento da taxa de inflação, e com isso 

veio a necessidade de adoção de medidas para tentar controla-la, dentre as medidas 

tomadas, houve um aumento no preço da gasolina e na conta de energia elétrica. A 

princípio, antes da eleição presidencial, as medidas controlaram o nível de inflação, 

mas ao passar as eleições, a taxa voltou a subir, e a crise continua a aumentar. 

 

4 SUPERANDO A CRISE ATRAVÉS DA VANTAGEM COMPETITIVA 

 

As empresas que ficarem se defendendo, retraindo-se, no momento de crise, 

podem perder espaço no mercado competitivo diante das demais empresas que, por 

sua vez, fazem grandes investimentos. Entretanto, ser muito ousado e avançar sem 

tomar conhecimento dos riscos pode ser um erro. Diante disso, enfrentar as ameaças 

e abrir-se para novas oportunidades é um ótimo começo. Sem novos investimentos e 

sem inovações a empresa pode sentir grandes transtornos e até mesmo chegar a 

falência, em períodos difíceis da economia. 

Assumir riscos pode ser uma dúvida, mas com equilíbrio e análise estratégica 

se torna uma grande chance. A crise é uma oportunidade boa demais para ser 

perdida. Nos momentos de dificuldades, a empresa deve procurar esquecer o modo 

arcaico de como a crise é encarada, inovar-se e adaptar-se a novos modelos de 

mudanças. 

A empresa deverá passar por uma reestruturação medidas imediatas que 

representa uma versão melhorada daquilo que se é feito em tempos normais. 

Analisando seu meio interno, o mercado, como também seus concorrentes. 

Algumas ações para destacar-se e manter-se estável durante a crise: 

• Foco no cliente, valor para o cliente; 

• Qualidade superior no produto; 

• Distribuição ampla; 
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• Auto valor de marca; 

• Técnicas de produção com baixo custo; 

• Patentes, direitos autorais e de propriedade industrial; 

• Equipe gerencial e de funcionários superior. 

 

5 ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS PARA ENFRENTAR A CRISE 

 

Diante desta pesquisa percebemos que é necessário ser ágil e preciso ao 

tomar decisões em tempos de crise e ficar atento às oportunidades que surgem. Às 

vezes, demitir funcionários não é a decisão mais cabível. 

Inovação aparece, nesse cenário, como vantagem competitiva o que ajuda a 

atravessar a crise sem sofrer muitos danos. 

Para ser inovador, diferente, devemos pensar em melhorar não só os 

produtos, mas principalmente a qualidade na prestação de serviços. 

Entrevistamos o Sr. Ricardo Moura, sócio e gerente da empresa AUTO 

PEÇAS PICOS, especializada em peças e serviços para veículos automotores. Na 

ocasião, o mesmo nos contou sobre como os reflexos da crise foram prejudiciais para 

a empresa, e como eles conseguiram superar e evitar maiores danos. 

Segundo o Sr. Ricardo, onde a empresa sofreu mais impacto de início foi em 

relação aos consumidores, que em momento de crise, aumento de impostos e 

também pelo inesperado atraso do pagamento do PIS, passaram a procurar menos 

os serviços oferecidos pela empresa. 

Ele enfatizou que, para que a situação não se tornasse algo maior, a empresa 

passou a procurar soluções e inovações para atrair a clientela. 

“Muitos veem a crise como algo obscuro, responsável por altas quedas de 

faturamento e demissões em massa, mas nós, pensamos que esse momento foi mais 

favorável para criar e inovar, sem deixar nos abater com o cenário atual” Ressalta o 

Sr. Ricardo. 

Dentro do planejamento da empresa, focalizou-se 3 grandes objetivos: 
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1. Restauração da Identidade e Estabelecimento de uma nova 

imagem: buscou-se dar maior ênfase às alterações que estavam acontecendo 

na empresa, veiculando campanhas através dos meios de comunicação, 

aumentando as opções de compra e serviços aos clientes e estabelecendo 

novidades de qualidade. 

2. Reaproximação do antigo cliente e a busca por clientes novos: o 

objetivo é manter os clientes antigos e conquistar novas freguesias. 

Oferecendo preços baixos, maior facilidade de pagamento, valorizando o 

consumidor. 

3. Manter o cliente: ampliar o número de produtos oferecidos, inovar, 

valorizar o funcionário, oferecer um ambiente agradável e, qualidade e rapidez 

no atendimento foram alvos deste objeto que teve como foco a fidelidade do 

cliente e ganho de produtividade.  

Assim, a empresa melhorou sua imagem perante o mercado, restabeleceu 

seu foco de negócio, reduziu custos operacionais, incentivou a fidelização do cliente, 

enfim, ressurgiu como uma empresa melhor, mais organizada e competitiva. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em tempos de crise são comuns falências e fracassos no meio empresarial, 

mas com o estudo da Gestão Estratégicas muitas saídas têm sido destacadas para a 

superação desta situação. A vantagem competitiva é uma delas, usada como um 

instrumento a favor da empresa, que deve buscar o equilíbrio e analisar o mercado a 

sua volta. Olhar a crise não como um problema insolúvel, mas sim como uma 

oportunidade, esquecer o modo arcaico de como a crise é encarada. Este é o 

momento de observar os conceitos e objetivo, como também as estratégias, olhando 

sempre para o futuro que começa agora no minuto seguinte, como disse certa vez o 

autor Michael Porter: “ao enfrentar uma crise, a experiência nos ensina que os passos 

para lidar com os problemas imediatos devem ser a base de uma estratégia de longo 

prazo”. 
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