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Análise competitiva:

O Microambiente

No boletim anterior, o de número 3 desta série, nós discutimos sobre
ambiente do consumidor, como ele se caracteriza e qual o seu
comportamento mediante ao mercado. Este será o último boletim
dessa sequência tratando-se sobre competitividade, por ﬁm iremos
abordar o microambiente e caracteriza-lo.
Para mais informações e o acesso às edições anteriores:
http://markesalq.com.br/boletim-markesalq/
Contate-nos pelo e-mail: grupo@markesalq.com.br
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O que precisamos entender sobre nossa empresa

Um bom começo para uma análise do ambiente interno deve envolver avaliações críticas sobre os objetivos da companhia, suas estratégias
estabelecidas, seu desempenho na execução das estratégias, a alocação de recursos nas ações de maior valor para o cliente, nas características
estruturais do uso de tecnologia, ﬁnanças, recursos humanos e na atmosfera política. A Tabela 3 propõe um modelo para análise do ambiente
interno da companhia, ou seja, você terá que ter estas respostas.
Tabela 1. Um modelo de análise interna

O modelo VRIO, da teoria da visão baseada em recurso (RBV), é uma ferramenta que poderá ajudar a companhia analisar
seus recursos e capacidades que possui e o seu potencial de cada um deles para gerar vantagens competitivas. [1]Este
modelo propõem a análise de quatro questões levantadas sobre um recurso ou uma capacidade com o objetivo de
determinar o seu potencial competitivo. São questões sobre Valor, Raridade, Imitabilidade e como sua Organização está
preparada para a exploração do recurso ou capacidade[2].
Outros pesquisadores propõem os estudos das capacidades dinâmicas das empresas para a criação de estratégias que
suportem vantagens competitivas no mercado. Pesquisadores já desenvolveram as capacidades dinâmicas em marketing
[3][4]. A teoria das capacidades dinâmicas é o passo seguinte da teoria da visão baseada em recursos (RBV).[5][6]

Como fazer a análise do ambiente interno?
Após esta discussão sobre as capacidades dinâmicas da empresa deﬁna os fatores críticos de sucesso e as hipóteses estratégicas utilizando a
estrutura a Figura 6. Cada fator crítico de sucesso se torna uma fortaleza (ponto forte) ou uma fragilidade (ponto fraco). Para cada fator crítico de
sucesso você deverá descrever ao menos uma Hipótese Estratégica.
Figura 1. Impactos na empresa dos pontos fortes e fracos
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Na prática - Exercício
Você tem uma empresa de consultoria em marketing. Você compreende que para ter sucesso no mercado é necessário desenvolver vantagens
competitivas.Então, para alavancar o seu negócio você realizou uma pesquisa para conhecer as capacidades dinâmicas de marketing das empresas
que você quer atender. Sua ideia é você desenvolver um diferencial: conhecer bem o que algumas empresas têm de capacidades para competir no
mercado e desenvolver um diálogo com eles que permita ter criação de valor para sua empresa e para seus clientes.
Esta pesquisa foi realizada com mais de 360 empresas. Tem vários perﬁs de negócios: varejo, indústria, produtos, serviços, produção agrícola e
escolas. Quando você recebeu o relatório da pesquisa e começou a debater os resultados, a ﬁgura 2 te impressionou e começou a querer
compreender melhor o que ela pode dizer.
Figura 2. Resultados do modelo da pesquisa

2

Como a pesquisa procurou entender o quanto as capacidades dinâmicas de marketing impactam na lucratividade das empresas, você observou que
poderá encontrar algumas oportunidades interessantes.
Os números que estão no meio das setas indicaticas são chamados de carga fatorial. As cargas fatorias que têm um, dois ou três asteriscos são
signiﬁcativas. As que não têm não são signiﬁcativas. Ou seja, com asteriscos podemos considerar que são capacidades dinâmicas que geram valor.
As que não têm, são capacidade dinâmicas que não geram valor. Por exemplo: a carga fatorial entre geração de inteligência de mercado para explicar
a capacidade de realizar planos de marketing é de 0,145**. Isto quer dizer que se você conseguir melhorar a sua capacidade de geração de
inteligência de mercado em 10%, sua capacidade de melhorar o seu plano de marketing cresce 1,45%. Este raciocínio vale para todas as cargas
fatorias.
Responda:
1. Quais são as capacidades dinâmicas que são pontos fortes destas empresas? Por quais razões?
2. Quais são as capacidades dinâmicas que são pontos fracos destas empresas? Por queis razões?
3. Como você pode desenvolver um plano de comunicação para se aproveitar esta vantagem competitiva que acobou de descobrir e alavancar
seu negócio de consultoria em marketing?

Conclusão
Após estas análises competitivas baseadas nos ambientes ou campo de competição expostas nessa sequência de boletins é necessária uma
avaliação das hipóteses estratégicas para deﬁnir o seu plano de ação. Percebe que você tem todos os insumos estratégicos necessários para a
deﬁnição de sua vantagem competitiva como mostramos na ﬁgura 1. Sem estas análises, ﬁca muito difícil encontrar estes insumos. A ﬁgura 7
propõem um mapa mental, baseado em design thinking, como todos os outros mapas mentais deste artigo, para a deﬁnição de suas ações
estratégicas de marketing. A execução deste mapa mental será assunto para um próximo artigo.
Figura 7. Mapa mental para deﬁnição de ações estratégicas de marketing.
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