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RESUMO 

As organizações encontram-se inseridas em um ambiente complexo e dinâmico. As rápidas 

mudanças no ambiente organizacional requerem dos gestores rápidas decisões contra 

eventuais ameaças externas que possam se apresentar, bem como o aproveitamento de 

eventuais oportunidades que possam surgir. Nesse contexto, a utilização de estratégias 

capazes de conferir vantagens competitivas torna-se essencial para a sobrevivência das 

empresas, fazendo com que os seus recursos internos caracterizem-se como elementos 

centrais na busca por essas vantagens. Sabendo disso, a presente pesquisa utilizando o método 

de estudo de caso único, objetivou avaliar a competitividade de um restaurante de praia 

localizado no litoral leste cearense, tendo por base a teoria da vantagem competitiva baseada 

nos recursos da firma. Para alcance do referido objetivo foi feita uma pesquisa de caráter 

qualitativo, onde foram realizadas entrevistas com roteiro semiestruturado para coleta de 

dados. As informações colhidas foram transcritas, dispostas em categorias e analisadas por 

meio de análise de conteúdo. Dessa forma, a presente pesquisa identificou que o restaurante 

possui recursos estratégicos que contribuem para o fortalecimento de sua competitividade, 

visto que fora constatado no empreendimento a presença de recursos que proporcionam: 

vantagem competitiva sustentável (a estrutura física, a reputação e o capital financeiro) e 

vantagem competitiva temporária (cardápio do restaurante e os sistemas de planejamento, 

coordenação e controle). Existem ainda três recursos que proporcionam paridade competitiva 

que são os insumos, os serviços e as experiências, conhecimentos e habilidades dos 

colaboradores. 

 

Palavras-chave: Vantagem competitiva, Visão baseada em Recursos, VRIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Organizations are embedded in a complex and dynamic environment. Rapid changes in the 

organizational environment require managers to quickly make decisions against possible 

external threats that may arise, as well as take advantage of any opportunities that may arise. 

In this context, the use of strategies capable of conferring competitive advantages becomes 

essential for the survival of companies, making their internal resources characterized as 

central elements in the search for these advantages. Knowing this, present research using the 

single case study method, objective to evaluate the competitiveness of a beach restaurant 

located in the east coast of Ceará based on the theory of competitive advantage based on the 

resources of the firm. To achieve this goal, a qualitative research was carried out where 

interviews were conducted with semi structured script for data collection. The information 

collected was transcribed, arranged in categories and analyzed through content analysis. In 

this way, the present research identified that the restaurant has strategic resources that 

contribute to the strengthening of its competitiveness since it was verified in the enterprise the 

presence of resources that provide sustainable competitive advantage (physical structure, 

reputation and financial capital) and temporary competitive advantage (restaurant menu and 

planning, coordination and control systems). There are still three resources that provide 

competitive parity that are the services inputs, and the experiences knowledge and skills of the 

employees. 

 

 

Keywords: Competitive Advantage, Resource Based View, VRIO. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Conduzir uma empresa não é uma tarefa simples. Inseridas em um ambiente complexo 

e dinâmico, as rápidas mudanças no ambiente organizacional requer dos gestores rápidas 

decisões contra eventuais ameaças externas que possam se apresentar, bem como o 

aproveitamento de eventuais oportunidades que possam surgir. É nesse contexto que as 

estratégias assumem um papel vital para o sucesso das empresas, pois de acordo com Wright, 

Kroll e Parnell (2009), o modo como os administradores lidam com elas determinará se uma 

organização será bem sucedida ou não. 

Segundo Lobato et. al.(2009), ainda que o seu conceito tenha evoluído ao longo dos 

anos, as primeiras concepções atribuídas ao termo estratégia relacionam-se com situações de 

políticas, de guerra ou de jogos, em que os indivíduos buscando alcançar objetivos comuns, 

procuravam alternativas capazes de conferir um bom desempenho competitivo e superação de 

seus rivais. Essas primeiras ideias são analisadas de forma análoga com o ambiente 

empresarial, onde os competidores, representados pelas empresas, em uma mesma indústria, 

buscam racionalmente superar suas concorrentes, buscando para si resultados positivos. 

A essência das estratégias está ligada ao alcance de objetivos e envolve situações de 

disputas. Isso pode ser verificado por Henderson (1998), que discorre acerca da rivalidade 

entre as empresas. Segundo o autor, caso os negócios crescessem de forma indefinida 

resultando em um mercado total indefinido, não existiriam organizações em número crescente 

querendo eliminar umas as outras para sobreviver. Entretanto, como isto não é possível, vista 

a finitude do globo terrestre, se sustenta aquelas que conseguem ser diferentes o bastante para 

possuir vantagem única. Assim, embora venham novos termos e surjam novos conceitos, as 

estratégias aparecem em cenários que envolvem competição, por meio das quais algumas 

empresas se sobressaem sobre as demais e se adaptam melhor ao ambiente competitivo. 

Todavia, em virtude do cenário econômico resultante da globalização, caracterizado 

pela intensificação das relações econômicas, comerciais e culturais, que por sua vez permitem 

a expansão dos mercados financeiros, como também as mudanças tecnológicas que ocorrem 

no cenário global, novas ideias são introduzidas na concepção de estratégia, entre elas o termo 

vantagem competitiva. Henderson (1998) passa a defini-la como a busca deliberada de um 

plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. 

As teorias de estratégia empresarial que versam sobre a questão da vantagem 

competitiva podem ser divididas, de acordo com Vasconcelos e Cyrino (2000), em dois eixos 
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principais: aquelas que consideram a vantagem competitiva um fenômeno decorrente da 

estrutura, da dinâmica da concorrência e do mercado, exterior à organização, e aquelas que 

afirmam ser a vantagem competitiva um fenômeno derivado das características internas da 

empresa, apontando as combinações e aplicações dos recursos internos como fontes de 

vantagem.  

Do mesmo modo, Barney e Hesterly (2011) afirmam que estratégias geradoras de 

vantagens competitivas são formuladas levando em consideração fatores que envolvem o 

ambiente externo, pois mudanças na economia, na sociedade, na política ou na tecnologia 

provocam alterações que influenciam consideravelmente os empreendimentos, e questões que 

envolvem o ambiente interno, representadas pelos recursos e capacidades, que podem tornar 

as estratégias desenvolvidas pelos seus possuidores únicas, mais eficazes e capazes de 

suplantar a concorrência, visto incluir características organizacionais internas que os 

concorrentes podem não possuir. 

Diante disso, Carneiro, Cavalcante e Silva (1997) sugerem que o processo de 

formulação estratégica se inicie pela identificação dos recursos existentes na organização, 

seguida da sustentabilidade de vantagens competitivas que eles proporcionam, para que então, 

a partir desta análise, os gestores tenham as informações necessárias para escolher as 

estratégias que melhor utilizam recursos e capacidades organizacionais internas, explorando 

as oportunidades e/ou neutralizando as ameaças do ambiente externo.  

Uma corrente que emerge nessa área é a teoria Resource Based View (RBV), também 

conhecida como Visão Baseada em Recursos da Firma (VBR), desenvolvida por Barney 

(1991). Ela, utilizada para avaliar a competitividade das empresas, tem por base os recursos e 

as capacidades como fontes de vantagem competitiva. Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), 

a teoria VBR atenta para os processos organizacionais que se encontram no ambiente interno, 

o que resulta na criação de estratégias únicas e flexíveis.  

A partir da VBR são desenvolvidas diversas ferramentas para analisar os diferentes 

recursos e capacidades das empresas e suas potencialidades de proporcionar vantagem 

competitiva, entre elas o modelo VRIO – sigla que designa as quatro questões consideradas 

para avaliar o nível de competitividade dos recursos, as quais são: Valor, Raridade, 

Imitabilidade e Organização (BARNEY; HESTERLY, 2011). Assim, a partir desse modelo 

são conceituadas que características os recursos devem possuir para proporcionar vantagem 

competitiva sustentável: devem ser valiosos, raros, difíceis de imitar e organizados. De acordo 

ainda com Barney e Hesterly (2011), no modelo VRIO a própria empresa identifica e controla 

seus recursos estratégicos. 
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Conforme exposto, o estudo de vantagem competitiva envolve fatores que se 

relacionam com o ambiente externo das empresas, visto que as dinâmicas da estrutura do 

mercado e da concorrência, além das mudanças nas esferas políticas, econômicas e sociais, 

influenciam consideravelmente o desempenho de seus negócios. Todavia, estudar vantagem 

competitiva a partir de recursos e capacidades é revelar os fatores internos responsáveis pelo 

sucesso organizacional, visto que são eles que permitem a plena execução das atividades 

organizacionais, e por não estarem distribuídos igualmente entre todas as organizações 

permitem a diferenciação umas das outras.   

Para empreendimentos inseridos em segmentos que crescem na economia, marcados 

pela forte concorrência, que planejam e programam suas atividades tendo por finalidade atrair 

o máximo de clientes possível - o que representará retornos financeiros maiores - a superação 

dos concorrentes pode se dar por meio do uso estratégias competitivas, as quais são segundo 

Porter (2004): estratégias de baixo custo, estratégias de diferenciação ou estratégias de 

enfoque.  

Entretanto, independentemente do tipo de estratégia competitiva adotada, os recursos e 

as capacidades ocupam funções substancialmente essenciais: são eles que dão base para a 

programação e implementação das estratégias, que permitem a efetiva execução das 

atividades operacionais diárias e a coordenação eficiente das atividades organizacionais. 

Assim, estudar competitividade com base na teoria VBR é identificar os recursos responsáveis 

pelo bom desempenho competitivo das empresas, especialmente aquelas inseridas em 

segmentos que apontam crescimento na economia tradicional. 

Entre os setores econômicos que ascendem na economia tradicional está o turismo 

(DIAS; CASSAR, 2005). Silva (2010, p. 26) o define como ―atividades comerciais 

especializadas em atrair e transportar visitantes, acomodá-los, e atender, com cortesias, as 

suas necessidades e desejos‖. O crescimento do segmento turístico na economia está 

associado, principalmente, a popularização de viagens por meio das facilidades de crédito, a 

diminuição dos custos de transportes, e a incorporação de novas camadas sociais em um setor 

antes elitizado (DIAS; CASSAR, 2005). 

A prática do turismo impulsiona o desenvolvimento econômico de muitos países, 

ocasionando mudanças significativas na economia global (DIAS; CASSAR, 2005). Inúmeras 

atividades estão integradas em sua cadeia produtiva, como: hospedagem, alimentação, 

transporte, lazer, entretenimento, aquisição de produtos, entre outros.  De acordo com a 

Secretária de Turismo do Ceará - SETUR/CE - (2017) a malha multissetorial que o envolve é 
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imensa, contando com a movimentação de um grande número de pequenas e médias 

empresas.  

Os municípios reconhecidos como destinos turísticos apresentam um conjunto de 

atrativos naturais, culturais, religiosos, de eventos programados ou de atividades econômicas 

capazes de criar nas pessoas o desejo de conhecê-los (MTUR, 2007). Esse conjunto de 

atrativos é conhecido como o produto turístico de uma região, que acrescidos de facilidades 

são responsáveis por desencadear o processo turístico (VALLS, 2006). Sua oferta é 

diversificada e envolve características e peculiaridades regionais locais. 

Por possuírem características diversificadas, os produtos turísticos possibilitam o 

desenvolvimento das mais variadas tipologias de atividades. Segundo a SETUR/CE (2017), 

são criados dentro do mercado de turismo diversos segmentos econômicos diferentes, tais 

como: segmentos de sol e praia, segmentos de esporte, de negócio e eventos, turismo cultural, 

ecológico, científico, religioso, rural e visita a parentes e amigos. 

No Brasil, o estado do Ceará, localizado na região Nordeste, apresenta resultados 

significativos no que se referem às atividades ligadas ao turismo. Os últimos indicadores de 

desempenho da atividade divulgados pela SETUR/CE (2017), referentes aos anos 2010 a 

2016 apontam um crescimento significativo do setor, como é observado na Tabela 1. 

Tabela 1- Movimentação Turística no Ceará nos períodos de 2010/2016 

Movimentação Turística 

Anos Capital  (%)  Interior (%)  Total 

2010 2.691.729  21,4  10.008.271 78,6  12.595.005 

2011 2.848.459  21,3  10.554.992 78,7  13.403.451 

2012 2.995.024  21,1  11.199.231 78,9  14.194.255 

2013 3.141.406  22,4  10.859.050 77,6  14.000.456 

2014 3.262.259  22,5  11.209.850 77,5  14.472.109 

2015 3.343.815  23,0  11.181.226 77,0  14.525.041 

2016 3.243.501  22,8  10.976.397 77,2  14.219.898 

Fonte: SETUR/CE (2017). 

Observa-se na Tabela 1 que o período correspondente aos anos 2010 a 2016 apresenta 

um salto no fluxo turístico de 12.595.005 visitantes em 2010 para 14.219.898 de visitantes em 

2016. A SETUR/CE (2017) destaca que essas movimentações envolvem fluxos de origem 

nacional, internacional e intra-estadual na capital e em 85 municípios turísticos do Ceará. 

Diante das informações supracitadas, que mostram o crescimento das movimentações 

turísticas no Estado do Ceará, surgem indagações sobre o processo de criação de vantagem 

competitiva pelos empreendimentos inseridos nesse referido setor econômico (turismo), e que 

se encontrem localizados em municípios turísticos do referido Estado.  
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1.2 Problema 

No Brasil, os estudos direcionados para o campo da VBR apresentam um aumento 

significativo na literatura estratégica, que pode ser constatado pelo trabalho de Ribeiro et. al. 

(2012), no qual é demonstrado que entre os anos de 2002 para 2010 o percentual de evolução 

no número de publicações nessa área é de aproximadamente 500%. Dessa forma, D‘aveni, 

Dagnino e Smith (2010, apud MATOSO; ABIB, 2015) afirmam que tentar entender como 

algumas organizações conseguem superar as outras é um tema central nos estudos de 

estratégias.  

Em meio à complexidade e dinamicidade do ambiente externo, adquirir vantagem 

competitiva perante os concorrentes representa um fator essencial para a sobrevivência das 

empresas. Desse modo, Barney e Hesterly (2011) afirmam que as empresas superam suas 

concorrentes e alcançam vantagem competitiva, quando são capazes de gerar maior valor 

econômico que suas rivais. Este valor compreende a diferença entre os benefícios percebidos 

pelos clientes na compra dos produtos/serviços e o custo econômico despendido para adquiri-

los. 

Sendo a obtenção de vantagem competitiva fundamental para o sucesso 

organizacional, manifestam-se questionamentos acerca dos caminhos que as empresas 

percorrem no propósito de alcançá-la. Assim, Vasconcelos e Cyrino (2000) defendem que as 

características internas das organizações são capazes de direcioná-las à obtenção de vantagens 

sobre os seus concorrentes. Os autores apontam a combinação e aplicação dos recursos e 

capacidades como fontes de vantagem competitiva. 

Por conseguinte, recursos são conceituados por Barney (1991) como todos os ativos, 

capacidades, atributos, processos organizacionais, informações e conhecimentos controlados 

por uma organização, através dos quais são possíveis as programações de estratégias. Já as 

capacidades são conceituadas por Hoskisson et. al. (2009), como todo o conhecimento 

possuído pela empresa para mobilização de recursos integrados propositalmente a fim de 

atingir um resultado desejado. 

Assim, Grant (1991) afirma que os recursos são capazes se atuar sobre as estratégias 

promovendo o alcance de vantagem competitiva se seguidos os seguintes passos: (1) 

identificar e classificar os recursos da organização, avaliando seus pontos fortes e fracos em 

relação aos seus concorrentes e, assim, buscar oportunidades para melhor utiliza-los; (2) 

analisar as capacidades da organização; (3) analisar o potencial dos recursos e capacidades 

estratégicas na geração de vantagem competitiva; (4) criar uma estratégia capaz de melhor 
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aproveitar os recursos e capacidades disponíveis; (5) e, estabelecer um processo de melhoria 

constante. 

Ante o exposto, conclui-se que a posse de recursos estratégicos é um dos caminhos a 

serem percorridos pelas empresas na busca de vantagem competitiva, principalmente em se 

tratando de negócios inseridos em segmentos econômicos que crescem na economia 

tradicional, como é o caso do turismo.  

Concernente ao crescimento das atividades turísticas no Ceará, embora as 

movimentações se concentrem mais na capital Fortaleza, a demanda para cidades localizadas 

no interior do estado também cresce, como pode ser observado na Tabela 1. De acordo com a 

SETUR/CE (2017), dos turistas que se destinam para as localidades do interior do Estado, 

cerca de quase 80% se direcionam para as regiões litorâneas. Dentre os principais destinos 

dessas regiões na preferência dos turistas está à cidade de Aracati, apresentando um 

percentual de 13,76% dessa demanda, percentual este que a coloca na terceira posição dos 

destinos turísticos mais visitados do Estado (nesse ranking não é considerada a capital 

Fortaleza). 

Entre os atrativos turísticos da cidade de Aracati encontra-se a praia de Canoa 

Quebrada, considerada destino indutor do turismo na região e definida por lei municipal como 

uma área urbana isolada – AUI, segundo dados do censo de 2010 realizado pelo IBGE (2010). 

Localizada à aproximadamente 12 km da cidade de Aracati, ela apresenta os seguintes 

empreendimentos ligados à atividade turística: hotéis, restaurantes e barracas, pousadas, além 

de lojas de artesanato que retratam a cultura regional. Conforme informa a SETUR/CE 

(2017), um dos componentes predominantes do produto turístico do Ceará é o segmento sol e 

praia, e nele Canoa Quebrada se destaca como um dos destinos turísticos mais visitados do 

Estado.  

Diante disso, possuindo Canoa Quebrada visibilidade regional, nacional e 

internacional com um fluxo de visitantes constante (SETUR-CE, 2017), junto ao interesse em 

estudar o processo de criação de vantagem competitiva (tomando por base as proposições da 

teoria VBR) em um setor que cresce na economia, como o turismo, a presente pesquisa será 

desenvolvida em um restaurante de praia localizado na praia de Canoa Quebrada, propondo-se 

a responder a seguinte problemática: que recursos proporcionam geração de vantagem 

competitiva em um restaurante de praia localizado numa cidade turística do nordeste 

brasileiro? 
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1.3 Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar a competitividade de um restaurante de praia localizado em uma cidade 

turística do nordeste brasileiro segundo a teoria da vantagem competitiva baseada em recursos 

da firma. 

Objetivos Específicos: 

a) Identificar os recursos considerados estratégicos pelo empreendimento; 

b) Avaliar os recursos competitivos com base no Modelo VRIO – Valor, Raridade, 

Imitabilidade e Organização;  

c) Avaliar a contribuição dos recursos estratégicos para a criação de vantagem 

competitiva. 

1.4 Justificativa 

O desempenho organizacional se relaciona tanto com fatores exteriores as empresas, 

que em muitos casos não podem ser controlados por elas, como com fatores internos, que ao 

contrário dos externos, a própria administração pode controlar.  

O interesse em desenvolver uma linha de investigação sobre como as organizações 

constroem uma posição sólida no mercado é assunto corrente nas discussões estratégicas, 

conforme argumentado por D‘aveni, Dagnino e Smith (2010, apud MATOSO; ABIB, 2015). 

Dessa forma, diante das possíveis ameaças e oportunidades que as contínuas mudanças do 

ambiente externo podem trazer Eisenhart e Zabaracki (1992, apud DACORSO, 2004), 

enfatizam a importância da atenção das empresas sobre o seu ambiente interno. Recursos 

únicos e valorizados podem colocá-las em uma posição sólida (HOSKISSON et. al., 2009), 

resultando em retornos financeiros maiores. 

Wernefelt (1984), Barney (1991), Carneiro, Cavalcante e Silva (1997), Vasconcelos e 

Cyrino (2000), entre outros, ressaltam a importância das empresas conhecerem a natureza 

competitiva de seus recursos, visto que são por eles que as vantagens competitivas são 

sustentadas.  Para Barney e Hesterly (2011) as decisões sobre a implementação das estratégias 

devem ser tomadas levando em consideração o conjunto de recursos existentes na empresa, só 

assim elas poderão proporcionar essas vantagens.  

Já para Gamble e Thompson (2012), a análise dos recursos e capacidades internas 

contribui para estratégias mais eficazes. De acordo com os autores, com essa análise os 

planejamentos e as formulações que as envolvem se tornarão mais eficientes, visto que serão 
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identificadas as fraquezas e forças internas. Além disto, é identificada a necessidade, caso 

haja, em alavancar recursos considerados estratégicos, mas que estejam defasados ou 

comprometidos na organização.  

Por fim, Ribeiro et. al. (2012), afirmam que por meio da identificação e avaliação dos 

recursos organizacionais, os esforços e investimentos de uma empresa podem ser 

direcionados de maneira mais eficiente, de modo a melhorar potencialmente a prestação de 

seus serviços.   

Assim, a realização da presente pesquisa permite identificar os recursos internos que 

proporcionam vantagem competitiva a um restaurante localizado numa praia turística do 

litoral leste cearense, sob a lente da VBR. Ademais com o estudo serão conhecidos os 

recursos fundamentais para a execução de suas atividades diárias e essenciais para a 

coordenação de suas atividades organizacionais. Dessa maneira, o presente estudo poderá 

servir de aporte teórico para estudos sobre a criação de vantagem competitiva em 

empreendimentos situados no setor turístico, especialmente no segmento gastronômico.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Estratégia e vantagem competitiva 

A fim de que se entenda o conceito e os fatores que influenciam a vantagem 

competitiva de uma empresa, é necessário que se fale primeiramente de estratégia e as 

variáveis que a envolve, pois conforme menciona Manãs (2011), para desenvolver análises 

ambientais, diagnósticos e planejamentos que tenham por finalidade alcançar vantagens 

competitivas, é fundamental a compreensão dos diversos fatores e variáveis que se inter-

relacionam no ambiente competitivo.  

O termo estratégia vem da palavra grega ―strategos‖, que traduzida significa ―a arte do 

general‖ (RONDA-PUPO; GUERRAS-MARTIN, 2012). Sua origem decorre dos combates 

travados entre militares, em que era utilizada para se referir aos rumos que as batalhas 

deveriam tomar para que a vitória fosse alcançada (GHEMAWAT, 2000). Dessa forma, de 

acordo com Manãs (2011), nesse primeiro momento estratégia é vista como uma tática, 

centrada na força, criada pelo alto comando e passada para os militares para direcionar os seus 

passos nas frentes das batalhas. 

A utilização do termo estratégia no mundo dos negócios acontece no século XX 

(GHEMAWAT, 2000), que apresenta uma economia marcada por transformações nas 

estruturas de produção, avanços na tecnologia, mudanças políticas, crescimento econômico 

seguido de crises financeiras, entre outras coisas (ALMEIDA, 2001). 

Já na academia, os primeiros estudos sobre estratégia acontecem no ano de 1950, por 

meio de uma pesquisa patrocinada pela fundação Ford e a Carnegie Corporation nos 

currículos das escolas de administração norte-americanas (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 

2009). Por intermédio dessa pesquisa fora recomendado o ensino de uma gestão 

administrativa capaz de capitalizar pontos fortes – se referindo as oportunidades - e reduzir 

pontos fracos – se referindo as ameaças – do ambiente externo das organizações.  

Embora a maioria dos estudiosos da área estratégica concorde que a habilidade de uma 

empresa para sobreviver e prosperar dependa principalmente das estratégias, não há na 

literatura acadêmica uma definição clara sobre o que elas são (BARNEY; HESTERLY, 

2011). Seus conceitos são diversos, e por cada autor aborda-las sob a luz de alguma 

especificidade, o resultado é a inexistência de um conceito único (BARBOSA, 2013). Além 

disso, Manãs (2011) acrescenta que as crescentes complexidades que cercam o ambiente 

organizacional, advindas dos sobressaltos no ambiente interno e externo acabam por dificultar 

ainda mais sua definição. Todavia, há tempos a palavra estratégia e seus determinantes são 
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estudados na academia, sendo que esses estudos evoluem sistematicamente à medida que o 

ambiente competitivo evolui. 

A evolução dos estudos sobre estratégias advém de preocupações que envolvem 

aspectos conceituais, elaboração e aplicação de modelos de análise e criação de ferramentas 

para intervenção em diferentes realidades organizacionais (BORGES, et. al., 2014). 

Entretanto, embora seu entendimento invoque conotações diferentes, tradicionalmente são 

elas compreendidas como um plano deliberado de ações orientado para o alcance de 

finalidades definidas.  

Chandler (1962), considerado um historiador da administração (HOSKISSON, et. al., 

2009), define estratégia como um plano de ação desenvolvido para alcançar as principais 

metas e objetivos de longo prazo definidos por uma empresa, decidindo assim sobre como os 

recursos, considerados essenciais para a realização desses objetivos, devam ser alocados.  

No entanto a definição dada por Chandler (1962) não aborda o papel essencial 

desempenhado pelas estratégias: relacionar a empresa com seu ambiente de atuação 

(HOSKISSON et. al., 2009). Assim, Mintzberg (1979, apud BARBOSA, 2013) afirma que 

estratégia é a força mediadora entre a organização e seu ambiente externo. De acordo com o 

autor, ela é a posição da empresa no ambiente externo, pela qual a mesma busca localizar-se. 

Já Grant (1997, apud SALAZAR; MORAES; LEITE, 2013, p. 94) define as 

estratégias ―como sendo vencer por meio do reconhecimento e exploração de oportunidades‖. 

Por essa visão, elas são a conciliação dos recursos e competências internas da organização 

com as oportunidades e riscos advindos do ambiente externo.  

Para Porter (1999), estratégia é a capacidade da empresa em criar uma posição 

exclusiva e valiosa por meio de um conjunto de atividades diferentes em relação aos 

concorrentes. A diferença das atividades pode se dar pelo desempenho de atividades 

diferentes das exercidas pelos rivais ou pelo desempenho das mesmas atividades exercidas 

por eles, no entanto de maneira diferente, por meio da compatibilidade entre as atividades da 

empresa (SALAZAR; MORAES; LEITE, 2013). 

Com o aumento da competitividade entre as organizações e a intensificação dos 

estudos acadêmicos na área estratégica, o conceito de estratégia evolui, na tentativa de abarcar 

seu significado e a importância para as empresas. Wright, Kroll e Parnell (2009) a definem 

como os planos da alta administração formulados para alcançar resultados satisfatórios, 

consistentes com a missão e os objetivos gerais definidos por uma empresa. Todavia, Barney 

e Hesterly (2011) acabam por conceituá-la como a teoria criada pela organização para obter 
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vantagens competitivas, de tal modo que uma boa estratégia é aquela capaz de gerar tais 

vantagens.  

Um dos maiores objetivos das empresas é criar vantagens sobre suas concorrentes. 

Para isso é necessário que formulem e implantem com sucesso estratégias capazes de gerar 

valor (IRELAND; HOSKISSON; HITT, 2015). O termo valor, por sua vez, compreende a 

diferença entre os benefícios percebidos pelos clientes na compra de um produto/serviço e o 

custo econômico despendido para adquiri-lo (BARNEY; HESTERLY, 2011). Assim, é 

confirmada a ideia de que alcançar vantagem competitiva depende, essencialmente, das 

escolhas das empresas sobre suas estratégias.   

De acordo com Oliveira e Lucena (2014) o conceito de vantagem competitiva requer 

uma análise de todos seus elementos constituintes, visto se tratar de um conceito relativo, que 

só tem sentido quando comparado com outras entidades ou com um conjunto de entidades. 

Assim, as autoras a definem como a vantagem de uma organização sobre outra organização 

competidora ou um grupo de organizações competidoras em um mercado determinado. 

Já Ireland, Hoskisson e Hitt (2015) definem vantagem competitiva como a capacidade 

de uma empresa em implementar uma estratégia que agregue valor superior ao consumidor e 

que a concorrência tenha dificuldades em imita-la.  Assim, só pode ser constatado que uma 

estratégia resulta em uma ou mais vantagens quando os esforços dos concorrentes para 

duplica-la falharem ou cessarem.  

Por conseguinte, a literatura estratégica ao abordar vantagens competitivas apresenta 

dois tipos principais de estratégias: as estratégias de nível corporativo e as estratégias de nível 

competitivo. As de nível corporativo existem para as organizações que atuam em vários 

negócios simultaneamente. De acordo com Barney e Hesterly (2007) elas referem-se à forma 

como a empresa obtém vantagem competitiva operando em negócios diferentes. Já as 

estratégias competitivas existem para empresas que atuam em um único negócio. Elas são 

conceituadas por Porter (2009) como ações defensivas ou ofensivas desenvolvidas para criar 

uma posição favorável em uma indústria, enfrentar forças competitivas, e obter retornos 

financeiros maiores, podendo ser estratégias de baixo custo, diferenciação ou enfoque.  

2.1.1 O modelo das cinco forças de Porter  

Competitividade é a capacidade de uma empresa em formular e programar estratégias 

que lhe permitam ampliar ou manter uma posição sustentável no mercado (FERRAZ; 

KUPFER; HAGUENAUER, 1995). Por conseguinte, estratégias capazes de elevar o nível 

competitivo das empresas são formuladas levando em consideração os diversos atores e 
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variáveis que se inter-relacionam no ambiente competitivo, conforme afirma Manãs (2011), 

acompanhadas de análises ambientais. Porter (2009) afirma que em uma competição as 

influências vão além dos adversários tradicionais e podem incluir outras forças competitivas 

resultantes do ambiente externo.  

Tendo em vista a influência do ambiente externo sobre o curso dos negócios de uma 

empresa, Atz (2009) afirma que existem duas perspectivas teóricas utilizadas para analisa-lo: 

a perspectiva do macro ambiente e o denominado domínio operacional.  

Na perspectiva do macro ambiente são consideradas forças competitivas que em geral 

não estão sob o controle direto das empresas, salvo exceções, como ações do governo, 

mudanças tecnológicas, conjuntura econômica e tendência sociocultural, demográfica ou 

psicológica (OLIVEIRA; LUCENA, 2014). Já no domínio operacional são considerados os 

elementos que se relacionam diretamente com as operações da organização, incluindo seus 

clientes, fornecedores, concorrentes, entre outros (ATZ, 2009). Assim, quando analisada a 

rivalidade no ambiente externo, resultante principalmente de atores que se inter-relacionam 

com as operações da empresa, ou seja, de seu domínio operacional, Porter (2009) identifica 

cinco forças competitivas capazes de moldar a natureza dessas interações.  

 

Figura 1 - As cinco forças competitivas que moldam a competição 

 
Fonte: Porter (2009, p. 4). 
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Na figura 1 são apresentadas as cinco forças competitivas capazes de influenciar a 

natureza das competições em uma indústria, que são: ameaça de novos entrantes, poder de 

negociação dos clientes, ameaça de produtos/serviços substitutos, poder de negociação dos 

fornecedores e rivalidade entre os concorrentes. De acordo com Porter (2009) a intensidade de 

cada força determina o conjunto de características econômicas e técnicas do ambiente, que 

por sua vez, definem a estrutura operacional de um setor econômico. Compreender a natureza 

dessas forças e suas causas revelam segundo o autor, as raízes da lucratividade de uma 

indústria e o conhecimento de sua própria estrutura setorial, considerada fundamental para a 

eficácia do posicionamento estratégico. 

2.1.1.1 A ameaça de novos entrantes 

Barney e Hesterly (2011) conceituam as novas empresas entrantes em uma indústria 

como aquelas que iniciaram suas operações recentemente ou aquelas que ameaçam retorná-

las. Essas novas empresas representam uma força competitiva pelas suas capacidades de 

injetarem novas capacidades em um setor industrial, e por apresentarem forte disposição para 

conquistar participação no mercado, podem vir a pressionar suas rivais forçando preços mais 

baixos, custos maiores e níveis de investimentos também maiores (PORTER, 2009). 

Segundo Gamble e Thompson (2012) a pressão competitiva resultante da entrada de 

novas empresas é determinada por diversos fatores, entre eles o tamanho das possíveis 

empresas candidatas a entrar e os recursos que as mesmas dispõem. Caso os novos entrantes 

sejam pequenos e não disponham de um conjunto de recursos estratégicos, sua pressão 

competitiva sobre aquelas que já estão estabelecidas é baixa.  

Porter (2009) ressalta que até certo ponto a ameaça de novos entrantes pode ser 

regulada por barreiras de entrada, que são vantagens que favorecem as empresas já 

estabelecidas em relação aos novos entrantes. Essas barreiras são identificadas pelo autor 

como: (1) economias de escala no lado da oferta; (2) benefícios de escala no lado da 

demanda; (3) custos de mudança dos clientes; (4) necessidades de capital; (5) vantagens das 

empresas estabelecidas; (6) acesso desigual aos canais de distribuição; e por fim, (7) políticas 

restritivas. 

A existência de altas barreiras de entrada reduz a ameaça competitiva de novos 

entrantes, ao passo que pequenas barreiras a tornam mais provável (PORTER, 2009). No 

entanto, vale destacar que para Gamble e Thompson (2012) frequentemente as pressões 

competitivas mais fortes não vêm de novas empresas de outro setor, mas dos participantes já 

inseridos que buscam crescimento no mercado.  
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Todavia, conforme cita Porter (2009) analisar o potencial de crescimento de uma 

indústria é de fundamental importância, tanto para aquelas que pretendam entrar, quanto para 

aquelas que já estão inseridas, visto que essa análise revela informações da dinâmica setorial, 

consideradas cruciais para a criação de estratégias. 

2.1.1.2 Ameaça de produtos/serviços substitutos 

Produtos ou serviços substitutos são definidos por Barney e Hesterly (2011) como 

produtos provenientes de outras indústrias que podem substituir, visto a semelhança, os 

produtos da indústria ameaçada. Dessa maneira, essa força competitiva surge quando os 

compradores consideram os dois produtos, de ambas as indústrias, bons (GAMBLE; 

THOMPSON, 2012). 

À medida que cresce o número de produtos/serviços substitutos em uma indústria, a 

concorrência entre as empresas é intensificada, visto as múltiplas escolhas disponíveis para os 

consumidores. Segundo Gamble e Thompson (2012), a intensidade dessa força competitiva 

decorre se: (1) estes produtos estiverem bem-dispostos e com um preço acessível; (2) forem 

vistos comparáveis ou melhores pelos compradores, em termos de qualidade, desempenho e 

outros atributos relevantes; e, (3) os custos incorridos pela mudança para os substitutos forem 

baixos. 

Os gestores ao desenvolverem as estratégias de negócio devem de acordo com Porter 

(2009) manterem-se alerta as mudanças em outros setores industriais. A ameaça externa 

resultante da presença de produtos/serviços substitutos pode provocar quedas nas vendas, 

afetando diretamente os retornos financeiros dos negócios.  

2.1.1.3 Poder de negociação dos clientes 

Os clientes são todos os consumidores, que em busca de satisfazer as suas 

necessidades e desejos, adquirem produtos ou serviços das empresas (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). Eles exercem pressão competitiva sobre seus fornecedores na medida em 

que buscam para si melhores condições de compras.   

Pressionar preços mais baixos, exigir melhores qualidades nos serviços/produtos ou 

jogar os concorrentes uns contra os outros, são algumas maneiras dos clientes industriais 

exercerem pressão sobre seus fornecedores (PORTER, 2009). Todavia, a intensidade dessa 

pressão depende de características ligadas à sua situação no mercado e à importância que suas 

compras assumem em relação ao negócio total (ATZ, 2009). 
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Segundo Porter (2009), os clientes dispõem de poder de negociação quando: (1) a 

empresa fornecedora possui poucos compradores, ou apenas um, e estes compram um volume 

significativo de sua produção; (2) os produtos ou serviços vendidos aos compradores são 

padronizados ou indiferenciados; (3) os custos de mudança de fornecedor são baixos para os 

clientes; ou, (4) quando os compradores impõem a ameaça de integrarem-se para trás, 

passando a fabricar os produtos que compram. 

Ainda de acordo com Porter (2009) a maioria das fontes de poder dos clientes 

industriais se aplica ao relacionamento dos consumidores com as empresas. Caso os 

consumidores percebam que os produtos/serviços que compram não são diferenciados, mas 

caros e com desempenho insatisfatório, podem vir a não os comprarem mais ou exigir maior 

qualidade, que por sua vez, demandará maiores investimentos, reduzindo os lucros da 

empresa. 

2.1.1.4 Poder de negociação dos fornecedores 

Os fornecedores representam uma força competitiva na medida em que determinam os 

termos e as condições das vendas para seus compradores, no caso, as empresas (GAMBLE; 

THOMPSON, 2012). Algumas artimanhas utilizadas por eles capazes de exercer pressão 

sobre as empresas clientes são: cobranças de preços mais altos na compra dos itens vendidos, 

limitação da qualidade ou dos serviços, ou transferência dos custos para os participantes do 

setor (PORTER, 2009). 

Os fornecedores reduzem a lucratividade das empresas, segundo Porter (2009), caso 

aumentem os preços dos itens vendidos, o que representa custos maiores para as empresas, e 

estas não consigam repassar esse aumento de custos nos preços para os clientes.  

Porter (2009) identifica as condições que favorecem o poder de barganha dos 

fornecedores nas negociações. São elas: (1) quando o grupo fornecedor for mais concentrado 

que a indústria compradora; (2) quando o grupo fornecedor não depender excessivamente da 

indústria compradora como fonte de receita; (3) quando os custos de mudança entre 

fornecedores forem altas para os compradores; (4) quando os fornecedores oferecerem 

produtos diferenciados; (5) quando não houver substitutos para o produto do fornecedor; (6) 

e, por fim, quando impuserem ameaça de integrarem-se para frente, avançando sobre o setor. 
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2.1.1.5 Rivalidade entre os atuais concorrentes 

De acordo com Gamble e Thompson (2012) a rivalidade entre concorrentes é a força 

mais intensa de todas as outras quatro forças competitivas, visto que com todas elas se 

relaciona. Ela é originada das disputas entre as empresas pela preferência dos compradores. 

Descontos nos preços, lançamentos de novos produtos, campanhas publicitárias ou 

melhorias nos serviços, são algumas manifestações de rivalidade entre empresas concorrentes 

(PORTER, 2009). Todavia, para casos de disputas que girem em torno de preços, as 

consequências para as empresas podem ser danosas, visto que competições nesse aspecto 

fazem com que os preços caiam, tornando os lucros menores. 

Para Porter (2009) a intensidade da rivalidade entre as empresas será mais forte 

quando: (1) os competidores forem numerosos e mais ou menos equivalentes em termos de 

tamanho e poder; (2) o crescimento do setor for lento, propiciando lutas por fatias de 

mercado; (3) as barreiras de saída forem elevadas, de forma que retenham as empresas no 

mercado ainda que estejam gerando retornos baixos ou negativos; (4) os rivais tiverem forte 

compromisso com o negócio e nutrirem aspirações de liderança, assim seus objetivos iriam 

além do desempenho econômico; e (5) quando as empresas não conseguirem interpretar com 

nitidez os sinais umas das outras. Gamble e Thompson (2012) acrescentam ainda: (6) quando 

os custos para mudar de marca forem baixos ou quando os produtos não forem diferenciados. 

Conforme citam Gamble e Thompson (2012) as disputas entre as organizações são 

contínuas, e por serem contínuas, a necessidade de alcançar vantagem competitiva sustentável 

é imprescindível para resultados positivos. Dessa maneira, a fim de conquistar uma boa 

parcela de clientes, o que representará a maximização dos lucros totais, as empresas criam 

estratégias competitivas que permitam o fortalecimento de sua posição no ambiente externo.  

2.1.2 Estratégia segundo Porter 

Porter (2009) conceitua estratégia como a capacidade de uma empresa em criar uma 

posição exclusiva e valiosa por meio de atividades diferentes das dos concorrentes. Desta 

forma, o autor apresenta três tipos de estratégias competitivas genéricas - aceitas pela maioria 

dos autores da área acadêmica - a fim de sintetizar como uma empresa pode se posicionar em 

uma indústria defendendo-se contra as forças competitivas, que são: estratégia de liderança no 

custo total, estratégia de diferenciação e estratégia de enfoque. Para o autor, as três 

abordagens bem-sucedidas levam a superação dos concorrentes em uma indústria.  
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2.1.2.1 Liderança no custo total 

A estratégia de liderança nos custos totais envolve a prática de um conjunto de 

políticas funcionais orientadas para tornar os custos operacionais menores (PORTER, 2004). 

Utilizada nas empresas para defesa contra forças competitivas ou mudanças gerais no macro 

ambiente, quando bem sucedida ela pode proporcionar superação dos rivais em uma indústria. 

A vantagem obtida pela estratégia de liderança em custos surge pela redução nos 

dispêndios com as atividades operacionais,  alcançada pela eficiência nos processos internos. 

Isso serve de base, de acordo com Gamble e Thompson (2012), para que a empresa diminua 

seus preços em relação aos concorrentes, ganhando participação no mercado, ou aumente sua 

margem de lucro.  

Ainda de acordo com Gamble e Thompson (2012) quando a empresa diminui os 

preços em relação aos concorrentes, os benefícios surgem por meio da atração de 

compradores sensíveis aos preços, de forma que o lucro total é aumentado, ou seja, caso seu 

objetivo seja alcançar compradores com esse perfil, a diminuição dos custos operacionais 

permite a redução dos preços a eles repassados. Em contra partida, caso ela busque aumentar 

sua margem de lucro, os preços atuais são mantidos, no entanto, a vantagem de operar com 

custos mais baixos proporciona em cada unidade vendida lucros maiores, o que impacta 

positivamente no retorno geral do investimento. 

A estratégia de liderança nos custos baixos proporciona defesa contra fornecedores 

poderosos, permitindo maior flexibilidade para enfrentar possíveis aumentos dos insumos. 

Assim, além de permitir crescimento no mercado, esse tipo de estratégia permite também a 

defesa contra as forças competitivas de fornecedores.  

Porter (2009) afirma também que estratégia de custo baixo coloca uma empresa em 

uma posição favorável em relação aos seus concorrentes. Isso acontece porque os custos 

baixos sugerem que ela ainda pode obter retornos financeiros depois que seus concorrentes 

tenham consumido seus lucros na competição. 

2.1.2.2 Diferenciação 

Para Hooley, Piercy e Nicoulaud (2011), o princípio do posicionamento competitivo 

está relacionado à forma como os clientes percebem a empresa, os seus produtos e serviços. 

Dessa maneira, nos mercados com forte concorrência a superação dos rivais pode se dar pela 

forma como as empresas se diferenciam umas das outras. De acordo com Porter (2009) a 
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diferenciação envolve a presença de atributos que tornam um produto ou serviço distinto dos 

demais, de forma que seja criado nele algo considerado único no âmbito de toda a indústria.  

A diferenciação proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido à 

lealdade dos consumidores com relação à marca como também à consequente menor 

sensibilidade ao preço. Ela aumenta às margens, o que exclui a necessidade de uma 

posição de baixo custo. A lealdade resultando do consumidor e a necessidade de um 

concorrente superar a supremacia colocam barreiras de entrada. (PORTER, 1991, p. 

52). 

Os métodos utilizados para alcançar diferenciação vão desde a imagem da marca, 

tecnologia empregada, peculiaridades no produto, até outras dimensões que permitam esse 

feito (PORTER, 2009). A essência desse tipo de estratégia está nas empresas conhecerem os 

consumidores dos seus produtos e a partir disto oferecer produtos ou serviços detentores de 

características exclusivas, percebidas e valorizadas pelos clientes. 

Gamble e Thompson (2012) ressaltam que a diferenciação pode surgir também por 

meio da inclusão de atributos ou especificações de uso que reduzam os custos aos 

compradores, introdução de especificações que melhorem o desempenho do produto ou 

aumentem a satisfação do comprador, e ainda a oferta de valor através da exploração de 

capacidades e competências não possuídas pelos concorrentes. 

As atuações dos gestores que tenham por finalidade conseguir vantagem competitiva 

através da diferenciação precisam ainda ser percebidas, em termo de valor, por uma extensa 

gama de clientes. De acordo com Gamble e Thompson (2012) esse tipo de estratégia tende a 

falhar quando os consumidores não reconhecem a exclusividade da diferenciação ou quando 

esta for facilmente copiada pelos concorrentes. 

2.1.2.3 Enfoque  

A estratégia de enfoque é aquela que direciona todo plano estratégico da organização 

para um determinado grupo comprador, ou segmento de uma linha de produtos, ou mercado 

geográfico (PORTER, 2009). O que irá diferenciar esse tipo de estratégia da que envolve 

diferenciação e custo baixo é a concentração em uma parte estreita do mercado. Ela visa 

atender muito bem ao alvo determinado. 

Segundo Gamble e Thompson (2012) as vantagens de direcionar todo esforço 

competitivo a um nicho de mercado são consideráveis quando as empresas são menores ou de 

tamanho médio, e possam não possuir recursos suficientes.  

A seguir a figura 2, demonstrando as diferenças entre as três estratégias competitivas 

genéricas apresentadas.  
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Figura 2- Estratégias competitivas genéricas 

   
Fonte: Porter (1991, p. 53). 

Observam-se na figura 2 as principais diferenças entre as estratégias abordadas. 

Diferentemente das estratégias de diferenciação e liderança que focam na indústria como um 

todo, as de foco baseiam-se na fixação de um segmento particular, podendo a vantagem 

competitiva ser obtida tanto pela unicidade observada pelo cliente, quanto pela posição de 

baixo custo.  

2.1.3 Estratégia para Mintzberg 

Tradicionalmente os livros definem estratégia como um plano deliberado de ações 

orientado para o alcance de finalidades previamente definidas. Todavia, enquanto diversos 

autores atribuem um conceito único à estratégia, Mintzberg (2006) sugere cinco definições 

com conceitos diferentes para a palavra, que fornecem uma visão integrada de seu significado, 

aplicação e abrangência. As cinco definições dadas pelo autor são conhecidas na literatura 

como os cinco Ps da estratégia, as quais são: Plano, Pretexto, Padrão, Posição e Perspectiva. 

Estratégia como ‘Plano’ é uma diretriz ou uma série de diretrizes aplicadas em 

situações diversas. Por essa definição as ações executadas nas empresas, ou fora delas, são 

elaboradas conscientemente para serem utilizadas como guia de ação no futuro 

(MINTZBERG, 2006). Conforme menciona Oliveira et. al. (2013), nessa definição, por meio 

de análises de diversas opções disponíveis, as estratégias tentam prever o futuro. 

A definição de estratégia como ‗Plano‘ sugere duas de suas características essenciais: 

são criadas antes das ações as quais vão se aplicar e são desenvolvidas conscientemente 

(MINTZBERG, 2006). Essa visão é reforçada quando se admite que nos campos militares, 
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eram elas elaboradas para orientar os exércitos nas batalhas (GHEMAWAT, 2000), ou 

quando na própria administração são elas criadas para assegurar objetivos específicos 

(MINTZBERG, 2004), formuladas a partir de análises ambientais e com um minucioso 

planejamento. 

Estratégia como ‘Pretexto’ refere-se a um tipo de plano específico utilizado como 

manobra para superar os concorrentes (MINTZBERG, 2006). Por essa definição ela é vista 

como um truque usado na intenção de enganar o concorrente.  

Estratégia como ‘Padrão’ é a consistência de ação/comportamento ao longo do tempo, 

pretendida ou não (OLIVEIRA; LUCENA, 2014). Embora que em situações diversas ela seja 

vista como planos formulados conscientemente e de forma desejada, em outras circunstâncias 

as estratégias representam ações passadas, realizadas pela extração de comportamentos 

anteriores, as quais podem ser planejadas ou não, nesse caso, elas são padrões de 

comportamento. 

As definições de estratégia como ‗Plano‘ e ‗Padrão‘ abrem espaço para a discussão de 

dois tipos de estratégias sugeridas por Mintzberg (2006): as chamadas estratégias 

deliberadas e estratégias emergentes. De acordo com o autor, estratégias deliberadas são 

planos conscientemente formulados, planejados, e podem ser realizados ou não, enquanto que 

as estratégias emergentes não são planejadas antecipadamente, mas são realizadas pela 

extração de padrões passados.  

A quarta definição para a palavra estratégia refere-se a ‘Posição’ da empresa no 

ambiente externo (MINTZBERG, 2006). De acordo com Oliveira e Lucena (2014) nessa 

definição ela é a mediadora entre a organização e seu meio (por ela a empresa busca localizar-

se no ambiente competitivo). Todavia, Mintzberg (2006, p. 26) ressalta que a definição de 

estratégia como ‗Posição‘ se relaciona com todas as outras quatro definições atribuídas pelo 

autor à palavra, visto que "pode-se pré-selecionar uma posição, aspira-la por um plano ou 

pretexto, ou ela pode ser alcança por meio de um padrão de comportamento" (MINTZBERG, 

2006, p.26). 

Por último, estratégia pode ser uma ‗Perspectiva’ (MINTEZBER, 2006). Por essa 

definição a estratégia é vista como "a maneira de a empresa fazer as coisas de forma coletiva, 

um conceito compartilhado, uma abstração que existe na mente de todos os que fazem a 

organização" (OLIVEIRA; LUCENA, 2014, p. 26). Quando se fala sobre estratégia como 

perspectiva, fala-se numa esfera de mente coletiva.  
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2.2 Visão baseada nos Recursos da Firma 

As primeiras discussões acerca da importância dos recursos para o crescimento das 

estruturas organizacionais se dão no ano de 1950, com a publicação da obra ―The Theory of 

the Growth of the Firm” de Edith Penrose. O estudo surge como uma forma de compreender 

o crescimento da indústria moderna (PENROSE, 2006). Assim é nessa época que os recursos 

começam a ganhar destaque sendo apontados como elementos essenciais associados ao 

crescimento das estruturas organizacionais. 

Dando continuidade às discussões acerca dos recursos das empresas, nos anos 80 é que 

acontece a formulação do seria a VBR, por meio do estudo ―A Resource Based View of the 

Firm”, mais conhecido como visão baseada em recursos, do autor Wernerfelt (1984). Nessa 

obra é destacado que apesar do crescimento das empresas se darem por diversos caminhos 

diferentes, o que o determina é a exploração dos recursos existentes e o desenvolvimento de 

novos recursos. 

No Brasil, os primeiros registros de estudos sobre VBR se dão em 1997 com o artigo 

―Porter revisitado: análise crítica da tipologia estratégica do mestre‖, escrito pelos autores 

Carneiro, Cavalcante e Silva (1997). Posteriormente outros autores se destacam na discussão 

da temática como Vasconcelos e Cyrino (2000), Bandeira de Melo e Cunha (2001), Serra et. 

al., (2008), Aragão, Forte e Oliveira (2010), entre outros.  

A VBR é uma das bases para a fundamentação teórica da presente pesquisa. De acordo 

com Hoskisson et. al. (1999) ela é a teoria responsável por explicar o desempenho superior 

das organizações com base nos elementos internos, que podem ser por elas controlados.  

Manãs (2011) afirma que ela é uma das teorias mais relevantes no estudo da administração 

estratégica. 

A teoria da VBR defende que quando as empresas combinam e aplicam seus recursos 

e capacidades internas de maneira diferente dos concorrentes, conseguem alcançar 

desempenho superior nos negócios (BARNEY; HESTERLY, 2011). Isso acontece porque 

ainda que as ameaças do ambiente externo sejam fortes, a combinação e aplicação destes 

recursos encerram as variáveis chaves as envolvem, permitindo a empresa ajustar sua 

vantagem (BARNEY; HESTERLY, 2007). 

Um dos princípios centrais de um estudo tomando por base a VBR é a relação entre as 

combinações dos recursos e as capacidades internas com a obtenção de vantagem competitiva 

(BARNEY; HESTERLY, 2011), pois essa teoria defende que a posse de recursos estratégicos 

possibilita que as empresas formulem e programem estratégias capazes de agregar valor junto 
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aos consumidores, aumentando sua capacidade em desenvolver vantagem competitiva 

sustentável. 

Os recursos da empresa proporcionam um alicerce para a criação de estratégias. A 

posse de um conjunto de recursos único e valorizado coloca a empresa em uma 

posição sólida para desenvolver vantagem competitiva, resultando na criação de 

riqueza para acionistas e outros grupos de interesse. (HOSKISSON, et. al., 2009, p. 

78). 

A VBR baseia-se em duas condições fundamentais para que os recursos se tornem 

fonte de vantagem competitiva: sua heterogeneidade e sua imobilidade (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). A heterogeneidade significa que os recursos possuídos pelas empresas 

devem ser diferenciados para que os concorrentes enfrentem dificuldades para imitá-lo. Já a 

imobilidade significa que além de heterogêneos, os recursos não devem ser facilmente 

móveis, caso sejam todos poderão ter acesso, não sendo assim um recurso único da 

organização.  

De acordo ainda com Barney e Hesterly (2011), a imobilidade dos recursos permite 

que algumas diferenças entre as empresas sejam mais duradouras, pois os custos que os 

concorrentes enfrentariam para adquiri-los seriam altos, enquanto que a heterogeneidade 

permite que algumas organizações sejam mais competentes que outras, tendo em vista o 

controle de recursos diferenciados. Desse modo, Ribeiro et. al. (2012) afirma que se os 

recursos e as capacidades de uma organização estiverem organizados de maneira eficiente e 

eficaz, eles determinarão sua posição no mercado. 

A VBR não propõe apenas que as empresas sejam vistas como um portfólio de 

recursos, mas também determina as características que eles devem possuir para proporcionar 

vantagens competitivas (BARNEY, 2001), pois não são todos eles que têm essa capacidade. 

As características que os recursos devem possuir para proporcionarem vantagens 

competitivas são sugeridas primeiramente por Barney (1991). De acordo o autor, os recursos 

precisam ser: Valiosos, Raros, Inimitáveis e Insubstituíveis. Na literatura acadêmica, essas 

características são conhecidas como o Modelo VRII, sigla que designa as iniciais das 

características em questão. Entretanto, em decorrência da característica ‗insubstituível‘ ser 

substituída posteriormente pela característica ‗organização‘, o Modelo VRII passou a ser 

chamado de Modelo VRIO. 

Assim, as características que os recursos precisam possuir para permitir que as 

empresas desenvolvam vantagens competitivas são: Valor, Raridade, Imitabilidade e 

Organização (BARNEY; HESTERLY, 2011). Por meio do Modelo VRIO, os recursos 

internos das empresas são avaliados com a finalidade de medir seu nível competitivo.  
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As perguntas utilizadas para saber se os recursos são valiosos, raros, difíceis de imitar 

e organizados, são apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Análise baseada em recursos de acordo com o modelo VRIO 

1. A questão do valor: O recurso permite que a empresa explore uma oportunidade 

ambiental ou/e neutralize uma ameaça do ambiente?  

2. A questão da raridade: O recurso é controlado atualmente apenas por um pequeno 

número de empresas concorrentes? 

3. A questão da imitabilidade: As empresas sem o recurso enfrentam uma desvantagem 

de custo para obtê-lo ou desenvolvê-lo?  

4. A questão da organização: As outras políticas e procedimentos da empresa estão 

organizados para dar suporte à exploração de seus recursos valiosos, raros, custosos para 

imitar?  
Fonte: (BARNEY E HESTERLY, 2011, p. 61). 

A questão do Valor. Não há nada inerentemente valioso referente aos recursos, eles 

só são considerados valiosos na medida em que permitam à empresa melhorar sua posição 

competitiva (BARNEY; HESTERLY, 2011). Assim, conforme observado no Quadro 1, os 

recursos são valiosos à medida que permitem que uma empresa explore oportunidades ou 

neutralize ameaças do ambiente externo.  

A questão da Raridade. Recursos raros são aqueles que poucos concorrentes têm. De 

acordo com Barney e Hesterly (2011) se um recurso é controlado por muitos concorrentes, 

dificilmente este proporcionará vantagem competitiva. Dessa forma, para que sejam fontes 

dessas vantagens, além de valiosos, ele deve ser raro. No entanto, de acordo com os autores, é 

possível que um pequeno número de concorrentes possua um recurso em particular, e ainda 

assim, este proporcione vantagens competitivas. Para isso, é preciso que o número de 

empresas que possuam tal recurso, seja menor que o número de empresas que não o possuem.   

A questão da Imitabilidade. De acordo com Barney e Hesterly (2011), para 

proporcionar vantagem competitiva sustentável, além de valiosos e raros, os recursos devem 

ser difíceis de imitar. Essa terceira característica demonstra que é necessário que os 

concorrentes enfrentem desvantagens de custos altos caso queiram obtê-lo.  

A questão da Organização. De acordo com Barney e Hesterly (2011) para aproveitar 

o potencial máximo dos recursos de uma empresa, é preciso que esta esteja organizada para 

explora-los. Os componentes incluídos na questão da ‗organização‘ dos recursos de uma 

empresa são: estrutura formal, sistemas formais e informais de controle gerencial, estrutura de 

reporte, políticas de remuneração. Os autores afirmam que esses componentes muitas vezes 

são chamados de recursos e capacidades complementares, por terem, isoladamente, 

capacidade limitada de gerar vantagem competitiva. Porém, quando combinados com os 
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outros recursos, permitem o aproveitamento de todo seu potencial para gerar vantagem 

competitiva. 

De acordo ainda com Barney e Hesterly (2011), para que um recurso proporcione 

vantagem competitiva sustentável é necessário que ele seja valioso, raro, dificil de imitar e 

explorado pela organização. Caso o recurso seja valioso e raro, mas não custoso de imitar, 

explorá-lo irá gerar uma vantagem competitiva temporária, obtida pelo pioneirismo. 

Entretanto, uma vez que os concorrentes consigam obter o recurso, visto que não enfrentam 

desvantagens de custos, estarão também aptos a alcançar essa vantagem. Por fim, se os 

recursos não forem explorados pela organização, sua posse proporcionará desvantagem 

competitiva. 

2.2.1 Recursos  

Os recursos são considerados elementos competitivos centrais para o alcance de 

vantagem competitiva. Distribuidos entre as organizações heterogeneamente, por meio deles é 

que as empresas se tornam diferentes umas das outras. Conforme afirma Wernefelt (1984), 

com eles à empresa constrói sua identidade organizacional. Dessa maneira, levando em 

consideração as confusões existentes sobre a distinção entre o conceito de recursos e 

capacidades, é necessário apresentar como ambos são conceituados na literatura acadêmica.  

Grant (1991) define capacidade como a forma que a organização trabalha seus 

recursos internos na execução de suas atividades ou tarefas. Para Day (1994), ela é o conjunto 

de experiências, conhecimentos, e habilidades acumulados por uma empresa ao longo do 

tempo, que a possibilita coordenar atividades e programar recursos. Todavia, Barney e 

Hesterly (2007) acabam por conceituá-la como um subconjunto de recursos que permite que 

uma empresa utilize outros recursos existentes. 

Já os recursos são definidos primeiramente por Grant (1991) como os insumos do 

processo produtivo, incluindo os equipamentos, habilidades dos funcionários, as patentes, as 

marcas, as finanças, entre outros. Por sua vez, Barney e Hesterly (2011) acabam 

conceituando-os como ativos tangíveis e intangíveis controlados pela organização para 

implementação de estratégias.  

Os recursos tangíveis são os ativos que podem ser vistos e quantificados, como as 

fábricas, os produtos, os equipamentos, hardwares, clientes, materiais, instalações, assim 

como todo capital financeiro, de qualquer fonte (IRELAND; HOSKISSON; HITT 2008), 

enquanto que os intangíveis incluem reputação entre os clientes, trabalho em equipe, 
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experiências, habilidades, conhecimentos e relacionamentos, conforme afirmam Barney e 

Hesterly (2011). A divisão entre recursos tangíveis e intangíveis é apresentada no Quadro 2.  

Quadro 2 - Recursos tangíveis e intangíveis 

Categorias de recursos Descrição 

 

Tangíveis 

    Instalações 

Estrutura física da empresa. Inclui diversos elementos 

como máquinas, equipamentos, construções, decoração 

interna, localização e etc. 

Pessoal 

Recursos humanos responsáveis por executar, manter e 

gerenciar as empresas. Incluem funcionários e gerentes 

em todos os níveis. 

Clientes 

Clientes externos que são os destinatários dos produtos. 

Em serviços, por exemplo, o cliente pode ser considerado 

como um recurso, pois é parte integrante o sistema de 

operações. 

Materiais 

Bens consumidos no processo ou oferecidos como parte 

do pacote de valor. Incluemmateriais que são 

transformados pelo processo, advindos do cliente ou 

fornecedores. 

Intangíveis 

 

Informações 

Recursos informacionais que podem vir dos clientes e de 

outras fontes do ambinte externo ou interno. (ex.: banco 

de dados de clientes, informações confidenciais do 

mercado etc). 

Sistemas 

Rotinas e procedimentos que podem ser documentos ou 

não e que dependem de conhecimento, habilidades e 

informações (ex.: certificações ISO, softwares etc.) 

Experiência 

Rotinas e procedimentos que podem ser documentos ou 

não e que dependem de conhecimento, habilidades e 

informações (ex.: certificações ISO, softwares etc.). 

Relacionamento 

Conhecimento tácito, não documentado na forma de 

sistemas, que foi desenvolvido ao longo do tempo. Inclui 

também a cultura e os valores da organização. 

Fonte: Santos, et. al. (2015, p. 406). 

No Quadro 2 são especificados alguns recursos classificados como tangíveis e 

intangíveis. Todavia, de acordo com Barney e Hesterly (2011), os recursos podem ainda ser 

agrupados em quatro grandes categorias: recursos físicos, financeiros, humanos, e 

organizacionais, conforme observado no Quadro 3. 
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Quadro 3- Categorias dos recursos de uma empresa 

Recursos Físicos 

Compreendem os recursos tangíveis da empresa, representado pela 

tecnologia física controlada. Incluem equipamentos, localização 

geográfica, matéria-prima, instalações.  

Recursos 

Financeiros 

Comporta todo o capital que as empresas utilizam para programar suas 

estratégias.  

Recursos 

Humanos 

Ligados às experiências, inteligências e ralacionamentos de todos 

aqueles que compõem a empresa.  

Recursos 

Organizacioanais 

Compreende a estrutura formal, os sistemas de planejamento, controle 

e coordenação, a cultura e reputação. 

Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011). 

Referente aos recursos organizacionais, Cruz e Lima (2010) afirmam que a reputação 

está relacionada à percepção da sociedade (principalmente os stakeholders, que são pessoas 

ou empresas que influenciam ou são influenciadas pelos negócios da empresa) sobre o 

comportamento de uma empresa ao longo do tempo. 

Concernente aos recursos humanos, Carvalho (1995), defendem que a gestão 

estratégica se fundamenta na definição de objetivos e implica a utilização de recursos 

disponíveis internamente para alcançá-los. Nesse sentido, os autores afirmam que os recursos 

humanos são considerados diferentes das demais categorias de recursos, visto que as pessoas 

possuem capacidade de pensar, criar e comprometer-se. 

Assim, Fischer (2002) ressalta que todas as organizações dependem, em menor ou 

maior grau, do desempenho dos seus funcionários para alcançarem sucesso, pois são eles que 

executam e controlam as atividades e os processos organizacionais. Do mesmo modo, Daft 

(2010) afirma mais do que nunca as decisões estratégicas estão relacionadas ao conhecimento, 

habilidades e serviços dos funcionários.  

De acordo com Serra, Torres e Torres (2004), as vantagens competitivas são 

alcançadas por meio de um conjunto dos recursos e capacidades internas que deem base para 

estratégias capazes de agregar valor aos consumidores. Entretanto, cabe ressaltar, que não são 

todos os recursos que proporcionam vantagem competitiva. Conforme ressaltado, para que tal 

feito seja alcançado é necessário que eles possuam as quatro características do Modelo VRIO.   

Discutido o quadro de referênciais teóricos que dão sustentação a esta pesquisa, segue-

se com a apresentação dos aspectos metodológicos adotados na fase empírica. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Delineamentos da pesquisa  

Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem por objetivo descobrir 

respostas para problemas por meio do emprego de procedimentos científicos (GIL, 2008). 

Cooper e Schindler (2011) afirmam que ela é um processo sequencial que envolve etapas 

claramente definidas. Os autores defendem ainda que além de envolver procedimentos 

sistemáticos, as pesquisas científicas devem conter também procedimentos de base empírica, 

por meio dos quais são gerados estudos reproduzíveis. 

Kauark, Manhães e Medeiros (2010) defendem que as pesquisas são classificadas de 

acordo com sua natureza, abordagem, objetivo e procedimentos utilizados para obter as 

informações. Para os autores definir o tipo de pesquisa em um estudo é relevante e necessário, 

pois por meio dessa definição podem ser determinados os instrumentos e procedimentos 

utilizados pelo pesquisador na condução da investigação. Além disso, a definição possibilita a 

categorização da mesma em sua forma metodológica de estratégias investigativas. Dessa 

forma, será apresentado a seguir o delineamento da pesquisa, de acordo com os 

procedimentos escolhidos dentro de cada tipo de classificação. 

3.1.1 Quanto à natureza 

Quanto à natureza, a pesquisa pode ser classificada de acordo com Kauark, Manhães e 

Medeiros (2010, p. 26) como básica ou aplicada. De acordo com os autores as de base 

aplicada tem por objetivo ―gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais‖. Dessa forma, enquadra-se este 

estudo como de natureza aplicada. 

3.1.2 Quanto à abordagem 

As pesquisas são tratadas na literatura a partir de duas grandes abordagens: 

abordagens qualitativas e abordagens quantitativas. Diferentemente do método 

quantitativo, onde é feita a mensuração das coisas, a pesquisa qualitativa ―inclui um conjunto 

de técnicas interpretativas que procuram descrever, decodificar, traduzir e, de outra forma, 

apreender o significado, e não a frequência dos fenômenos, ocorrendo de forma mais ou 

menos natural no mundo social‖ (COOPER; SCHINDLER, 2011, p. 164). 

Discorrendo sobre as pesquisas qualitativas Yin (2016, p. 7), lista cinco de suas 

características principais: (1) ―estudar o significado da vida das pessoas, nas condições da 
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vida real‖; (2) ―representar as opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo‖; (3) 

―abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem‖; (4) ―contribuir com revelações 

sobre conceitos existentes ou emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento 

social humano‖; e (5) ―esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de se basear 

em uma única fonte‖. Desta maneira, partindo do objetivo geral da presente pesquisa que é 

avaliar a competitividade de um restaurante de praia – onde foi necessário obter as visões dos 

seus colaboradores sobre os recursos internos do empreendimento – optou-se por fazer no 

presente estudo uma investigação de caráter qualitativo, visto que o mesmo além de permitir 

maior profundidade sobre o problema abordado possibilita também um nível de compreensão 

maior dos fatos. 

Embora a pesquisa qualitativa proporcione profundidade, compreensão e interpretação 

dos fatos observados pelo pesquisador, vale destacar a afirmação feita por Minayo (2012), em 

que a autora menciona que toda compreensão é parcial e inacabada, tanto a do entrevistado, 

que tem um entendimento contingente e incompleto de sua vida e de seu mundo, como a dos 

pesquisadores, que são limitados no que compreendem e interpretam. 

3.1.3 Quanto aos objetivos 

No que se refere aos objetivos gerais das pesquisas, podem ser elas classificadas em 

três grandes grupos, são eles: exploratórias, descritivas e explicativas (GIL, 2002). As 

pesquisas do tipo descritivas são defendidas por Gil (2008) como aquelas que possuem como 

objetivo principal descrever características de determinada população, fenômeno ou 

estabelecimentos. 

Dessa maneira, visando atender aos objetivos específicos da pesquisa, optou-se por 

fazer neste estudo uma investigação do tipo descritiva. Sua condução foi guiada pelo método 

de estudo de caso, explicado por Cooper e Schindler (2011), como: o método de pesquisa que 

permite combinações de entrevistas, análise de registros e observações. Dessa forma, em um 

estudo de caso podem ser extraídas informações de folhetos, relatórios, recibos de venda, 

artigos e jornais, que junto com observações diretas, combinadas com as entrevistas permitem 

perspectivas múltiplas de um único problema.  

3.2 Técnicas de pesquisa e de coleta de dados 

De acordo com Cervo (2007) os instrumentos utilizados para coleta de dados em uma 

pesquisa são as entrevistas, os questionários e os formulários. Por sua vez, a entrevista é um 

dos caminhos essenciais quando se deseja explorar a maneira como os sujeitos pensam e 
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compreendem as coisas (KVALE, 2011), sendo assim, ela foi a principal técnica utilizada 

para a coleta de dados no presente estudo. 

Dentre os tipos existentes de entrevista, a mais adequada para condução deste estudo 

foi a do tipo semiestruturada, que para Lakatos e Marconi (2003) dar ao entrevistador 

liberdade para conduzir situações diversas que venham se apresentar na conversa com os 

entrevistados, tendo ele liberdade para fazer perguntas abertas e fechadas. Foram realizadas 

também análises de folders e informativos disponibilizados pelo empreendimento. 

A realização da coleta de dados teve por base a categorização proposta por Barney e 

Hesterly (2011), dessa maneira os recursos foram classificados em quatro grandes categorias: 

recursos físicos, recursos organizacionais, recursos humanos e recursos financeiros. Por sua 

vez, dentro de cada uma dessas categorias foram inseridas subcategorias, que correspondem 

aos recursos internos identificados no restaurante. Nessa etapa as informações foram colhidas 

de acordo com cada categoria e subcategoria de recursos.  

Foram estabelecidos também critérios de avaliação para os recursos, em que foi 

tomado por base o modelo VRIO de Barney e Hesterly (2011). Dessa maneira cada um dos 

recursos foi confrontado da seguinte forma: É valioso? É raro? É difícil de imitar? É 

explorado com organização? A partir dos dados coletados foram constatadas que implicações 

competitivas cada um dos recursos proporcionam: desvantagem competitiva (DC), paridade 

competitiva (PC), vantagem competitiva temporária (VCT) ou vantagem competitiva 

sustentável (VCS).  

Durante a coleta de dados as entrevistas foram gravadas, mediante a permissão dos 

entrevistados, e foi utilizado um caderno de anotações, visando coletar fielmente todas as 

informações necessárias. 

3.3 Descrição do instrumento e da fase de campo 

O roteiro de entrevista foi composto por um total de 64 questões (Apêndice A). Antes 

de aplicado no restaurante (objeto de estudo) foi realizada uma entrevista-piloto (pré-teste) 

com o dono de outro restaurante, com a finalidade de evidenciar possíveis falhas na redação 

das questões e avaliar se as mesmas obtinham respostas pertinentes à pesquisa. A partir do 

resultado do pré-teste, foram feitos pequenos ajustes de palavras para facilitar o entendimento 

dos indivíduos entrevistados. 

O roteiro de entrevista foi constituído por três blocos. O primeiro bloco tratou de 

englobar a explanação dos objetivos da presente pesquisa, dos seus procedimentos 

metodológicos, da apresentação do Termo de Confidencialidade (Apêndice B) - assinado pela 
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pesquisadora, o qual garante o anonimato dos entrevistados, e do Termo de Consentimento à 

pesquisa (Apêndice C) - assinado pelo entrevistado, a fim de que todas as informações 

coletadas pudessem ser usadas nos relatórios finais. 

No segundo bloco foram coletados os dados de caracterização dos entrevistados, nesse 

caso, considerou-se como relevante o cargo ocupado pelo colaborador e o tempo de atuação 

na referida função, pois estes dados revelam a vinculação dos entrevistados com as 

informações sobre os recursos internos do restaurante. Por fim, no terceiro e último bloco, 

foram realizadas perguntas relacionadas à competitividade dos recursos internos do 

restaurante. 

Ainda relacionado ao roteiro de entrevistas, as perguntas foram elaboradas tendo por 

base os objetivos específicos propostos pelo presente estudo. Assim, inicialmente as questões 

direcionavam as respostas dos entrevistados à identificação se os recursos analisados 

poderiam ser considerados estratégicos. Em seguida, foram feitas perguntas que relacionavam 

as avaliações dos entrevistados acerca do valor, raridade, imitabilidade e organização dos 

recursos, embasadas nas proposições apresentadas no aporte teórico.  

Para a realização das entrevistas, foi feito um contato inicial com o auxiliar 

administrativo do Restaurante, a fim de esclarecer o objetivo da pesquisa e pedir permissão 

junto ao proprietário para que esta fosse realizada no seu empreendimento. Concedida à 

permissão por parte do proprietário, o segundo passo foi entrevistar os funcionários 

individualmente. O local de realização das entrevistas foi no próprio ambiente de trabalho. 

Cada entrevista durou mais de 1(uma) hora. 

Por fim, a fim de garantir o anonimato dos indivíduos entrevistados foi utilizada para 

identificação dos mesmos a palavra entrevistado seguido de um número, independente da 

ordem em que aconteceu a entrevista (entrevistado 1, entrevistado 2). Logo, no momento de 

se referir aos sujeitos da pesquisa, ou qualquer outro momento que necessite, será utilizado o 

termo entrevistado acompanhado de um número, que será previamente definido para a 

identificação de cada sujeito da pesquisa.  

3.4 Seleção dos entrevistados  

Para Deslandes (1994) na fase da metodologia um dos principais passos é a definição 

dos sujeitos sociais que serão pesquisados. Essa escolha deve ser realizada com bastante 

cuidado, visto que ela guiará os resultados dos relatórios finais. Dessa forma, os sujeitos 

escolhidos para a aplicação do roteiro de entrevista foram os colaboradores que ocupam 
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cargos de gerência, direção ou cargos administrativos, incluindo o próprio proprietário do 

restaurante.  

A escolha dos entrevistados foi realizada levando em consideração a indagação feita 

por Deslandes (1994, p.43), ―quais indivíduos sociais tem uma vinculação mais significativa 

para o problema a ser investigado?‖. Partindo da pergunta feita pelo autor, optou-se pelo 

colhimento de informações com os profissionais responsáveis pelas áreas estratégicas, os 

quais possuem conhecimento interno do negócio e que têm acesso a informações que 

permitem avaliar os recursos internos do restaurante. Dessa forma, os entrevistados na 

presente pesquisa foram o proprietário do empreendimento e uma assistente administrativa. 

3.5 Descrição do objeto de estudo     

Um dos pontos principais em um estudo de caso é escolher um caso significativo para 

o problema de pesquisa (FLICK, 2009). Dessa forma, conforme divulgado pela SETUR/CE 

(2017) Canoa Quebrada é uma das praias cearenses mais procuradas pelos turistas. Assim, 

sendo a presente pesquisa um estudo voltado para os recursos internos capazes de 

proporcionar vantagem competitiva no setor econômico turístico, o objeto de estudo escolhido 

foi uma Barraca/Restaurante de praia, localizado em Canoa Quebrada - cidade Aracati- CE - 

atuante no segmento gastronômico. 

A Barraca/Restaurante tem pouco mais de 20 anos de existência. No início de suas 

atividades o empreendimento não recebia o nome de restaurante, era chamado apenas de 

barraca de praia. Todavia, de acordo com o site do empreendimento, diante do quadro 

expansionista no turismo que Canoa enfrentara na época, foi preciso investir em uma estrutura 

maior, passando a denominar o empreendimento como restaurante e barraca de praia. 

O restaurante é construído por madeira reflorestada, sendo que sua estrutura física é 

dividida nos seguintes ambientes: restaurante térreo e salão superior; área coberta por 

coqueiros próxima à praia, com mesas e cadeiras, onde os consumidores podem comer e 

beber observando a paisagem local; espaço reservado para o self-service; fraldário, que é o 

local reservado para as mães fazerem a higiene dos seus bebês; loja, onde são vendidos roupas 

e objetos que retratam a cultura de Canoa Quebrada; miniparque aquático infantil; piscina de 

borda infinita; auditório e estacionamento. 

Sendo Canoa Quebrada, uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente como 

um dos destinos turísticos mais visitados no Ceará (SETUR/CE, 2017), o referido restaurante, 

nela localizado, se destina a atender turistas de outros países, pessoas de excursões, bem como 
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turistas de outras cidades brasileiras. Seu horário de funcionamento é de 08h30min da manhã 

às 5hr da tarde de segunda a domingo. 

Além dos serviços relacionados ao setor gastronômico, o restaurante também 

disponibiliza espaço para a realização de eventos empresariais, shows com cantores de 

visibilidade nacional, casamentos, formaturas, confraternizações e eventos esportivos, 

massagens, passeios de buggy. Vale destacar ainda, que os seus serviços são assessorados 

pelo SEBRAE/CE.  

3.6 Análise dos dados  

A análise dos dados da pesquisa foi guiada pela análise de conteúdo. De acordo com 

Campos (2004) esse método de análise consiste em um conjunto de técnicas, as quais 

permitem inferir análises das comunicações, descrevendo o seu conteúdo de maneira objetiva 

e sistemática. Para Collis e Hussey (2005, p. 240), ela ―[...] é um método formal para a análise 

de dados qualitativos‖. 

Campos (2004) afirma que o conteúdo de uma comunicação possibilita ao pesquisador 

uma visão polissêmica valiosa de como o entrevistado pensa e compreende as coisas. A partir 

disso o entrevistador é direcionado a uma variedade de interpretações de um mesmo 

conteúdo.  

A análise de conteúdo foi organizada seguindo as três etapas apresentadas por Miles e 

Huberman (1994) apud Gil (2008), que são: redução, exibição e conclusão/verificação. A 

primeira etapa, a redução dos dados, consiste no processo de selecionar e simplificar os dados 

obtidos na pesquisa de campo (GIL, 2008). Assim, após a realização das entrevistas os dados 

colhidos foram transcritos, selecionados, simplificados e transformados em sumários. 

A segunda etapa consiste na organização dos dados (GIL, 2008). Nessa fase os dados 

foram organizados de acordo com os objetivos específicos e as categorias de análise do 

presente estudo, tendo por finalidade analisa-los, inferindo assim semelhanças e diferenças 

entre as informações colhidas.  

Por fim, a terceira e última etapa, conclusão/verificação, consiste na elaboração da 

conclusão da pesquisa, realizada mediante a revisão do significado dos dados, suas 

regularidades, padrões e explicações (GIL, 2008). Nesta última fase, os dados colhidos foram 

confrontados com o aporte teórico da presente pesquisa, para que conclusões pudessem ser 

realizadas. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

A presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar a competitividade de um 

restaurante de praia, tendo por base a teoria da vantagem competitiva baseada em recursos da 

firma. Por conseguinte, para alcançá-lo propôs os seguintes objetivos específicos: a) 

Identificar os recursos considerados estratégicos pelo empreendimento; b) Avaliar os recursos 

competitivos com base no Modelo VRIO; e, c) Avaliar a contribuição dos recursos 

estratégicos para a criação de vantagem competitiva sustentável. 

Para tanto, inicialmente foi preciso identificar e classificar os principais recursos que 

compõem o restaurante. De acordo com Grant (1991), a identificação e classificação dos 

recursos internos de uma organização são as primeiras etapas a serem seguidas em um estudo 

sobre vantagem competitiva. Dessa forma, para que os recursos do restaurante pudessem ser 

identificados, foram realizadas visitas ao empreendimento e pesquisas em sites que divulgam 

seus serviços e produtos. Assim, os principais recursos identificados foram: 

 Estrutura física; 

  Produto (Que inclui o cardápio); 

  Insumos (Que inclui a matéria-prima dos alimentos e bebidas); 

  Serviços; 

  Reputação; 

  Sistemas de planejamento, coordenação e controle; 

  Experiências, conhecimentos e habilidades dos funcionários; e, 

  Capital financeiro (Que incluem os investimentos financeiros e preço dos 

pratos do cardápio). 

Após a identificação dos recursos acima, o próximo passo consistiu em inseri-los 

dentro de categorias de recursos, que é o processo de categorização. Para isso foi tomado por 

base as quatro classificações gerais dadas aos mesmos, sugeridas por Barney e Hesterly 

(2011), que são apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Categorias dos recursos de uma empresa 

Categoria Descrição 

Recursos Físicos 
Incluem os equipamentos, planta, instalações, acesso a matéria-

prima, localização geográfica, dentre outros ativos físicos. 

Recursos 

Organizacionais 
Inclui a estrutura formal, sistemas de planejamento, controle e 

coordenação, a reputação, relações informais dentro da empresa. 

Recursos 

Humanos 
São os treinamentos, experiências, discernimentos, relacionamentos e 

a visão individual de todos aqueles que compõem a empresa. 

Recursos 

Financeiros 
Incluem o capital financeiro, de qualquer fonte, que as empresas 

utilizam para programar suas estratégias. 
Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011). 

Enquadrando a categorização descrita no Quadro 3 com os recursos internos 

identificados no restaurante foi criado o Quadro 4, apresentado a seguir. 

Quadro 4 - Categorização dos recursos identificados no restaurante 

Categoria dos recursos Recursos identificados 

Recursos físicos 
 

Estrutura física  

Produto (Será analisado o cardápio) 

Insumos (Refere-se aos ingredientes para os alimentos e 

bebidas) 
Serviços 

Recursos organizacionais 
Reputação 

Sistemas de planejamento, coordenação e controle 

Recursos humanos 
Experiências, conhecimentos e habilidades dos 

colaboradores 

Recursos financeiros 
Capital financeiro (Serão analisados o preço dos alimentos e 

os investimentos realizados pelo restaurante) 
Fonte: A autora (2018). 

No Quadro 4 os recursos que compõem o restaurante foram categorizados de acordo 

com as quatro classificações gerais dadas aos recursos, propostas por Barney e Hesterly 

(2011) - recursos físicos, recursos organizacionais, recursos humanos e recursos financeiros. 

Dessa maneira, a fim de facilitar a análise e interpretação das informações coletadas, essas 

classificações dadas pelos autores aos recursos correspondem às categorias de análise do 

presente estudo, enquanto que os recursos identificados no restaurante correspondem às 

subcategorias de análise. Conforme observado, foram identificadas 08 subcategorias, que 

podem proporcionar vantagem competitiva ao empreendimento. 

Conhecidas as categorias e subcategorias de análise do presente estudo, o próximo 

passo consiste em apresentar os critérios pelos quais os recursos foram avaliados. Dessa 

forma, tomando por base: (1) o aporte teórico, que ressalta a importância de recursos 
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estratégicos para criação de vantagem competitiva; e, (2) o modelo VRIO de Barney e 

Hesterly (2011), que define as características que esses recursos devem possuir para 

proporcionarem vantagem competitiva sustentável - Valor, Raridade, Imitabilidade e 

Organização – foi criado o Quadro 5 (apresentado a seguir), elaborado para demonstrar os 

critérios que nortearam a avaliação dos recursos. Assim, como pode ser observado no Quadro 

5, cada subcategoria de recurso foi confrontada a seguinte forma: É estratégica? É valiosa? É 

rara? É difícil de imitar? É explorada com organização? 

Quadro 5 - Questões competitivas que norteiam a análise dos recursos 

Categorias de 

análise 
Subcategorias de análise Questões competitivas  

Recursos físicos 

Estrutura física  

É estratégica? 
É valiosa? 
É rara?  
É difícil de imitar?  
É explorada pela organização? 

Produto 

(Cardápio) 

É estratégico? 
É valioso? 
É raro?  
É difícil de imitar?  
É explorado pela organização? 

Insumos 

(Matéria-prima para os alimentos e 

bebidas) 

É estratégico? 
É valioso? 
É raro?  
É difícil de imitar?  
É explorado pela organização? 

Serviços 

São estratégicos? 
São valiosos? 
São raros?  
São difíceis de imitar?  
São explorados pela organização? 

Recursos organizacionais 

Reputação 

É estratégica? 
É valiosa? 
É rara?  
É difícil de imitar?  
É explorada pela organização? 

Sistemas de planejamento, 

coordenação e controle 

São estratégicos? 
São valiosos? 

São raros?  
São difíceis de imitar?  
São explorados pela organização? 

 

Recursos humanos 
 

Experiências, conhecimentos e 

habilidades dos funcionários 

São estratégicos? 
São valiosos? 
São raros?  
São difíceis de imitar?  
São explorados pela organização? 

 

Recursos financeiros 
  

Capital  

(O preço dos alimentos e os 

investimentos realizados no 

restaurante)  

São estratégicos? 
São valiosos? 
São raros?  
São difíceis de imitar?  
São explorados pela organização? 

Fonte: A autora (2018). 
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Após os recursos terem sido confrontados com as questões competitivas apresentadas 

no Quadro 5, o último passo da análise consistiu em avaliar suas capacidades de proporcionar 

vantagem competitiva sustentável. Essa última etapa da pesquisa foi realizada com base no 

Quadro 6 (apresentado a seguir), criado por Barney e Hesterly (2011). 

Quadro 6 - Aplicação do Modelo VRIO e suas implicações 

Um recurso ou capacidade é:    

Valioso? Raro? 
Custoso de 

Imitar? 

Explorado pela 

organização? 
Implicações Competitivas   

Não   - - Não   Desvantagem competitiva   

Sim   Não   -  

  
Paridade competitiva   

Sim   Sim   Não   Vantagem competitiva Temporária   

Sim   Sim   Sim   Sim Vantagem competitiva Sustentável   

Fonte: (BARNEY;  HESTERLY, 2011, p. 72). 
   

Conforme observado no Quadro 6, para que um recurso proporcione vantagem 

competitiva sustentável é preciso que ele seja valioso, raro, difícil de ser copiado pelos 

concorrentes e explorado internamente pela organização. Caso não seja difícil de ser copiado, 

sua posse proporcionará vantagem competitiva temporária, pois de acordo com Barney e 

Hesterly (2011) uma vez que os concorrentes consigam obtê-lo, estarão aptos a adquirir essa 

mesma vantagem. 

Para os recursos que além de não serem difíceis de serem copiados, também não sejam 

raros, possui-los permitirá a empresa alcançar apenas paridade competitiva. Por fim, caso não 

sejam explorados pela organização, tal recurso proporcionará aos seus possuidores 

desvantagem competitiva. Dessa forma, essa avaliação dos recursos foi feita tomando por 

base o Quadro 7, elaborado com base nos autores Barney e Hesterly (2011). 

Quadro 7 - Fatores levados em consideração na análise pelo Modelo VRIO 

Questão 

competitiva 
Descrição 

Valor 

Os recursos são valiosos na medida em que permitam à empresa melhorar sua 

posição competitiva, e isso pode se dar por meio da exploração de oportunidades 

e/ou neutralização de ameaças do ambiente externo. 

Raridade 
Os recursos são raros quando não são controlados por muitos poucos 

concorrentes. 

Imitabilidade 

Os recursos são difíceis de imitar quando os concorrentes enfrentem 

desvantagens de custos altos caso queiram obtê-lo ou quando a tecnologia ou 

atributos neles inseridos são difíceis de serem copiados pelos concorrentes. 

Organização 

Os recursos são organizados quando a empresa possui componentes 

organizacionais que visem explorar o máximo de seus potenciais. Esses 

componentes são: estrutura formal, sistemas formais e informais de controle 

gerencial, a estrutura de reporte, políticas de remuneração. 
Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011). 
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Dessa forma, em relação à questão Valor, para saber se o recurso permite que a 

empresa explore uma oportunidade ou neutralize uma ameaça do ambiente externo, foi 

perguntado aos entrevistados acerca de sua importância para o faturamento do restaurante, 

pois conforme afirmam Barney e Hesterly (2011) recursos valiosos impactam positivamente 

nas receitas das empresas.  Em relação à questão Raridade, os entrevistados foram 

questionados acerca do número de concorrentes que possuem tal recurso.  

No que diz respeito à Imitabilidade, foi perguntado aos entrevistados acerca da 

onerosidade para os concorrentes, caso quisessem imitar o recurso analisado em questão, pois 

conforme observado no Quadro 7, um recurso difícil de imitar é aquele que os concorrentes 

enfrentam custos altos caso queiram adquiri-lo ou quando a tecnologia ou atributos neles 

inseridos forem difíceis de serem copiados. 

Por fim, na questão Organização os entrevistados foram questionados sobre como o 

restaurante estava organizado para explorar o máximo potencial competitivo do recurso 

analisado em questão. Para isso procurou-se verificar a existência de mecanismos de controle 

gerencial, políticas internas ou sistemas internos, por meio dos quais o mesmo fosse 

explorado internamente.  

Apresentadas as categorias de análise, as subcategorias de análise, e as questões e 

implicações competitivas do presente estudo, nas seções a seguir dar-se-ão as análises, 

interpretações e apresentação dos resultados da pesquisa, começando pelos recursos físicos. 

Optou-se apresentar os trechos das informações preservando o modo de falar dos 

entrevistados. 

4.1 Recursos Físicos 

Os recursos físicos incluem toda tecnologia física empregada dentro da empresa. São 

os seus equipamentos, estrutura física, matérias-primas, insumos, materiais, dentre outros 

ativos (BARNEY; HESTERLY, 2011). Na presente pesquisa foram avaliadas as seguintes 

subcategorias de recursos físicos do restaurante: estrutura física, serviços, insumos e 

produto. A seguir às análises e interpretações das informações colhidas. 

4.1.1 Estrutura física 

Ao considerar o primeiro objetivo específico da presente pesquisa, identificar os 

recursos considerados estratégicos pelo restaurante, constatou-se que dentro da categoria dos 

recursos físicos, a estrutura física é vista como um recurso estratégico pelos entrevistados 1 e 

2. 
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Na Tabela 2 são apresentados os principais trechos das falas dos entrevistados sobre a 

estrutura física do restaurante. 

 

Tabela 2 - Discursos dos entrevistados acerca da estrutura física do restaurante 

Recursos físicos 

Estrutura física 

“A estrutura do nosso empreendimento é focado pro lado do ecologicamente correto. A gente 

se preocupa com o meio ambiente.” (Entrevistado 1)  

 

“A gente tem sempre uma análise muito positiva dos clientes sobre toda estrutura. É um dos 

nossos pontos positivos, sem dúvidas.” (Entrevistado 1) 

 

 “Aqui a gente tem uma piscina pra criança, barraca do lado tem, barraca do outro lado tem, 

mas é exposta ao sol. Aqui não, a piscina pra criança é coberta com eucalipto, as mesas 

ficam em volta da piscina, ali o pai tá olhando pro seu filho”. (Entrevistada 2) 

 

“A única barraca que faz shows nacionais aqui é a nossa. Você quer fazer um evento já tem o 

palco aqui todo montado com mesa de som, camarim, tudo pronto.” (Entrevistada 2) 

 

“Na parte superior aqui do restaurante, temos um salão todo montado com 100 cadeiras, ar 

condicionado, mesa de som e wifi.” (Entrevistada 2) 

 

“O restaurante possui banheiro, estacionamento e acesso a área da praia para pessoas com 

deficiência física. A estrutura sendo assim permite que os serviços para essas pessoas sejam 

de mais qualidade.” (Entrevistada 2) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

As organizações diferenciam-se no ambiente empresarial em função do conjunto de 

recursos que possuem e das estratégias adotadas para utilização desses recursos, conforme 

ressaltado no aporte teórico. De modo que Serra, Torres e Torres (2004) defendem que uma 

empresa alcança eficiência competitiva quando possui um conjunto de recursos internos 

capazes de criar valor e sustentar as estratégias por ela desenvolvidas. Todavia, é valido 

destacar que a influência dos recursos no crescimento empresarial encontra-se intimamente 

atrelada à forma como os gestores os empregam a fim de favorecerem tal crescimento. 

Dessa forma, concernente à estrutura física procurou-se inicialmente verificar se a 

mesma é considerada pelos entrevistados um recurso estratégico, isto é, com capacidade de 

agregar valor – o termo valor, aqui empregado, refere-se aos benefícios que possam ser 

percebidos pelos clientes - aos negócios do restaurante.  
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De acordo com o entrevistado 1 - proprietário do empreendimento – a estrutura física 

do restaurante é resultado de um projeto elaborado por um arquiteto, a qual é dividida nos 

seguintes ambientes:  

 Restaurante térreo e salão superior; 

 Área coberta por coqueiros próxima à praia, com mesas e cadeiras, onde os 

consumidores podem comer e beber observando a paisagem local;  

 Espaço reservado para o self-service;  

 Fraldário (local reservado para as mães fazerem a higiene dos seus bebês);  

 Loja, onde são vendidos roupas e objetos que retratam a cultura de Canoa Quebrada; 

 Miniparque aquático infantil; 

 Piscina de borda infinita; 

 Auditório; 

 E, estacionamento. 

Dessa maneira, tanto o entrevistado 1, quanto a entrevistada 2, consideram a estrutura 

física um recurso estratégico pelo fato de: (1) ser voltada para os padrões de desenvolvimento 

sustentável; (2) possuir um auditório climatizado, onde são realizados treinamentos, cursos e 

outros eventos;  (3) ser uma estrutura compatível para realização de shows com cantores 

conhecidos nacionalmente; (4) possuir uma piscina coberta em parte com eucalipto, para não 

expor por completo as crianças ao sol; e, (5) dispor de um estacionamento, banheiros e acesso 

a área da praia para pessoas com deficiência física. 

Em relação aos padrões de desenvolvimento sustentável, o restaurante possui 

equipamentos físicos que o entrevistado 1 afirma não conhecer em nenhum outro concorrente 

de praia em Canoa Quebrada: ―Aqui em Canoa Quebrada não tem nenhuma estrutura, e eu 

não conheço no Nordeste que tenha assim, com essa mesma preocupação com o meio 

ambiente.‖. De acordo com ele, esses equipamentos de desenvolvimento sustentável são: (1) 

três placas solares que permitem ao restaurante produzir sua própria energia; (2) um 

reservatório para captação de todas as águas de chuva que caem dentro do empreendimento; 

(3) o uso da tecnologia do sistema BET, por meio da qual os resíduos humanos são 

transformados em nutrientes para plantas, e a água inclusa é tratada de forma limpa e 

ecológica, retornando ao meio ambiente na forma de vapor através da transpiração das folhas 

das bananeiras, evitando a contaminação do meio ambiente, das águas superficiais e do 

próprio lençol freático; (4) secadores de mãos em todos os banheiros a fim de evitar o 

desperdício de papel; e (5) madeira reflorestada utilizada para construir o restaurante.  
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Portugal et. al. (2017) afirmam que há tempos a eficiência de uma empresa é 

estabelecida pela capacidade da mesma em definir estratégias, bem como criar estruturas, com 

vista à otimização de seus resultados em três dimensões: econômica, social e ambiental. Dessa 

forma, por meio do desenvolvimento empresarial visando à proteção do meio ambiente, 

algumas organizações conseguem projetar uma imagem positiva no mercado que fazem parte, 

destacando sua preocupação ecológica junto à sociedade, fornecedores, parceiros, dentre 

outros atores que com ela se inter-relacionam. 

Referente ao auditório climatizado, o restaurante possui em sua parte superior um 

salão montado com mesas e cadeiras onde os consumidores podem realizar suas refeições, e 

do lado um auditório, com estrutura de áudio e vídeo, controle de iluminação e uma tela de 

150 polegadas, com capacidade para 100 pessoas. Nele são realizadas palestras, cursos, 

treinamentos e outros eventos, e para os entrevistados 1 e 2 esse é um dos fatores que torna a 

estrutura tão singular em relação a outros restaurantes de praia, conforme ressaltado pelo 

entrevistado 1: ―Normalmente auditório a gente vê em hotel”. Segundo ele, em Canoa 

Quebrada não há nenhum restaurante de praia que possua um auditório, exceto um hotel, 

todavia este não se insere no segmento gastronômico. 

Referente ainda aos fatores que fazem a estrutura física ser considerada um recurso 

estratégico pelos indivíduos entrevistados, são realizados periodicamente no restaurante 

shows com cantores de visibilidade nacional, e segundo a entrevistada 2 isso só é possível, 

além de outros fatores, pelo espaço que o restaurante dispõe para comportar o público: “A 

única barraca que faz shows nacionais aqui é a nossa. É a única. A nossa estrutura é maior”, 

afirma ela.  No site do empreendimento é divulgado que o espaço destinado para esses shows 

tem capacidade de receber um público acima de 2.000 mil pessoas. O entrevistado 1 afirma 

ainda que para esses eventos a estrutura é equipada com lounge, camarote, pista, front, bar e 

palco. 

Outro fator elencado sobre a estrutura física defendido pela entrevistada 2, consiste no 

fato da piscina do restaurante destinada ao público infantil ser coberta pela metade com 

eucalipto, e ainda ficar rodeada de mesas e cadeiras. De acordo com ela, por ser coberta as 

crianças não são expostas por completo ao sol, e por estar rodeada por mesas e cadeiras, os 

pais podem comer e beber observando seus filhos banharem-se. 

Por fim, a entrevistada 2 ressalta também que com o layout da estrutura, os serviços 

destinados à pessoas com deficiência física são executados com mais qualidade, visto dispor 

de estacionamento, banheiros e área de acesso à praia para esse público. 
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Ante o exposto, pode-se considerar que a estrutura física possui elementos 

competitivos que a tornam um recurso estratégico, visto que os fatores elencados e discutidos 

acima são capazes de agregar valor, conforme afirmam os entrevistados, aos negócios do 

restaurante. 

4.1.1.1 Avaliação da estrutura física pelo Modelo VRIO 

Na avaliação do valor, raridade, imitabilidade e organização da estrutura física, os 

entrevistados 1 e 2 consideraram fatores preponderantes para a apreciação, os equipamentos 

físicos que promovem desenvolvimento sustentável – que são as placas solares, o sistema 

BET e o reservatório para captação das águas de chuva – e a estrutura física do restaurante de 

modo geral. Os trechos da avaliação dos entrevistados são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Avaliação dos entrevistados sobre a estrutura física com base no modelo VRIO 

Recursos físicos 

Estrutura física 

Questões 

competitivas 

baseadas no modelo 

VRIO 

Relatos dos entrevistados 

É fundamental para o 

faturamento do 

restaurante? 

(Valor) 

“Olha, é um dos pontos, mas eu diria que não é o principal. Até 

porque não adianta você ter um equipamento desse porte se você 

não tiver um bom serviço e uma boa qualidade naquilo que você ta 

servindo. A estrutura tem que vir somada de outros fatores, e o 

grande diferencial de uma estrutura dessas é o serviço.” 

(Entrevistado 1) 
“Sim, é. Com certeza! Ela é um dos nossos diferenciais. Aqui tem 

espaço, a estrutura é ampla, dividida em diferentes ambientes. 

Com ela a gente tem como mostrar qualidade no serviço. Além do 

que a estrutura é muito bonita, com um espaço bastante agradável 

ali na parte dos coqueiros.” (Entrevistada 2) 

 

Quantos de seus 

concorrentes possuem 

a mesma estrutura 

física? 

(Raridade) 
 

―Aqui em Canoa Quebrada não tem nenhuma estrutura, e eu não 

conheço no Nordeste que tenha assim, como a nossa. Além desse 

diferencial em relação ao meio ambiente, a gente tem um auditório 

que só a gente tem aqui. Nós temos um auditório de treinamento 

que eu não conheço em nenhuma barraca de praia no Nordeste, eu 

conheço várias desde Salvador até Lençóis Maranhenses. 

Normalmente auditório a gente ver em hotel.” (Entrevistado 1) 

“Aqui a gente tem dois. Não é a mesma estrutura física, aqui é 

mais bonito. Além disso, tem o diferencial do espaço, o deles é 

menor.‖ (Entrevistada 2) 



57 

 

É fácil copiar a 

estrutura física? 

(Imitabilidade) 

―Eu não sei se em Canoa Quebrada, em nível de Canoa, alguém 

teria coragem de fazer o investimento que foi feito.‖ (Entrevistado 

1) 

“Aqui, o projeto desse restaurante foi feito com uma empresa que 

trabalharam bem...  Não foi só dizer “eu quero uma barraca assim 

e assim”, não. Foi feito em parceria com o SEBRAE. Um dos 

maiores parceiros que a gente tem é o SEBRAE. Então, não é tão 

fácil imitar, seria de um custo bem alto.” (Entrevistada 2) 

Como o restaurante 

está organizado para 

explorar o máximo 

potencial competitivo 

da estrutura física? 

(Organização) 

“A estrutura tem que a cada dia ta melhorando, porque o cliente 

se é um cliente que frequenta muito, ele começa a observar que a 

estrutura tá ficando pra trás. São realizados sempre investimentos 

pra manutenção da estrutura física. Aqui existem dois funcionários 

só de manutenção do empreendimento, corrigindo os problemas 

que vão aparecendo.” (Entrevistado 1)  

―O proprietário, ele trabalha muito com empresas de turismo, que 

é o nosso maior divulgador. A gente trabalha com as empresas 

CVC, que ela é nacional, tem também o SEBRAE, tem outras como 

o TripAdvisor. Ele sempre trabalha em cima disso. E esses eventos 

a nível nacional que são divulgados em mídias sociais, o espaço é 

divulgado também.” (Entrevistada 2) 
Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

Sobre a questão valor. Barney e Hesterly (2011) defendem que um recurso é valioso 

à medida que permite a empresa que o possui, melhoria de sua posição competitiva. Dessa 

forma, conforme observado na Tabela 3, com a finalidade de saber se a estrutura física é 

considerada um recurso valioso, foi perguntado aos entrevistados sobre sua importância para 

o faturamento do restaurante.  

De acordo com o entrevistado 1, apesar de não ser o fator preponderante, a estrutura é 

importante para as receitas do negócio, todavia, deve vir somada de qualidade nos serviços e 

nos produtos. Essa fala remete o que é dito por Vasconcelos e Cyrino (2000), quando os 

autores apontam a combinação dos recursos internos como fontes de vantagem competitiva. 

Já para a entrevistada 2, por se tratar de um diferencial em relação aos concorrentes, a 

estrutura é um recurso valioso fundamental para o faturamento do restaurante. Segundo ela, o 

espaço físico do empreendimento é amplo, dividido em diversos ambientes, que por sua vez 

contribuem para a competitividade do mesmo: ―É importante o cliente vir, e além de receber 

um bom serviço, perceber que a estrutura é boa. Que ele tem ao seu dispor uma piscina de 

borda infinita para banhar-se, restaurante térreo, superior, e ainda o espaço próximo à 

praia‖ (ENTREVISTADA 2). 

Cabe destacar, que o restaurante também fatura por meio da locação do auditório. 

Segundo a entrevistada 2, empresas por vezes, quando realizam treinamentos em Canoa 
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Quebrada fazem contratações de pacotes do auditório, e com isso o empreendimento gera 

receitas.   

Logo, por ser importante para as receitas do empreendimento, a estrutura física 

contribui para o fortalecimento de sua competitividade, podendo, portanto, ser considerada 

um recurso valioso. 

Sobre a questão raridade. Barney e Hesterly (2011) afirmam que os recursos são 

raros quando são controlados por poucos concorrentes. Dessa forma, para tratar dessa segunda 

questão do modelo VRIO, a raridade, os entrevistados consideraram para fins de apreciação o 

tamanho da estrutura física, os equipamentos que promovem desenvolvimento sustentável e o 

fato de possuírem um auditório e uma piscina para crianças coberta pela metade com 

eucalipto. 

De acordo com o entrevistado 1, não há restaurantes de praia em Canoa Quebrada que 

possuam um auditório. Segundo ele, a exceção é apenas de um hotel, entretanto não se sabe se 

sua capacidade é para 100 pessoas, e por se tratar de um hotel, ele não está inserido no mesmo 

segmento que o restaurante. 

Já a entrevistada 2 afirma que em relação aos equipamentos de desenvolvimento 

sustentável, um dos concorrentes do restaurante possui placas solares para geração de energia 

solar (foi relatado somente as placas solares). Entretanto, concernente à amplitude do espaço 

físico, de acordo com ela, o restaurante é mais amplo que seus concorrentes. 

A entrevistada 2 afirma ainda que os concorrentes possuem piscinas para crianças, 

mas que estas são expostas por completo ao sol. Em contrapartida no restaurante, objeto de 

estudo, a piscina para o público infantil é coberta pela metade com eucalipto, para não expor 

completamente as crianças ao sol. 

Dessa maneira, ante o exposto pode-se considerar que a estrutura física do restaurante 

é um recurso raro, visto que as estruturas dos concorrentes não incluem os fatores discutidos 

acima – piscina coberta, espaço físico menor - conforme afirmado pelos entrevistados. 

Sobre a questão imitabilidade. No que se refere à questão imitabilidade, foi 

perguntado aos entrevistados se seria oneroso copiar a estrutura física. Assim, de acordo com 

o entrevistado 1 e a entrevistada 2, copiar a estrutura física do restaurante exigiria dos seus 

concorrentes altos investimentos financeiros. De acordo com Barney e Hesterly (2011) um 

recurso é difícil de ser copiado, quando os concorrentes têm altos custos para desenvolvê-lo 

ou adquiri-lo. Dessa forma, pode-se considerar que a estrutura física é um recurso oneroso de 

ser copiado. 
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Sobre a questão organização. De acordo com Barney e Hesterly (2011), um recurso 

é explorado com organização quando possui sistemas de controle gerenciais, por meio dos 

quais o potencial competitivo desse referido recurso seja explorado. Trata-se da organização 

interna da empresa visando o crescimento de seus negócios a partir da exploração de seus 

recursos internos. 

Desse modo, de acordo com o entrevistado 1, existem dois funcionários responsáveis 

para verificar a necessidade de reparos, manutenções ou até mesmo ampliações, caso 

necessário, da estrutura física, com a finalidade de manter sua qualidade.  Já a entrevistada 2 

afirma que são realizadas parcerias com empresas de turismo para divulgação do restaurante, 

que consequentemente focam em sua estrutura física e em seus produtos como forma de 

atração dos clientes. 

Além disso, foi constatado no site do restaurante que a estrutura física é usada para 

eventos que não estão diretamente relacionados ao segmento gastronômico, como eventos 

empresariais, eventos esportivos, casamentos, shows, dentre outros. Dessa maneira, essas 

iniciativas são uma forma de exploração do espaço físico, visto que esses eventos não estão 

relacionados com as atividades fins do empreendimento. 

Dessa forma, ante o exposto é concluído que a estrutura física pode ser considerada 

um recurso explorado pela organização, visto que os fatores descritos acima pelos 

entrevistados são uma maneira de exploração competitiva da mesma, pois por meio das 

manutenções o restaurante busca manter sua qualidade, e por meio das parcerias com 

empresas de turismo ele busca divulgá-la entre os clientes. Em paralelo a isso, a 

disponibilização do espaço para eventos que não estão diretamente relacionados com 

segmento gastronômico permite que o restaurante alcance outros públicos no mercado: 

empresas que desejem realizar treinamentos, esportistas, pessoas com interesse em contratar o 

espaço para eventos particulares como casamento, festa de aniversário, dentre outros. 

Sintetizando a análise da estrutura física do restaurante pelo modelo VRIO tem-se que 

ela pode ser considerada um recurso valioso, raro, oneroso de imitação e organizado. 

4.1.1.2 Estrutura física e vantagem competitiva  

Considerando o terceiro, e último, objetivo específico da presente pesquisa, avaliar a 

contribuição dos recursos estratégicos para a criação de vantagem competitiva, esta seção de 

análise terá por base o Quadro 6, proposto por Barney e Hesterly (2011) (apresentado no 
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início da seção ‗análise e interpretação das informações coletadas‘), que se aplicará a todas as 

subcategorias de recursos identificadas no restaurante.  

Dessa forma, fazendo uma síntese dos resultados da avaliação da estrutura física pelo 

modelo VRIO, na Tabela 4 é apresentada sua implicação competitiva para o restaurante. 

Tabela 4 - Implicação competitiva do recurso estrutura física 

Recursos físicos 

 

Valioso? Raro? 
Custoso de 

Imitar? 

Explorado 

pela 

organização? 

Implicações 

Competitivas  

Estrutura 

física 
Sim Sim Sim  Sim 

Vantagem 

competitiva 

sustentável 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

Segundo Barney e Hesterly (2011), um recurso valioso, raro, difícil de ser copiado 

pelos concorrentes e explorado internamente pela organização proporciona vantagem 

competitiva sustentável aos seus possuidores. Logo, é constatado que a estrutura física oferece 

vantagem competitiva sustentável ao restaurante pesquisado. 

4.1.2 Serviços 

O espaço físico do restaurante é disponibilizado para a realização de eventos diversos, 

conforme discutido na seção da subcategoria ‗estrutura física‘. Consequentemente quando 

acontecem casamentos, formaturas, eventos empresariais ou esportivos nas dependências do 

empreendimento são contratados os serviços do mesmo. Dessa forma, além dos serviços de 

atendimento aos clientes e o preparo na cozinha dos pratos servidos, os entrevistados 

consideraram para fins de avaliação, os serviços diversos oferecidos pelo restaurante aos 

clientes que o visitam, que são: serviços de guarda-volumes, massagens, passeio de buggy e 

diversão para o público infantil. 

De acordo com o entrevistado 1, o modelo de negócios do restaurante visa fornecer 

aos seus clientes um ambiente de negócios, de comida, de diversão, de lazer e de conforto, e 

nesse aspecto os serviços são fundamentais para a execução dessa linha estratégica. Assim, os 

principais trechos das falas dos entrevistados sobre os serviços são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Discursos dos entrevistados acerca dos serviços do restaurante 

Recursos físicos 

Serviços 

“Hoje, se você for lá no TripAdvisor, estamos no topo como um dos empreendimentos mais 

bem avaliados em serviços na região do Nordeste.” (Entrevistado 1) 

 

 “Graças a Deus, hoje em Canoa Quebrada somos referência no serviço que nós 

oferecemos.” (Entrevistado 1) 

 

“Temos a conquista de 21 Selos de Qualidade em serviços concedidos pelo SEBRAE.” 

(Entrevistado 1) 

 

“Ah, todo canto tem atendimento, mas o daqui é diferenciado.” (Entrevistada 2) 

 

“Na parte da cozinha, toda equipe passou por um treinamento com um profissional da área 

gastronômica. Tudo lá é feito em consonância com as recomendações do SEBRAE.” 

(Entrevistada 1) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

Barney e Hesterly (2011) defendem que os recursos são estratégicos na medida em 

que permitem à empresa programar estratégias que melhorem sua eficiência e lucratividade 

em um setor econômico. Assim, os serviços do restaurante, conforme observado na Tabela 5, 

são vistos pelos entrevistados como um recurso interno bem conceituado entre os clientes no 

mercado turístico de Canoa Quebrada, e considerado uma variável essencial para o sucesso do 

empreendimento. 

Segundo a entrevistada 2, o modelo de serviços do restaurante é planejado e 

desenvolvido sob as orientações do SEBRAE, que além de orienta-lo quanto aos 

investimentos financeiros que realiza, fornece orientações concernente a tomada de decisões e 

recomenda periodicamente a realização de cursos e treinamentos para toda equipe que forma 

o empreendimento.  

Um dos fatores mencionados pelo entrevistado 1, que torna os serviços um recurso 

estratégico é a qualidade com que são oferecidos aos clientes. O argumento para a afirmativa 

é a conquista dos 21 Selos de Qualidade em serviços concedidos pelo SEBRAE ao 

restaurante. O Selo de Qualidade em serviços é um programa de consultoria gerencial, de 

cunho orientativo, que conforme divulgado no próprio site do SEBRAE reconhece 

estabelecimentos que oferecem serviços de qualidade no mercado turístico;  

Foi constatado nas entrevistas que em relação aos serviços, um dos fatores 

considerados primordiais no empreendimento é o atendimento ao consumidor. É por conta 
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disso que de acordo com a entrevistada 2, os gestores cobram dos seus colaboradores a 

realização de cursos online, como também investem eles próprios em cursos e treinamentos 

para os mesmos. Segundo ela, os cursos realizados são feitos pelo próprio SEBRAE ou 

SENAC.  

Cabe ressaltar, que a fim de garantir agilidade e eficiência no atendimento aos 

consumidores, o restaurante trabalha com um sistema por meio do qual o garçom não precisa 

se dirigir ao caixa para realizar o pedido das comidas feito pelos consumidores. Na própria 

mesa do cliente, no ato do atendimento, o garçom por meio de um aplicativo instalado em seu 

celular solicita o pedido das comidas ao caixa. Com o sistema esse pedido é direcionado 

imediatamente ao caixa, que por sua vez, envia as comandas para a cozinha.  

O aplicativo permite ainda que o garçom coloque observações gerais nos pedidos 

solicitados pelo cliente, conforme afirmado pela entrevistada 2: ―mal passado, não quero com 

sal, com pimenta‖, e na comanda da cozinha já sai escrito: ―prato tal, cliente tal, ele quer 

desse jeito‖. Caso o celular do garçom venha travar no momento de fazer os pedidos, o 

empreendimento dispõe de um computador que realiza a mesma função do aplicativo do 

celular.  

Por último, em relação ao preparo dos alimentos, o que o entrevistado 1 ressalta é que 

toda equipe de cozinha passou por um treinamento com um profissional da área gastronômica, 

que preparou a equipe por quase 1 ano.  

Dessa forma, é concluído que os serviços do restaurante podem ser considerados um 

recurso estratégico, pois por meio deles o restaurante procura fidelizar os clientes que o 

frequentam - através de um atendimento rápido, com profissionais qualificados (tendo em 

vista a realização periódica de cursos e treinamentos que toda equipe de colaboradores 

realiza).  

Ademais, o entrevistado 1 afirma os serviços são essenciais para o modelo de negócios 

que o restaurante desempenha, remetendo o que é dito por Barney e Hesterly (2011): recursos 

estratégicos permitem à empresa programar estratégias que melhorem sua eficiência em um 

setor econômico. 

4.1.2.1 Avaliação dos serviços pelo Modelo VRIO 

A seguir é apresentada a Tabela 6, que contém as apreciações dos entrevistados a 

respeito do valor, raridade, imitabilidade e organização dos serviços do restaurante. 
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Tabela 6 - Avaliação dos serviços com base no Modelo VRIO 

Recursos físicos 

Serviços 

Questões competitivas 

baseadas no modelo 

VRIO 

Relatos dos entrevistados 

É fundamental para o 

faturamento do 

restaurante? 

(Valor) 

“Sim, sem dúvidas. Eu sempre digo que o nosso grande 

diferencial são os serviços, o atendimento ao cliente, a 

preocupação com a qualidade da comida que nós servimos.” 

(Entrevistado 1)  

“É, tirando a sazonalidade que a gente tem... A gente sabe que no 

período de baixa estação a venda cai, mas a gente tem uma 

média mensal de venda. Então, se foi abaixo da média, o que foi 

que aconteceu? O garçom ta desmotivado? Então, os serviços são 

muito importantes nesse aspecto.” (Entrevistada 2) 

 

Quantos de seus 

concorrentes oferecem 

serviços iguais aos 

seus? 

(Raridade) 

 

―Na minha visão nenhum dos meus concorrentes oferecem os 

mesmos serviços que eu, não que eu conheça.” (Entrevistado 1) 

―Até onde eu sei a única estrutura que eu sei que o dono tá direto, 

ali em cima, é aqui.‖ (Entrevistada 2) 

É fácil copiar os 

serviços? 

(Imitabilidade) 

“Olha é fácil, não tem muito mistério, mas ao mesmo tempo é 

desafiador. A forma que eu trabalho, na verdade não foi criado por 

nós, eu busquei em Fortaleza.” (Entrevistado 1) 

“Sim. No momento que sai um garçom daqui, ele vai pro vizinho e  

vai falar a forma como a gente trabalha.” (Entrevistada 2) 

Como o restaurante está 

organizado para explorar 

o máximo potencial 

competitivo dos 

serviços? 

(Organização) 

“A gente explora procurando melhorar nosso atendimento, fazendo 

cursos, estamos sempre cobrando isso da nossa equipe. Hoje eu não 

tenho problemas com folgas de funcionário. Na parte 

administrativa, já tem lá tudo pregado, cada um sabe o dia que vai 

folgar. A gente trabalha muito organizada em relação a isso”. 

(Entrevistado 1) 

―Tem um responsável pra cuidar das mídias sociais, então, ele 

passa o feedback pros proprietários. São feitos cursos, cursos, 

reuniões diárias, mensais, semestrais.  (Entrevistada 2) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 
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Sobre a questão valor. O êxito das empresas está diretamente relacionado à gestão de 

seus serviços. Trata-se não somente do atendimento aos clientes, mas sim dos processos de 

gestão que envolvem planejamentos, estratégias, satisfação, bem como serviços de modo 

geral. 

No restaurante pesquisado, de acordo com o entrevistado 1, o modelo de negócios visa 

proporcionar aos consumidores um ambiente de lazer, por meio da promoção de serviços que 

vão além dos tradicionais gastronômicos, como o atendimento aos clientes e preparo de 

alimentos, incluindo então um ambiente que integra gastronomia, negócios, esportes, 

diversão, shows, serviços de massagem e conforto.  Para o entrevistado 1, esse modelo de 

negócios adotado no restaurante é fundamental para o seu faturamento. De acordo ainda com 

ele, por meio desse modelo junto aos serviços de atendimento ao cliente e o preparo na 

cozinha dos pratos servidos, é que o restaurante procura se destacar dentro de Canoa 

Quebrada. 

Já a entrevistada 2, apesar de enfatizar a influência da sazonalidade nas receitas, visto 

que nos períodos de baixa estação consequentemente o volume de vendas caem, considera os 

serviços prestados pelos garçons (atendimento ao cliente) fundamentais para o alcance das 

metas de vendas estipuladas pelos gestores. 

Os serviços e sua qualidade são essenciais para as receitas de uma empresa, em virtude 

de sua determinação na satisfação dos consumidores. Por sua vez, consumidores satisfeitos 

são mais propensos a voltar a comprar seus produtos/serviços, o que impacta diretamente no 

desempenho financeiro de seus negócios.  

Dessa maneira, tendo em vista o que é dito por Barney e Hesterly (2011), os serviços 

podem ser considerados um recurso valioso, pois diante dos relatos dos entrevistados é 

possível concluir que os mesmos são utilizados para explorar as oportunidades que surgem do 

ambiente externo.  

Sobre a questão raridade. Partindo para a segunda questão competitiva do modelo 

VRIO, a raridade, para os entrevistados os serviços do restaurante são um recurso raro, 

conforme relatado na Tabela 6. Em suas visões, os concorrentes não realizam os mesmos 

investimentos em serviços, não investem com a mesma intensidade em cursos de 

aperfeiçoamento das capacidades de seus colaboradores (como o restaurante) e não possuem a 

mesma preocupação em realizar reuniões com os mesmos para darem feedback do seus 

atendimentos aos clientes, portanto consideram que a qualidade dos serviços dos concorrentes 

não é igual à do restaurante.  
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Entretanto, de acordo com Barney e Hesterly (2011), o fator preponderante para 

afirmar que um recurso é raro consiste no número de concorrentes que não o possui. Nesse 

caso, apesar dos entrevistados considerarem os serviços do restaurante (objeto de estudo) 

melhores que os da concorrência, não foi confirmado que isso os torna um recurso raro, em 

decorrência de: 

1. Um dos pontos citados pelos entrevistados 1 e 2 responsáveis por tornar os serviços 

um recurso estratégico, trata-se dos negócios no restaurante funcionarem de acordo com as 

orientações do SEBRAE, entretanto segundo a entrevistada 2 há um concorrente em Canoa 

Quebrada que também trabalha em parceria com a instituição. Dessa forma, esse concorrente 

estaria apto a oferecer também um serviço de qualidade;  

2. Um fator levantado pelos entrevistados 1 e 2 referente a qualidade dos serviços do 

restaurante é a conquista de 21 Selos de Qualidade em serviços concedidos pelo SEBRAE, 

entretanto foi constatado que existem concorrentes que também possuem o mesmo certificado 

de qualidade junto ao SEBRAE; 

3. Outro ponto mencionado pelos entrevistados é a preocupação que há no restaurante 

concernente a agilidade do atendimento ao cliente, por isso a utilização do aplicativo celular 

em que o garçom faz o pedido das comidas dos consumidores sem precisar se dirigir ao caixa. 

Todavia, esse recurso trata-se de um software de livre acesso para todos os empreendimentos 

que queiram adquiri-lo.  

4. Concernente ao modelo de negócios dos concorrentes, os entrevistados não relataram 

informações.  

Dessa forma, considerando o que é dito por Barney e Hesterly (2011), apesar dos 

serviços serem um recurso estratégico valioso, fundamental para as receitas do restaurante, 

não é confirmado que os mesmos são um recurso raro, visto que não há neles a presença de 

atributos ou qualquer outro elemento distintivo pelo qual se possa dizer que os mesmos são 

raros.  

Sobre a questão imitabilidade. No que diz respeito à dificuldade em imitar os 

serviços do restaurante, de acordo com os entrevistados 1 e 2 os concorrentes não 

enfrentariam grandes dificuldades, caso quisessem copia-los. Inclusive, o entrevistado 1 

informou que o modelo dos serviços prestados no empreendimento é inspirado em outros 

empreendimentos de Fortaleza.  

Dessa forma, tendo em vista que os concorrentes não enfrentariam dificuldades para 

imitar os serviços, pode-se considerar que os mesmos não são onerosos de serem copiados. 
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Sobre a questão organização. Por fim referente à questão organização, baseado em 

Barney e Hesterly (2011), que defendem a necessidade da presença de sistemas de 

planejamentos para que o potencial máximo de um recurso seja explorado, pode-se considerar 

que os serviços do restaurante são organizados internamente. 

De acordo com o entrevistado 1, existe no empreendimento um planejamento para as 

folgas de trabalho dos colaboradores visando não comprometer os serviços do restaurante. De 

acordo ainda com ele, o empreendimento planeja a realização de cursos de capacitação para 

os colaboradores a fim de que os serviços prestados aos consumidores sejam aperfeiçoados. 

O restaurante procura ainda explorar o potencial do recurso ‗serviço‘ verificando 

como os consumidores avaliam-no em sites e redes sociais. De acordo com a entrevistada 2 

existe um funcionário responsável pelo monitoramento das redes sociais do empreendimento, 

que por sua vez, filtra as informações das avaliações dos consumidores e repassa aos gestores. 

No caso de avaliações negativas, onde sejam constatados problemas nos serviços, os gestores 

realizam reuniões com os colaboradores na busca de solucionar tais problemas.  

Sintetizando a análise dos serviços do restaurante pelo modelo VRIO tem-se que eles 

podem ser considerados um recurso valioso, não raro, não oneroso de imitação e organizado. 

4.1.2.2 Serviços e vantagem competitiva  

A contribuição competitiva dos serviços ao restaurante é apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Implicação competitiva do recurso ‗serviços‘ 

Recursos físicos 

 
Valioso? Raro? 

Custoso de 

Imitar? 

Explorado pela 

organização? 

Implicações 

Competitivas   

Serviços Sim           Não            Não Sim 
Paridade 

competitiva 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Conforme ressaltado no referencial teórico não são todos os recursos que 

proporcionam vantagem competitiva. Segundo Barney e Hesterly (2011), quando em uma 

análise eles não forem avaliados como raros e nem onerosos de imitação, proporcionarão aos 

seus possuidores apenas paridade competitiva, como é o caso do recurso ‗serviços‘. 

Terminada a análise dos serviços, a seguir é feita a avaliação do recurso ‗insumos‘. 
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4.1.3 Insumos 

Os insumos correspondem aos ingredientes utilizados na produção dos pratos servidos 

no restaurante. Na Tabela 8 são apresentadas as principais falas dos entrevistados a respeito 

dos mesmos, que por sua vez, possibilitam uma visão geral de seus atributos centrais.  

 

Tabela 8 - Discursos dos entrevistados acerca dos insumos do restaurante 

Recursos físicos 

Insumos 

“Os insumos são primeiramente de grande importância porque ali se começa a servir uma 

comida de qualidade pelos insumos que você compra. Então, a qualidade do que você serve 

começa com o que você compra, aí é onde está o diferencial da gente, que a gente se 

preocupa muito com esse negócio da qualidade.” (Entrevistado 1) 

―Os dois pontos que a gente considera no momento de comprar nossos insumos é a 

qualidade e o preço.” (Entrevistado 1) 

“A gente procura trabalhar com empresas que já tenham preço e qualidade no mercado.” 

(Entrevistada 2) 

―É um diferencial (os insumos) devido trabalhar com tanta fiscalização e qualidade”. 

(Entrevistada 2) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Os insumos são considerados pelos entrevistados 1 e 2 como mais um recurso 

estratégico do restaurante, visto que por meio deles é que são produzidas as comidas e bebidas 

comercializadas no mesmo. Portanto, eles são utilizados para a produção da principal fonte de 

receitas do empreendimento: os pratos do cardápio. 

Com a finalidade de conhecer os atributos centrais dos insumos, foi perguntado aos 

entrevistados quais os fatores principais levados em consideração no momento de comprá-los, 

assim de acordo com o entrevistado 1 são dois os elementos considerados: a qualidade e o 

preço. Segundo ele, se o restaurante não tiver preocupação em comprar um ingrediente de 

qualidade, por consequência os pratos servidos também não terão qualidade. Inclusive a 

entrevistada 2 relata que houve uma época em que os pratos com camarão foram retirados do 

cardápio, por conta que nessa referida época o fornecimento de camarões (insumos) não 

encontrava-se dentro do padrão de qualidade exigido pelo restaurante. Ademais, os 

ingredientes também devem possuir um preço condizente com o que é cobrado no mercado.  

Dessa forma, pode-se considerar que os insumos são recursos estratégicos, não 

somente por serem fundamentais para a produção dos pratos comercializados no restaurante, 

mas também por incluírem o atributo qualidade, conforme defendido pelos entrevistados. 
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Sabe-se que os consumidores ao adentrarem em um empreendimento gastronômico, esperam 

consumir comidas de qualidade, e nesse aspecto o referido atributo exerce influência direta.   

4.1.3.1 Avaliação dos insumos pelo Modelo VRIO 

Na Tabela 9 é apresentada a avaliação dos entrevistados 1 e 2 sobre o valor, raridade, 

imitabilidade e organização dos insumos. 

 

Tabela 9 - Avaliação dos insumos com base no Modelo VRIO 

Recursos físicos 

Insumos 

Questões 

competitivas baseadas 

no modelo VRIO 

Relatos dos entrevistados 

 

É fundamental para o 

faturamento do 

restaurante? 

(Valor) 

 

“Com certeza, não tenha dúvidas. A qualidade e o preço, esses 

dois itens são fundamentais, além de outros que vem em conjunto 

que é a equipe de linha de frente, que faz a venda para os 

clientes.” (Entrevistado 1) 

“Sim”. (Entrevistada 2) 

 

Quantos de seus 

concorrentes adquirem 

os mesmos insumos? 

(Raridade) 

 

―Eu acredito que não sejam todos, porque a gente tem essa 

preocupação de não comprar só pelo preço, mas também pela 

qualidade.” (Entrevistado 1) 

―Não sei te dizer. A gente se preocupa muito de onde tá vindo, a 

qualidade, se tem nota, se não tem, se está no padrão.” 

(Entrevistada 2) 

É fácil adquirir os 

mesmos insumos? 

(Imitabilidade) 

“Sim, é sim”. (Entrevistado 1) 

“Pode! Aqui esse nosso vizinho, a gente trabalha muito em 

parceria. A gente tem um fornecedor bom, com um preço bom e 

produto de qualidade, a gente conversa entre si: - Óh, vocês tão 

comprando frutas e verduras de quem? A gente ta comprando 

de fulano. - É bom o produto? Tem qualidade, tem preço? 

Então, a gente mesmo indica como eles também indicam pra 

gente”. (Entrevistada 2) 

Como o restaurante está 

organizado para explorar 

o máximo potencial 

competitivo dos 

insumos? 

(Organização) 

“A gente explora prezando sempre pela qualidade e o preço”. 

(Entrevistado 1) 

―Sempre prezando pela qualidade‖.  (Entrevistada 2) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 
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Sobre a questão valor. Os insumos são considerados pelos entrevistados recursos 

valiosos, pois de acordo com eles, além de serem utilizados para a produção da principal fonte 

de receitas do restaurante, as comidas e bebidas, eles são dotados do atributo qualidade, 

elemento que os tornam recursos competitivos capazes de influenciar o faturamento do 

empreendimento.  

Diante disso, na presente pesquisa os insumos são tratados como um recurso valioso, 

pois com base em Barney e Hesterly (2011), a partir do momento que um recurso contribui 

para o desempenho financeiro de uma empresa, ele habilita-a a explorar oportunidades e/ou 

neutralizar ameaças do ambiente externo. 

Sobre a questão raridade e imitabilidade. Em relação à raridade, é possível observar 

na Tabela 9 que os entrevistados não afirmam que os insumos são recursos raros, apenam 

defendem os dois atributos que podem vir a diferenciá-los da concorrência, que são a 

qualidade e o preço. 

Além disso, foi constatado em outro momento da entrevista com a entrevistada 2, que 

diversos fornecedores dos concorrentes são os mesmos do restaurante. Segundo ela, ―a gente 

mesmo indica, como eles também indicam pra gente”, se referindo à concorrência.  

Assim, constata-se que apesar de estratégicos e valiosos, os insumos não podem ser 

considerados um recurso raro e, por consequência também não podem ser tratados como 

onerosos de serem copiados, conforme afirmado pelos entrevistados. 

Sobre a questão organização. Barney e Hesterly (2011) defendem que uma empresa 

deve estar organizada internamente para explorar o potencial competitivo de seus recursos 

internos, e por conta disso deve possuir mecanismos de controle gerencial, sistemas, políticas 

ou processos internos que deem suporte à essa exploração. 

Dessa forma, de acordo com o entrevistado 1, as compras dos insumos não são feitas 

aleatoriamente, pelo contrário, são estabelecidos padrões de qualidade pelos quais a compra 

dos mesmos são guiadas. Assim, segundo ele, por meio desse controle de qualidade, o 

restaurante busca oferecer aos consumidores comidas com insumos de qualidade. 

Referente aos procedimentos internos utilizados para organização dos insumos, de 

acordo com a entrevistada 2 todos os insumos refrigerados que chegam no restaurante vão 

direto para uma câmara fria. Da câmara fria, eles são direcionados para uma sala de cocção 

para serem divididos em porções. Por sua vez, essas porções são colocadas em saquinhos com 

etiquetas e prazo de validade. Segundo ela, na cozinha os insumos já chegam em porções para 

serem preparados: ―Tudo é feito com muito cuidado, até porque a gente tem o SEBRAE.” 

(ENTREVISTADA 2). 
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Diante disso, pode-se considerar que os insumos são recursos organizados, pois o 

controle de qualidade defendido pelo entrevistado 1 e os procedimentos internos descritos 

pela entrevistada 2, rementem mecanismos de organização mencionados por Barney e 

Hesterly (2011), - os padrões de qualidade para a compra de insumos remetem os sistemas de 

controle gerencial, e os processos internos relacionados aos seus manuseios são 

procedimentos adotados pelos quais os insumos são organizados para o processo produtivo. 

Dessa forma, é concluído com base na análise feita que os insumos podem ser 

considerados recursos valiosos, não raros, não onerosos de imitação e organizados. A seguir é 

discutida sua implicação competitiva ao restaurante pesquisado.  

4.1.3.2 Insumos e vantagem competitiva  

É apresentada na Tabela 10, a implicação competitiva dos insumos ao restaurante 

pesquisado. 

 

Tabela 10 - Implicação competitiva do recurso insumo 

Recursos físicos 

 

Valioso? Raro? 
Custoso de 

Imitar? 

Explorado 

pela 

organização? 

Implicações 

Competitivas  

Insumos Sim   Não   Não   Sim 
Paridade 

competitiva 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Conforme observado na Tabela 10, por não serem raros e nem onerosos de imitação, 

os insumos proporcionam paridade competitiva ao restaurante. 

A seguir é feita a avaliação do último recurso físico analisado no restaurante, o 

produto.  

4.1.4 Produto 

Os produtos analisados na presente pesquisa são as comidas e bebidas inclusas no 

cardápio do restaurante, pois a loja que vende roupas, produto artesanal, bem como produtos 

que retratam a cultura de Canoa Quebrada, mencionada na divisão dos ambientes da estrutura 

física, pertence à outra empresa, que por sua vez, alugou apenas o espaço do empreendimento 

para comercializar tais produtos. 
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Dessa forma, os principais trechos das falas dos entrevistados sobre o cardápio são 

apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Discursos dos entrevistados acerca dos produtos do restaurante 

Recursos físicos 

Produto 

“A gente foi elaborando alguns pratos que normalmente não se serviam em área de praia, 

então temos um cardápio muito bom, não de 5 cinco estrelas, mas pra barraca de praia é 

um cardápio muito bem elaborado, com bastantes pratos”. (Entrevistado 1) 

“A gente tem pratos que só nós servimos aqui.” (Entrevistado 1) 

“Outro diferencial que temos é o cliente poder ter a opção de comer à la carte ou pelo self 

service.” (Entrevistada 2) 

“O self service é super variado, e o cliente às vezes pensa: - Ah, eu como pouquinho, eu 

quero provar um pouquinho de camarão e quero provar um pouquinho de salmão, mas se 

eu for pedir no cardápio vai sair muito caro pra mim, então eu vou ao self service, e pego 

um pouquinho de tudo.” (Entrevistada 2) 

 “O que as pessoas comentam é que aqui o prato do cardápio é bem servido. Vem de 

dizendo que é pra duas pessoas, mas comem três pessoas também.” (Entrevistada 2) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Os produtos são considerados recursos estratégicos pelos entrevistados, em virtude de 

serem a principal fonte de receitas do restaurante. 

Concernente aos atributos competitivos dos produtos, segundo o entrevistado 1, estão 

inclusos pratos no cardápio do restaurante que nenhum outro concorrente em Canoa Quebrada 

serve, como o camarão preparado na água de coco. Dessa forma, levando em consideração 

que existe um prato exclusivo no restaurante, em situações em que um cliente tenha o desejo 

de consumir esse referido prato, o único empreendimento a que podem se dirigir a fim de 

satisfazer o seu desejo é o restaurante, objeto de estudo. 

Já a entrevistada 2, defende que um dos elementos que tornam o cardápio do 

restaurante um recurso competitivo é o fato do empreendimento proporcionar ao cliente duas 

opções de pedido: comer pelo self service ou comer à la carte. Segundo ela, ao escolher 

comer pelo self service, o cliente tem ao seu dispor uma variedade de pratos a um custo menor 

do que seria pedir pelo cardápio. 
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4.1.4.1 Avaliação do produto pelo Modelo VRIO 

A seguir é apresentada na Tabela 12, a avaliação dos entrevistados 1 e 2 sobre o valor, 

raridade, imitabilidade e organização dos produtos do restaurante. 

  

Tabela 12 - Avaliação do produto com base no Modelo VRIO 

Recurso físico 

Produto (Cardápio) 

Questões 

competitivas 

baseadas no modelo 

VRIO 

Relatos dos entrevistados 

É fundamental para o 

faturamento do 

restaurante? 

(Valor) 

“Com certeza.” (Entrevistado 1) 

“Sim.” (Entrevistada 2) 

Quantos de seus 

concorrentes 

oferecem o mesmo 

cardápio? 

(Raridade) 

“A gente tem pratos que só nós servimos aqui, existe alguns produtos 

parecidos, mas cada empresa serve seus produtos e tem as suas 

especialidades.” (Entrevistado 1) 

―Até onde eu sei somente uns (concorrentes) trabalham em parceria 

com o SEBRAE, então até que poderiam oferecer o mesmo 

cardápio.” (Entrevistada 2) 

É fácil copiar o 

cardápio? 

(Imitabilidade) 

“Eu não teria nenhum problema se eles quisessem plagiar algum 

prato, pra mim era indiferente, teria nenhum problema não.” 

(Entrevistado 1) 

“É fácil. Hoje em dia com a tecnologia qualquer um pode chegar 

bater foto do celular e copiar.” (Entrevistada 2) 

Como o restaurante 

está organizado para 

explorar o máximo 

potencial competitivo 

dos pratos do cardápio? 

(Organização) 

“De vez em quando a gente muda os pratos, tipo: tem uns pratos 

que não tem muita saída, aí a gente vai faz uma análise, faz uma 

pesquisa, pelos nossos relatórios de venda.” (Entrevistado 1) 

“Os proprietários sentam e debatem sobre o cardápio.” 

(Entrevistada 2) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Sobre a questão valor. Os entrevistados 1 e 2 consideram as comidas e bebidas 

fundamentais para o faturamento do restaurante, visto serem as principais fontes de receita do 

empreendimento.  

Barney e Hesterly (2011) afirmam, conforme já mencionado, que recursos valiosos 

possibilitam que oportunidades e/ou ameaças originadas do ambiente externo sejam 
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exploradas e/ou neutralizadas, respectivamente. Dessa forma, os autores defendem que uma 

forma de identificar se um recurso permite a exploração de oportunidades ou neutralização de 

ameaças do ambiente externo, é examinando sua influência nas receitas de uma empresa.  

Dessa forma, tomando por base os autores Barney e Hesterly (2011), os produtos 

podem ser considerados um recurso valioso, em virtude de serem as principais fontes de 

receitas do restaurante, conforme afirmado pelos entrevistados. 

Sobre a questão raridade. De acordo com Barney e Hesterly (2011), em relação à 

raridade, mesmo que um pequeno número de empresas em um setor possua um recurso em 

particular, ainda assim, ele pode ser considerado raro. Todavia, é necessário que número de 

empresas que possuem tal recurso seja menor que o número de empresas que não possuem.  

Dessa forma, concernente a questão raridade, de acordo com o entrevistado 1, apesar 

da grande maioria das comidas servidas no restaurante serem parecidas com as da 

concorrência, existe um prato em particular que os concorrentes do empreendimento não 

produzem que é o camarão preparado na água de coco.  

Já a entrevistada 2 quando questionada acerca da raridade dos produtos do restaurante, 

afirma que alguns concorrentes trabalham em parceria com o SEBRAE, portanto, estariam 

habilitados a oferecer um cardápio parecido com o do restaurante.   

Em relação ao self service, elencado pela entrevistada 2 como um fator que torna o 

cardápio do restaurante um recurso estratégico, foi constatado nas entrevistas que existe 

somente um concorrente que também oferece essa mesma opção aos consumidores – comer á 

la carte ou pelo self service.  

Dessa forma, levando em consideração o que é dito por Barney e Hesterly (2011), os 

produtos do cardápio do restaurante podem ser considerados um recurso raro, pois apesar de 

um concorrente oferecer aos seus consumidores a mesma opção de poder comer pelo self 

service, trata-se de apenas um concorrente - considerado um número pequeno em relação aos 

que não oferecem essa opção. Além disso, o cardápio do restaurante oferece um prato em 

específico que os concorrentes não produzem que é o camarão preparado na água de coco, 

conforme afirmado pelo entrevistado 1. 

Sobre a questão imitabilidade. Tanto o entrevistado 1 quanto a entrevistada 2, 

mencionam, conforme observado na Tabela 12, que não é difícil copiar o cardápio do 

restaurante. Os custos incumbidos para a imitação não seriam altos, de acordo com eles. 

Dessa forma, afirmando Barney e Hesterly (2011), que um recurso é difícil de ser 

imitado quando os concorrentes enfrentam desvantagens de custo para obtê-lo, pode-se 
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concluir, ante a fala dos entrevistados, que o cardápio do restaurante não é um recurso 

oneroso de ser copiado. 

Sobre a questão organização. O restaurante procura explorar com organização seus 

produtos emitindo relatórios dos pratos mais vendidos, dos pratos menos vendidos, e caso 

haja necessidade, variando as comidas do cardápio, conforme afirmado pelos entrevistados. 

Dessa forma, tomando por base Barney e Hesterly (2011), é confirmado que as 

comidas e bebidas podem ser consideradas um recurso explorado com organização pelo 

restaurante, pois de acordo com os autores os relatórios são mecanismos de organização e 

exploração dos recursos internos de uma empresa. 

Sintetizando a análise dos produtos do restaurante, tem-se que eles podem ser 

considerados recursos valiosos, raros, não onerosos de imitação e organizados. A próxima 

etapa consiste em avaliar sua contribuição para a geração de vantagem competitiva. 

4.1.4.2 Produtos e vantagem competitiva  

É apresentada na Tabela 13, a implicação competitiva dos produtos ao restaurante 

pesquisado. 

 

Tabela 13 - Implicação competitiva do recurso produto 

Recursos físicos 

 

Valioso? Raro? 
Custoso de 

Imitar? 

Explorado 

pela 

organização? 

Implicações 

Competitivas   

Cardápio 

(Produto) 
Sim  Sim  Não Sim 

Vantagem 

competitiva 

temporária 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

O cardápio proporciona ao restaurante vantagem competitiva temporária, pois uma vez 

que os concorrentes consigam imita-lo, estarão aptos a alcançar essa mesma vantagem 

competitiva, conforme afirmam Barney e Hesterly (2011). 

Ante o exposto, os recursos físicos do restaurante foram analisados e avaliados, e suas 

contribuições para o restaurante são conhecidas. Na próxima seção os recursos analisados são 

os da categoria organizacionais.  
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4.2 Recursos organizacionais 

De acordo com Barney e Hesterly (2007) os recursos conhecidos como 

organizacionais incluem a estrutura formal, os sistemas de planejamento, controle e 

coordenação, a cultura e reputação e as relações informais entre os grupos de uma empresa. 

Nesta categoria os principais recursos identificados no restaurante e analisados na presente 

pesquisa foram: sistemas de planejamento, controle e coordenação e reputação.  

4.2.1 Reputação 

De acordo com Cruz e Lima (2010) a reputação está relacionada à percepção da 

sociedade (especificamente os stakeholders, que são pessoas ou empresas que influenciam ou 

são influenciadas pelos negócios de uma empresa) sobre o comportamento de uma empresa ao 

longo do tempo. É a forma como os clientes a veem e avaliam os seus serviços e produtos.  

A seguir, a Tabela 14 apresentando os principais trechos das falas dos entrevistados 

sobre a reputação do restaurante. 

 

Tabela 14 - Discursos dos entrevistados acerca da reputação do restaurante 

Recursos organizacionais 

Reputação 

“A gente hoje é referência nesse mercado aqui. No nível de restaurante de praia, nosso 

estabelecimento é referência no estado do Ceará. Hoje graças a Deus, é muito bem 

conceituado, tem um índice de avaliação muito positivo, até pelos concorrentes.” 

(Entrevistado 1) 

“Se a gente tem outras empresas da mesma atividade no nosso Estado buscando entender 

como funcionamos, é porque somos referência no Ceará, então isso pra gente é positivo.” 

(Entrevistado 1) 

 “As pessoas elogiam muito. Elas falam assim: “poxa esse restaurante é de gringo”?”. A 

primeira palavra é essa: “é de gringo”?” “Lá é só pra rico” Vê a beleza do local, pensa que 

deve ser caro, mas quando você vem aqui uma vez, você vê que não é assim.” (Entrevistada 

2) (Nesse caso, o termo gringo é utilizado pela entrevistada para fazer referência a pessoas de 

poder aquisitivo). 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 
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A reputação é vista como um recurso estratégico do restaurante pelos entrevistados 1 e 

2, de modo que quando questionados a seu respeito os entrevistados respondem: ―hoje é uma 

empresa que graças a Deus é muito bem conceituada, tem um índice de avaliação muito 

positiva até pelos concorrentes” (ENTREVISTADO 1). “As pessoas elogiam muito”. 

(ENTREVISTADA 2).  

De acordo com o entrevistado 1, os fatores responsáveis pela construção da reputação 

do restaurante ao longo do tempo foram: estrutura física diferenciada, o modelo de negócios 

adotado, preocupação com o meio ambiente, promoção de eventos, como os shows que são 

realizados no empreendimento, e a qualidade dos pratos servidos.  

Já a entrevistada 2, complementa afirmando, que a avaliação do restaurante é positiva 

tanto em Canoa Quebrada quanto nas praias vizinhas. 

Conforme ressaltado por Atz (2009) existem forças competitivas que se relacionam 

diretamente com as operações das empresas, como as forças dos consumidores, dos 

fornecedores e dos concorrentes, e por conta disso são de seu domínio operacional. Por sua 

vez, Porter (2009) afirma que a forma como os concorrentes, consumidores e fornecedores se 

inter-relacionam com as operações das organizações, molda o nível de intensidade das forças 

competitivas. 

Nesse contexto, possuir uma reputação positiva pode vir a influenciar os 

relacionamentos de uma empresa com os atores que com ela se inter-relacionam, pois 

conforme afirmam Cruz e Lima (2010), a reputação revela a percepção das pessoas e/ou 

empresas, sobre o comportamento de uma organização ao longo do tempo. Essa percepção 

pode incluir toda a empresa, conforme afirmado pelos autores, ou pode ser utilizada apenas 

para áreas específicas, como serviços, área ambiental, social, entre outras.  

É concluído, portanto, que a reputação do restaurante pode ser considerada um recurso 

estratégico, visto que a posse de um conceito profícuo entre concorrentes, clientes e 

fornecedores tende a ser decisivo para seu desempenho organizacional. 

4.2.1.1 Avaliação da reputação pelo Modelo VRIO 

Na Tabela 15 é apresentada a avaliação dos entrevistados 1 e 2 sobre a reputação do 

restaurante. 
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Tabela 15 - Avaliação da reputação com base no Modelo VRIO 

Recurso organizacional 

Reputação 

Questões competitivas 

baseadas no modelo 

VRIO 

Relatos dos entrevistados 

É fundamental para o 

faturamento do 

restaurante?  

(Valor) 

“Com certeza, sem dúvida.” (Entrevistado 1) 

“Bem valioso.” (Entrevistada 2) 

Quantos de seus 

concorrentes possuem a 

mesma reputação? 

(Raridade) 

―Com esses detalhes, com essas peculiaridades eu acho que meus 

concorrentes não têm. Eles têm algumas coisas muito parecidas, 

mas algumas coisas, a maioria eles não tem. Só nós realizamos 

shows com cantores de renome, nossa estrutura é diferenciada, 

voltada para os padrões sustentáveis.” (Entrevistado 1) 

“Eu não vejo a mesma reputação. É tanto que se você pegar uma 

criança, e perguntar você quer ir pra onde? A resposta é nosso 

restaurante.‖ (Entrevistada 2) 

É fácil copiar a 

reputação? 

(Imitabilidade) 

 

“Algumas coisas seriam possíveis imitar, mas não todas, até pelo 

formato da estrutura deles. Por exemplo, se eles hoje quisessem 

fazer um auditório dentro do empreendimento deles, acho que seria 

impossível pelo formato do empreendimento deles. Outra coisa, nós 

aqui promovemos grandes eventos, pelo formato da estrutura deles 

seria impossível eles fazerem esses eventos da forma que a gente faz 

aqui, porque o espaço físico não tem condições, não oferece 

condições de estrutura pra fazer esse tipo de evento.” 

(Entrevistado 1) (Se referindo aos shows). 

“Copiar se copia. Agora acho que não é tão simples, precisam 

grandes investimentos.” (Entrevistada 2) 

Como o restaurante 

está organizado para 

explorar o máximo 

potencial competitivo 

do recurso reputação? 

(Organização) 

“Pra manter a reputação, a gente tá procurando cada dia mais 

fazer o melhor, sempre procurando corrigir defeitos que surgem na 

nossa estrutura, sempre buscando a qualidade nos serviços, lutando 

pela perfeição pra que o cliente avalie a gente cada dia melhor. 

Mas claro, alcançar perfeição é impossível”. (Entrevistado 1) 

―Nós temos um responsável pelas mídias sociais. Então, ele 

acompanha a avaliação dos consumidores. No caso de 

reclamações, a gente procura verificar as causas, e se realmente for 

um defeito nosso, procuramos corrigi-lo.” (Entrevistada 2) 
Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Sobre a questão valor. Concernente à questão valor, Barney e Hesterly (2011) 

defendem que um recurso é valioso a partir do momento que permite a empresa melhorar sua 
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posição competitiva, e isso se dar por meio da exploração de oportunidades e/ou neutralização 

de ameaças do ambiente externo. Assim, conforme os dados divulgados pela SETUR/CE 

(2017), - que são apresentados na tabela 1 da seção introdutória – uma oportunidade que surge 

para empreendimentos turísticos localizados no Ceará é a crescente demanda de visitantes 

para munícipios localizados no interior do Estado, especificamente para a cidade de Aracati, 

que apresenta Canoa Quebrada como um de seus atrativos principais. Estando o restaurante, 

objeto de estudo, localizado em Canoa Quebrada, a pergunta que se faz é: o recurso reputação 

permite-o explorar essa oportunidade do ambiente externo? 

Conforme observado na Tabela 13, os entrevistados 1 e 2 afirmam ser a reputação do 

restaurante positiva entre os consumidores, em virtude disso os mesmos a consideram 

importante para o faturamento do empreendimento. 

Dessa forma, a reputação pode ser considerada um recurso valioso, visto que conforme 

defendem Barney e Hesterly (2011), a partir do momento que um recurso impacta 

positivamente nas receitas de uma empresa, ele também lhe permite explorar oportunidades 

do ambiente externo. 

Ademais conforme afirmam Hooley, Piercy e Nicoulaud (2011), o princípio para uma 

boa posição competitiva está relacionado à forma como os clientes percebem a empresa, os 

seus produtos e serviços. Logo, trazendo para o restaurante, uma reputação positiva no 

mercado turístico de Canoa Quebrada é capaz de influenciar as suas interações com seus 

clientes e fornecedores, influenciando a sua competitividade.  

Sobre a questão raridade. Com relação à raridade do recurso reputação, procurou-se 

identificar no restaurante a presença dos fatores responsáveis pela sua construção, e 

posteriormente verificar se os concorrentes os possuíam.  

Dessa forma, de acordo com o entrevistado 1, dois fatores construtivos da reputação 

do restaurante que os concorrentes não possuem são os shows por ele realizados (por serem 

shows com cantores conhecidos em todo o Brasil, eles são considerados essenciais para o seu 

renome no segmento turístico de Canoa Quebrada) e a estrutura física diferenciada, voltada 

para os padrões sustentáveis. 

Logo, sendo os fatores citados no parágrafo acima responsáveis pela construção da 

reputação do restaurante, é concluído que ela pode ser considerada um recurso raro, pois 

conforme afirmam Barney e Hesterly (2011), um recurso raro é possuído por poucos 

concorrentes. 

Sobre a questão imitabilidade. Copiar a reputação do restaurante pode ser algo 

oneroso, pois de acordo com o entrevistado 1, os concorrentes enfrentariam desvantagens de 
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custos caso quisessem imitar os shows realizados pelo empreendimento ou copiar a sua 

estrutura física. 

Sobre a questão Organização. Por fim, em relação à organização, de acordo com os 

entrevistados para explorar a reputação, o restaurante: (1) monitora a qualidade de sua 

estrutura física averiguando a necessidade de reparos e manutenções, buscando também a 

melhoria continua de seus serviços; e, (2) acompanha a avaliação dos consumidores sobre o 

empreendimento em sites e redes sociais, a fim verificar a necessidade de ajustes, caso 

necessário, nos serviços ou produtos. Barney e Hesterly (2011) chamam esses fatores de 

sistemas de controle gerencial – mecanismos formais e informais que garantem que os 

negócios se comportem de maneira consistente com as estratégias da empresa. 

Resumindo a análise feita para a reputação do restaurante, tem-se que ela pode ser 

considerada um recurso valioso, raro, oneroso de imitação e organizado. 

4.2.1.2 Reputação e vantagem competitiva  

É apresentada na Tabela 16, a implicação competitiva da reputação ao restaurante 

pesquisado. 

  

Tabela 16 - Implicação competitiva do recurso reputação 

Recursos organizacionais 

 

Valioso? Raro? 
Custoso de 

Imitar? 

Explorado 

pela 

organização? 

Implicações 

Competitivas   

Reputação Sim  Sim Sim Sim 

Vantagem 

competitiva 

sustentável 
Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

De acordo com Ireland, Hoskisson e Hitt (2015), uma reputação positiva é uma fonte 

de vantagem competitiva, obtida por meio das atitudes e discursos de uma organização entre 

os seus stakeholders ao longo do tempo.  

Dessa maneira, conforme observado na Tabela 16, a reputação do restaurante 

proporciona vantagem competitiva sustentável, visto ser um recurso valioso, raro, custoso de 

imitar e explorado pela organização.  
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4.2.2 Sistemas de planejamento, coordenação e controle 

Os principais trechos das entrevistas sobre os sistemas de planejamento, coordenação e 

controle, os quais permitem uma visão geral sobre os mesmos, são apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Discursos dos entrevistados acerca dos sistemas de planejamento, coordenação e 

controle 

Recursos organizacionais 

Sistemas de planejamento, coordenação e controle  

―A gente tem um aumento, em média de 20%, na nossa equipe no período de alta 

temporada.” (Entrevistado 1) 

 “A gente tem uma equipe que trabalha com a gente em que são feitas escalas semanais. As 

folgas dos funcionários são estipuladas no início do mês. Temos um banco de horas. Na parte 

administrativa, já tem tudo pregado, cada um já sabe o dia que vai folgar. Hoje eu não tenho 

problemas com essa questão de planejamento de funcionário.” (Entrevistado 1) (Se 

referindo ao planejamento de trabalho dos colaboradores) 

“Eu preciso manter em estoque de 100kg de arroz. Se for na alta temporada eu vou precisar 

aumentar esse estoque 30% a mais ou 40%. A gente mantém estoque semanal, seja em alta, 

seja em baixa estação.” (Entrevistada 2) (Se referindo ao planejamento de estoques) 

“A gente trabalha com um software, então puxamos relatórios do ano anterior, uma previsão 

daquele determinado período. Ele puxa todos os relatórios. Tudo que tiver em arquivo ele 

puxa, você diz o período que você quer” (Entrevistada 2) (Se referindo à reposição dos 

estoques) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Conforme já discutido na subcategoria dos serviços, o restaurante trabalha com um 

software por meio do qual o garçom não necessita se dirigir ao caixa para realizar o pedido 

das comidas feito pelos clientes. Dessa forma, além de permitir agilidade no atendimento aos 

consumidores, conforme já mencionado, o software permite também que sejam emitidos 

relatórios detalhados das vendas diárias, com o nome das comidas de maior demanda e as 

formas de pagamento mais pedidas pelos clientes, dentre outras informações. De acordo com 

a entrevistada 2, com esse sistema são controladas tanto as vendas, quanto a lucratividade 

diária do empreendimento. 
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Quando perguntada acerca do planejamento de estoques, de acordo com a entrevistada 

2, tanto na alta quanto na baixa estação, o planejamento é feito com base em anos anteriores. 

Entretanto, ela afirma que para repor a quantidade de insumos ideal é utilizado o auxílio de 

um sistema informatizado: 

Por exemplo, fui fazer a compra de cocos: - Poxa! Quanto de coco a 

gente vai comprar? Quanto à gente tem de estoque? Aí você faz uma 

média do período anterior puxando relatórios do sistema e ele sai. Aí 

a gente ver a média do que vai ser comprado, dependendo se estamos 

na alta ou baixa temporada. Se na alta, aumentamos essa média em 

30% ou mais, depende do período. (ENTREVISTADA 2). 

Esse sistema utilizado para a reposição dos insumos permite ainda: (1) o 

acompanhamento das vendas mensais e anuais; (2) o gerenciamento da margem de lucro; e, 

(3) o controle de estoques. 

Em relação à coordenação dos colaboradores, o restaurante funciona com um sistema 

de incentivos para os garçons que funciona da seguinte forma: caso os garçons atinjam as 

metas mensais de vendas mínimas e médias estipuladas pelos gestores, recebem gratificações 

em forma de premiações ou bônus, respectivamente; caso as vendas sejam acima das metas 

médias recebem, além do salário, direito à participação nas receitas mensais do restaurante. 

As metas são determinadas com base na média das vendas de todos os garçons no mês. 

Por último, cabe destacar que de acordo com o entrevistado 1, o planejamento de 

folgas dos colaboradores é realizado desde o início do mês, então segundo ele, não surgem 

problemas referentes a isso, pois cada um dos colaboradores já sabem o dia em que irão 

folgar: “Hoje eu não tenho problemas com essa questão de planejamento de funcionário‖ 

(ENTREVISTADO 1). 

Logo, é constatado que os sistemas de planejamento, coordenação e controle podem 

ser considerados recursos estratégicos do empreendimento, visto possibilitarem a sua 

eficiência e eficácia administrativa.  

4.2.2.1 Sistemas de planejamento, coordenação e controle e o Modelo VRIO 

A avaliação dos entrevistados 1 e 2 sobre o valor, raridade, imitabilidade e 

organização dos sistemas de planejamento, coordenação e controle são apresentados na 

Tabela 18. 
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Tabela 18 - Avaliação dos sistemas de planejamento, coordenação e controle com base no 

Modelo VRIO 

Recurso organizacional 

Sistemas de planejamento, coordenação e controle 

Questões competitivas 

baseadas no modelo 

VRIO 

Relatos dos entrevistados 

É fundamental para o 

faturamento do 

restaurante?  

(Valor) 

“Com certeza! Tudo tem que ter planejamento e controle, não teria 

como funcionar e crescer sem planejar nossas atividades.” 

(Entrevistado 1) 

“Sim, porque se nós comprarmos demais um determinado produto, 

ele pode estar se estragando, e se comprarmos de menos, pode 

faltar. Aí tem que comprar uma quantidade que não vá sobrar nem 

faltar.” (Entrevistada 2) 

Quantos de seus 

concorrentes possuem 

os mesmos sistemas de 

planejamento, 

coordenação e 

controle? 

(Raridade) 

“Os outros sistemas eu não sei. Mas, é do meu conhecimento que 

em Canoa Quebrada só nós trabalhamos com sistemas de 

incentivos para funcionários, que além de receberem um salário 

fixo mensalmente, eles também podem receber um percentual a 

mais do faturamento da empresa, além de premiações, bônus, 

dependendo das metas que cada um bater.” (Entrevistado 1) 

“Às vezes alguns deles precisam de produtos e materiais e pedem 

aqui, se falta é porque não tem o mesmo controle que a gente.” 

(Entrevistada 2)  

É fácil copiar os 

sistemas de 

planejamento, 

coordenação e 

controle? 

(Imitabilidade) 

 

“Sim, até porque não são sistemas criados por nós, umas coisas 

sim, mas uma boa parte é de empresas terceirizadas que vendem 

esses serviços.” (Entrevistado 1) 

“Eles podem até tentar copiar, mas precisa de uma equipe muito 

determinada pra isso. Não seria tão fácil... Esse sistema foi 

instalado em 2015, mas até hoje tem coisas que a gente tem 

dificuldades em trabalhar.” (Entrevistada 2) 

 

Como o restaurante 

está organizado para 

explorar o máximo 

potencial competitivo 

dos sistemas de 

planejamento, controle 

e coordenação? 

(Organização) 

“Olha a gente trabalha organizado, divido em setores. Utilizamos 

os relatórios fornecidos pelos sistemas para o gerenciamento do 

nosso negócio. Acredito que isso é uma forma de explorar o 

potencial desses sistemas.” (Entrevistado 1) 

―A gente faz relatórios em parceria com SEBRAE que tem um 

consultor financeiro, quando ele não estar aqui, a gente se 

comunica por whatsapp.” (Entrevistada 2) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 
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Sobre a questão valor. Conforme observado na Tabela 15, de acordo com o 

entrevistado 1 os sistemas de planejamento, coordenação e controle são fundamentais para o 

faturamento do restaurante, pois, segundo ele, para o seu crescimento e desenvolvimento 

organizacional, é indispensável planejamentos e controle das atividades diárias que no 

empreendimento acontecem. 

Já a entrevistada 2, enfatiza especificamente a importância do planejamento dos 

estoques. De acordo com ela, é imprescindível planejar a quantidade certa de insumos a serem 

comprados e estocados, a fim de que o restaurante não venha ter prejuízos. 

Ademais, conforme já discutido, por meio dos sistemas de planejamento e 

coordenação, além da reposição eficiente dos estoques, o restaurante pode controlar o número 

de vendas diárias e realizar o gerenciamento de sua lucrativamente com mais efetividade e 

controle.  

Dessa forma, tomando por base os autores Barney e Hesterly (2011) podem-se 

considerar os sistemas de planejamento, coordenação e controle recursos valiosos, visto que 

por seus intermédios as atividades administrativas internas realizadas pelo restaurante são 

executadas com mais controle e eficiência. Além disso, conforme já discutido, por meio deles 

são emitidos relatórios que fornecem informações dos pratos mais vendidos e dos pratos 

menos vendidos. Assim, com a posse dessas informações os gestores podem investir mais 

ainda nas comidas que lhe geram lucros maiores. 

Sobre a questão raridade. Concernente à questão raridade, os entrevistados 

consideraram para fins de apreciação o sistema de remuneração para garçons e o sistema pelo 

qual é feito a reposição de estoques, os demais sistemas de gerenciamento das atividades não 

foram mencionados por eles. 

Em relação ao sistema pelo qual é feita a reposição de estoques, no qual são emitidos 

relatórios de vendas anuais, a entrevistada 2 ressalta que um concorrente o possui. Todavia, 

ela considera a capacidade de controle de reposição desse referido concorrente não tão 

eficiente como a do restaurante, objeto de estudo, conforme observado na Tabela 18.  

Entretanto, a avaliação da entrevistada 2 sobre a capacidade do restaurante em 

gerenciar a reposição de seus estoques, fundamenta-se em um concorrente em específico, 

logo, não há como considera-la uma capacidade rara, visto existirem outros concorrentes em 

Canoa Quebrada que não são levados em consideração na apreciação de sua análise. Ademais 

não foi constatada na entrevista com a mesma, a presença de nenhum atributo específico que 

diferencie essa referida capacidade do restaurante da concorrência. O que pode se confirmar é 
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que o restaurante possui capacidade eficiente para repor seus estoques, sem que haja falta de 

insumos. 

Quanto ao sistema de remuneração para os garçons, de acordo com o entrevistado 1, 

nenhum dos seus concorrentes trabalha com sistema de incentivo para os mesmos. Nesse 

caso, levando em consideração Barney e Hesterly (2011), trata-se de um recurso raro, pois, 

conforme afirmado pelo entrevistado 1, somente o restaurante trabalha com esse sistema. 

Dessa forma, referente à questão raridade, somente o sistema de incentivo para os 

garçons é considerado um recurso raro. 

Sobre a questão imitabilidade. Considerando o terceiro critério do modelo VRIO, a 

imitabilidade, o entrevistado 1 afirma que não seria difícil para os concorrentes copiarem os 

sistemas de planejamento e controle, inclusive o sistema de incentivo para os garçons. Já a 

entrevistada 2 considera para fins de apreciação especificamente o sistema de reposição de 

estoques, afirmando que levaria um tempo para os concorrentes dominarem algumas de suas 

funções.  

Dessa forma, tomando por base Barney e Hesterly (2011), apesar da entrevistada 2 

afirmar que levaria um tempo para os concorrentes dominarem algumas funções do sistema de 

reposição de estoques, não se pode considera-los recursos onerosos de imitação, visto que 

para adquiri-los os concorrentes não enfrentariam custos altos, conforme afirmado pelo 

entrevistado 1. Ademais, a entrevistada 2 não forneceu informações acerca das dificuldades 

que os concorrentes enfrentariam para manuseá-los. 

Ante o exposto, tanto os sistemas de reposição de estoques, quanto o sistema de 

incentivo para os garçons, como também os demais sistemas utilizados no gerenciamento das 

atividades do restaurante, são tratados na presente pesquisa como recursos fáceis de serem 

copiados. 

Sobre a questão organização. Por fim, no critério organização, foi constatado nas 

entrevistas que para explorar o potencial competitivo dos sistemas de planejamento, 

coordenação e controle, o restaurante: 

- Utiliza-os para o gerenciamento eficiente de suas atividades organizacionais, 

conforme afirmado pelo entrevistado 1; 

- Utiliza-os para incentivar os garçons a venderem mais; 

- Trabalha em parceria com o SEBRAE, que orienta os colaboradores responsáveis 

pelo manuseio dos sistemas informatizados na emissão de relatórios sobre os negócios do 

restaurante, conforme afirmado pela entrevistada 2. 
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Os sistemas informatizados, conforme verificado nas entrevistas, são utilizados ainda 

para o controle gerencial, por meio dos quais os proprietários são informados do 

funcionamento dos negócios do restaurante. 

Assim em resumo, os sistemas de planejamento, coordenação e controle são tratados 

na presente pesquisa como recursos valiosos, fáceis de serem imitados e organizados. Sobre a 

questão raridade, apenas o sistema de incentivo para os garçons é considerado um recurso 

raro. 

Concluída a avaliação dos sistemas de planejamento, coordenação e controle, a 

próxima etapa consiste em avaliar a sua contribuição na geração de vantagem competitiva. 

4.2.2.2 Sistemas de planejamento, coordenação e controle e vantagem competitiva  

A implicação competitiva do recurso sistema de planejamento, coordenação e controle 

é apresentada na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Implicação competitiva do recurso sistema de planejamento, coordenação e 

controle 

Recursos organizacionais 

 

Valioso? Raro? 
Custoso de 

Imitar? 

Explorado 

pela 

organização? 

Implicações 

Competitivas   

Sistemas de 

planejamento, 

coordenação 

e controle 

Sim   Sim   Não Sim 

Vantagem 

competitiva 

temporária  

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Conforme observado na Tabela 19, os sistemas de planejamento, coordenação e 

controle proporcionam vantagem competitiva temporária, tendo em vista que são fáceis de 

serem copiados. 

Vale destacar que a questão raridade apresentada na Tabela 19, corresponde 

estritamente à análise do sistema de incentivo para os garçons, que conforme mencionado são 

tratados na presente pesquisa como recursos raros.   

Conhecidas as implicações competitivas dos recursos organizacionais do restaurante, 

na próxima seção os recursos analisados serão os da categoria recursos humanos.    
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4.3 Recursos Humanos 

Os recursos humanos são as experiências, conhecimentos, capacidades e 

relacionamentos das pessoas que compõem a organização (BARNEY; HESTERLY, 2007). 

 No presente estudo serão analisadas as experiências, conhecimentos e habilidades dos 

colaboradores que compõem o restaurante.  

4.3.1 Experiências, habilidades e conhecimentos dos colaboradores  

Os principais trechos das falas dos entrevistados 1 e 2 acerca das experiências, 

habilidades e conhecimentos dos colaboradores do restaurante são apresentados na Tabela 20.  

 

Tabela 20 - Discursos dos entrevistados acerca dos recursos humanos do restaurante 

Recursos humanos  

Experiências, conhecimentos e habilidades dos colaboradores 

“Sempre que o funcionário é contratado ele passa por uma avaliação, e fica em treinamento 

por alguns meses, pra avaliar se a pessoa tem condições de assumir aquela função - seja na 

linha de frente, seja na cozinha, seja na parte administrativa.” (Entrevistado 1) (Referindo-

se a forma que os colaboradores são selecionados). 

―A gente aqui tá sempre buscando melhorar cada dia mais o atendimento, começando com 

treinamentos através do SEBRAE e do SENAC.” (Entrevistado 1) (Referindo-se aos 

investimentos no capital humano). 

 ―Qualquer pessoa quer ter um ex-funcionário nosso, porque sabe que aquele funcionário, 

ele foi todo treinado, ele foi lapidado, ele sabe a forma correta de trabalhar. É um grande 

diferencial.‖ (Entrevistada 2) 

“É muito importante às experiências e conhecimentos dos funcionários, porque a gente já 

tem um nome no mercado, então todo mundo tem que saber a forma de trabalhar, a forma 

correta.” (Entrevistada 2) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 
 

Com a finalidade de avaliar as habilidades, conhecimentos e experiências da equipe de 

trabalho do restaurante, foi perguntado inicialmente aos entrevistados 1 e 2, como os 

colaboradores são selecionados e treinados. Dessa maneira, segundo o entrevistado 1, antes de 

selecionado, o indivíduo candidato ao cargo (seja na linha de frente, na cozinha ou na parte 

administrativa), passa por alguns meses de avaliação, a fim de verificar se o mesmo é apto 

para a função em questão.  
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Nas entrevistas foi constatado que a equipe de colaboradores que compõe o restaurante 

é formada por profissionais treinados, que possuem certificados em cursos de especialização 

ministrados pelo SEBRAE.  De acordo com Volpe e Lorusso (2009) por meio de 

treinamentos, os funcionários assimilam conhecimentos e informações, aprendem habilidades, 

desenvolvem atitudes e comportamentos. 

Na parte da cozinha, os treinamentos dos novos funcionários contratados são feitos 

inicialmente com o próprio chefe de cozinha (que já possui treinamento do SEBRAE), e 

posteriormente com o próprio SEBRAE. 

No setor dos garçons os treinamentos também são feitos com o SEBRAE. Todavia, 

por se tratar de um empreendimento que lida com sazonalidade, a entrevistada 2 afirma que 

quando a barraca lota inesperadamente, são chamados outros garçons para trabalhos diversos.  

Por fim, foi perguntado aos entrevistados se as experiências, habilidades e 

conhecimentos dos colaboradores são importantes para a eficiência competitiva do 

restaurante. Assim, de acordo com a entrevistada 2, elas são de suma importância, pois, para a 

prestação de um serviço com qualidade é fundamental possuir colaboradores capacitados, que 

saibam a forma correta de trabalhar, e isso só é possível se os mesmos possuírem 

conhecimentos e habilidades para a função que desempenham. 

De acordo com Carvalho (1995) a gestão estratégica se fundamenta na definição de 

objetivos e implica a utilização de recursos disponíveis internamente para alcançá-los. Nesse 

sentido, a autora defende que as pessoas são consideradas um recurso organizacional 

estratégico, todavia diferente dos demais, por terem capacidade de pensar, criar e 

comprometerem-se. 

De acordo com Fischer (2002) todas as organizações dependem, em menor ou maior 

grau, do desempenho dos seus funcionários para alcançar sucesso, pois são eles que executam 

e controlam as atividades e os processos organizacionais. Possuir uma equipe de trabalho 

treinada, qualificada, dotada de conhecimentos e comprometida com as metas estabelecidas 

internamente pelos gestores, é primordial para o desenvolvimento organizacional. 

Logo, diante do que já foi exposto, podem ser consideradas as habilidades, 

conhecimentos e experiências dos colaboradores um recurso estratégico, imprescindíveis para 

a eficiência competitiva do restaurante.  
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4.3.1.1 Avaliação das experiências, conhecimentos e habilidades dos colaboradores do 

restaurante com base no Modelo VRIO 

A seguir é apresentada a Tabela 21 que contém trechos das falas dos entrevistados 1 e 

2 sobre o valor, raridade, imitabilidade e organização das experiências, conhecimentos e 

habilidades dos colaboradores do restaurante. 

Tabela 21 - Avaliação das experiências, conhecimentos e habilidades dos colaboradores com 

base no Modelo VRIO 

Recursos humanos 

Experiências, conhecimentos e habilidades dos colaboradores do restaurante 

Questões 

competitivas 

baseadas no modelo 

VRIO 

Relatos dos entrevistados 

É fundamental para o 

faturamento do 

restaurante?  

(Valor) 

“Sim, com certeza”. (Entrevistado 1) 

“É muito importante, porque se eu não tiver todo esse conhecimento, 

toda essa qualidade, não vai passar um bom feedback pro cliente e 

não vai dar um bom faturamento.” (Entrevistada 2) 

Quantos de seus 

concorrentes possuem 

funcionários com as 

mesmas experiências, 

conhecimentos e 

habilidades? 

(Raridade) 

―Não sei te falar. Em relação aos meus concorrentes, eu sei muito 

pouco deles. Eu ouço que eles fazem treinamento, mas não sei se na 

mesma proporção que a gente, porque a gente aqui faz direto.” 

(Entrevistado 1) 
“Aqui não tem.‖ (Entrevistada 2) 

É fácil copiar as 

experiências, 

conhecimentos e 

habilidades dos 

funcionários? 

(Imitabilidade) 

 

“Não seria difícil, de forma nenhuma.” (Entrevistado 1) 

“Copiar sim, manter a cópia que é difícil.” (Entrevistada 2) 

Como o restaurante 

está organizado para 

explorar o máximo 

potencial competitivo 

dos colaboradores? 

(Organização) 

“Nossos funcionários, pessoal de linha de frente, eles trabalham 

com sistemas de metas. Todos eles têm umas metas estipuladas, 

eles batendo as metas ganham premiações, participação no 

faturamento da empresa e bônus”. (Entrevistado 1) 

―Mantendo as parcerias que a gente já tem. Eu faço direto 

treinamento online. Elas mandam o link, você só confirma que tá 

assistindo a vídeo aula.‖ (Entrevistada 2) 
Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Sobre a questão valor. Conforme observado na Tabela 21, os entrevistados afirmam 

que as habilidades, conhecimentos e experiências da equipe de colaboradores são 

fundamentais para o faturamento do restaurante. Dessa maneira, considerando os autores 
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Barney e Hesterly (2011), elas podem ser consideradas recursos valiosos, uma vez que 

influenciando nas receitas, permitem ao restaurante explorar oportunidades que surgem do 

ambiente externo. 

Sobre a questão raridade. Sobre a raridade, os entrevistados ressaltam que não 

possuem muitos conhecimentos acerca dos recursos humanos dos concorrentes. Dessa forma, 

o que é declarado pelo entrevistado 1, é que toda a equipe de colaboradores do restaurante 

realiza treinamento frequentemente. Já a entrevistada 2, afirma que os recursos humanos do 

restaurante são um recurso raro, entretanto não declara os motivos que a faz pensar dessa 

forma. 

Dessa maneira, considerando os autores Barney e Hesterly (2011), apesar dos 

investimentos em treinamentos que reforcem os conhecimentos dos colaboradores, não foi 

detectado nenhum atributo real que tornem as habilidades, conhecimentos e experiências dos 

mesmos um recurso raro. Como saber se os concorrentes não possuem uma equipe de trabalho 

qualificada? Ou como afirmar que eles não investem na capacitação dos seus colaboradores? 

Portanto, na presente pesquisa os recursos humanos não são tratados como recursos raros. 

Sobre a questão imitabilidade. Os entrevistados muito elogiam a proficiência dos 

profissionais que formam o empreendimento. Em diversos momentos nas entrevistas eles 

ressaltam qualidades da equipe de trabalho: ―Colaboradores competentes, qualificados.” 

(Entrevistado 1); “Equipe bem treinada” (Entrevistada 2); 

Entretanto, apesar da afirmação feita por Carvalho (1995) sobre os recursos humanos 

de uma empresa, que segundo a autora diferem-se das demais categorias de recursos, tendo 

em vista as capacidades das pessoas em pensarem, motivarem-se e comprometerem-se com o 

trabalho, concernente a imitabilidade, de acordo com os entrevistados, os concorrentes não 

teriam grandes dificuldades e nem altos custos para copiarem os conhecimentos e habilidades 

dos colaboradores do restaurante. Assim, na presente pesquisa os recursos humanos não são 

considerados onerosos de imitação. 

Sobre a questão organização. Sobre a organização dos recursos humanos, de acordo 

com o entrevistado 1, o restaurante explora o potencial dos seus colaboradores, 

especificamente os que trabalham na linha de frente, que são os garçons, adotando um sistema 

de incentivo (já abordado na seção da categoria dos sistemas de planejamento, coordenação e 

controle), por meio do qual esses profissionais recebem gratificações em forma de 

premiações, bônus ou direito a um percentual das receitas mensais do empreendimento. Para 

isso, é necessário que atinjam metas de vendas mensais. Dessa forma, pode-se considerar que 
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por meio dessa política de remuneração os gestores procuram incentivar seus colaboradores a 

atenderem os clientes com cortesias e venderem mais, a fim de que sejam gratificados. 

Dessa forma, baseado em Barney e Hesterly (2011), que afirmam estarem inclusas nos 

componentes de organização, as políticas de remuneração para os funcionários, os recursos 

humanos podem ser tratados na presente pesquisa como recursos organizados.  

Em resumo, as experiências, habilidades e conhecimentos dos colaboradores podem 

ser vistos como um recurso valioso, não raro, fácil de imitar e organizado.  Dessa forma, 

concluída a análise, a próxima etapa consiste em avaliar suas contribuições na geração de 

vantagem competitiva.  

4.3.1.2 Experiências, habilidades e conhecimentos dos colaboradores e vantagem competitiva  

A síntese dos resultados da contribuição dos recursos humanos para a geração de 

vantagem competitiva é apresentada na Tabela 22. 

Tabela 22 - Implicação competitiva das experiências, habilidades e conhecimentos dos 

colaboradores 

Recursos humanos 

 
Valioso? Raro? 

Custoso de 

Imitar? 

Explorado pela 

organização? 

Implicações 

Competitivas  

Experiências, 

habilidades e 

conhecimentos 

dos colaboradores 

Sim  Não Não Sim 
Paridade 

competitiva 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Os funcionários são tidos como essenciais para o sucesso de uma empresa. De acordo 

com Schermerhorn (2006) os pilares básicos de uma empresa com elevado nível de 

desempenho são os talentos e habilidades das pessoas. Todavia, conforme observado na 

Tabela 22, as habilidades, conhecimentos e experiências dos colaboradores proporcionam 

paridade competitiva ao restaurante, em virtude de não serem recursos raros e por serem 

fáceis de imitar.   

4.4 Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros incluem todo o capital que as empresas utilizam para 

programar suas atividades (BARNEY; HESTERLY, 2007). Dessa forma, para avaliá-los 

foram levados em consideração os investimentos financeiros realizados pelo restaurante e o 

preço dos pratos do cardápio.  
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4.4.1 Recursos financeiros  

Os recursos financeiros são vitais para que uma empresa funcione. Na prática, eles são 

recursos competitivos centrais que promovem desenvolvimento organizacional, em virtude de 

subsidiarem as atividades empresariais.  

Na presente pesquisa, a análise dos recursos financeiros do restaurante foi limitada em 

virtude dos entrevistados não revelarem muitos detalhes acerca da capacidade financeira do 

empreendimento. Dessa forma, para analisá-los foi levado em consideração:  

1. Os investimentos financeiros aplicados na melhoria da estrutura física e dos 

serviços; 

2. Os investimentos financeiros visando expandir os negócios; 

3. O preço dos pratos inclusos no cardápio.  

Os principais trechos das falas dos entrevistados 1 e 2 acerca da capacidade financeira 

do restaurante são apresentadas na Tabela 23. 

Tabela 23 - Discursos dos entrevistados acerca do capital financeiro do restaurante 

Recursos Financeiros 

Capital financeiro 

“Nós temos uma equipe de manutenção, então quando é preciso fazer alguma ampliação à 

gente faz com recurso próprio mesmo, coisa pequena (...). Porque se é um cliente que visita 

muito, ele começa a perceber que a estrutura pode tá ficando pra trás, então temos que tá 

mantendo a qualidade da nossa estrutura.” (Entrevistado 1) (Referindo-se aos 

investimentos na estrutura física). 

“Não param as manutenções na estrutura física. Começa a parte de paredes, faz uma 

pintura. Quando termina a parte das paredes, vem à lubrificação das outras partes. Aí 

depois vêm as partes das madeiras, a gente tá sempre expelindo, trocando cadeiras, 

banheiros onde são feitas manutenções. Desde a inauguração não para de ter manutenção 

aqui não”. (Entrevistada 2) (Referindo-se também aos investimentos em infraestrutura). 

 “A gente aqui tá sempre buscando melhorar cada dia mais o atendimento, começando com 

treinamentos através do SEBRAE, do SENAC, ou através de consultorias diretas 

contratadas pela empresa.” (Entrevistado 1) (Nesse caso, os investimentos são destinados 

tanto ao capital humano quanto aos serviços, tendo em vista que as consultorias fornecem 

informações para melhoria dos negócios por meio dos diagnósticos realizados). 

“Aqui eu vejo que ele (proprietário) tá sempre investindo em alguma coisa, alguma 

novidade, como os investimentos que ele faz nesses shows.” (Entrevistada 2) (Referindo-se 

a investimentos visando expandir os negócios). 

―Em breve a gente tá pensando em construir tipo um parque aquático ou um pouco de 

brinquedo a mais pra criança‖. (Entrevistada 2) 

“Para a política de preços, a gente faz pesquisa aqui em Canoa, Fortaleza e região. É de 

acordo com o mercado”. (Entrevistado 1) 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 
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Conforme observado na fala da entrevistada 2, são frequentes as manutenções visando 

a melhoria da estrutura física – paredes sendo pintadas, madeiras, cadeiras e mesas sendo 

trocadas, e os utensílios dos banheiros sendo reparados. Já o entrevistado 1 afirma que no caso 

da necessidade de ampliações, se tratanto de algo não muito custoso, os recursos financeiros 

utilizados são próprios do restaurante. 

Concernente aos investimentos em serviços, de acordo com Daft (2010) mais do que 

nunca as decisões estratégicas estão relacionadas ao conhecimento, habilidades e serviços dos 

funcionários. Para tanto, diversas empresas têm investido em estratégias que reforcem o 

desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Dessa maneira, trazendo para o 

restaurante, o entrevistado 1 afirma que realiza investimentos em seu capital humano, 

contratando cursos e treinamentos para toda sua equipe de colaboradores. O entrevistado 1 

ressalta ainda que não são cobradas taxas de serviço aos clientes. 

Ireland, Hoskisson e Hitt (2015) afirmam que os recursos financeiros são também as 

capacidades de uma empresa em gerar receitas através de operações internas. Dessa forma, no 

tocante a isso, de acordo com a entrevistada 2, são realizados  investimentos financeiros no 

restaurante visando a promoção de shows com cantores conhecidos em todo o Brasil. De 

acordo ainda com ela, esses investimentos são realizados na intenção de expandir os negócios 

do empreendimento, pois quando realizados o público recebido atinge um número 

considerável.  

A realização dos shows é uma das inicitiavas estratégias do restaurante de maior 

visibilidade para o público em geral, pois quando realizados são veiculados em jornais, 

programas de rádio e mídias sociais. Segundo a entrevistada 2, por ser o único 

empreendimento a realizar investimentos com esse porte, a promoção desses eventos 

impactam positivamente na reputação do restaurante e consequentemente aumentam seu 

poder de lucro - cabe ressaltar que para promover esses eventos são realizadas parcerias com 

empresas terceirizadas que os patrocinam. 

No tocante à política de preços, em conformidade com o que afirma o entrevistado 1, 

são realizadas pesquisas nos preços dos cardápios dos concorrentes de Canoa Quebrada, 

Fortaleza e região, portanto basicamente os preços das comidas e bebidas são iguais os da 

concorrência. Quando questionado acerca de promoções, ele revela que estas não fazem parte 

do perfil do restaurante. 

Por fim, referente às mudanças no preço das comidas e bebidas, o que o entrevistado 1 

ressalta é que o aumento ou diminuição do preço do cardápio  é feito de acordo com os 
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custos: ―Se você tiver um cardápio, e tiver uma escassez muito grande de camarão, então a 

gente vai mudar o preço desse cardápio pra manter o camarão”. (ENTREVISTADO 1).  

Diante disso, pode ser confirmado que por meio dos recursos financeiros o restaurante 

investe em sua estrutura física, seus serviços e provome eventos, como os shows, visando o 

crescimento dos seus negócios. Eles podem ser considerados, portanto, recursos estratégicos 

competitivos essenciais para suporte desses investimentos.   

4.4.1.1 Avaliação do capital financeiro com base no Modelo VRIO 

Conforme já afirmado, para avaliar a categoria de recursos financeiros os entrevistados 

levaram em consideração os investimentos feitos pelo restaurante e o preço das comidas e 

bebidas inclusas no cardápio. Os trechos das avaliações são apresentados na Tabela 24. 

Tabela 24 - Avaliação do capital financeiro com base no modelo VRIO 

Recursos financeiros 

Capital Financeiro 

Questões competitivas 

baseadas no modelo 

VRIO 

Relatos dos entrevistados 

É fundamental para o 

faturamento do 

restaurante?  

(Valor) 

“Com certeza. Para tudo que fazemos é preciso ter dinheiro”. 

(Entrevistado 1) 
“Não tenha dúvida, é importantíssimo” (Entrevistada 2) 

Quantos de seus 

concorrentes dispõem 

da mesma capacidade 

financeira para investir? 

(Raridade) 

“Eu não sei te responder, acho que alguns sim. Aqui e „acolá‟ 

eles fazem algumas ações parecidas com as nossas, mas não sei 

se na mesma proporção, por exemplo, os shows eles não fazem, é 

um diferencial nosso”.  (Entrevistado 1) 

“Eu acredito que até tenham.” (Entrevistada 2) 

Em que nível os 

investimentos 

realizados pelo 

restaurante podem ser 

copiados pelos 

concorrentes? 

(Imitabilidade) 

“Fácil não é, dependendo do tamanho do investimento não é. Por 

exemplo, se tratando de eventos como os shows, não é fácil, eles 

teriam um custo muito alto. Além da questão do custo, tem a 

logística, eu não vou dizer que é impossível, mas muito difícil 

pela logística da estrutura deles”. (Entrevistado 1) 

“Não é tão simples.” (Entrevistada 2) 

Como o restaurante 

está organizado para 

explorar o máximo 

potencial competitivo 

dos recursos 

financeiros? 

(Organização) 

“Existe uma organização, tem a parte administrativa, tem a parte 

financeira, tem a parte de controle de estoque, tem a parte 

gerencial. Temos vários setores e cada setor tem as suas 

responsabilidades. Então qualquer tipo de ação a ser feito aqui, a 

gente analisa”. (Entrevistado 1) 

―Aqui o investimento é bem marcado. Então, o SEBRAE vê que 

tem que investir na qualificação de uma equipe de funcionários, 

garçons, curso dos bombeiros, passa pra gente e a gente faz”.  

(Entrevistada 2) 
Fonte: Pesquisa Aplicada (2018). 
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Sobre a questão valor. Barney e Hesterly (2007) declaram que por meio dos recursos 

financeiros as empresas subdisiam suas atividades empresariais, uma vez que para 

funcionarem precisam contratar funcionários, estabelecer vínculos com fornecedores, comprar 

materiais, como também fazer acordos com instituições financeiras. Em razão disso é 

imprescindível possuírem ativos financeiros.  

Portanto, o capital financeiro do restaurante pode ser considerado um recurso valioso, 

em virtude de ser essencial para a compra de insumos, pagamento de colaboradores, 

investimentos, pagamento de despesas, como também para o desenvolvimento de estratégias. 

Na falta desses elementos, torna-se praticamente impossível explorar oportunidades do 

ambiente externo. 

Sobre a questão raridade. Em relação à raridade, considerando os autores Barney e 

Hesterly (2011), a pergunta que se faz é: quantos concorrentes possuem a mesma capacidade 

financeira que a do restaurante estudado? De acordo com os entrevistados, não há como 

mensurar a capacidade financeira dos seus concorrentes.  

Dessa forma, para avaliar a raridade dos recursos financeiros do restaurante (objeto de 

estudo), foram levados para fins de análise os investimentos direcionados:  

1. A construção da estrutura física – nesse caso procurou-se comparar a estrutura 

física do restaurante com a estrutura física dos concorrentes, com a finalidade de identificar as 

possíveis diferenças de custos incorridas em ambas; 

2. Ao crescimento dos negócios – procurou-se identificar se há aplicações 

financeiras realizadas pelo restaurante que os concorrentes não realizem, a fim de comparar a 

capacidade financeira de ambos.  

Com a análise desses dois fatores, procurou-se comparar a capacidade financeira do 

restaurante com a de seus concorrentes, objetivando verificar se a mesma é um recurso raro. 

Dessa forma, de acordo com os entrevistados, não há em Canoa Quebrada nenhuma estrutura 

física igual à do restaurante (os fatores responsáveis pela raridade da estrutura física já foram 

discutidos neste estudo na seção dos recursos físicos). Os principais fatores que a diferenciam 

da dos concorrentes são: (1) espaço físico maior; (2) estrutura com auditório; e (3) piscina 

coberta em parte com eucalipto.  

Já o entrevistado 1, defende que o restaurante (objeto de estudo) é o único 

empreendimento em Canoa Quebrada que promove shows, decorrente dos investimentos em 



95 

 

infraestrutura e pela busca de parcerias. Conforme já mencionado, com esses eventos o 

empreendimento busca a expansão de seus negócios. Cabe ressaltar que o preço do cardápio é 

basicamente o mesmo que o dos concorrentes. 

Diante disso, levando em consideração as falas dos entrevistados, ainda que os 

concorrentes em Canoa Quebrada possuam capacidades financeiras iguais a do restaurante, a 

construção de suas estruturas físicas difere da do restaurante, objeto de estudo. Além disso, 

conforme afirmado pelo entrevistado 1, o empreendimento é o único que investe em shows 

visando o crescimento dos seus negócios.  

Ante o exposto, os recursos financeiros do restaurante são tratados na presente 

pesquisa como recursos raros, tendo em vista os investimentos direcionados a estrutura física 

e a promoção de shows.  

Sobre a questão imitabilidade. De acordo com o entrevistado 1, os concorrentes 

enfrentariam dificuldades caso quisessem realizar investimentos financeiros visando expandir 

seus negócios - nesse caso, é levado em consideração especificamente os investimentos para a 

realização de shows. Segundo ele, para os concorrentes gerarem receitas originadas da 

promoção de eventos com esse porte, no qual é recebido um público acima de 2.000 pessoas, 

teriam de realizar altos investimentos em infraestrutura, como também desenvolverem 

parcerias com empresas terceirizadas. Dessa forma, concernente a imitabilidade, tomando por 

base Barney e Hesterly (2011), pode-se considerar a capacidade financeira do restaurante um 

recurso oneroso de ser imitado.  

Sobre a questão organização. Por fim, em relação à organização, de acordo com o 

entrevistado 1, visando explorar o potencial competitivo dos recursos financeiros, o 

restaurante é dividido em setores administrativo, gerencial e financeiro. Cada um desses 

setores fornecem relatórios aos gestores a respeito da aplicação dos recursos financeiros: folha 

de pagamento mensal dos colaboradores, pagamento de despesas, custos com insumos, dentre 

outras coisas. Barney e Hesterly (2011) chamam isso de controle gerencial formal, 

mecanismo que incluem relatórios que mantêm a alta administração informada sobre questões 

relacionadas aos negócios.  

Além disso, de acordo ainda com o entrevistado 1, a partir do momento que são 

constatadas a necessidade de investimentos destinados a melhoria da infraestrutura e dos 

serviços, ele junto com a gerência projetam orçamentos. Assim, posteriormente, são feitas 

análises e com base nos custos e na necessidade, os investimentos são realizados.  
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Por fim, concernente a organização financeira do restaurante, de acordo com a 

entrevistada 2, muitos investimentos no empreendimento são realizados por meio de 

consultorias com o SEBRAE, que o assessora em como aplicar seu capital financeiro 

eficientemente.  

Dessa maneira, em resumo os recursos financeiros podem ser considerados valiosos, 

raros, onerosos de imitação e organizados. 

4.4.1.2 Recursos financeiros e vantagem competitiva  

O último objetivo envolvendo a categoria dos recursos financeiros consiste em avaliar 

sua capacidade de proporcionar vantagem competitiva. Dessa forma, a seguir é apresentada a 

Tabela 25 que apresenta a implicação competitiva do capital financeiro ao restaurante 

estudado.  

 

Tabela 25 – Implicação competitiva dos recursos financeiros 

Recursos financeiros 

 

Valioso? Raro? 
Custoso de 

Imitar? 

Explorado 

pela 

organização? 

Implicações 

Competitivas  

Capital 

Financeiro 
Sim  Sim Sim Sim 

Vantagem 

competitiva 

sustentável 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 

 

Conforme observado na Tabela 25, o capital financeiro proporciona vantagem 

competitiva sustentável ao restaurante, em virtude de ser valioso, raro, difícil de imitar e 

organizado. 

Diante disso, todos os recursos competitivos do restaurante foram avaliados. Na 

Tabela 26 é apresentada uma síntese de todos os recursos analisados na presente pesquisa e 

suas implicações competitivas.  
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Tabela 26 - Implicações competitivas dos recursos identificados no restaurante 

Categorias 

de análise 
Subcategorias 

de análise 
Questões competitivas Implicação competitiva 

Recursos físicos Estrutura física 

É valiosa? Sim 
 

Vantagem competitiva sustentável 

 

É rara?  Sim 

É difícil de imitar?  Sim 

É explorada pela 

organização? 
Sim 

Recursos físicos 
Produto 

(Cardápio) 

É valioso? Sim 

Vantagem competitiva temporária 

É raro? Sim 

É difícil de imitar? Não 

É explorado pela 

organização? Sim 

Recursos físicos 

Insumos 

(Matéria-prima para 

os alimentos e 

bebidas) 

É valioso? Sim 

Paridade competitiva 

É raro?  Não 

É difícil de imitar?  Não 

É explorado pela 

organização? Sim 

Recursos físicos Serviços 

São valiosos? Sim 

Paridade competitiva 

São raros?  Não 

São difíceis de 

imitar?  
Não 

São explorados pela 

organização? 
Sim 

Recursos 

organizacionais 
Reputação 

É valiosa? Sim 

Vantagem competitiva sustentável 

É rara?  Sim 

É difícil de imitar?  Sim 

É explorada pela 

organização? 
Sim 

Recursos 

organizacionais 

Sistemas de 

planejamento, 

coordenação e 

controle 

São valiosos? Sim 

Vantagem competitiva temporária 

São raros?  Sim 

São difíceis de 

imitar?  
Não 

São explorados pela 

organização? 
Sim 

 

Recursos 

humanos 
 

Experiências, 

conhecimentos e 

habilidades dos 

colaboradores 

São valiosos? Sim 

Paridade competitiva 

São raros?  Não 

São difíceis de 

imitar?  
Não 

São explorados pela 

organização? 
Sim 

 

Recursos 

financeiros 
 

Capital 

(O preço dos 

alimentos e os 

investimentos 

realizados no 

restaurante) 

São valiosos? Sim 

Vantagem competitiva sustentável 

São raros?  Sim 

São difíceis de 

imitar?  
Sim 

São explorados pela 

organização? 
Sim 

Fonte: Pesquisa aplicada (2018). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos que abordam vantagem competitiva tomando por base a análise dos 

recursos e capacidades revelam os fatores internos responsáveis pelo sucesso das 

organizações, os quais possibilitam que as mesmas diferenciem-se umas das outras. Dessa 

maneira, a presente pesquisa avaliou a competitividade dos recursos internos do restaurante 

pesquisado, de modo que a pergunta inicial por ela proposta foi respondida - foram 

identificados de fato os recursos capazes de proporcionar vantagem competitiva ao 

empreendimento estudado.  

Ademais, todos os objetivos propostos foram alcançados, de modo que os principais 

resultados obtidos para cada um foram: 

a) A estrutura física, os produtos (pratos inclusos no cardápio), os insumos, os 

serviços, a reputação, os sistemas de planejamento, coordenação e controle, as experiências, 

conhecimentos e habilidades dos colaboradores e o capital financeiro foram considerados 

recursos estratégicos pelo restaurante. 

b) Todos os recursos competitivos identificados no restaurante foram avaliados com 

base no modelo VRIO.  

Sobre a questão valor. Todos os recursos (a estrutura física, o cardápio, os insumos, 

os serviços, a reputação, os sistemas de planejamento, coordenação e controle, as 

experiências, conhecimentos e habilidades dos colaboradores e o capital financeiro) foram 

avaliados como recursos valiosos, em virtude de serem fundamentais para o faturamento do 

restaurante, permitindo-o, portanto, explorar as oportunidades que surgem do ambiente 

externo, como também neutralizar as ameaças.  

Sobre a questão raridade. Somente a estrutura física, os produtos, a reputação, o 

capital financeiro e o sistema de remuneração para os garçons foram avaliados como recursos 

raros, visto possuírem atributos que os concorrentes não possuem.  

Sobre a questão imitabilidade. A estrutura física, a reputação e o capital financeiro 

foram avaliados como recursos onerosos de serem imitados, dado que os concorrentes 

enfrentariam desvantagem de custos caso quisessem copiá-los. 

Já os produtos, insumos, serviços, sistemas de planejamento, coordenação e controle, e 

as experiências, conhecimentos e habilidades dos colaboradores foram avaliados como 

recursos fáceis de serem copiados, posto que os concorrentes não enfrentariam desvantagens 

de custos, nem teriam dificuldades caso quisessem imitá-los. 
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Sobre a questão organização. Todos os recursos analisados foram avaliados como 

recursos organizados internamente, uma vez que foram identificados no restaurante: 

mecanismos de controle gerencial, políticas de remuneração, controle administrativo e 

estrutura de reporte, a fim de explorar os seus potenciais competitivos. 

c) Dos recursos competitivos analisados, somente a estrutura física, a reputação e o 

capital financeiro são capazes de proporcionar vantagem competitiva sustentável ao 

restaurante, pois são recursos valiosos, raros, onerosos de imitação e organizados. 

Os produtos e os sistemas de planejamento, coordenação e controle conferem 

vantagem competitiva temporária, pois são recursos fáceis de serem imitados. Uma vez que os 

concorrentes consigam imitá-los ou adquiri-los estarão aptos a alcançar essa mesma vantagem 

competitiva. 

Os insumos, os serviços e as experiências, conhecimentos e habilidades dos 

colaboradores proporcionam paridade competitiva. Dessa maneira, todos os objetivos 

específicos da presente pesquisa foram alcançados, e a competitividade do restaurante de 

praia, fora avaliada.  

De fato, o restaurante possui recursos internos que o colocam em vantagem 

competitiva em relação à concorrência, os quais contribuem para o fortalecimento de sua 

competitividade, pois conforme apresentado fora identificado no empreendimento recursos 

que proporcionam vantagem competitiva sustentável e recursos que proporcionam vantagem 

competitiva temporária (ainda que essa vantagem seja sustentada pelo espaço de tempo em 

que os concorrentes consigam adquirir os recursos que a proporcionam). Dessa maneira, dos 8 

recursos identificados e analisados na presente pesquisa, 3 proporcionam vantagem 

competitiva sustentável (estrutura física, reputação e capital financeiro), 2 conferem vantagem 

competitiva temporária (sistema de planejamento, coordenação e controle e os produtos), 3 

propiciam paridade competitiva (insumos, os serviços e as experiências, conhecimentos e 

habilidades dos colaboradores), e nenhum proporciona desvantagem competitiva. 

Conhecidas as vantagens competitivas conferidas pelos recursos, o processo de 

formulação estratégica do restaurante se torna mais eficiente e eficaz, pois conforme 

defendem Carneiro, Cavalcante e Silva (1997), o processo de formulação estratégica deve ser 

iniciado pela identificação dos recursos existentes na organização, seguida da sustentabilidade 

de vantagens competitivas que eles proporcionam, para que então, a partir desta análise, os 

gestores tenham as informações necessárias para escolher as estratégias que melhor utilizam 

recursos e capacidades organizacionais internas. 
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Contudo, vale ressaltar que a intensidade das competições entre as empresas em um 

setor econômico depende das cinco forças competitivas, apresentadas por Porter (2009): a 

ameaça de entrada de novos concorrentes, a ameaça de substitutos, o poder de negociação dos 

compradores, o poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes 

existentes. 

5.1 Limitações da Pesquisa 

A presente pesquisa procurou avaliar a competividade de um restaurante de praia 

localizado no litoral leste cearense, com a finalidade de analisar a capacidade de seus recursos 

e capacidades internos para a criação de vantagem competitiva. Consequentemente, a primeira 

limitação deste estudo refere-se ao fato de que os resultados obtidos se referem à realidade de 

uma empresa específica, não podendo, portanto, se estenderem à outros empreendimentos, 

nem serem generalizados. 

Referente a coleta das informações, deve-se considerar a confiabilidade das 

informações obtidas e analisadas. Todavia, por se tratar de um empreendimento que funciona 

diariamente, surgiram dificuldades quanto aos sujeitos que teriam disponibilidade de serem 

entrevistados. Dessa forma, conforme já mencionado, apenas dois indíviduos puderam ser 

entrevistados, o próprio proprietário do restaurante e uma assistente administrativa. 

Ainda relacionado a obtenção dos dados, uma outra limitação encontrada foi o local 

onde as entrevistadas foram realizadas. O fato dos indivíduos terem sido entrevistados no 

próprio local de trabalho fez com que algumas respostas às perguntas feitas fossem um tanto 

curtas, vista a duração de mais de 1hr de cada entrevista. 

Vale destacar também, que conforme mencionado, a análise da categoria dos recursos 

financeiros foi limitada em razão dos entrevistados se mostrarem receiosos em fornecer 

maiores informações acerca da capacidade financeira do restaurante. Assim, a análise das 

informações foi direcionada para os investimentos financeiros que o empreendimento realiza 

do que propriamente seu capital financeiro. 

Por fim, embora a pesquisa qualitativa proporcione profundidade, compreensão e 

interpretação dos fatos observados pelo pesquisador, vale destacar a afirmação feita por 

Minayo (2012), onde a autora afirma que toda compreensão é parcial e inacabada, tanto a do 

entrevistado, que tem um entendimento contingente e incompleto de sua vida e de seu mundo, 

como a dos pesquisadores, que são limitados no que compreendem e interpretam. 
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5.2 Contribuições da pesquisa 

 Conforme afirmam D‘aveni, Dagnino e Smith (2010, apud MATOSO; ABIB, 2015), a 

tentativa de entender como algumas organizações conseguem superar as outras é um tema 

central nos estudos de estratégias. Dessa forma, esta pesquisa permitiu que fossem 

identificados os recursos e capacidades com potencial competitivo de proporcionar vantagem 

competitiva, ainda que os seus resultados se limitem a um empreendimento em específico.  

Ademais, o presente estudo vem a contribuir para o enriquecimento da literatura estratégica, 

visto se inserir em um setor econômico dinâmico e complexo, que é o turismo. 

Conforme demonstrado na introdução do presente estudo, o turismo apresenta-se 

como uma atividade econômica que tem crescido e ganhado destaque nos resultados 

econômicos do Estado do Ceará, segundo os últimos dados divulgados pela Secretária de 

Turismo do Estado – SETUR/CE (2017). Dessa forma, a análise feita sobre os recursos do 

restaurante pesquisado, serve de base para outros empreendimentos inseridos nesse mesmo 

campo de pesquisa, caso estes desejem avaliar o potencial competitivo de seus recursos 

internos para a geração de vantagem competitiva. 

Por fim, a pesquisa contribui também para o processo de criação de estratégias do 

restaurante estudado. Conforme mencionam Carneiro, Cavalcante e Silva (1997), o processo 

de formulação estratégica deve se iniciar pela identificação dos recursos existentes na 

organização, seguida da sustentabilidade de vantagens competitivas que eles proporcionam, 

para que então, a partir desta análise, os gestores obtenham as informações necessárias para 

escolher as estratégias que melhor utilizem recursos e capacidades organizacionais internas 

existentes. Dessa maneira, o processo de criação de estratégias do empreendimento tende a se 

tornar mais eficiente e competitivo. 

5.3 Sugestões para estudos futuros 

Por estar situada em um ambiente organizacional bastante dinâmico, que é o turismo, a 

presente pesquisa disponibiliza diversas possibilidades de exploração, como pesquisas na área 

de marketing e comportamento do consumidor. Para tanto, se faz necessário à indicação de 

estudos futuros que associem e desenvolvam o foco aqui apresentado. 

Com isso sugere-se estudar: 

 Os fatores que influenciam o comportamento do consumidor, relacionando ao 

turismo; 
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 Os fatores que tornam Canoa Quebrada uma praia com capacidade de atrair 

turistas; 

 Os recursos internos mais valorizados pelos consumidores que frequentam 

empreendimentos ligados ao turismo; 

 Avaliar o nível de satisfação dos turistas que visitam o restaurante estudado na 

presente pesquisa. 

Desse modo, essas são as recomendações para estudos futuros relacionados ao 

problema de pesquisa proposto pelo presente estudo. 
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Apêndice A- Roteiro de entrevista 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO  

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

I. Introdução 

 

 

Objetivo geral: Avaliar a competitividade de um restaurante de praia localizado em uma cidade turística do nordeste brasileiro com base no 

conceito de vantagem competitiva baseada em recursos da firma.  

 

 

Para consecução do objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os recursos considerados estratégicos pelo empreendimento; 

 Avaliar os recursos competitivos com base no Modelo VRIO;  

 Avaliar a contribuição dos recursos estratégicos para a criação de vantagem competitiva sustentável. 

  Explanação dos procedimentos da pesquisa 

 Apresentação do Termo de Consentimento e Confidencialidade dos dados 

II. Dados de caracterização do entrevistado  

 
 

Cargo ocupado: __________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tempo no cargo: _________________________________________________________________________________________ 
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III- Recursos e Capacidades 

Recursos são todos os ativos, capacidades, atributos, processos organizacionais, informações e conhecimentos controlados por uma organização, 

através dos quais são possíveis as programações de estratégias (BARNEY, 1991). Capacidades são um subconjunto de recursos que permitem a 

empresa aproveitar por completo outros recursos que controla (BARNEY; HESTERLY, 2011), dessa forma compreendem os conhecimentos, 

experiências e habilidades controlados pela empresa. 

 

 

Recursos 

físicos 

 

 

Estrutura física 

Identificar se a estrutura 

física é considerada um 

recurso estratégico pelo 

empreendimento 

1. Como foi pensada a estrutura física do Restaurante? 

2. Na sua visão a estrutura física do restaurante é um diferencial 

competitivo capaz de atrair clientes? Por quê? 

3. Na sua visão quais são os componentes físicos que mais 

agregam valor aos serviços oferecidos pelo restaurante? 

4. Você considera a estrutura física um recurso estratégico? 

Avaliar a estrutura física 

com base no Modelo 

VRIO 

5. Na sua visão a estrutura física é fundamental para o 

faturamento do restaurante? (VALOR) 

6. Na sua visão quantos de seus concorrentes possuem a mesma 

estrutura física que a do restaurante? (RARIDADE) 

7. Na sua visão em que nível a estrutura física do restaurante pode 

ser copiada? (IMITABILIDADE) 

8. Como vocês exploram a estrutura física do restaurante? 

(ORGANIZAÇÃO) 
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Recursos físicos 

 

 

 

 

 

 

Produto 

Cardápio 

 

 

 

 

 

Identificar se os produtos 

são considerados um 

recurso estratégico pelo 

empreendimento 

9. Como vocês trabalham o cardápio? 

10.  Na sua visão o cardápio do restaurante é um diferencial 

competitivo capaz de atrair clientes? Por quê? 

11. O que é considerado mais importante no cardápio? 

12. O restaurante vende algum outro produto além das comidas? 

 

Avaliar os produtos com 

base no Modelo VRIO 

 

13.  Na sua visão o cardápio é fundamental para o faturamento do 

restaurante? (VALOR) 

14.  Na sua visão quantos de seus concorrentes oferecem o mesmo 

cardápio? (Incluindo qualidade, sabor, pratos) (RARIDADE) 

15. Na sua visão é fácil copiar o cardápio do restaurante? 

(IMITABILIDADE) 

16. Como o restaurante está organizado para explorar o potencial 

competitivo dos pratos do cardápio? (ORGANIZAÇÃO) 

 

Recursos físicos 

 

Insumos 

Identificar se os insumos 

são considerados um 

recurso estratégico pelo 

empreendimento 

17. Como são planejadas as aquisições dos ingredientes para os 

pratos do cardápio? Além dos ingredientes, existe algum outro tipo de 

insumo explorado pelo restaurante? 

18. Quais são os fatores levados em consideração na hora que de 

adquirir os insumos? 

19. Na sua visão os insumos adquiridos é um diferencial 

competitivo do restaurante? Por quê? 
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Avaliar os insumos 

competitivos com base no 

Modelo VRIO 

 

20. Na sua visão os insumos são fundamentais para o faturamento do 

restaurante? (VALOR) 

21.  Na sua visão quantos dos concorrentes adquirem insumos iguais aos 

do restaurante? (RARIDADE) 

22. Na sua visão é fácil adquirir insumos iguais aos do restaurante? 

(IMITABILIDADE) 

23. Como o restaurante está organizado para explorar o potencial 

competitivo dos insumos? (ORGANIZAÇÃO) 
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Recursos físicos Serviços 

Identificar se os serviços 

são considerados recursos 

estratégicos pelo 

empreendimento 

24. Como os serviços do restaurante são planejados? 

25. Como vocês trabalham o atendimento? 

26.  Existe diferencial competitivo nos serviços que vocês oferecem?  

27. Como os clientes avaliam os serviços prestados no restaurante? 

Avaliar os serviços com 

base no Modelo VRIO 

28. Como você avalia a importância dos serviços (atendimento, preparo da 

comida, dentre outros) para o faturamento do restaurante? (VALOR) 

29. Na sua visão os seus concorrentes oferecem esses mesmos serviços? 

Incluindo todas as particularidades trabalhadas pelo restaurante? 

(RARIDADE) 

30. Na sua visão em que nível os serviços oferecidos pelo restaurante 

podem ser copiados? (IMITABILIDADE) 

31. Como o restaurante está organizado para explorar o potencial 

competitivo dos serviços? (ORGANIZAÇÃO) 
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Recursos 

organizacionais 
Reputação 

 

Identificar se a reputação é 

considerada um recurso 

estratégico pelo 

empreendimento 

 

32. Como você avalia a reputação do restaurante? Como ela foi 

construída? 

33. Na sua visão a reputação do restaurante é um diferencial competitivo 

capaz de atrair clientes? 

34. Na sua visão quais os fatores que influenciaram na construção da 

reputação do restaurante? 

35. Como a reputação colabora para o desempenho competitivo do 

restaurante? 

Avaliar a reputação com 

base no Modelo VRIO 

36. Na sua visão a reputação contribui para o faturamento do restaurante? 

(VALOR) 

37. Na sua visão os seus concorrentes possuem essa mesma reputação? 

(RARIDADE) 

38. Na sua visão em que nível a reputação do restaurante pode ser 

copiada? (IMITABILIDADE) 

39. Como o restaurante está organizado para explorar o potencial 

competitivo do recurso reputação? (ORGANIZAÇÃO) 
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Recursos 

organizacionais 

 

 

Sistemas de 

planejamento, 

coordenação e 

controle 

 

 

Identificar se os sistemas 

de planejamento, 

coordenação e controle são 

considerados recursos 

estratégicos pelo 

empreendimento 

 

40. Como vocês planejam os estoques nos períodos de alta estação? São 

realizadas parcerias para aquisição dos insumos? 

41. Como funciona o planejamento dos estoques nos períodos de baixa 

estação? 

42. Como os serviços são planejados nos períodos de alta estação a fim de 

comportar a grande demanda? 

43. Você considera que os sistemas de planejamento das atividades um 

recurso estratégico? 

Avaliar a reputação com 

base no Modelo VRIO 

44. Na sua visão os sistemas de planejamento, coordenação e controle são 

fundamentais para o faturamento do restaurante? (VALOR) 

45. Na sua visão quantos de seus concorrentes planejam, coordenam e 

controlam suas atividades do mesmo modo que o restaurante? 

(RARIDADE) 

46. Na sua visão esses sistemas são fáceis de serem copiados pelos 

concorrentes? (IMITABILIDADE) 

47. Como o restaurante está organizado para explorar o potencial 

competitivo dos sistemas de planejamento, coordenação e controle? 

(ORGANIZAÇÃO) 
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Recursos 

humanos 

Experiências, 

conhecimentos, 

habilidades dos 

colaboradores 

Identificar se 

experiências, 

conhecimentos, 

habilidades dos 

colaboradores são 

considerados recursos 

estratégicos pelo 

empreendimento 

48. Como vocês selecionam e treinam os colaboradores? 

49. Na sua visão qual o nível de relevância das experiências, habilidades e 

conhecimentos dos colaboradores para o desempenho dos serviços? 

50. Vocês buscam aprimorar as habilidades dos colaboradores? 

51. Na sua visão as experiências, conhecimentos e habilidades dos 

colaboradores que formam o restaurante são um diferencial competitivo? 

Avaliar experiências, 

conhecimentos, 

habilidades dos 

colaboradores com base 

no Modelo VRIO 

52. Na sua visão em que nível as experiências, conhecimentos e habilidades 

dos colaboradores contribuem para o faturamento do restaurante? (VALOR) 

53. Na sua visão quantos de seus concorrentes possuem as mesmas 

experiências, conhecimentos e habilidades? (RARIDADE) 

54. Na sua visão as experiências, conhecimentos são fáceis de serem 

copiados pelos concorrentes? (IMITABILIDADE) 

55. Como o restaurante está organizado para explorar o potencial 

competitivo dos colaboradores? (ORGANIZAÇÃO) 
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Recursos 

financeiros 

Investimentos e 

capital 

financeiro 

Identificar se os 

investimentos e capital 

financeiro são 

considerados recursos 

estratégicos pelo 

empreendimento 

56. Como são planejados investimentos no cardápio, estrutura ou os serviços?  

57. Com que frequência são realizados investimentos no restaurante? 

58. Você considera os investimentos realizados fundamentais para o 

desempenho organizacional do restaurante? 

59. Como funciona a política dos preços? 

60. Como as promoções são planejadas? 

Avaliar os recursos 

competitivos com base 

no Modelo VRIO 

61. Na sua visão os investimentos financeiros são fundamentais para o 

faturamento do empreendimento? (VALOR) 

62. Na sua visão os concorrentes dispõem da mesma capacidade financeira 

que o empreendimento para investir? (RARIDADE) 

63. Na sua visão em que nível os investimentos realizados pelo restaurante 

podem ser copiados pelos concorrentes? (IMITABILIDADE) 

64. Como vocês fazem para explorar o potencial competitivo dos recursos 

financeiros (investimentos e capital de giro)? (ORGANIZAÇÃO) 
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Apêndice B – Termo de Confidencialidade 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO  

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo presente documento, a signatária, Ianca da Silva Nunes, discente do curso de 

Administração pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), em fase de 

pesquisa de campo, se compromete a manter as suas fontes de informações em total 

anonimato. Neste sentido, não será feita a identificação do entrevistado na redação final do 

relatório.   

 

 

 

 

 

Mossoró – RN, _____________________, 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianca da Silva Nunes 
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Apêndice C – Termo de Consentimento 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO  

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS  

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, sendo 

conhecedor do tema e metodologia utilizados pela discente Ianca da Silva Nunes, universitária 

do curso de Administração pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 

consinto em participar da pesquisa conduzida pela mesma, Entendo que toda e qualquer 

informação prestada por mim no decorrer da(s) entrevista(s) pode ser utilizada para 

elaboração e escrita de relatórios referentes à pesquisa. Sou conhecedor também que as 

entrevistas podem ser gravadas. É acordado entre a pesquisadora e signatário deste termo que 

minhas informações pessoais enquanto entrevistado devem ser impedidas. 

 

 

Mossoró – RN, _______ de ___________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: ___________________________________ 
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ANEXO 1 – ESTRUTURA FÍSICA 

 Restaurante térreo e restaurante superior 

 

       Fonte: Site do restaurante (2018). 

 Auditório 

 

     Fonte: Site do restaurante (2018). 
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 Parte da piscina com as mesas e cadeiras do lado 

 
          Fonte: Site do restaurante (2018). 

 

 

 

          Fonte: Site do restaurante (2018). 

 Parte do self-service 

 
         Fonte: Site do empreendimento (2018). 
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 Área coberta por coqueiros próxima a praia, onde os clientes são atendidos. 

 

Fonte: Site do restaurante (2018). 

 Área que divide o restaurante da área coberta por coqueiros  

OBS: A esquerda o acesso para cadeirantes á area da praia 

 

Fonte: Site do restaurante (2018). 
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 Estacionamento 

 

Fonte: Site do restaurante (2018). 

 

 Espaço destinado aos shows 

 

 

Fonte: Site do empreendimento (2018). 
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ANEXO 2 – SERVIÇOS 

 Cozinha  

 
Fonte: Site do restaurante (2018). 

 

 Eventos esportivos 

 
Fonte: Site do restaurante (2018). 
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 Eventos empresariais 

 
Fonte: Site do empreendimento (2018). 


