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RESUMO 

 

 

A pesquisa procurou analisar a competitividade entre os bancos múltiplos brasileiros que 

representam atualmente um nicho de mercado dos bancos brasileiros que a legislação permite-

lhes operarem carteiras múltiplas em uma só instituição financeira, o que pode caracterizar para 

o segmento uma vantagem competitiva em relação aos demais segmentos do mercado bancário 

brasileiro, como, por exemplo, o segmento dos bancos comerciais e o segmento dos bancos de 

investimentos que não podem operar com múltiplas carteiras. O tema envolve a compreensão 

dessa competitividade entre os bancos múltiplos pelo seu posicionamento no mercado e por 

suas competências organizacionais e relacionais. E para compreender como os bancos 

múltiplos competem entre si, foram utilizados os conhecimentos da Visão Baseada em 

Recursos (Resource Based View – RBV) e da abordagem relacional convertidos no modelo de 

Campos e Armas da Competição aplicado a Redes de Negócios CAC-Redes (CONTADOR, 

2018), que ainda se encontra em processo de desenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo 

geral identificar a influência das competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos 

na competitividade de bancos múltiplos brasileiros e contribuir para o desenvolvimento do 

modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a Redes de Negócio CAC-Redes. Para 

isso, o problema de pesquisa foi elaborado da seguinte forma: qual a influência das 

competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade de bancos 

múltiplos brasileiros? Entretanto, considerando o seu objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento do modelo CAC-Redes, é preferível formular o problema de pesquisa em 

termos dos constructos centrais deste modelo: possuir alto desempenho apenas naquelas poucas 

armas e apenas naqueles poucos vínculos que dão vantagem competitiva nos campos da 

competição e coadjuvantes escolhidos por um banco múltiplo brasileiro da rede em estudo o 

torna mais competitivo que seus concorrentes? A metodologia utiliza uma abordagem 

qualitativa e quantitativa, e o método adotado para verificar as hipóteses é o hipotético 

dedutivo, que é similar ao método utilizado para validar o modelo CAC-Redes. Os resultados 

da pesquisa indicaram forte correlação positiva da variável foco das armas e dos vínculos nos 

campos da competição de um banco múltiplo com seu grau de competitividade GC. A principal 

contribuição teórica deste estudo foi a constatação da influência das competências 

organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade dos bancos múltiplos 

brasileiros, quando as competências e os vínculos estão alinhados aos campos da competição e 

coadjuvantes escolhidos pelos bancos múltiplos para competir. Outra contribuição teórica 

importante foi a de contribuir para o desenvolvimento do modelo CAC-Redes (CONTADOR, 



 

 

2018), bem como a de incentivar os estudos de análise das competências organizacionais e 

relacionais na vantagem competitiva dos bancos múltiplos que operam em rede. Como 

contribuição gerencial deste estudo é possível recomendar aos bancos múltiplos que escolham 

seus campos da competição e coadjuvantes considerando as preferências dos clientes e a 

posição competitiva dos seus concorrentes, que façam aperfeiçoamento apenas  naquelas 

poucas armas e vínculos considerados relevantes para o banco e que estão alinhados aos campos 

da competição e coadjuvantes e que fortaleçam seus laços de confiança, comprometimento e 

cooperação com os clientes, concorrentes, fornecedores e parceiros. 

 

Palavras-chave: Vantagem competitiva. Redes de negócios. Campos e Armas da 

Competição. Vínculos sociais e econômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The research sought to analyze the competitiveness among Brazilian multiple banks that 

currently represent a market niche for Brazilian banks that the legislation allows them to operate 

multiple portfolios in a single financial institution, which can provide the segment with a 

competitive advantage over the others segments of the Brazilian banking market, for example, 

the segment of commercial banks and the segment of investment banks that cannot operate with 

multiple portfolios. The theme involves understanding this competitiveness among multiple 

banks due to their position in the market and their organizational and relational competences. 

And to understand how multiple banks compete with each other, the knowledge of the Resource 

Based View (RBV) and the relational approach were used, converted into the Fields and 

Weapons of Competition model applied to CAC-Networks Business Networks (CONTADOR, 

2018), which is still in the process of development. This work aims to identify the influence of 

organizational competences and socioeconomic ties on the competitiveness of multiple 

Brazilian banks and contribute to the development of the Fields and Weapons of Competition 

model applied to CAC-Redes Business Networks. For this, the research problem was elaborated 

as follows: What is the influence of organizational competences and socioeconomic bonds on 

the competitiveness of multiple Brazilian banks? However, considering its objective to 

contribute to the development of the CAC-Networks model, it is preferable to formulate the 

research problem in terms of the central constructs of this model: Possessing high performance 

only in those few weapons and only in those few links that give competitive advantage in the 

fields of the competition and supporting actors chosen by a Brazilian multiple banks in the 

network under study make it more competitive than its competitors? The methodology uses a 

qualitative and quantitative approach and the method adopted to verify the hypotheses is the 

deductive hypothetical, which is similar to the method used to validate the CAC-Redes model. 

The survey results indicated a strong positive correlation of the variable focus of arms and links 

in the fields of competition of a multiple bank with its degree of competitiveness GC. The main 

theoretical contribution of this study was the observation of the influence of organizational 

competences and socioeconomic ties on the competitiveness of Brazilian multiple banks, when 

competencies and links are aligned with the fields of competition and supporting roles chosen 

by multiple banks to compete. Another important theoretical contribution was to contribute to 

the development of the CAC-Redes model (CONTADOR, 2018), as well as to encourage the 

analysis of organizational and relational competences in the competitive advantage of multiple 

banks operating in a network. As a managerial contribution of this study, it is possible to 



 

 

recommend to multiple banks that they choose their fields of competition and supporting ones 

considering the preferences of customers and the competitive position of their competitors, that 

they make improvements only in those few weapons and links considered relevant to the bank 

and that are aligned to competition and supporting fields and to strengthen their bonds of trust, 

commitment and cooperation with customers, competitors, suppliers and partners. 

 

Keywords: Competitive advantage. Business networks. Fields and Weapons of Competition. 

Social and economic bonds. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

Os bancos múltiplos, também chamados de bancos de varejo, têm apresentado nos 

últimos anos uma boa capacidade de ajuste às diversas mudanças ocorridas com a estabilização 

da economia, com as novas tecnologias e com as crescentes expectativas dos clientes. Dentro 

desse cenário, com uma concorrência cada vez mais forte, aliado a chegada das Fintechs1, 

BigTechs2 e outras instituições não tradicionais do setor financeiro, revela-se importante testar 

modelos que sejam úteis para elucidar o nível competitivo interorganizacional.  

Os modelos utilizados por Porter (1986), como a Visão Baseada na Indústria (VBI), 

que defende a ideia de que as organizações precisam buscar através de suas escolhas 

estratégicas um posicionamento no setor para se proteger contra as forças do ambiente externo, 

e o modelo que defende  que a competição em um setor depende de 5 forças básicas (ameaça 

de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de negociação dos fornecedores, 

poder de negociação dos compradores e  rivalidade entre as empresas), que são modelos 

centrados no ambiente competitivo externo, abriram as portas para que surgissem outras 

contribuições para a área estratégica, como por exemplo a abordagem baseada em recursos. 

 A visão baseada em recursos (Resource Based View – RBV) possui como foco a 

administração de recursos internos das empresas que podem ser tangíveis e intangíveis e que 

podem criar vantagem competitiva para a empresa (BARNEY, 1991). 

De forma diferente da RBV, a Visão Baseada na Instituição indica que as empresas 

são influenciadas por orientações compartilhadas e que sua sobrevivência depende da validação 

alcançada no ambiente em que ela está inserida (DIMAGGIO; POWELL, 2007). Também, a 

cooperação interorganizacional tem sido utilizada pelas empresas para alcançarem um 

desempenho superior, de forma diferente da visão estratégica que recomenda o 

desenvolvimento da empresa através de suas ações individuais (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2014). 

As mudanças organizacionais ao longo do tempo têm motivado pesquisadores e 

estudiosos a desenvolverem modelos estratégicos que procuram entender, melhorar e 

apresentar novos fatores competitivos. Entretanto, os estudos mostram que os modelos que são 

comumente utilizados como os apresentados acima, as cinco forças de Porter, a Visão Baseada 

 
1 Em Bastos (2019), temos que o termo Fintechs representa startups que trabalham de forma a inovar e revolucionar os serviços 

com o uso intenso de tecnologia atuando no sistema financeiro normalmente mais eficiente.  
2 Segundo Kwatinetz (2004), as Big Techs são grandes empresas de tecnologia que dominam o mercado. 
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na Indústria (VBI), a Visão Baseada em Recursos (RBV) e a Visão Baseada na Instituição, não 

conseguem abranger todos os pontos relevantes desta variação competitiva entre as Instituições 

Financeiras. Isto ocorre porque a competição não é imóvel, mas dinâmica, já que seus fatores 

podem mudar ao longo do tempo (BARNEY, 1991). 

A questão problema desta pesquisa refere-se à carência de explicações na literatura 

quanto à influência da rede de relacionamentos na competitividade dos bancos múltiplos 

brasileiros. Deste modo, nesta pesquisa pretende-se prover este esclarecimento, utilizando 

como base o modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a rede de negócios, 

concebido por Contador (2018), denominado CAC-Redes, ainda em fase de desenvolvimento, 

que é uma extensão do CAC, modelo de Campos e Armas da Competição (CONTADOR, 

2008).  

Para um entendimento simplificado sobre o modelo de Campos e Armas da 

Competição CAC, é importante salientar que ele incorpora: a) o ambiente externo, b) o 

ambiente interno e c) o alinhamento das estratégias. O ambiente externo está relacionado aos 

campos da competição do modelo, que se referem a atributos do interesse dos clientes, como 

por exemplo o preço e a qualidade dos produtos. Já o ambiente interno está relacionado às 

armas da competição, que se referem a atributos que não são de interesse dos clientes, mas, 

sim, de interesse das empresas, que podem ser por exemplo a produtividade, a propaganda, 

entre outros. E, por fim, o alinhamento das estratégias significa alinhar as armas da competição 

aos campos da competição escolhidos pela empresa para competir (CONTADOR, 2008). 

O setor financeiro sempre foi objeto de pesquisas, principalmente os bancos que atuam 

no mercado financeiro e que assumem riscos de inadimplência e de oscilações das variáveis 

macroeconômicas, o que desperta a curiosidade de pesquisadores e especialistas em finanças. 

Diante deste contexto, um dos aspectos que esta pesquisa irá considerar é a competitividade 

dos bancos, especialmente a competitividade dos bancos múltiplos que fazem parte de um 

segmento do setor bancário brasileiro. Este estudo vai investigar os aspectos que tornam alguns 

bancos múltiplos mais competitivos do que outros à luz do modelo CAC-Redes. O assunto é 

atual e este estudo poderá gerar alguma contribuição para a pesquisa cientifica sobre a teoria 

da vantagem competitiva. Segundo Zaheer, Gözübüyük e Milanov (2010), a análise das redes 

em contextos organizacionais tem sido um assunto interessante nos últimos anos, contribuído 

para a compreensão acadêmica sobre o comportamento e os resultados das organizações. 

 Na década de 2000, surgiu o modelo de Campos e Armas da Competição CAC 

(CONTADOR, 2008), que alia duas concepções bastante distintas e que têm sido, de um modo 

geral, tratadas isoladamente na literatura especializada: a primeira é a concepção de que a 
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competitividade da empresa provém predominantemente do seu posicionamento no mercado e 

a segunda é a concepção de que ela provém basicamente dos seus fatores internos. 

A escolha do modelo CAC-Redes deu-se pelo fato de o mesmo ter integrado em 

trabalhos anteriores conceitos abrangentes para estratégia que procuram verificar como as 

empresas que competem entre si em uma rede de negócio podem alcançar vantagem 

competitiva, tratados de forma qualiquantitativa, quantificando quão alinhadas estão as ações 

operacionais das organizações frente às estratégias de negócio. Justifica-se também o uso do 

CAC-Redes, o fato de ele ter como base o modelo CAC, que, segundo Sátyro et al. (2017), é o 

modelo mais completo que existe para formulação da estratégia competitiva. 

1.1 Justificativa teórica do tema da dissertação e do referencial teórico escolhido 

  

 A justificativa para este estudo baseia-se na importância dos bancos múltiplos para o 

mercado financeiro brasileiro, pois o país possui um dos sistemas financeiros mais evoluídos 

do mundo. O propósito desta pesquisa é contribuir com a literatura acadêmica para melhorar a 

percepção sobre o ambiente competitivo bancário e analisar as redes de negócios e a 

competitividade entre os bancos múltiplos brasileiros. 

 Diante da transformação digital que o mundo está passando, pesquisas sobre novas 

formas para atender os clientes digitais, novas tecnologias que substituem as diversas funções 

desempenhadas pelas pessoas, o nível de automação de processos em que os bancos investem 

e a chegada das Fintechs que despontam como novos entrantes são também o outro 

impulsionador desta pesquisa que pretende analisar se as competências que os bancos múltiplos 

brasileiros possuem e se os vínculos socioeconômicos existentes geram ou aumentam sua 

competitividade. 

 Para Porter e Kramer (2011), é necessário redefinir o objetivo da empresa enquanto 

organização empresarial, a fim de criar o que os autores chamam de valor compartilhado, ou 

seja, políticas e práticas que melhoram a competitividade da empresa enquanto que 

simultaneamente desenvolvem condições econômicas e sociais em sua rede de atuação. O 

conceito de valor compartilhado reconhece que as necessidades econômicas e sociais têm a 

capacidade de definir os mercados, sendo essencial não somente para liderar a próxima onda 

de crescimento e inovação, mas, também, para remodelar a relação das organizações com as 

sociedades. Portanto, a sociedade exigirá que as organizações empresariais desempenhem 

novos papéis nos quais devem se integrar cada vez mais com os diferentes grupos diretamente 
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envolvidos em seus negócios (DRIVER, 2012; PELOZA et al., 2012; PORTER; KRAMER, 

2011). 

  

 Observando o caráter multidimensional da administração estratégica, foi escolhido 

como ferramenta para estudar esse campo teórico o modelo de Campos e Armas da Competição 

aplicado a rede de negócios (CAC-Redes), proposto por Contador (2018), que é um modelo da 

Teoria da Estratégia Empresarial que tem por objetivo servir de instrumento para a empresa 

aumentar sua competitividade. Ele serve para: a) entender, analisar e explicar como um grupo 

de empresas pertencentes ao mesmo segmento econômico compete entre si; b) entender, 

analisar e explicar a posição competitiva de uma empresa em relação às concorrentes; c) 

diagnosticar as deficiências e identificar as características competitivas da empresa; d) propor 

medidas para aumentar a competitividade da empresa; e) formular a estratégia competitiva de 

negócio e as estratégias competitivas operacional e relacional de uma empresa; f) alinhar (dar 

coerência e harmonizar) as estratégias competitivas operacional e relacional à estratégia 

competitiva de negócio da empresa; g) determinar as competências essenciais e o core business 

da empresa; e h) identificar as atividades para terceirizar dentro do processo de 

desverticalização de forma a aumentar as vantagens competitivas da empresa. Este modelo 

CAC-Redes tem sido aplicado com sucesso tanto em empresas industriais quanto nas de 

serviço, conforme Contador (2018). 

 Como afirma Contador (2008, p. 127), o CAC foi concebido e desenvolvido pela via 

epistemológica, que é um dos caminhos da evolução do conhecimento, o caminho da 

observação e reflexão sobre a competição entre empresas para se chegar às suas proposições. 

Essa via foi também o caminho da sua corroboração experimental, a corroboração cognitiva da 

prática – se funciona, é válido. O processo da sua corroboração possibilitou concluir que ele 

goza das propriedades da consistência (isenção de contradições), universalidade (verdadeiro 

em 98% das situações) e flexibilidade (adaptável aos mais diversos casos). Por decorrência da 

sua concepção e corroboração, surgiu um modelo consistentemente estruturado e detentor de 

características inovadoras.      

 Esta pesquisa justifica-se ainda, pelo baixo número de estudos que tratam da 

competitividade gerada ou potencializada pelas competências organizacionais e vínculos 

sociais entre os bancos múltiplos que atuam em redes de negócios. Percebe-se esta afirmativa 

pela revisão da literatura realizada no Capítulo 2. 



 

 

 

21 

 

1.2 Caracterização da rede de negócios a ser estudada 

  

 O setor bancário possui forte representatividade no cenário econômico brasileiro, tendo 

obtido R$ 93,3 bilhões de lucro líquido no ano de 2018 (Febraban, 2018). A maior parte deste 

lucro ainda está constituída principalmente pelo spread bancário, que é a diferença entre a 

remuneração que o banco paga ao cliente aplicador para captar um recurso e o quanto ele cobra 

para emprestar o mesmo recurso para um cliente tomador.  

 Os bancos de maneira geral financiam as atividades produtivas de diversos setores 

econômicos, são responsáveis pela transferência de recursos dos agentes econômicos 

superavitários (pessoas, empresas e o governo que têm recursos disponíveis) para os agentes 

deficitários (pessoas, empresas e o governo que necessitam de recursos), gerando empregos e 

fomentando a economia do país. Esse processo de intermediação financeira tem possibilitado 

uma alocação eficiente dos recursos financeiros, pois, conforme aumenta o volume captado 

pelos bancos, mais recursos estarão disponíveis para serem emprestados. A entrada desses 

recursos serve para movimentar a economia, visto que os agentes econômicos tendem a utilizá-

los no desenvolvimento de seus projetos e negócios. Para Nunes & Menezes (2013), manter 

um setor bancário saudável e lucrativo é importante para o correto funcionamento do Sistema 

Financeiro Nacional – SFN. 

 Os bancos múltiplos brasileiros são instituições financeiras autorizadas a fornecer uma 

ampla gama de serviços bancários comerciais, operações de câmbio, de investimento, de 

financiamento ao consumidor e outros serviços, inclusive gerenciamento de fundos e 

financiamento de imóveis. Eles surgiram através da Resolução nº 1.524 do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), de 21 de setembro de 1988, e da regulamentação pela Circular 10 do Banco 

Central do Brasil (Bacen) nº 1.364. São bancos que podem operar simultaneamente, com 

autorização do Banco Central do Brasil (Bacen), carteiras de banco comercial, de investimento, 

de crédito imobiliário, de crédito, financiamento e investimento, de arrendamento mercantil 

(leasing) e de desenvolvimento, constituindo-se em uma só instituição financeira de carteiras 

múltiplas, com personalidade jurídica própria, e que pode selecionar o que deseja operar, entre 

as modalidades referidas. 

 Estes bancos múltiplos brasileiros surgiram com a finalidade de racionalizar a 

administração das instituições financeiras, permitindo que elas tenham personalidade própria, 

modificando, assim, o sistema de conglomerados financeiros com razões sociais específicas 

que existiam desde o final da década de 1960 no Brasil. A criação dessas instituições permitiu 
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a redução da burocracia das operações financeiras por concentrar em uma única razão social 

diversas carteiras de atividades (PINHEIRO, 2016). 

 A rede de negócios estudada pelo modelo de Campos e Armas da Competição aplicado 

à rede de negócios – CAC-Redes –, mostrada na Figura abaixo, pode ser constituída pelas 

empresas concorrentes, clientes, fornecedores, instituições de pesquisa e de fomento, 

associações de classe, ONGs, Governo, pelos vínculos econômicos (relacionados aos recursos 

e capacidades dos fornecedores e dos demais componentes) e sociais (confiança, 

comprometimento e cooperação) estabelecidos com os componentes da rede pelos vínculos 

locacionais (relacionados aos elementos do território físico) e pela influência do microambiente 

na rede. De maneira geral, o sistema contém os elementos que podem contribuir para a 

vantagem competitiva destes componentes (CONTADOR, 2018). 

Figura 1– Rede de relacionamentos do CAC-Redes.

 

Fonte: Adaptado Contador, 2018. 

1.3 Problema de pesquisa 

   

 Uma vez caracterizada a rede de negócios dos bancos múltiplos brasileiros, podemos 

definir o problema de pesquisa.  
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  Considerando que qualquer proposição requer verificação científica, Contador 

(2018) propôs a seguinte tese, que é o pilar do CAC-Redes: 

Para a empresa que opera numa rede de negócio ser competitiva, não há condição 

mais relevante do que ter alto desempenho apenas naquelas poucas armas e apenas 

naqueles poucos vínculos que lhe dão vantagem competitiva nos campos da 

competição e coadjuvantes escolhidos para cada par produto/mercado (CONTADOR, 

2018). 

 

 Essa tese precisa ser explicada, começando pelos constructos qualitativos. 

 

 O campo da competição é um lugar imaginário no mercado onde ocorrem disputas entre 

produtos ou entre empresas de acordo com as preferências dos clientes. As empresas procuram 

obter e manter vantagens competitivas, como preço e qualidade do produto. Os campos da 

competição representam as características do produto ou da empresa que são valorizados e de 

interesse dos clientes (CONTADOR, 2008). 

O campo coadjuvante é também um lugar imaginário secundário no mercado onde 

ocorrem disputas entre produtos ou entre empresas de acordo com as preferências dos clientes. 

Ele também representa as características do produto ou da empresa que são valorizadas e de 

interesse dos clientes. O CAC representa a estratégia competitiva de negócio por uma 

combinação de um campo da competição e um ou dois campos coadjuvantes na maioria dos 

casos (CONTADOR, 2008). 

A arma da competição, que é a competência capaz de gerar vantagem competitiva à 

empresa, refere-se às atividades ou aos recursos realizados pela empresa que são utilizados para 

conquistar ou manter uma vantagem competitiva, como por exemplo a publicidade, tecnologia 

da informação, automação dos processos produtivos etc. Na maioria dos casos, a quantidade de 

armas da competição de uma empresa varia de 40 a 60. (CONTADOR, 2008). 

O vínculo da competição refere-se às conexões entre uma empresa e os seus 

componentes da rede de negócios para obter ou manter uma vantagem competitiva e mostra as 

capacidades que os componentes conectados (fornecedores, concorrentes, clientes e outros 

componentes) possuem para influenciar a vantagem competitiva da empresa (CONTADOR, 

2008). 

O desempenho citado na tese é medido pela intensidade da arma e pela intensidade do 

vínculo, que são dois constructos quantitativos.  

Intensidade da arma é a intensidade com que cada arma é utilizada pela empresa, e pode 
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ser definida como o grau de eficácia da utilização dos recursos da arma (CONTADOR, 2008). 

Intensidade do vínculo é a intensidade com que a empresa aproveita a capacidade que o 

componente conectado possui para conquistar e/ou manter vantagem competitiva 

(CONTADOR, 2018).  

Para representar quantitativamente a frase contida na tese “(...) alto desempenho apenas 

naquelas poucas armas e apenas naqueles poucos vínculos que lhe dão vantagem competitiva 

nos campos da competição e coadjuvantes escolhidos”, Contador (2018) criou os constructos 

armas relevantes e vínculos relevantes para cada campo da competição ou coadjuvante.  

 A arma relevante é uma arma do grupo de armas competitivas da empresa que possui 

uma grande vantagem competitiva no campo da competição ou coadjuvante (CONTADOR, 

2008). 

O vínculo relevante é um vínculo que pertence a um conjunto de vínculos da competição 

da empresa que proporciona uma maior vantagem competitiva no campo da competição 

(CONTADOR, 2018). 

Definidos os constructos contidos na tese do CAC-Redes, pode-se explicar o significado 

da tese. Por essa proposição, Contador (2018) defende que para a empresa que opera em uma 

rede de negócio ser competitiva é necessário o alinhamento das poucas armas e dos poucos 

vínculos com os campos da competição e coadjuvantes escolhidos pela empresa. Essas armas 

e esses vínculos relevantes representam as estratégias competitivas operacional e relacional da 

empresa. É exatamente a aplicabilidade dessa proposição à rede de negócios dos bancos 

múltiplos brasileiros, objeto deste estudo, que a dissertação pretende verificar.  

As considerações anteriores justificam o problema de pesquisa: qual a influência das 

competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade de bancos 

múltiplos brasileiros? No entanto, é preferível formular o problema de pesquisa em termos dos 

constructos centrais do CAC-Redes, a fim de respondê-lo adequadamente: possuir alto 

desempenho apenas naquelas poucas armas e apenas naqueles poucos vínculos que dão 

vantagem competitiva nos campos da competição e coadjuvantes escolhidos por um banco 

múltiplo brasileiro da rede em estudo o torna mais competitivo que seus concorrentes? Deve-

se lembrar que o CAC-Redes representa as competências organizacionais por meio das armas 

da competição.  
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1.4 Objetivo geral  

 

Conforme Lakatos e Marconi (2003), o objetivo geral tem vínculo direto com a 

significação própria da ideia central proposta pelo projeto. Nesta pesquisa, o objetivo geral é 

duplo: identificar a influência das competências organizacionais e dos vínculos 

socioeconômicos na competitividade de bancos múltiplos brasileiros e contribuir para o 

desenvolvimento e corroboração do modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a 

redes de negócio (CAC-Redes). 

O objetivo de contribuir para o desenvolvimento do CAC-Redes exige também que se 

considere mais um problema de pesquisa: qual a influência na competitividade de bancos 

múltiplos brasileiros da sua posição na rede de negócio? 

1.5 Objetivos específicos 

 

Para Lakatos e Marconi (2003), os objetivos específicos têm função intermediária, de 

modo que eles possam tanto atingir o objetivo geral quanto serem aplicados a situações 

particulares. Já para Matias (2012), os objetivos específicos têm um caráter mais concreto e, 

num sentido bem amplo, devem ser entendidos como os capítulos mais relevantes do estudo. 

Ainda segundo Matias (2012), os objetivos específicos devem ter plena relação e estar 

coerentes com o problema proposto e com a justificativa apresentada para o estudo.  

Portanto, esta pesquisa tem como objetivos específicos os seguintes itens:  

a) Definir as competências organizacionais capazes de gerar e manter vantagem competitiva 

dos bancos múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade dessas competências; 

b) Definir os vínculos socioeconômicos capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos 

bancos múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade desses vínculos; 

c) Verificar a existência de correlação entre a competitividade dos bancos múltiplos brasileiros 

e as variáveis intensidade média, foco e dispersão das armas e vínculos nos campos da 

competição; 

d) Verificar a influência das métricas centralidade e aglomeração no grau de competitividade 

dos bancos múltiplos. 

 Considerando que a palavra relevante significa relevante para os campos da competição 

e coadjuvantes da empresa, os três primeiros objetivos específicos podem ser tratados pela 
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seguinte hipótese geral assim expressa: na rede de negócio dos bancos múltiplos brasileiros, 

quanto maior a competência relevante do banco e quanto maior a intensidade dos vínculos 

socioeconômicos relevantes que estabelece com os bancos concorrentes, com seus parceiros, 

com seus fornecedores e com outros componentes da rede, maior sua competitividade em 

relação a dos concorrentes.  

 Como não há ainda conhecimento teórico suficiente para embasar uma hipótese sobre 

o quarto objetivo específico, verificar a influência das métricas centralidade e aglomeração no 

grau de competitividade dos bancos múltiplos, foi necessário empreender uma pesquisa 

exploratória.  

1.6 Contribuições esperadas 

 

 Espera-se que a principal contribuição desta pesquisa seja a verificação dos 

determinantes da vantagem competitiva em uma economia que opera em rede, levando em 

consideração os aspectos qualitativos, quantitativos e as perspectivas da rede propostas no 

modelo CAC-Redes. 

 A competitividade é um conceito que precisa ser estudado para a continuidade das 

empresas, e espera-se que a presente dissertação contribua para estes estudos, nos quais o 

entendimento das interações entre as empresas se faz necessário para a compreensão das redes 

interorganizacionais (WHITTINGTON, 2006). 

 Uma vez corroborado o modelo CAC-Redes, ele pode ser útil para avaliar as estratégias 

competitivas atuais utilizadas pelas empresas que operam em redes, podendo inclusive auxiliar 

a reformular as suas estratégias competitivas com efetividade. Esta dissertação contribuirá, 

também, para o desenvolvimento teórico, caso consiga entender melhor a competitividade dos 

bancos múltiplos brasileiros que operam em rede, que é um assunto ainda pouco estudado, 

conforme mostra a revisão da literatura no Capítulo 2. 

1.7 Delimitação e escopo da pesquisa 

 

 Os resultados desta pesquisa estão limitados ao segmento dos bancos múltiplos 

brasileiros que pertençam a uma rede de bancos constituída informalmente, a fim de obter 

vantagem competitiva por meio das relações interorganizacionais.   
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1.8 Estrutura da dissertação  

 

 A presente dissertação está estruturada em sete capítulos. Capítulo 1 da Introdução, 

Capítulo 2 da Revisão da Literatura, em que se procurou explorar como estão sendo estudados 

os problemas levantados nesta pesquisa a partir dos conceitos já conhecidos sobre o assunto. 

Capítulo 3 da Fundamentação Teórica, que apresenta as teorias que fundamentam os temas 

sobre redes de negócios, competitividade e o modelo CAC-Redes. Capítulo 4 dos 

Procedimentos Metodológicos, em que são apresentados os motivos da escolha do método, a 

definição das hipóteses, os testes, a descrição dos sujeitos da pesquisa e o protocolo de pesquisa. 

O Capítulo 5, com o tratamento e análise de dados, seguido da discussão dos resultados 

coletados no Capítulo 6, finalizando com o Capítulo 7, com as conclusões do estudo. 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO DA LITERATURA SOBRE REDES DE NEGÓCIO  

  

 

 Na revisão da literatura procura-se explorar como estão sendo estudados os problemas 

levantados na pesquisa a partir dos conceitos já conhecidos sobre o assunto. Busca-se nesta fase 

analisar o estado do conhecimento empírico sobre o assunto. 

 Nessa etapa, são identificadas as contradições e divergências entre os autores sobre o 

tema de pesquisa. Torna-se importante encontrar os principais estudos sobre o tema e 

determinar quais são os pontos comuns, as lacunas e as contradições. Com a revisão da 

literatura é possível estabelecer os detalhes do problema de pesquisa, determinar a estratégia e 

como serão analisados os dados obtidos. 

 Como ponto de partida foram realizadas pesquisas bibliográficas utilizando palavras-

chave como: bancos múltiplos, rede de negócios e competitividade em sites de busca do Google 

Acadêmico e Scielo (Scientific Electronic Library Online), bibliotecas eletrônicas que 

abrangem uma coleção selecionada de periódicos científicos. E para apurar o número de 

estudos existentes, o período de pesquisa foi delimitado entre os anos de 2010 e 2020, conforme 

mostram as tabelas 1 e 2. 

 Com o auxílio dos filtros dos sites, foi possível selecionar somente os artigos 

acadêmicos relacionados às áreas de ciências sociais. Após obter o número de artigos 

publicados para cada palavra-chave, foram agrupadas as expressões e realizadas novas buscas. 

Com base nos resultados obtidos, foi possível constatar que o tema bancos múltiplos não tem 

sido estudados tanto quanto os temas redes de negócios e competitividade. No entanto, quando 

os resultados foram analisados pela combinação das três palavras-chave, bancos múltiplos, rede 

de negócios e competitividade, não foi encontrada nenhuma pesquisa sobre o tema, o que 

caracteriza a originalidade deste tema. 

 

  



 

 

 

29 

 

Tabela 1 – Pesquisa no Google Acadêmico realizada em 06/09/2020. 

 

Palavras-Chave Quantidade de Artigos 

Bancos Múltiplos 15.800 

Rede de Negócios  42.700 

Competitividade 74.800 

Bancos Múltiplos; Rede de Negócios  0 

Bancos Múltiplos; Rede de Negócios; Competitividade 0 

       Fonte: Autor. 

 
 

Tabela 2 – Pesquisa no Scielo realizada em 06/09/2020. 

 

Palavras-Chave Quantidade de Artigos 

Bancos Múltiplos 10 

Rede de Negócios  104 

Competitividade 1.345 

Bancos Múltiplos; Rede de Negócios  0 

Bancos Múltiplos; Rede de Negócios; Competitividade 0 

       Fonte: Autor. 

 

 

 Para subsidiar o desenvolvimento da dissertação, foi realizada também uma revisão 

bibliográfica, a fim de identificar os principais autores e suas contribuições sobre o assunto 

objeto desta pesquisa. 

 Sobre o conceito de rede de negócios, Roth et al. (2012), Jarillo (1988), Wegner, Padula 

(2013), Marcon, Moinet (2001), Balestrin, Vargas (2004), Balestrin, Verschoore (2016), Giglio 

(2008), Zaccarelli (2000), Contador (2017), Grandori e Soda (1995) apontam claramente que 

se trata de uma aliança entre empresas que buscam objetivos comuns. 

 Em relação às propostas para aumentar a vantagem competitiva na rede de negócios, 

Porter (1999) propôs com seus estudos alianças estratégicas para lidar com as forças 

competitivas impostas pelo mercado. Hamel, Prahalad (1989), Porter (1989), Dyer, Singh 

(1998) propõem e discutem o conceito de rede por meio de ações conjuntas, em que as empresas 

podem desenvolver vantagens competitivas. Barney (1991), Jarillo (1988) e Porter (1989) 
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propõem o conceito de vantagem competitiva e a forma como a rede deve atuar para gerar e 

aumentar a vantagem competitiva. Henry Mintzberg (2006) apresenta o conceito de estratégia 

a partir de cinco visões. (WHITTINGTON, 2004), Oliveira (2011), Luecke (2008), Bethlem 

(2002), Reis (2008), Porter (2009), Castor (2009), (FISCHMANN; ALMEIDA, 2011), 

(HOSKISSON et al., 2009; SANTOS e HEXEL, 2005), complementam os conceitos sobre 

estratégia e vantagem competitiva. 

 A razão das empresas formarem uma rede torna obrigatória a manutenção das relações 

entre elas, sendo essas relações acompanhadas de colaboração e coopetição, segundo Giglio et 

al. (2015), Verschoore, Balestrin (2008), Baker, (1992), Roth et al., (2012), Zaccarelli et al. 

(2008), Telles (2008), Balestrin e Vargas (2004), Dagnino e Rocco (2002), Bouncken et al. 

(2015); Bengtsson e Kock (2000), Schiavone e Simon (2011), Oliveira e Lopes (2014), Padula 

e Dagnino (2007) e Vitorino Filho et al. (2013). 

 Para Brito (2002), a rede é como um arranjo interorganizacional baseado em vínculos, 

que são geralmente colaborativos e de orientação econômica que criam uma forma especial de 

cooperação nas atividades econômicas.  

 Grandori e Soda (1995) publicaram uma proposta denominada redes interempresariais, 

que consiste em uma seleção de vários estudos nos quais as redes são descritas e classificadas 

de acordo com os seus mecanismos de formalização, centralização e cooperação. Os autores 

argumentam que as redes são uma forma de organizar as atividades econômicas pela 

coordenação e cooperação entre empresas. 

 Para Amato Neto (2013), o surgimento de novas formas de organização industrial, com 

estruturas mais ágeis, com novos fundamentos tecnológicos, e a busca por resultados mais 

eficientes na alocação do investimento produtivo resultaram em maior cooperação entre as 

empresas e contribuíram para o surgimento das redes de cooperação produtiva e a formação de 

clusters, que são uma espécie de aglomeração de empresas. Deste modo, as empresas 

integrantes dos clusters e as redes de cooperação, podem adquirir vantagens competitivas que 

não seriam possíveis se estivessem atuando sozinhas. 

 Este tipo de cooperação pode auxiliar no estabelecimento de parcerias com outras 

empresas externas, facilitando a comunicação entre as empresas, promovendo a difusão do 

conhecimento entre elas e o desenvolvimento do capital intelectual da empresa. Com isso, surge 

um ambiente empreendedor que incentiva a inovação e a aprendizagem coletiva que aumentará 

a competitividade das redes e clusters (AMATO NETO; 2009). 
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 As redes de cooperação ou alianças estratégicas são escolhas estratégicas para as 

pequenas e médias empresas participarem da competição e superarem suas fragilidades como: 

escassez de recursos, economias de escala, redução de custos, poder de negociação dos 

fornecedores, entre outros (RODRIGUES; LEMOS, 2009). 

 Para Dagnino e Rocco (2002), existem diversas experiências de negócios que mostram 

que o valor pode ser criado combinando competição e cooperação, o chamado coopetição que 

pode parecer um comportamento contraditório. Mas as estratégias de coopetição são mistas e 

interessantes, e podem contribuir para as teorias atuais sobre o assunto (DAGNINO; ROCCO, 

2002). 

 A relação interorganizacional que combina cooperação organizacional e competição é 

denominada competição cooperativa (coopetição), que se tornou um aspecto importante da 

prática industrial, levando ao aumento contínuo do número de publicações acadêmicas nas 

últimas décadas. Embora a coopetição reúna o melhor dos dois métodos, ainda existem dúvidas 

sobre a criação e captura de valor para as empresas (BOUNCKEN et al., 2015). Para estes 

autores, a coopetição é um processo estratégico e dinâmico, em que os participantes 

econômicos criam valor por meio da cooperação, enquanto competem ao mesmo tempo para 

obter parte deste valor. 

 As relações de coopetição são mais complexas, pois os participantes devem suportar 

resistências causadas por conflitos de interesse, e em função dos seus interesses mútuos, devem 

manter um vínculo de cooperação e colaboração (BENGTSSON; KOCK, 2000). 

 Schiavone e Simon (2011) definem a coopetição como um fenômeno em que empresas 

de um mesmo segmento se complementam para criação de novos mercados, ao mesmo tempo 

em que competem para dividir esses mercados. 

De acordo com Oliveira e Lopes (2014), a coopetição existe na relação vertical entre 

consumidores e fornecedores, bem como na relação horizontal entre participantes concorrentes 

que se complementam, gerando vantagens competitivas. 

 Algumas relações horizontais são constituídas pela competição, enquanto outras são 

constituídas pela cooperação. Entre estes dois extremos, existe uma relação que se mistura com 

os dois, a coopetição, que é uma forma efetiva de lidar com a cooperação e a competição entre 

empresas (BENGTSSON; KOCK, 2000). 

 Padula e Dagnino (2007), complementam estes conceitos expondo que os interesses 

comuns da coopetição proporcionam aos participantes benefícios tanto da competição quanto 

da colaboração, gerando vantagem competitiva. 
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 A empresa possui inúmeras aplicações para coopetição, tais como: melhoria na 

capacidade produtiva, aumento do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 

tecnológica, uso racional dos canais de distribuição, possibilidade de entrada em novos 

mercados etc. (VITORINO FILHO et al., 2013). 

2.1 Redes e redes de negócio 

 

 O termo rede ou rede de negócios refere-se a acordos de cooperação entre países, 

alianças entre empresas e relações estabelecidas durante a vida de uma pessoa (BARRETO, 

2003). Para Grandori e Soda (1995), uma rede é um conjunto de relações destinadas a organizar 

uma determinada atividade econômica por meio da coordenação interorganizacional, ou seja, 

um conjunto de empresas com mecanismos de coordenação mútua.  

 O conceito de rede de negócios tem sido amplamente discutido na literatura, pois 

representa um grupo de empresas que podem colaborar entre si, melhorar sua competitividade, 

manter sua independência e individualidade e se ajudarem a atingir objetivos que são comuns 

para estas empresas (ROTH et al., 2012). 

 O fato de algumas empresas não possuírem capacidades ou competências financeiras 

suficientes para atender às constantes demandas do mercado em que elas estão inseridas tem 

inspirado essas empresas a buscarem parceiros para se complementarem e formarem uma rede 

(CRUZ et al., 2007). 

 Uma rede pode ser definida como um conjunto de nós (pessoas ou empresas) compostos 

por certas relações sociais, sejam elas amizades, recursos ou associações (LAUMANN; 

GALASKIEWICZ; MARSDEN, 1978). Desta forma, uma rede pode ser definida como vários 

nós e ligações entre participantes, de modo que cada um ajude a melhorar a posição do outro 

na rede à sua maneira, com o objetivo de tornar a rede mais potente. 

 As redes interorganizacionais referem-se a arranjos nos quais as organizações 

colaboram entre si para buscar continuamente objetivos coletivos e pessoais, preservando 

sempre a individualidade e independência (ROTH et al., 2012). Desta forma, compreendemos 

que rede é uma solução que os empresários podem utilizar para obter efetivamente uma 

vantagem competitiva para sua organização. 

 A premissa da rede é que os participantes que compartilham recursos entre si possam 

ser mais competitivos em relação aos seus concorrentes, e, em conjunto, possam formular ações 

interdependentes, trazendo eficiência e vantagem competitiva. Portanto, todos podem 
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compartilhar de recursos e habilidades que não seriam possíveis estando sozinhos (CRUZ, 

2007). 

 Uma vez formada a rede, os participantes devem interpretá-la como uma “nova 

empresa”, exigindo cautela, gestão e governança para atingir os objetivos desejados 

(PADULA; WEGNER, 2013). Portanto, somente a formação da rede não é um fator 

preponderante para o alcance dos objetivos, pois a rede depende totalmente da sua gestão e da 

sua estrutura de governança, que são condições que estimularão os participantes a 

desempenharem suas funções na rede para garantir sua eficiência. 

 De acordo com Zaccarelli et al. (2008), quando as empresas participantes passam a 

comprar e vender regularmente um ou mais produtos, forma-se uma rede que gera fidelização 

de negócios conhecida por seus gestores. 

 Segundo Jarillo (1988), as redes de empresas são acordos entre diferentes empresas que 

se interligam com o objetivo de estabelecer ou manter uma vantagem competitiva sobre as 

demais empresas do setor. 

 Para Ribault et al. (1995), a rede é um agrupamento de empresas para facilitar as 

atividades finais de cada empresa, e não há conexão financeira entre elas, portanto, elas se 

auxiliam no ambiente produtivo e empresarial, e se apoiam prioritariamente. Estes autores 

afirmam também que é possível formar uma rede por meio de centros de compras 

compartilhados pelas empresas criadoras da rede, como forma de associação informal, sendo 

cada empresa responsável pelo seu desenvolvimento. 

 A rede não possui as características de composição jurídica, por isso ela se instala 

devido à vontade das empresas participantes. Portanto, se os participantes não cumprirem seus 

compromissos informais de assistência mútua, a rede pode deixar de existir. As redes de 

cooperação são elos interorganizacionais entre empresas de um mesmo setor, com o objetivo 

de melhorar ou gerar competitividade (MARCON; MOINET, 2001; BALESTRIN; VARGAS, 

2004). 

 A rede é formada pela combinação de diversos conhecimentos e pela capacidade de 

auto-organização e transformação, proporcionando assim uma estrutura dinâmica para seus 

componentes. Dessa forma, alguns estudiosos como Balestrin, Vargas (2004), Balestrin, 

Verschoore (2010), Bulgacov, Arrebola, Gomel (2012), Wegner, Wittmann, Dotto (2006), 

Britto (2002) apontaram que essas redes cooperativas são como uma estrutura organizacional 

estratégica que pode promover o desenvolvimento e desempenho das empresas. 
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 Uma empresa pertencente a uma rede tem muitos benefícios, como a troca de 

informações, experiências e outros recursos estratégicos que podem reduzir custos promovendo 

o mercado e simplificando os processos que envolvem o armazenamento e distribuição de 

insumos e produtos (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2016). 

 Assim, com base nos autores supracitados, todos os pontos de vista afirmam que uma 

rede de negócios ou uma rede de cooperação é um conjunto de empresas interdependentes que, 

em conjunto, geram competitividade e buscam objetivos comuns. 

2.2 Tipos e características da rede de negócio  

 

 Para Grandori e Soda (1995), as redes de negócios podem ser sociais, burocráticas ou 

proprietárias. Em todos os casos, elas podem ainda ser simétricas ou assimétricas. Ainda de 

acordo com os autores, as redes de negócios sociais são redes nas quais as relações entre os 

membros não são regidas por quaisquer instrumentos formais. Deste modo, quando nenhum 

participante tem poder na rede e todos os participantes têm a mesma capacidade de influenciar 

a rede, elas são simétricas. Já quando há participantes com poder de decisão na rede, com 

incidência de contratos formais para fornecimento de produtos e serviços elas são assimétricas.  

 Os autores esclarecem que uma rede burocrática de negócios é aquela em que a relação 

entre os membros e o fornecimento de produtos e serviços são regidos por contratos 

regulamentares formais. Estes autores citam as associações comerciais como exemplo de rede 

burocrática simétrica, justamente por facilitar acordos formais entre os participantes de um 

mesmo setor. E como exemplo de rede burocrática assimétrica, os autores citam as redes de 

franquias. As redes proprietárias são caracterizadas pela existência de acordos envolvendo a 

propriedade dos acionistas das empresas participantes. Como exemplo de rede simétrica, 

existem as joint ventures que são dedicadas à pesquisa e desenvolvimento (P&D). Já um 

exemplo de rede assimétrica, os autores citam as de capital ventures, que realizam reuniões 

entre investidores e empresas parceiras. 

 Segundo Wood Jr. e Zuffo (1998), as redes de empresas subdividem-se em três tipos ou 

estruturas. Conforme estes autores, a primeira é uma estrutura modular, em que a empresa 

mantém as suas atividades principais e terceiriza as atividades de suporte, mantendo o controle 

sobre cada atividade. A segunda é uma estrutura virtual, na qual existe uma conexão temporária 

entre a empresa e seus fornecedores, clientes e concorrentes. A terceira, segundo os autores, é 

uma estrutura livre, em que não existe um padrão que defina o papel de cada empresa na rede. 
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 Para Verri (2000), existem três tipos de redes. A primeira é estratégica, em que a 

empresa é responsável por controlar todas as atividades a serem desempenhadas pelas empresas 

pertencentes à rede. A segunda é uma rede linear, na qual todas as empresas participantes 

desempenham um papel importante na tomada de decisões e na execução das tarefas que 

desempenham. E a terceira categoria é das redes dinâmicas, que são caracterizadas por relações 

extremamente próximas entre as empresas da rede. 

 Laumann, Galaskiewicz e Marsden (1978) acreditam que o tipo de rede está relacionado 

ao processo de sua formação, que se baseia nos princípios da competição e da cooperação. 

Portanto, segundo estes autores, existem dois tipos de redes: o primeiro tipo reúne as redes 

formadas por estratégias de cooperação, em que as empresas participantes planejam e 

organizam as suas metas, acreditando que, se buscarem outras empresas com os mesmos 

objetivos, obterão maiores benefícios, tornando esses objetivos um coletivo de interesse de 

todos os participantes. O segundo tipo de rede refere-se à rede norteada por estratégias 

competitivas, em que as empresas pertencentes conseguem alcançar a cooperação na prática, 

mas consideram este tipo de rede como uma atividade independente. 

 Para Porter (1998), outro tipo de rede são os clusters, ou seja, a agregação de empresas 

de um mesmo setor em uma determinada localização geográfica, onde a eficiência coletiva 

aumenta. Segundo o autor, esse aspecto pode ser entendido como uma vantagem competitiva 

da economia externa local, bem como a vantagem competitiva das ações coletivas dos 

participantes. Ainda segundo o autor, no cluster, deve ser possível determinar o escopo da 

divisão de tarefas entre as empresas participantes e estimular a especialização inovadora, pois 

esses são os elementos básicos da competição, além da localização geográfica e do mercado 

local. 

 Conforme Corrêa e Casarotto (1999) o nascimento da rede advém de três aspectos: 

cultura de confiança, cultura de competência e cultura de tecnologia da informação. A cultura 

de confiança está relacionada à cooperação entre os participantes da rede, além dos aspectos 

culturais, envolve também seus principais interesses. Para Casarotto (1999) a atuação da cultura 

de confiança na rede depende inteiramente da confiança gerada e mantida entre os participantes 

da rede. A cultura de competência envolve o conhecimento específico sobre os ativos físicos 

das empresas participantes. Portanto, deve-se avaliar se a contribuição dos participantes da rede 

tem valor agregado e se oferecem condições diferenciadas para o mercado onde a operação da 

rede está inserida e se essa diferenciação também pode ser aplicada a outros mercados. Ainda 

de acordo com os autores, a cultura da tecnologia da informação lida com o fluxo efetivo de 

informações entre os participantes utilizando computadores para processar os dados, 
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observando quais informações serão compartilhadas e como serão compartilhadas para os 

participantes da rede. Deste modo, essa cultura é importante para o desenvolvimento e 

manutenção da rede. 

 Para Giglio et al. (2008), os motivos para as empresas se organizarem em rede são o 

avanço tecnológico e as mudanças no valor percebido pelos consumidores. Portanto, é 

necessário estabelecer parcerias entre compradores e vendedores, e uma rede de empresas se 

torna necessária para estabelecer acordos que possam atender essas demandas dos 

consumidores.  

 A criação de uma rede pode ocorrer de duas maneiras: i) como uma construção social, 

na qual a empresa participa como uma sub-rede; ii) como uma estrutura planejada na qual cada 

empresa decide sua participação e objetivos na rede (GIGLIO et al., 2008).  Ainda segundo o 

ponto de vista dos autores, no primeiro caso, predomina o estudo de toda a rede, com o objetivo 

de analisar e decompor sua motivação, percurso e o surgimento da confiança e do compromisso. 

No segundo caso, o principal é a localização específica dos participantes, seus arranjos, a 

decisão de cada participante, os riscos assumidos, as vantagens percebidas, os jogos de poder 

e a governança. 

 Quanto aos motivos para explicar o fato de as empresas buscarem formatos de rede, 

Balestrini e Vargas (2002), acreditam que as organizações em rede mantêm interação e 

interdependência, valorizando os vínculos sociais de confiança e cooperação e os fatores que 

afetam as relações comerciais, como a troca de informações, conhecimento e aprendizagem. 

 Conforme Kogut (2000), a rede é formada a partir de regras estabelecidas entre os 

participantes com respeito aos seus relacionamentos, e essas regras são desenvolvidas a partir 

da experiência e do conhecimento de seu cotidiano. Para o autor, existem três razões para o 

nascimento das redes: custos de transação, comportamento estratégico e busca de 

conhecimento. As regras citadas pelo autor podem ser formais ou informais, ou seja, podem ser 

especificadas por meio de documentos, contratos (formais), ou apenas por acordos verbais 

baseados em confiança e compromisso (informais).  

 O conceito de imersão, proposto por Polanyi, Arensberg e Pearson (1957) e aprimorado 

por Granovetter (1985), traduz que os vínculos sociais influenciam diretamente no 

comportamento dos participantes da rede. Dessa forma, o comportamento de cada ator reflete 

sua relação com a equipe. Ainda segundo os autores, quanto mais forte é a imersão do ator na 

rede, mais ele investe na equipe e com isso é menos provável que tenha uma atitude oportunista. 
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 Para Williamson (1989), uma atitude oportunista significa que o participante da rede 

serve apenas aos seus próprios interesses, prejudicando os outros participantes, com a intenção 

de desconhecer os acordos comportamentais da rede. 

 Para Grandori e Soda (1995), a governança formal trata das regras estabelecidas em 

documentos como contratos e atas de reuniões. Esse tipo de governança é mais utilizado em 

redes verticais, onde os participantes estão distribuídos em diferentes locais da cadeia 

produtiva. Já a governança informal trata das regras implícitas nas relações sociais, quando o 

comportamento do líder passa a ser modelo para os demais atores da rede. Esse tipo de 

governança costuma ser utilizado em redes horizontais de pequenas empresas. 

 Williamson (1996) utiliza o conceito de governança nas atividades econômicas da rede 

relacionadas ao mercado e a hierarquia. Segundo o ponto de vista do autor, a rede se baseia nas 

relações existentes entre os participantes, portanto, há interação e interdependência entre cada 

membro da rede que está sujeito às regras criadas pela rede (independentemente de ser formal), 

garantindo assim a competitividade de forma equilibrada e pacífica. 

2.3 Estratégia e vantagem competitiva em rede de negócio 

2.3.1 Estratégia competitiva 

 

 As questões básicas que são levantadas pela gestão estratégica podem estar vinculadas 

a outras disciplinas, tais como: (i) economia, que tem envolvimento com o bem-estar da 

sociedade; (ii) sociologia, que envolve as pessoas e suas atividades em grupo; (iii) psicologia, 

que tem preocupação com os pensamentos e comportamentos das pessoas. A gestão estratégica 

está relacionada com essas disciplinas pelo fato de estar conectada às pessoas que possuem um 

determinado propósito, conseguindo gerenciar as condições de sucesso dentro de um 

determinado intervalo.  

 Rumelt, Schendel e Teece (1994) usaram essa abordagem para definir quatro questões 

principais em estratégia: (1) Como a empresa atua? Ou a empresa realmente se comporta como 

um ator racional? (2) Por que as empresas são diferentes? Ou, apesar da competição e das 

tentativas de imitação, quais fatores sustentam a heterogeneidade de concorrentes próximos em 

recursos e desempenho? (3) Qual é o valor agregado em uma empresa diversificada? Ou o que 

limita o escopo da empresa? (4) Qual é a raiz do sucesso internacional? Ou qual a sua atuação 

específica no cenário internacional? 
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 Essas quatro questões ajudam a definir o campo da gestão estratégica e são a base para 

compreender a relação entre este campo e as disciplinas afins, a sua formação, o seu sucesso e, 

em última análise, a sua adaptabilidade e sobrevivência. 

 Na literatura, encontramos Chandler (1962) e Ansoff (1965) como pioneiros no uso do 

termo estratégia na pesquisa organizacional. O primeiro autor concluiu que empresas cuja 

estrutura está alinhada com sua estratégia apresentam melhor desempenho, dando origem à 

frase “a estrutura segue a estratégia”. O segundo autor possui um trabalho mais completo, que 

discute em profundidade as decisões estratégicas, os objetivos da empresa, a sinergia, a 

vantagem competitiva e as estratégias de diversificação. 

 Em seu artigo publicado no California Management Review em 1987, com o título de 

Five Ps for Strategy, o autor Henry Mintzberg apresentou o conceito de estratégia a partir de 

cinco visões: plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva, apresentadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Os cinco Ps da estratégia de Mintzberg. 

 

Visão Definição 

Plano Uma direção ou um caminho para chegar a um objetivo desejado. 

Pretexto 
Uma maneira de iludir um oponente ou concorrente em relação aos rumos que a 

empresa irá seguir. 

Padrão Um comportamento consistente de atuação que possibilite o alcance de objetivos. 

Posição Uma maneira de inserir a empresa ou um produto no mercado. 

Perspectiva 
Uma forma particular de fazer as coisas, olhando para dentro da empresa e 

seguindo a sua visão. 

      Fonte: Adaptado pelo Autor. 
 

 Estratégia tem sido redefinida nos últimos anos, desde que Porter (1979) definiu que 

estratégia é estabelecer uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo diferentes conjuntos de 

atividades. 

 Já Zaccarelli (2000) define estratégia como um guia de decisões para interagir com os 

oponentes, com respostas imprevisíveis, que consiste em duas partes: ações e reações 

envolvendo todos os aspectos do negócio.  

 Para Contador (2008), a característica da estratégia é a presença de um oponente a ser 

superado, e estratégia competitiva é uma maneira de as empresas superarem as concorrentes na 

conquista do comprador. 
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 Diante destas considerações é importante ressaltar que entender a estratégia não 

significa apenas conceituar ou criar definições, mas compreender a interação que existe entre 

as pessoas, o meio ambiente e a empresa (WHITTINGTON, 2004). 

 Oliveira (2011), complementa esta definição sugerindo que a análise estratégica deve 

apresentar algumas condições: 

 

 
(I) deve-se considerar o ambiente e suas variáveis relevantes no qual está inserida a 

empresa; (II) esse ambiente proporciona à empresa oportunidades que deverão ser 

usufruídas e ameaças que deverão ser evitadas; (III) para enfrentar essa situação do 

ambiente externo, a empresa deverá ter pleno conhecimento de seus pontos fortes e 

fracos; (IV) esse processo de análise interna e externa deverá ser realista; integrado, 

sustentado, contínuo e acumulativo (OLIVEIRA, 2011, p. 76). 

 

 

 Para Luecke (2008), a estratégia tem início com as metas que devem ser alinhadas com 

a missão da empresa. Por outro lado, estas metas são afetadas pela interação com o ambiente 

externo e as possibilidades internas da empresa. 

 A definição de estratégia, segundo Bethlem (2002), está baseada em três conjuntos de 

questões: i) a visão da situação atual da empresa; ii) a previsão de cenários futuros para a 

empresa; e iii) as prioridades e desafios que a empresa precisa resolver. Para o autor a estratégia 

é o caminho que a empresa precisa percorrer para atingir os seus objetivos prioritários, e, neste 

sentido, ele esclarece que a determinação de uma estratégia depende do que se planeja para a 

empresa.  

 Para Reis (2008), formular uma estratégia é essencial, mas não existe um método ou 

fórmula geral, de modo que cada empresa deve encontrar uma forma mais adequada de 

formular a sua estratégia. Pode-se inferir que, quando escreveu isto, Reis (2008) desconhecia 

que estava propondo um processo de formulação da estratégia competitiva. 

 Nessa perspectiva, para Porter (2009), o ambiente de negócios é dinâmico, e essas 

mudanças têm um poderoso impacto na empresa, orientando a sobrevivência do negócio e a 

capacidade da empresa em manter sua competitividade no mercado, obtendo crescimento 

sustentável em relação aos seus concorrentes. 

 Dentro deste contexto, Castor (2009) destaca que a essência da estratégia é a capacidade 

de pensar estrategicamente sobre os elementos que compõem os cenários competitivos que a 

empresa participa. Portanto, o autor menciona que todas as medidas que precisam ser tomadas 

sejam determinadas com antecedência, a fim de se evitar que medidas desnecessárias sejam 

tomadas. 
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 Com estas definições, pode-se concluir que o uso da estratégia pelas empresas está 

diretamente relacionado ao seu comportamento no mercado, pois visa a explorar as próprias 

vantagens enfrentando as oportunidades, prevenindo ou limitando as ameaças que podem ter 

um impacto negativo nos negócios (FISCHMANN; ALMEIDA, 2011). 

 Porter (1980) chamou de posicionamento estratégico a forma como a empresa responde 

à concorrência e se posiciona para aumentar a sua participação no mercado. Desta forma, o 

posicionamento procura estabelecer como a empresa busca a lucratividade, associada à geração 

de valor para os acionistas, clientes e demais stakeholders. 

 No livro Campos e Armas da Competição, Contador (2008) apresenta uma classificação 

de estratégia, que foi afirmada por Hofer e Schendel (1978), em que normalmente a estratégia 

é dividida em três níveis: estratégia corporativa, estratégia de negócios e estratégia operacional, 

conforme mostra o Quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Tipologia de estratégia. 

 

                     Fonte: Contador, 2008. 

 

 Segundo Contador (2008), no modelo de Campos e Armas da Competição, a estratégia 

de negócio assume a forma de estratégia competitiva, que é a estratégia utilizada pela empresa 

para posicionar produtos ou a própria empresa no mercado, cuja essência está na definição do 

par produto/mercado e na escolha dos campos da competição e dos campos coadjuvantes para 

cada par produto/mercado. Ela evidencia a visão externa da empresa, como mostra a Figura 

abaixo. 
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Figura 2 – Concepção de estratégia competitiva de negócio. 

  

       Fonte: Contador, 2008. 

 

 No modelo de Campos e Armas da Competição (CONTADOR, 2008), a estratégia 

competitiva operacional, refere-se às ações executadas dentro da empresa, que são necessárias 

para a implementação da estratégia competitiva de negócio. Sua formulação inclui a seleção 

das armas da competição a serem utilizadas pela empresa e o alinhamento destas armas aos 

campos da competição. Dessa forma, a empresa se destaca internamente e prioriza o uso de 

armas que aumentam a competitividade, como mostra a Figura abaixo. 

 

  

Par 
produto/mercado

1 ou 2 campos da 
competição

1 ou 2 campos 
coadjuvantes

Estratégia 
competitiva 
de negócio
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Figura 3 – Concepção de estratégia competitiva operacional. 

  

         Fonte: Contador, 2008. 

 

 Como definido por Contador (2008), o modelo de Campos e Armas da Competição se 

aplica à formulação da estratégia competitiva de negócio, que pode ser classificada como uma 

estratégia de diferenciação, tanto da empresa quanto dos seus produtos e serviços. Já a 

estratégia operacional trata da escolha das armas da competição que serão utilizadas pela 

empresa, sendo que ambas as estratégias possuem o intuito de promover a vantagem 

competitiva. Entretanto, o modelo de Campos e Armas da Competição não se aplica à 

formulação das estratégias corporativas (CONTADOR, 2008). 

2.3.2 Vantagem competitiva 

 

 Para Porter (1989), o fator que caracteriza o posicionamento estratégico é um dos 

determinantes para a obtenção de vantagem competitiva. Entretanto, na vasta bibliografia 

existente, são encontradas diferentes visões sobre este ponto de vista.  

Destaca-se como um dos principais pontos de vista para a vantagem competitiva os 

estudos de Porter (1989) sobre a cadeia de valor e a utilização de três estratégias competitivas, 

que conseguem distinguir as empresas dos seus concorrentes, sendo: a liderança por custo, 

liderança por diferenciação e o enfoque. 

 A cadeia de valor mostra a série de atividades da empresa, desde o processo de produção 

até a área de pós-venda. Porter (1989), conceituou o modelo de cadeia de valor para identificar 

Armas da 
competição

Intensidade de 
cada arma

Alinhamento das 
armas aos  campos 

da competição e 
coadjuvantes

Estratégia 
competitiva  
operacional
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vantagens competitivas, conforme mostra a Figura abaixo, onde estão as principais atividades 

que fazem parte das capacidades internas da empresa, e como se relacionam entre si e com 

outras empresas da mesma cadeia de negócios. 

 

Figura 4 – Componentes da cadeia de valor proposta por Porter. 

 
            Fonte: Porter, 1985. 

  

  

 A vantagem competitiva é um diferencial importante para uma empresa, quando ela 

utiliza, por exemplo, o menor custo possível em comparação aos seus concorrentes, 

proporcionando aos seus clientes uma diferença de valor. A gestão da cadeia de valor consiste 

em determinar quais são os pontos fortes e fracos da empresa, para orientar a sua estratégia 

competitiva no campo em que ela atua, sendo oportuno destacar neste momento também as 

estratégias genéricas propostas por Porter (1986), na figura abaixo. 
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Figura 5 – Três estratégias genéricas (PORTER, 1989, p. 10). 

 

         Fonte: Porter, 1989. 

 

 

 Na estratégia de liderança em custo, o tamanho do mercado e da empresa é geralmente 

importante para sua vantagem, e as fontes das vantagens de custos variam e dependem da 

estrutura da indústria. Na estratégia de liderança em diferenciação, a empresa deve buscar ser 

única no setor e se diferenciar nas dimensões que os compradores valorizam. Na estratégia de 

enfoque, a empresa deve determinar o segmento de mercado alvo com necessidades especiais, 

diferentes de outros segmentos de mercado (PORTER, 1989). 

 Outros autores têm a visão que são os recursos da organização a base para a formulação 

das estratégias. A aquisição de um conjunto de recursos relevantes, únicos e difíceis de imitar 

pode colocar a empresa em um estado consistente para o desenvolvimento de competências e, 

com isso, gerar vantagem competitiva (HOSKISSON et al., 2009; SANTOS; HEXEL, 2005). 

 Para Collins e Rukstad (2008), a vantagem competitiva pode ser percebida por meio de 

dois fatores que são considerados determinantes em um ambiente competitivo. O primeiro diz 

respeito à proposta de valor que os clientes percebem nos produtos e serviços, fator este que 

diferencia a empresa dos demais concorrentes. E o segundo está relacionado às atividades que 

são específicas da empresa e que permite a ela apresentar algo que é raro para o seu segmento 

de atuação. 

 Para Porter (1989), conforme já comentado acima, existem dois tipos de vantagens 

competitivas (a de baixo custo e a de diferenciação), que determinam três estratégias genéricas 

(liderança em custo, diferenciação e enfoque). O modelo Campos e Armas da Competição 
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apresenta 14 campos da competição para a empresa se diferenciar, que representam as possíveis 

estratégias de negócio. Porter (1989) propôs a cadeia de valor para analisar os fatores internos 

da empresa, enquanto o modelo Campos e Armas da Competição utiliza as armas da 

competição para representar os fatores internos da empresa, e que determinam a estratégia 

operacional. 

2.3.3 A visão baseada na indústria 

 

 Na segunda metade da década de 1970, Porter percebeu as mudanças no ambiente de 

negócios e começou a desenvolver o conceito de estratégia competitiva. Esse conceito, 

influenciado principalmente pela obra de Ansoff (1965), surgiu quando se percebeu a 

importância do ambiente externo para a empresa e o seu posicionamento competitivo nesse 

ambiente. 

 A visão baseada na indústria (Porter define indústria como um grupo de empresas que 

produzem produtos próximos umas das outras) analisa a relação entre uma empresa e o setor 

que ela atua, no sentido que ela busque uma posição competitiva dentro deste setor. Essa 

abordagem defende a visão de que as organizações precisam encontrar seu posicionamento 

competitivo por meio de suas escolhas estratégicas, que precisam procurar se defender das 

forças impostas pelo ambiente externo, influenciando-as a seu favor (PORTER, 1986). As 

escolhas estratégicas precisam levar em consideração dois aspectos, a atratividade da indústria 

e o posicionamento competitivo. Para o autor, o determinante fundamental da lucratividade de 

uma empresa é a atratividade do setor. O autor acredita que a estrutura industrial tem grande 

influência na determinação das regras competitivas, regras essas que devem ser observadas e 

compreendidas ao se analisar um setor ou as empresas que o compõem. 

 Ao analisar a competição sob o foco do posicionamento de uma determinada estrutura 

industrial, Porter (1986) argumenta que o principal objetivo de uma estratégia competitiva é 

buscar estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a 

concorrência da indústria. Quer se trate de uma indústria local ou internacional que produz 

produtos ou serviços, as regras da concorrência estão incluídas em cinco forças competitivas: 

1) ameaça de novos competidores; 2) ameaça de serviços ou produtos substitutos; 3) poder de 

negociação dos compradores; 4) poder de negociação dos fornecedores; 5) rivalidade entre as 

empresas existentes. Essas forças que determinam a rentabilidade da indústria estão 

representadas na Figura abaixo. 
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Figura 6 – As cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade da indústria. 

 

 

Fonte: Porter (1979). 

 

  

Essas cinco forças determinam o posicionamento da indústria e a intensidade da 

competição no setor, refletindo as ameaças e as oportunidades. 

 O pressuposto básico da proposta de Porter é que toda empresa que compete em um 

setor deve possuir uma estratégia competitiva formulada por um processo de planejamento 

envolvendo as atividades dos diversos departamentos da empresa. Portanto, por meio da análise 

das cinco forças competitivas, a empresa poderá encontrar uma posição melhor no mercado, 

identificando seus pontos fortes e fracos. 

 Dessa forma, a empresa tem condições de formular uma estratégia competitiva com 

ações ofensivas ou defensivas, obtendo assim um maior retorno do investimento, ou seja, uma 

vantagem competitiva para a empresa (PORTER, 1985). Para Porter a estratégia competitiva 

considera três entidades, a empresa, o mercado consumidor e os concorrentes. 

 No entanto, essa abordagem se concentra no ambiente competitivo (externo) sem dar a 

devida atenção ao ambiente organizacional (interno). Essa concentração no ambiente externo 

abriu espaço para que outros teóricos críticos iniciassem suas pesquisas e contribuições para os 

campos estratégicos e econômicos das organizações, como os métodos baseados em recursos. 
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 Por sua vez, o foco principal da abordagem da visão baseada em recursos (Resource 

Based View – RBV) é a análise de dois fatores: (i) a gestão dos recursos tangíveis e intangíveis; 

(ii) a heterogeneidade da empresa (BARNEY, 1991). 

 Contador (2018) fundiu as duas práticas anteriores em um só modelo, o CAC. A partir 

dele, fornece as condições necessárias para formular a estratégia competitiva de negócios, 

assim como Porter (1986), abrangendo o ambiente externo da empresa, e usa os recursos 

existentes no ambiente interno da empresa para definir a estratégia competitiva operacional, 

como sugere a RBV (BARNEY, 1991). 

 Alguns autores acreditam que a posição de mercado é o principal fator que afeta a 

vantagem competitiva de uma empresa (PORTER, 2008; BESANKO et al.). Contador (2008) 

propõe que a vantagem competitiva se deve à consideração da visão externa (representada por 

um conjunto de alguns dos 14 campos da competição e coadjuvantes), com a visão interna, 

representada por uma série de armas da competição para cada par produto/mercado. 

 Outras abordagens sobre posicionamento estratégico são utilizadas nesta pesquisa para 

compreender o processo de definição e determinação do posicionamento estratégico da 

organização. Mintzberg (2006) apontou que as estratégias de posicionamento podem se 

complementar quando são estabelecidas por um conjunto de estratégias representadas por cinco 

categorias. Essas cinco categorias incluem: (i) posicionar o negócio principal da empresa; (ii) 

distinguir o negócio principal da empresa; (iii) explicar o negócio principal da empresa; (iv) 

expandir o negócio principal da empresa; e (v) reconsiderar o negócio principal da empresa de 

acordo com a necessidade de consolidar sua estratégia de posicionamento. 

 De acordo com o posicionamento estratégico de Mintzberg (2006), o ajuste é 

considerado como um método de se posicionar no segmento de mercado após o lançamento do 

produto ou serviço. O autor ressalta ainda que, uma vez determinado o escopo, ele poderá 

garantir sua durabilidade e sustentabilidade. 

2.3.4 A visão baseada em recursos 

 

 

 Nas décadas de 1980 e 1990, surgiram opositores dos conceitos de Porter sobre sua 

visão em relação aos fatores externos. Muitos deles aderiram à visão baseada em recursos, RBV 

(Resource Based View) (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; PRAHALAD; HAMEL, 1990; 

WERNERFELT, 1984), cuja ênfase está nos fatores internos da empresa. 
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 Para Barney (1991), a empresa alcança vantagem competitiva sustentável ao 

implementar estratégias a partir da análise SWOT, que usa suas forças internas para responder 

às oportunidades do ambiente, eliminando ameaças externas e evitando as fraquezas internas. 

 O movimento teórico da RBV propõe que os recursos internos de uma empresa são 

fontes de vantagens competitivas (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1986, 1991). 

 A unidade de análise básica da RBV considera os recursos e as capacidades controladas 

pela empresa, incluindo todos os atributos tangíveis ou intangíveis que permitem à empresa 

definir e implementar estratégias (BARNEY; HESTERLY, 2004). 

 Para Penrose (1959), os recursos são importantes pelos serviços que podem fornecer, 

geralmente um único recurso pode fornecer vários serviços, dependendo de como este recurso 

está sendo utilizado. Estabelecer recursos considerados estratégicos não esgota a possibilidade 

de vantagem competitiva de uma empresa, pois a interação dos recursos e seus diversos usos 

trazem possibilidades ilimitadas. 

 O modelo de Campos e Armas da Competição CAC, consegue unificar dois conceitos 

que são diferentes. O primeiro é que a competitividade de uma empresa advém principalmente 

de sua posição no mercado (PORTER, 1985), e o segundo é que a competitividade decorre 

basicamente dos fatores internos da empresa (BARNEY, 1991). 

 O CAC possui a característica de ser menos restritivo que o modelo da RBV, quando 

reconhece que os recursos estão disponíveis para todas as empresas que atuam no mesmo setor, 

sendo que a diferença entre as empresas é representada pela intensidade do uso das armas da 

competição, que podem ser os recursos que ela utiliza ou as atividades desempenhadas. 

Portanto, o CAC integra estes dois conceitos que foram citados acima (CONTADOR, 2008). 

 Uma das ideias centrais do modelo da RBV, é evidenciar que a empresa terá uma 

vantagem competitiva sustentável através da gestão e do desenvolvimento efetivo dos seus 

recursos e capacidades. Um dos objetivos é questionar por que algumas empresas do mesmo 

segmento obtêm desempenho diferente das outras (PEREIRA; FORTE, 2008). E, nesse sentido, 

compreender a teoria da RBV ajudará a responder o problema de pesquisa desta dissertação, 

que já foi mencionado no capítulo anterior. 

 Conforme Barney (1991), para garantir uma vantagem competitiva sustentável a 

empresa precisa criar estratégias para desenvolver os seus recursos internos de forma que 

possam responder às necessidades do ambiente externo, eliminar ameaças externas e evitar o 

enfraquecimento da força interna da empresa. O autor confirma que a sustentabilidade da 

vantagem competitiva está relacionada à dificuldade de os recursos serem imitados pela 

concorrência. 
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 Já para Ribeiro, Scherer e Silva (2016), o sucesso da empresa está na heterogeneidade 

em manter os recursos não uniformes, evitando a facilidade de serem imitados pelos 

concorrentes. 

 Wernerfelt (1995) antecipou essa visão dos autores acima, e afirma que a RBV pode ser 

usada para mapear os recursos internos e entender quais são os de importância estratégica. O 

autor acredita que os recursos, capacidades e competências são indicadores poderosos e 

motores de alto desempenho. 

 Segundo Johnson, Scholes e Whittington (2011), os recursos de uma empresa podem 

ser tangíveis e intangíveis, divididos em quatro categorias: (1) recursos físicos; (2) recursos 

financeiros; (3) recursos humanos; e finalmente (4) o capital intelectual da empresa. Ainda 

conforme os autores, a RBV não considera apenas os recursos tangíveis e intangíveis em seu 

processo de desenvolvimento, mas também as competências essenciais, que são as habilidades, 

capacidades e competências utilizadas para a eficácia das suas atividades e processos. Na 

comparação com o CAC, essas competências essenciais seriam o mesmo que as armas 

relevantes. 

 Hamel e Prahalad (1995) consideram o conceito de competência essencial como fonte 

de vantagem competitiva para a empresa, “competência essencial é um conjunto de habilidades 

e tecnologias que permite a empresa oferecer um determinado benefício aos clientes”.  De 

acordo com os autores, para ser competência essencial ela precisa: i) criar valor que seja 

percebido pelo cliente; ii) ser difícil de ser copiada pelos concorrentes; e, iii) promover acesso 

a diferentes mercados. 

 Do ponto de vista da RBV, o excelente desempenho da empresa não é mais medido 

apenas pelas condições relativas às cinco forças competitivas de Porter, mas, sim, pela 

compreensão e gestão das próprias forças e fraquezas da empresa, ou seja, pelos seus recursos 

e suas capacidades (JUNGES; DALSOTO, 2017). 

 A análise das capacidades internas da organização para gerar vantagem competitiva 

utiliza um modelo denominado VRIO, que considera: Valor, Raridade, dificuldade de Imitação 

e Organização (BARNEY; HESTERLY, 2007; MEDEIROS JÚNIOR et al., 2009). Pela 

perspectiva do VRIO, um recurso é valioso quando consegue melhorar o desempenho da 

empresa. É raro quando se pode afirmar que possui características que poucas empresas 

possuem. É difícil de imitar quando os seus raros recursos não podem ser facilmente copiados 

pela concorrência. E quanto à organização, refere-se à capacidade que a empresa possui para 

utilizar os recursos que são raros, valiosos e difíceis de imitar (BARNEY, 1991; BARNEY; 

HESTERLY, 2007; JUNGES; DALSOTO, 2017). 
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 Finalizando, o desempenho organizacional é medido pela forma como o VRIO se 

desenvolve em termos de recursos, capacidades e competências, e como mantém uma vantagem 

competitiva para a empresa (BARNEY, 1991; BARNEY; HESTERLY, 2007; RICHARD et 

al., 2009). 

2.3.5 Alinhamento de estratégias 

 

 

 Existe uma confusão por parte de alguns autores em relação aos conceitos sobre 

alinhamento estratégico e alinhamento de estratégias, fazendo uso destas duas expressões como 

sinônimas, sem definir claramente o que cada uma representa (SÁTYRO; CONTADOR; 

FERREIRA, 2014). 

 Sátyro, Contador e Ferreira (2014) descrevem que o alinhamento de estratégias se refere 

ao alinhamento das várias estratégias adotadas pela empresa e confirmam que o conceito de 

alinhamento estratégico possui diferentes significados, o que não possibilita uma coesão e uma 

precisão conceitual. Para os autores, o alinhamento de estratégias vem da estreita integração 

entre a estratégia competitiva operacional e a estratégia competitiva da empresa. Portanto, uma 

vez formulada uma estratégia competitiva, ela precisa estar totalmente alinhada aos objetivos 

da empresa, desde seu foco no produto ou mercado, até as capacidades operacionais, recursos, 

cultura organizacional e gestão da empresa. 

 Também é possível fazer o alinhamento externo, por meio da formulação de estratégias 

de alinhamento da empresa ao ambiente externo, de forma a ajustar as estratégias aos recursos 

e processos internos da empresa (PRIETO; CARVALHO; FISCHMANN, 2009). 

 Prieto e Carvalho (2006) definem o alinhamento de estratégias como um mecanismo de 

ajuste da empresa ou um mecanismo que mobiliza os recursos organizacionais devido à 

interatividade inerente ao processo estratégico. Para os autores, o alinhamento das estratégias 

pode ser tratado a partir de três perspectivas: 1) Alinhamento externo, que é utilizado para 

ajustar os recursos da empresa ao ambiente competitivo. A implementação de estratégias neste 

ambiente é para se adaptar e explorar oportunidades ou ameaças externas que lhe são 

apresentadas; 2) Alinhamento interno, que envolve ajustar os recursos tangíveis e intangíveis 

da estratégia da empresa, ou seja, buscar consistência e consenso corporativo na tomada de 

decisão e implementação da estratégia, mas limitado apenas aos recursos existentes; 3) 
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Alinhamento integrado, que está empenhado em buscar uma maior coerência e coesão entre a 

organização, a estratégia e o ambiente externo, unificando a visão interna e externa.  

 Conforme Sátyro, Contador e Ferreira (2014), o primeiro modelo fundado no estrito 

conceito de alinhamento de estratégias competitivas foi o modelo de Campos e Armadas da 

Competição.  Este é um dos motivos de ele integrar este estudo. 

 Para Contador (2008), o CAC é baseado no alinhamento das armas da competição aos 

campos da competição escolhidos pela empresa. Um conjunto de armas da competição 

representam a estratégia competitiva operacional da empresa, enquanto um subconjunto dos 14 

campos da competição representa a estratégia competitiva de negócio da empresa. Com isso, a 

ideia de alinhamento da estratégia competitiva operacional à estratégia competitiva de negócio 

fica evidente. Esse alinhamento é expresso pela frase: “para a empresa ser competitiva, não há 

condição mais relevante do que ter alto desempenho apenas naquelas poucas armas que lhe dão 

vantagem competitiva nos campos da competição escolhidos para cada par produto/mercado” 

(CONTADOR, 2008). 

 Para comprovar essa tese, Contador (2008) criou algumas variáveis quantitativas no 

modelo de Campos e Armas da Competição CAC, dentre elas a variável foco das armas nos 

campos da competição, que corresponde à intensidade média das armas que proporcionam 

vantagem competitiva nos campos da competição selecionados pela empresa. Na média das 

pesquisas realizadas por Contador, a variável foco explica aproximadamente 79% da 

competitividade das empresas. Como o foco mede o alinhamento das armas (estratégia 

competitiva operacional) aos campos da competição (estratégia competitiva de negócio), 

Contador comprovou essa tese e a proposição de que esse alinhamento de estratégias é o 

principal responsável pela vantagem competitiva da empresa. 

 A expressão de alinhamento das armas da competição aos campos da competição pode 

sugerir que o modelo de Campos e Armas da Competição CAC, seja semelhante ao modelo 

BSC (Balanced Scorecard), de Kaplan e Norton (1992; 1993; 1996; 1997), que sugere o 

alinhamento das estratégias da organização e de suas unidades de negócios por meio de 

indicadores de desempenho. Mas o modelo de Campos e Armas da Competição CAC não 

utiliza indicadores de desempenho, porque a fonte da vantagem competitiva está nas armas da 

competição. Como as empresas atuam nas armas da competição, os indicadores de desempenho 

da empresa acabam refletindo as ações da empresa no aumento da intensidade das armas da 

competição. 
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2.3.6 A visão relacional 

 

 De acordo com Ritala e Ellonen (2010), a primeira teoria a usar explicitamente uma 

perspectiva relacional na vantagem competitiva foi desenvolvida por Dyer e Singh (1998), 

quando propuseram que os recursos-chave de uma empresa podem ultrapassar seus limites 

estando imersos nos recursos interorganizacionais, fazendo do relacionamento entre as 

empresas uma importante unidade de análise para o entendimento das vantagens competitivas. 

Os autores acreditam que, embora a busca por vantagem competitiva nas empresas e setores 

sempre tenha sido importante, o foco apenas nessas unidades de análise pode limitar o poder 

investigativo dos modelos utilizados para explicar o nível de lucratividade das empresas. 

 Conforme esses autores, existem quatro fontes potenciais para a origem dos ganhos 

relacionais: (1) investimento em ativos específicos para o relacionamento; (2) troca de 

conhecimento substancial, incluindo aquele que leva à aprendizagem comum; (3) combinação 

de recursos e competências complementares para criar em conjunto novos produtos, serviços 

ou tecnologias exclusivas; e (4) redução dos custos de transação proporcionado pelas alianças 

competitivas e pela melhoria do sistema de governança. 

 Estes autores definem ainda os ganhos relacionais como os lucros extraordinários 

produzidos conjuntamente nas relações de troca, que não podem ser produzidos por nenhuma 

empresa isoladamente, mas somente pelas características comuns específicas das parcerias ou 

alianças. 

 Para Barney (1991), além da obtenção de ganhos relacionais, também devem existir 

alguns mecanismos que preservem os ganhos relacionais além de sua obtenção, em que muitos 

dos quais estão relacionados às mesmas características que tornam os recursos impossíveis de 

serem imitados perfeitamente.  

 Balestrin, Verschoore e Perucia (2014) propuseram uma avaliação com pontos de vista 

estratégicos clássicos à luz da visão relacional por meio de evidências teóricas e empíricas, 

utilizando os conceitos identificados no Quadro abaixo para investigar ações coletivas entre as 

organizações. 
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Quadro 3 – As três perspectivas estratégicas à luz da visão relacional. 

 

          Fonte: Balestrin, Verschoore e Perucia (2014). 

 

 

 Apesar dos avanços dentro da organização, as empresas estão cada vez mais conscientes 

do papel das parcerias, alianças e redes na aquisição de novos conhecimentos e na aceleração 

de estratégias de pesquisa e desenvolvimento (LARSSON et al., 1998). Portanto, o contato com 

parceiros externos é importante para as organizações criarem seus próprios recursos baseados 

em conhecimento (DYER et al., 2018) e combiná-los com novas rotinas, processos e produtos 

(BUCKLEY et al., 2009; DYER; NOBEOKA, 2000). 
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: CAC e CAC-Redes  

 

 

 O modelo de Campos e Armas da Competição (CAC) é um modelo analógico, 

qualitativo e quantitativo que representa a maneira como as empresas competem entre si. Ele 

está baseado em duas visões da teoria da vantagem competitiva. A primeira visão parte do 

ponto de vista da Visão Baseada em Indústrias – VBI, este método defende serem os fatores da 

indústria e a orientação para o mercado os principais determinantes do desempenho empresarial 

(PORTER, 1986). A segunda é a Visão Baseada em Recursos – RBV, que defende ser o 

ambiente e os recursos internos da empresa os propulsores da vantagem competitiva (BARNEY 

et al., 2001, HOOPES et al., 2003). Existe também uma terceira perspectiva que consiste no 

alinhamento das estratégias competitivas operacionais às estratégias competitivas de negócio. 

 Contador (2008) propõe um modelo cientificamente corroborado, baseado na teoria da 

vantagem competitiva, que pode ser utilizado pelas empresas para orientar e melhorar sua 

competitividade. As pesquisas com esse modelo iniciaram nos anos 1990 e já alcançaram um 

nível de desenvolvimento significativo em vários setores econômicos. 

 O modelo CAC (CONTADOR, 2008) possui dois construtos centrais que descrevem as 

duas primeiras visões: campo da competição, que é relacionado à Visão Baseada na Indústria 

– VBI, e arma da competição, que é relacionada à Visão Baseada em Recursos – RBV. Campo 

da competição é o locus imaginário da disputa num mercado entre produtos ou entre empresas 

pela preferência do cliente, em que a empresa busca alcançar e manter vantagem competitiva, 

como preço e qualidade do produto, e representa um atributo do produto ou da empresa 

valorizado e de interesse do cliente. Arma da competição é qualquer atividade executada ou 

recurso administrado por um grupo de funcionários com atribuições homogêneas utilizados 

pela empresa para conquistar e/ou manter vantagem competitiva, como propaganda, tecnologia 

da informação, automação do processo produtivo, entre outros (CONTADOR, 2008).  

 Este modelo CAC possui sete variáveis quantitativas que medem, por exemplo, o grau 

de competitividade, o poderio competitivo da empresa, a intensidade da capacidade de uma 

arma em gerar vantagem competitiva e as relações entre as armas e os campos da competição. 

Para corroborar o CAC, Contador (2008) confirmou hipóteses estatísticas baseadas nas diversas 

variáveis em pesquisas detalhadas envolvendo 176 empresas de seis segmentos industriais e 

seis segmentos de serviços, de 1999 a 2007. 
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 O modelo de campo e armas da competição em redes de negócios (CAC-Redes), 

também é um modelo qualitativo e quantitativo que representa a concorrência entre empresas 

que operam em uma rede de negócios. O objetivo central é entender como essas empresas 

obtêm vantagem competitiva. Este modelo aplica-se apenas a redes de negócios onde há 

concorrência entre as empresas analisadas.  

 O CAC-Redes é baseado em quatro perspectivas, três das quais são do CAC e a quarta 

é a Relational View (DYER; SINGH, 1998). Essa visão defende que a rede da empresa e o 

relacionamento entre as empresas produzem uma vantagem competitiva. Simplificando, o 

CAC-Redes é o CAC acrescido dos vínculos econômicos, sociais e locacionais. 

 A maioria dos pesquisadores de rede de negócios se concentra no relacionamento entre 

os participantes, sem considerar as habilidades de negócios. No entanto, para estudar as 

vantagens competitivas das empresas que operam em redes de negócios, é necessário considerar 

suas capacidades. 

 Os modelos CAC e o CAC-Redes tentam representar a maneira como as empresas 

competem entre si, mas diferem em termos de sistemas de pesquisa. O sistema CAC considera 

as empresas e seus relacionamentos com empresas concorrentes e clientes. O sistema CAC-

Redes considera as empresas inseridas na rede de negócios e seus relacionamentos com  

empresas concorrentes, clientes, fornecedores e outros componentes da rede de negócios. 

3.1 O modelo de Campos e Armas da Competição – CAC  

  

 O modelo de Campos e Armas da Competição – CAC (CONTADOR, 2008) começou 

a ser desenvolvido no ano 2000, mas suas pesquisas começaram antes (CONTADOR, 1995a, 

1995b). Ele decorre de uma ideia simples: separar a chamada vantagem competitiva com base 

no interesse do cliente das que não são do seu interesse. O primeiro refere-se ao campo da 

competição, como por exemplo o preço e a qualidade, enquanto o segundo refere-se a armas da 

competição, como por exemplo a publicidade e a velocidade de produção. 

 Os interesses dos clientes são característicos do campo da competição: se houver 

interesse, haverá concorrência entre as empresas para obter suas preferências. As armas são 

habilidades organizacionais e os clientes não estão interessados nestas habilidades, somente as 

empresas, porque elas utilizam estas habilidades organizacionais para competirem no campo 

da competição. 
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3.1.1 O que é o CAC 

 

 O CAC é um modelo quantitativo e qualitativo que representa como as empresas 

competem entre si. No CAC a estratégia competitiva de negócios da empresa é geralmente 

representada por um ou dois campos da competição, e um ou dois campos coadjuvantes, 

enquanto a estratégia operacional é representada por um conjunto de armas da competição com 

suas respectivas intensidades. O CAC tem uma ideia central que o orienta: 

 
Para a empresa ser competitiva, não há condição mais relevante do que ter alto desempenho 

apenas naquelas poucas armas que lhe dão vantagem competitiva nos campos da competição 

escolhidos para cada par produto/mercado (CONTADOR, 2008). 
 

 Essa ideia central foi chamada de tese por Contador (2008), exatamente para 

caracterizar a necessidade de ser comprovada para que o modelo fosse corroborado.  

 

3.1.2 Campos da competição e estratégia competitiva de negócio  

 

 

 Para Contador (2008), Campo da competição é: a) o locus imaginário da disputa num 

mercado entre produtos ou entre empresas pela preferência do cliente, em que a empresa busca 

alcançar e manter vantagem competitiva, como preço e qualidade do produto; b) representa um 

atributo do produto ou da empresa valorizado e de interesse do cliente; c) os campos da 

competição retratam as 14 possíveis estratégias competitivas de negócio básicas (além de suas 

inúmeras combinações) e representam a estratégia de posicionamento do produto no mercado; 

d) pela escolha de diferentes campos da competição, as empresas se diferenciam entre si quanto 

às características dos produtos e/ou quanto às da própria empresa; e) os 14 campos da 

competição são agrupados em cinco macrocampos.  

 São 14 os campos da competição, ou seja, há 14 maneiras básicas (além de suas 

inúmeras combinações) de a empresa se diferenciar. A configuração dos campos da competição 

representa os 14 campos agregados em cinco macrocampos (CONTADOR, 2008): 

Competição em preço: 1) em preço propriamente dito; 2) em condições de pagamento; e 3) 

em prêmio e/ou promoção;  

Competição em produto (bem ou serviço): 4) em projeto do produto; 5) em qualidade do 

produto; e 6) em diversidade de produtos;  



 

 

 

57 

 

Competição em atendimento: 7) em acesso ao atendimento; 8) em projeto do atendimento; e 

9) em qualidade do atendimento;  

Competição em prazo: 10) em prazo de entrega do produto; e 11) em prazo de atendimento;  

Competição em imagem: 12) do produto e da marca; 13) de empresa confiável; e 14) em 

responsabilidade social. 

 Além do campo da competição, há, também, o campo coadjuvante. O campo da 

competição é o campo no qual a empresa vai efetivamente criar ou manter vantagem 

competitiva. O campo coadjuvante é o campo que complementa a estratégia competitiva de 

negócio da empresa. É um campo auxiliar, mas não um campo da competição – nele, a empresa 

não compete, mas ele contribui para o alcance e a manutenção das suas vantagens competitivas 

(CONTADOR, 2008).  

 Os campos da competição descrevem as possíveis estratégias competitivas de negócio. 

Portanto, a formulação da estratégia competitiva de negócio está fundamentada basicamente na 

definição do par produto/mercado e na seleção dos campos da competição para cada par 

produto/mercado. De maneira geral, os campos da competição representam a estratégia de 

posicionamento do produto no mercado. 

 É importante destacar que a competição em um campo só dará à empresa uma vantagem 

competitiva se o cliente ou consumidor reconhecer que as características do produto ou da 

empresa são superiores às da empresa concorrente. 

3.1.3 Armas da competição e estratégia competitiva operacional  

 

 Para Contador 2008, arma é qualquer atividade executada ou recurso administrado por 

um grupo de funcionários da empresa com atribuições homogêneas, e arma da competição é 

qualquer atividade executada ou recurso administrado por um grupo de funcionários com 

atribuições homogêneas utilizado pela empresa para conquistar e/ou manter vantagem 

competitiva. É por meio de sua atuação sobre as armas da competição que a empresa 

proporciona efetividade competitiva a seus produtos no campo escolhido para competir em 

cada mercado. 

 As armas da competição retratam as estratégias competitivas operacionais da empresa. 

Isso significa que formular as estratégias competitivas operacionais é definir as ações que a 

empresa deve realizar sobre cada arma. 
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 As armas e as armas da competição são classificadas segundo sua natureza em: armas 

de produção, de atendimento, de planejamento e de apoio, conforme mostra a figura abaixo. 

Esse é o critério adotado no Apêndice do livro de Contador (2008, pp. 563-581). 

 

Figura 7 – Modelo das atividades da empresa. 

 

Fonte: Contador (2008). 

  

 Uma arma para ser da competição precisa ter as seguintes características: 1) ser uma 

atividade das mais importantes de uma área administrativa, ser uma das realizadas mais 

frequentemente e/ou ser uma das mais onerosas em termos de pessoas e equipamentos; 2) ser 

um dos recursos mais importantes de uma área administrativa, ser um dos utilizados mais 

frequentemente e/ou ser um dos mais onerosos em termos financeiros; 3) ser uma arma 

importante que o setor não utiliza, mas deveria; e 4) possuir conteúdo estratégico, ou seja, que 

possa propiciar vantagem competitiva a uma empresa (CONTADOR, 2008, p. 88). 

 Após a determinação das armas da competição da empresa, elas são classificadas 

segundo sua relevância para a obtenção de vantagens competitivas no campo da competição ou 

no coadjuvante escolhido pela empresa em: armas relevantes, semirrelevantes e irrelevantes 

para cada campo da competição, conforme definições no item 3.3.3.  

3.1.4 Armas da cooperação 

 

 Ao analisar as estratégias competitivas das empresas, pode-se descobrir que, apesar de 

competirem entre si, elas também cooperam entre si por um interesse comum. A relação de 

cooperação pode ser estabelecida pelas empresas com os fornecedores, instituições de 

pesquisas, concorrentes, órgãos públicos, entre outros. A empresa detém o controle dos seus 
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recursos, podendo utilizado em conjunto com os seus stakeholders (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2016; OLAVE; AMATO, 2005). 

 A arma da cooperação é a atividade executada ou o recurso utilizado pela empresa para 

atuar juntamente com as outras, com a finalidade de obter benefícios comuns, como cooperação 

para desenvolvimento de tecnologia de processo, cooperação para compra de materiais 

(CONTADOR, 2008). 

 Geralmente, as empresas cooperam com os concorrentes em atividades ou recursos que 

não comprometem sua vantagem competitiva em um de seus campos. As organizações líderes 

podem promover cooperação, como, por exemplo, o caso da “Terceira Itália”. A experiência 

com os melhores resultados foi a que teve cooperação e coordenação realizada por grandes 

empresas centrais (LAZERSON; LORENZONI, 2014). 

3.1.5 Alvos das armas  

 

 Existe campo da competição e arma da competição, porém o modelo CAC possui um 

terceiro elemento que é o alvo da arma. O campo da competição interessa ao consumidor, 

enquanto a arma por definição é uma atividade ou um recurso da empresa, que serve para 

competir em mais de um campo, mas com objetivo diferente. Ou seja, a arma deve ter objetivo 

diferente conforme o campo da competição. 

 Assim, para o CAC, o objetivo de uma arma é denominado de alvo da arma. O alvo da 

arma é determinado pelo campo da competição, como mostra o Quadro abaixo. O alvo da arma 

é o elo de ligação entre um campo da competição e as armas utilizadas. Uma mesma arma serve 

para competir em mais de um campo, mas terá alvos diferentes. Para competir em um campo, 

são necessárias várias armas da competição, que terão idêntico alvo. As armas da competição 

da empresa devem mirar o alvo associado ao campo da competição escolhido pela empresa 

(CONTADOR, 2008). 
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Quadro 4 – Alvos das armas associados a cada campo da competição 

 

3.1.6 O modelo conceitual  

 

 Para entender melhor o modelo CAC, é preciso compreender as inter-relações entre 

campos, armas e alvos. A Figura abaixo ilustra como as três entidades do CAC se inter-

relacionam. 

Figura 8 – Modelo conceitual de Campos e Armas da Competição CAC. 
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Para esclarecer os conceitos ilustrados na Figura acima, por exemplo, se a empresa 

decidir competir em preço, ela precisa operar com alta produtividade no processo de produção, 

e, portanto, a arma programação da produção deve ter como alvo aumentar a produtividade. Se 

a empresa decidir competir em prazo de entrega, ela precisa operar com alta velocidade no 

processo de produção, e, portanto, a programação da produção deve ter como alvo aumentar a 

velocidade. Note que, em cada um desses exemplos, a empresa utiliza a mesma arma 

(programação da produção) com alvos diferentes. 

 O Grau de Competitividade, que aparece na última coluna da Figura acima, é a variável 

dependente que as empresas buscam aumentar. Sua posição mostra o encadeamento das 

entidades (armas da competição ➔ alvos das armas ➔ campos da competição), cujo objetivo 

é aumentar os indicadores de resultados, que medem o Grau de Competitividade da empresa.  

 Quando a empresa formula sua estratégia competitiva de negócio, definindo quais são 

os campos da competição que ela irá atuar, os alvos das armas já são definidos 

automaticamente. E o alvo da arma passa a ser o objetivo que a arma deve atingir. Se a 

sequência da Figura acima for bem aplicada, a empresa irá aumentar o seu Grau de 

Competitividade. 

 O modelo CAC é muito claro: a empresa deve agir sobre as armas da competição, não 

sobre os indicadores de desempenho, porque esses indicadores refletirão os efeitos dessas ações 

e mudarão conforme as ações executadas nas armas da competição. 

3.1.7 A tese do CAC  

 

 O modelo CAC foi construído com um pensamento central que procura fornecer o 

caminho para a empresa ser competitiva, que precisava ser corroborado – por isso foi 

denominado tese. Para corroborá-lo, Contador (2008, pp. 127-154) realizou de 1999 a 2007 

pesquisas em empresas dos mais diversos segmentos econômicos. 

 A tese do CAC é assim enunciada: “para a empresa ser competitiva, não há condição 

mais relevante do que ter alto desempenho apenas naquelas poucas armas que lhe dão vantagem 

competitiva nos campos da competição escolhidos para cada par produto/mercado” 

(CONTADOR, 2008). 
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3.1.8 As variáveis quantitativas 

 

 Para poder corroborar a tese de forma quantitativa, Contador (2008) criou cinco 

variáveis quantitativas: grau de competitividade, intensidade da arma, intensidade média das 

armas, foco e dispersão, que também são utilizadas para a formulação das estratégias 

competitivas. 

Grau de Competitividade: no modelo CAC, esta é a variável que mede a competitividade da 

empresa. Para o CAC, uma empresa competitiva é capaz de obter resultado sustentável superior 

ao das concorrentes, medido por um indicador de crescimento de mercado e assegurada uma 

rentabilidade satisfatória. Neste caso, a empresa mais competitiva é aquela que possui grau de 

competitividade maior que o de uma concorrente. 

Intensidade da Arma: é a intensidade com que a arma é utilizada pela empresa, avaliada em 

cinco níveis, com domínio entre 1 e 5. A intensidade 5 corresponde à atividade executada no 

nível máximo ou aos recursos mais avançados e atualizados. A intensidade 1 corresponde à 

atividade no estado mais simples. 

Intensidade Média das Armas: é a média aritmética da intensidade de todas as armas da 

empresa, variável contínua, com domínio entre 1 e 5. 

Foco: é a variável que mede a aplicação de esforços nas armas que proporcionam vantagem 

competitiva no campo escolhido para competir, chamadas pelo CAC de armas relevantes. É 

uma variável contínua, com domínio entre 0 e 1.  

Dispersão: é a variável que mede a aplicação de esforços nas armas que não proporcionam 

vantagem competitiva no campo escolhido para competir, chamadas pelo CAC de armas 

irrelevantes que são o oposto do foco. 

 As últimas três variáveis são chamadas de variáveis fundamentais e são calculas a partir 

do questionário respondido pela empresa pesquisada. O procedimento é composto por quatro 

etapas: (1) determinação do conjunto de armas da competição da empresa; (2) classificação das 

armas de acordo com sua relevância em armas relevantes, semirrelevantes e irrelevantes; (3) 

avaliação da intensidade das armas; e (4) cálculo das variáveis intensidade média das armas, 

foco e dispersão. O método de cálculo das variáveis intensidade média das armas, foco e 

dispersão proposto por Contador (2008, pp. 117-121) é muito simples, pois é facilitado pelo 

uso de uma planilha de Excel. A Tabela abaixo serve para ilustrá-lo. 
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Tabela 3 – Planilha de cálculo dos valores do foco e dispersão das armas. 

 

        Fonte: Autor. 

 

 Nas duas colunas à esquerda da Tabela acima, estão numeradas e relacionadas as armas 

da competição da empresa pesquisada. Na terceira e quarta coluna, intituladas Relevante e 

Irrelevante, estão indicadas, por um par de números 1 e 0, as armas relevantes, semirrelevantes 

e irrelevantes. O par (1; 0) indica que a respectiva arma é relevante – o número 1 significa que 

ela contribui para o foco, e o número 0, que não gera dispersão. O par (0; 0) indica que a 

respectiva arma é semirrelevante, evidenciando que ela não contribui para o foco nem para a 

dispersão. O par (0; 1) indica que a respectiva arma é irrelevante – o número 1 significa que ela 

gera dispersão, e o número 0, que não contribui para o foco.  

 Para ser possível corroborar a tese de forma quantitativa, Contador (2008, pp. 113-121) 

criou as cinco variáveis quantitativas descritas acima. A hipótese que corroboraria à tese seria 

a existência de forte correlação entre o foco (que corresponde à média da intensidade das armas 

relevantes) e o grau de competitividade das empresas de uma amostra. 

 Contador (2008, pp. 127-147) relata 12 pesquisas realizadas em profundidade, entre 

1999 e 2007 para fundamentar dissertações de mestrado, em 176 empresas de seis variados 

segmentos industriais e seis de serviços, nas quais foram obtidos, na média dessas pesquisas, 

os seguintes coeficientes de correlação de Pearson (r) entre o grau de competitividade e as 

variáveis foco (0,890) e intensidade média das armas (0,669), não tendo sido encontrada 

correlação entre o grau de competitividade com a dispersão. O quadrado desse coeficiente, 

conhecido como coeficiente de explicação, resulta em (0,792) e (0,448), o que significa que, 

em média, o foco explica 79,2% da competitividade das empresas que integraram as 12 

pesquisas e a intensidade média das armas, 44,8%. Como na variável intensidade média das 

armas há armas relevantes, que têm forte correlação com grau de competitividade, e as armas 



 

 

 

64 

 

irrelevantes, que não têm correlação, conclui-se que as responsáveis pelo valor 44,8% são as 

armas relevantes, que geram foco.  

 Como as pesquisas nas empresas foram tratadas estatisticamente, foi possível verificar 

que é de 98% a probabilidade de o foco ser a variável que melhor explica a competitividade 

das empresas. Ou seja, em 98% dos casos, o foco explica a razão de uma empresa ser mais 

competitiva que outra.  

 As pesquisas também concluíram que o tamanho da empresa não influencia sua 

competitividade, ou seja, somente algumas vezes a empresa maior é a mais competitiva. 

3.1.9 Justificativa do uso do CAC para fundamentar o CAC-Redes 

 

 A principal razão que justifica o uso do CAC-Redes é que ele tem como base o modelo 

CAC, que, segundo Sátyro et al. (2017), é o modelo mais completo que existe para formulação 

da estratégia competitiva. 

 O artigo, intitulado Process of strategy formulation for sustainable environmental 

development: Basic model, publicado no vol. 166 do Journal of Cleaner Production, adota o 

modelo de Campos e Armas da Competição (CAC) para desenvolver o processo. Para justificar 

a adoção do CAC como referencial teórico de sua tese de doutoramento, Walter Sátyro 

pesquisou os modelos de estratégia existentes e identificou 14, agregados em dez perspectivas 

e concluiu que o CAC é mais completo do que os outros 14 modelos (tabelas abaixo do artigo).  
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Tabela 4 – Strategy perspectives used in the selected papers. 

Perspective Papers 

Stakeholder 

(1) Heikkurinen and Bonnedahl (2013) 

(2) Law and Gunasekaran (2012) 

(3) Oertwig et al. (2015) 

(4) Székely and Knirsh (2005) 

RBV Contingent (RBV-C) 
(5) Wahyuni and Ratnatunga (2015) 

(6) Aragón-Correa and Sharma (2003) 

Strategy as Practice (SAP) (7) Egels-Zandén and Rosén (2015) 

Balanced Score Card (BSC) (8) Sánchez (2015) 

Sustainable Value Method (SVM) (9) Henriques and Catarino (2015) 

Enterprise Risk Management (ERM) (10) Subramaniam et al. (2015) 

System Dynamics (SD) (11) Marshall and Brown (2003) 

Sustainable Control System (SCS) (12) Gond et al. (2012) 

Dynamic Capacity (DC) (13) Eisenhardt and Martin (2000) 

MPL Foresight (MPLf) (14) Destatte (2010) 

Fields and Weapons of the Competition (CAC) (15) Contador (2008) 

 

           Fonte: Sátyro et al. (2017). 

 

 

Tabela 5 – Comparison among the strategy formulations of the 14 selected papers and those of CAC. 

 

Analysis Protocol 

(Factors of the strategy 

formulation) 

 Bases of strategy perspectives  

 Stakeholder RBV-C Other perspectives used CAC 
Paper 

No.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  Show to 

understand the 

competitive 

context? 

                

 Evaluate:                 

2 Opportunities?                 

3    Threats?                 

4 Risks?                 

5 
Take into account 

the customers? 

                

6 
Take into account 

the competitors? 

                

7 
Evaluate the 

resources of the 

company to win 

and / or maintain 

competitive 

advantage? 

                

8 Formulate 

alternatives of 

competitive 

strategy? 
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9 Check the 

consistency of 

business 

competitive 

strategy 

formulated? 

                

10 Evaluate the 

outputs to check 

process and 

strategy? 

                

*The paper number is in reference to Table 2. 

  Fonte: Sátyro et al. (2017). 

  

 Contador (2008) observa que, além de ser o CAC um modelo completo, e 

consequentemente o CAC-Redes também, o que justifica seu uso são suas vantagens em relação 

a outros modelos, quais sejam:  

1ª Considerar simultaneamente competências das empresas e seus vínculos sociais e 

econômicos com os demais componentes da rede (as teorias de rede consideram quase que 

exclusivamente as relações entre os componentes); 

2ª Incluir vínculos locacionais para representar a influência do território físico onde está 

localizada a empresa (nenhum outro modelo considera esses vínculos); 

3ª Conceber os conceitos de competitividade e vantagem competitiva na forma de um modelo 

analógico que representa a maneira de as empresas competirem; 

4ª Dispor de metodologia quantitativa que seja capaz de quantificar o posicionamento 

competitivo da empresa, a fim de minimizar as incertezas e aumentar a probabilidade da adoção 

de estratégias que venham a ter sucesso; 

5ª Explicitar todas as possíveis estratégias competitivas de negócio, representadas pelos 14 

campos da competição;  

6ª Possuir um pensamento central forte, expresso pela sua tese, que orienta com segurança os 

vários processos para análise da competitividade e formulação da estratégia competitiva;  

7ª Gerar estratégias competitivas operacional e relacional perfeitamente alinhadas às de 

negócio; 

8ª Selecionar, dentro do cipoal de conceitos e técnicas, o que é relevante e essencial para dotar 

a empresa dos fundamentos necessários à formulação da estratégia (os quatro passos iniciais 

do processo de formulação da estratégia competitiva);  

9ª Ser de fácil entendimento e de aplicação, pois os conceitos são mais palpáveis por estarem 

baseados em analogias; e 

10ª Possuir um método passo-a passo que mostra exatamente o ‘como fazer’. 
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Por outro lado, não se pode deixar de mencionar suas desvantagens:  

1ª Ser mais complexo que os outros modelos por considerar simultaneamente as competências 

das empresas e seus vínculos sociais e econômicos com os demais componentes da rede e seus 

vínculos com o território físico; e 

2ª Possuir alguns passos trabalhosos, como a descrição das intensidades 1 e 5 das armas e dos 

vínculos e a construção da matriz de priorização das armas e vínculos para identificação das 

armas e vínculos relevantes, mas que pode ser substituída pelo método expedito. 

3.2 O modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a redes de negócio – CAC-

Redes 

 

 O modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a redes de negócio (CAC-

Redes) representa a competição entre empresas que operam em uma rede de negócio. Seu 

objetivo principal é entender como essas empresas obtêm vantagem competitiva. Aplica-se 

apenas a redes de negócios em que há concorrência entre as empresas. 

 O CAC-Redes é fundamentado em quatro perspectivas, as três do CAC (I/O, RBV e 

alinhamento estratégico) acrescidas da Visão Relacional (DYER; SINGH, 1998), que defende 

serem a rede da empresa e as relações interempresariais geradoras de vantagem competitiva. 

Esta quarta perspectiva é refletida pelo constructo vínculo da competição (CONTADOR, 

2018). 

 Ambos os modelos tentam representar a maneira como as empresas competem entre si, 

mas os sistemas estudados são diferentes. O CAC considera as empresas e seus relacionamentos 

com empresas concorrentes e com os clientes, O CAC-Redes considera as empresas inseridas 

em uma rede de negócios e seus relacionamentos com empresas concorrentes, clientes, 

fornecedores e outros componentes da rede de negócios. 

3.2.1 A rede de negócios objeto de estudo do CAC-Redes 
 

 

 Os sistemas estudados pelo modelo CAC incluem as empresas que competem entre si 

e os clientes em um microambiente que está inserido em um macroambiente e seus principais 

componentes, mostrados na Figura abaixo. 

 



 

 

 

68 

 

Figura 9 – Sistema objeto do CAC. 

 

 

Fonte: Contador, 2018. 

 

 

 O modelo CAC-Redes tem interesse em estudar a concorrência entre empresas de um 

mesmo segmento econômico que operam em uma mesma rede de negócios.  

 Como os limites de um sistema e seus subsistemas apropriados são determinados pelo 

interesse do estudo (O’SHAUGHNESSY, 1966), o sistema estudado pelo CAC-Redes, 

mostrado nas Figuras abaixo, é constituído: a) pelas empresas que concorrem entre si para 

conquistar a preferência do cliente; b) pelos clientes; c) pelos fornecedores de primeiro nível, 

instituições de pesquisa e de fomento, associações de classe (sindicatos patronal e laboral), 

ONGs, organismos governamentais e outros que possam apresentar interesse; d) pelos 

elementos do território físico; e) pelos vínculos econômicos e sociais que estabelecem 

interações entre as empresas concorrentes, e delas com seus clientes, com seus fornecedores, 

com os demais componentes do seu microambiente; e f) pelos vínculos locacionais que 

estabelecem interações com os elementos do território físico. Além desses componentes, o 

CAC-Redes considera a influência do microambiente e do macroambiente das empresas 

(CONTADOR, 2018). 

As Figuras 10, 11, 12 e 13 mostram várias configurações da rede de negócio objeto do 

CAC-Redes. 
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Figura 10 – Sistema objeto do CAC-Redes. 

 

Sistema Objeto do CAC-Redes

• Político
• Legal
• Macroeconômico 

(juros, câmbio, 
inflação, PIB, etc.)

• Social
• Cultural
• Demográfico
• Governamental
• Educacional

Macroambiente

• Tecnológico
• Estrutural da 

Indústria
• Estrutural 

urbano
• Ecológico
• Logístico
• Mão de Obra

Microambiente

E1

E

En

E2

Clientes

Legenda:

Sistema CAC-Redes

TL      =  vínculos com território local
=   vínculos econômicos e sociais

C1

IP

AF

Ban

Sind

ONG

Gov

AC

F2

Fn
F3

F1

AF     =  Agências de Fomento
ONG = ONGs
Sind = Sindicatos patronais e laboriais
Gov = Órgãos Governamentais
AC = Associações de Classe
Ban   = Bancos

E  =  Empresa em estudo
Ei =  Empresas concorrentes
Fi =  Fornecedores
Ci = Clientes
IP  =   Institutos de Pesquisa

TL1

TL2

TL

TLn

C2

Cn

 

Fonte: Contador, 2018. 

 

Figura 11 – Sistema geral para construção do CAC-Redes. 

 

 

Fonte: Contador, 2018. 
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Figura 12 – Sistema geral para construção do CAC-Redes 

(desenho simplificado da Fig.10b) 
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Sistema  para  construção  do  CAC-Redes

Ei =  Empresas concorrentes
Fi =  Fornecedores
Ci =  Clientes
IP  =   Institutos de Pesquisa
AF =  Agências de Fomento

ONG = ONGs
Ban   =  Bancos
AC     =  Associações de Classe
Sind =  Sindicatos patronais e laboriais
Gov =  Órgãos Governamentais
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Tecnológico
Estrutural da Indústria
Estrutural urbano
Ecológico
Logístico
Mão de Obra

TL      =  vínculos com território local
=   vínculos econômicos e sociais

 

Fonte: Contador, 2018. 

 

Figura 13 – Sistema geral para construção do CAC-Redes. 

(Igual Fig.11, mas representando uma rede mais  

provável de ser encontrada) 
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=   vínculos econômicos e sociais

 
Fonte: Contador, 2018. 
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 De forma simplificada, o CAC-Redes é o CAC acrescido dos vínculos que são de três 

naturezas: a) econômicos (relacionados aos recursos e capacidades dos fornecedores e dos 

demais componentes e relacionados às necessidades, preferências e anseios dos seus clientes); 

b) sociais (de confiança, comprometimento e cooperação) entre todos os componentes; e c) 

locacionais (relacionados aos elementos do território físico) (CONTADOR, 2018). 

3.2.2 Fundamentação teórica do CAC-Redes 

 

 O modelo Campos e Armas da Competição aplicado a redes de negócios (CAC-Redes) 

é um modelo analógico, qualitativo e quantitativo que representa a competição entre empresas 

que operam em uma rede de negócios. Seu objetivo principal é entender como essas empresas 

obtêm vantagem competitiva. 

 Essencialmente, as teorias de rede consideram apenas o relacionamento entre os 

componentes da rede, e somente isso não suporta o desenvolvimento do CAC-Redes. Já a teoria 

dos sistemas considera os recursos das empresas que compõem a rede e os relacionamentos 

entre esses componentes. Portanto, a teoria dos sistemas é uma teoria que suporta o CAC-

Redes, especialmente porque a teoria dos sistemas é a base da teoria dos grafos e da teoria das 

redes, sendo que estas últimas incluem a visão relacional (DYER; SINGH, 1998). 

 A teoria dos sistemas, por si só, também não é suficiente para estudar a competição 

entre empresas pertencentes à mesma rede, sendo necessária a teoria das vantagens 

competitivas. Como o CAC é um modelo já corroborado da teoria de vantagem competitiva, 

ele substitui o uso dessa teoria. Portanto, o CAC-Redes usa o CAC para estudar as funções e 

os recursos internos da empresa e a teoria dos sistemas para estudar o relacionamento entre a 

empresa e outras organizações que compõem a rede de negócios. 

 Com a teoria dos sistemas é possível entender a estrutura da rede, o relacionamento 

entre os componentes da rede de negócios e seus construtos qualitativos, e ela consubstancia o 

pensamento sistêmico orientador do CAC-Redes. 

 Já a teoria dos grafos suporta o construto quantitativo, e complementando com o estudo 

de rede, rede de negócios e visão relacional, é possível compreender a estrutura e o 

funcionamento das redes de negócio. 
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 Como o objetivo da CAC-Redes é estudar a competição entre as empresas que operam 

em uma rede de negócios, é necessário entender também as teorias econômicas da escassez de 

recursos e dos custos de transação, que são as principais teorias econômicas do CAC-Redes e 

que justificam as vantagens econômicas alcançadas pelas empresas quando operam em redes 

de negócio. Os vínculos econômicos da CAC-Redes são baseados nessas duas teorias. 

 No entanto, o CAC-Redes também inclui vínculos sociais de confiança, 

comprometimento e cooperação, bem como vínculos locacionais relacionados à localização da 

empresa. 

 Seguem as definições das teorias que suportam o CAC-Redes como a teoria dos 

sistemas e a teoria dos grafos. 

3.2.3 Teoria dos sistemas 

  

 O CAC-Redes está baseado no CAC e na teoria dos sistemas. A razão para escolher a 

teoria dos sistemas para suportar o CAC-Redes, se dá pelo fato de a teoria de rede se concentrar 

apenas nas relações entre os componentes da rede. No entanto, para o estudo da competitividade 

entre as empresas, é fundamental considerar as competências que estão dentro das empresas, o 

que não é captado pelas teorias de rede, mas sim pela teoria dos sistemas. 

 Karl Ludwig von Bertalanffy foi o criador da teoria geral dos sistemas (TGS). Sua 

definição é a seguinte: “sistema se define como um complexo de elementos em interação, 

interação essa de natureza ordenada (não fortuita)” (VON BERTALANFFY, 1976).  

 Existem muitos enfoques (abordagens ou métodos) para se estudar um sistema: 

pesquisa operacional (como programação linear, programação não linear), computação, 

simulação, teoria dos conjuntos, teoria dos grafos, teoria das redes, cibernética, teoria da 

informação, teoria dos autômatos, teoria dos jogos, teoria da decisão, teoria das filas (VON 

BERTALANFFY, 1973, pp. 38-43). 

 Uma das características dos sistemas é a interdisciplinaridade, que pode ser usada para 

fenômenos investigados nos diversos ramos tradicionais da pesquisa científica (VON 

BERTALANFFY, 1976, p. 1). Esta característica contribuiu para a adoção da Teoria dos 

Sistemas, aliada ao CAC, para fundamentar o CAC-Redes, pois ela é mais abrangente do que 

as teorias de redes. 
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 O’Shaughnessy (1966) acrescenta à definição de von Bertalanffy a necessidade de uma 

função ou um objetivo e define: “sistema é um conjunto de partes independentes que formam 

um todo uniforme, efetuando uma determinada função”. Essencialmente, essas partes devem 

ser interdependentes ou terem funções ligadas entre si. Uma grande quantidade de componentes 

pode formar um “todo”, não, porém, necessariamente em sistema, a menos que estejam 

organizadas para formar uma máquina. Para compreender como um sistema executa sua 

função, é interessante saber como todas suas partes estão relacionadas entre si e como o sistema 

se associa ao sistema maior que constitui seu ambiente. (O’SHAUGHNESSY, 1966). 

 Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que 

interagem com objetivos comuns formando um todo, e onde cada um dos elementos 

componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o 

resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Qualquer 

conjunto de partes unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre 

as partes e o comportamento do todo sejam o foco de atenção (ALVAREZ, 1990, p. 16). 

 Para Oliveira (2002), sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes 

que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam 

determinada função. 

 Os sistemas apresentam ainda entrada e saída (input e output), respectivamente. Cada 

sistema é alimentado por determinados tipos de entradas e essas entradas sofrem 

transformações em seu interior e, posteriormente, são enviadas para fora, isso constitui a saída 

ou o output, portanto, toda entrada corresponde a um tipo de saída. 

 

Praticamente, a totalidade dos sistemas que interessam ao geógrafo não atua de modo 

isolado, mas funciona dentro de um ambiente e faz parte de um universo maior. Esse 

conjunto maior, no qual se encontra inserido o sistema particular que se está 

estudando, pode ser denominado de universo, o qual compreende o conjunto de todos 

os fenômenos e eventos que, através de suas mudanças e dinamismo, apresentam 

repercussões no sistema focalizado, e também de todos os fenômenos e eventos que 

sofrem alterações e mudanças por causa do comportamento do referido sistema 

particular. (CHRISTOFOLETTI, 1979, p. 3). 

 

 

 Segundo Kruglianskas e Giovannini (2004), as organizações são vistas como um 

sistema aberto para a troca de recursos e informações com o meio ambiente. O sistema encontra 

recursos e informações no ambiente externo, os processa de acordo com seus objetivos e, em 

seguida, retorna os recursos e as informações ao ambiente. O conceito de sistema também inclui 
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o conceito de que, dependendo da interação entre seus agentes e recursos, o todo é diferente da 

soma simples das partes. 

 O CAC e o CAC-Redes são sistemas abertos e podem ser centralizados ou 

descentralizados, dependendo do objetivo do estudo. Serão descentralizados quando os estudos 

são aplicados a competitividade considerando todas as empresas envolvidas, e serão 

centralizados quando aplicados à formulação da sua estratégia competitiva de uma única 

empresa. 

3.2.4 Teoria dos grafos 

  

 A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda a relação entre objetos de um 

determinado conjunto, sendo um assunto antigo, mas com muitas aplicações no cotidiano. Foi 

proposto pelo matemático suíço Leonhard Euler no século XVIII, que utilizou os grafos para 

resolver o problema das chamadas “Sete Pontes de Königsberg”. Depois de resolver o 

problema, ele provou que era impossível ter um caminho contínuo através de cada uma das sete 

pontes, criando assim o “grafo euleriano”. (WILSON, 1994). 

 O desenvolvimento da teoria dos grafos foi impulsionado pela utilização em problemas 

de otimização organizacional somente na segunda metade do século XX, com a invenção dos 

computadores e os avanços da tecnologia da informação (BOAVENTURA, 2014). 

 Com isso, a teoria dos grafos foi rapidamente integrada à pesquisa operacional que 

incluiu várias técnicas de otimização relacionadas à obtenção da melhor solução em termos de 

custo, tempo, recursos da empresa, programação linear, teoria dos jogos e teoria das filas. 

 Está contida em uma área da matemática composta por enunciados, teoremas e muitos 

outros campos que buscam a seleção de técnicas de resolução de problemas que podem ser 

modelados e resolvidos utilizando a técnica dos grafos.  

 Os grafos são uma estrutura composta por um conjunto de pontos (vértices) e um 

conjunto de linhas que ligam esses pontos (arestas).  
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Figura 14 – Grafo. 

 

Fonte: Autor. 

 

 A figura acima ilustra um grafo com 3 vértices (0, 1, 2) e 3 arestas (a, b, c). Um grafo G, 

pode ser definido como: V(G), E(G), que é uma estrutura matemática composta por dois 

conjuntos. A estrutura V(G) é um conjunto de elementos chamados de vértices e a estrutura 

E(G) é um conjunto de pares de elementos de V(G), onde cada par é chamado de aresta. 

 

 

Figura 15 – Grafo G. 

 

  

Fonte: Autor. 

 

 Os vértices 0–2–3–4, representados na figura acima à direita, formam um caminho 

encontrado no grafo G. 

 Grafos são estruturas utilizadas para representar a existência ou não de relações entre 

elementos de um dado conjunto. Assim, redes de comunicação, fluxos em rede de transporte, 

mapas geográficos e relações binárias em geral podem ser representadas por grafos, e nesse 

caso várias questões de interesse podem ser investigadas.  
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 O CAC-Redes utiliza algoritmos de fluxo de rede para calcular a intensidade dos 

vínculos econômicos, sociais e locacionais, pertencentes a uma empresa. A intensidade desses 

vínculos permite o cálculo das variáveis quantitativas do CAC-Redes relacionadas aos 

vínculos, que são: intensidade média dos vínculos, foco dos vínculos e dispersão dos vínculos. 

 Atualmente, está em desenvolvimento a análise estrutural de redes, sendo o UCINET 

um software bastante usado para estudo de vários problemas, como os de centralidade. 

3.2.5 Definição de rede interorganizacional, rede de empresas e rede de negócios  

  

 A rede interorganizacional tem um significado amplo: é uma rede formada por 

diferentes tipos de organizações, como empresas, instituições, agências governamentais, 

associações, organizações não governamentais e todos os outros tipos de organizações que 

estabeleçam relações de negócios. 

 Uma rede de empresas é uma rede vertical ou horizontal de empresas que fornecem os 

mesmos serviços / produtos, que possui governança declarada e inclui relacionamentos com as 

redes interorganizacionais. Esta é a rede estudada pelo CAC-Redes.  

 Isso é importante porque “a mera existência de relacionamentos não caracteriza o 

conceito de formação de uma rede, pois, se a existência de relacionamentos fosse suficiente, 

todas as organizações seriam redes. Para isso, também é necessária a presença de outros 

elementos, como a noção de objetivos comuns e possíveis de serem atingidos através de ações 

cooperativas” (BAKER, 1992). 

 Na Itália, as redes surgiram na década de 1970 na evolução dos distritos industriais da 

região da Emilia Romagna, onde empresas foram agrupadas por setores que tiveram o seu 

crescimento rapidamente desenvolvido por empresas de pequeno porte (BRUSCO, 1996). 

 A rede se caracteriza pela existência de conexões entre grupos de atores de qualquer 

natureza (pessoas, empresas, órgãos do governo, ONGs, associações, sindicatos, universidades 

etc.), que se organizam para alcançar objetivos comuns (competitividade no negócio, ações 

cooperativas, implantação de políticas públicas, ajuda social etc.) e cujos processos da tarefa 

apresentam características de interdependência e complexidade (um ator solitário não consegue 

realizar sua tarefa, precisando sempre do outro), com consciência e comportamentos de ação 

coletiva dos atores e com a existência de regras de incentivo e controle do comportamento no 

grupo. (PPGA – UNIP, 2016). 
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Quadro 5  – Categorias identificadoras do formato de redes de negócios. 

Categoria Conceito central Ações de pesquisa 

Interdependência 

Especialização de tarefas leva à 

necessidade de uma ação 

conjunta 

Busca de exemplos de situações em 

que a organização precisa de outro 

para realizar suas tarefas 

Complexidade 

A exigência de tarefas diversas, 

simultâneas e especiais requer 

a participação de várias 

organizações 

Procurar exemplos de casos em que 

há uma necessidade evidente de uma 

ação conjunta 

Necessidade de trocas 

A produção exige a troca de 

informações entre as 

organizações 

Busca de exemplos de partilha de 

informação, necessária para a 

produção 

A consciência da 

necessidade de uma ação 

coletiva 

A atitude cooperativa é um pré-

requisito para a realização de 

uma ação conjunta 

Investigar as atitudes e valores dos 

atores sobre como trabalhar juntos 

Existência de objetivos 

coletivos 

Um problema ou objetivo 

comum que adiciona esforços 

Pesquisa se este é o caso, em que são 

objetivos coletivos do grupo 

Presença de regras de ação 

comuns 

Regras formais e informais que 

controlam e organizam ações 

Investigar a presença de regras de 

inclusão e exclusão, papéis definidos 

e sanções 

      Fonte: GIGLIO et al. (2015). 

  

 A interdependência é resultante do processo de especialização das organizações. Em 

décadas anteriores, uma empresa apresentava condições de disponibilizar uma ampla gama de 

produtos e serviços para atender a diversos mercados, mas, devido à evolução da tecnologia 

que possibilita o controle de produção pela demanda e o entendimento dos consumidores da 

possibilidade de produção personalizada, juntamente com o aumento da concorrência no 

mercado, as empresas têm necessitado cada vez mais da ajuda de outras organizações para 

atuarem no mercado (GIGLIO et al., 2015). 

 A complexidade é percebida quando um processo de produção de um bem ou serviço 

de uma organização não pode ser realizado sem que haja a participação de outras organizações 

(GIGLIO et al., 2015). 

 A necessidade de trocas pode ser percebida pelas ações baseadas nas duas primeiras 

categorias: Interdependência e Complexidade. As tarefas baseadas nessas duas categorias 

levam os participantes a se encontrarem sob a necessidade de trocas, como é o caso dos recursos 

de processos de produção, experiências e disponibilidades (GIGLIO et al., 2015). 
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 A consciência da necessidade de uma ação coletiva é evidenciada quando as 

organizações de um grupo apresentam sinais de ações em conjunto e disponibilizam os seus 

recursos para o uso coletivo (GIGLIO et al., 2015). 

 A existência de objetivos coletivos pode ser evidenciada quando uma liderança dos 

negócios chega a afetar todas as demais organizações e quando apresenta algum problema, o 

que pode levar a uma ação coletiva para a resolução do problema (GIGLIO et al., 2015). 

 A existência de regras e ações comuns é entendida como um dos sinais mais fortes para 

se evidenciar o formato de redes.  Nessa condição são verificadas a existência de acordos, regras 

e normas de ação conjunta entre as organizações que fazem parte do grupo (GIGLIO et al., 

2015).  

 É importante ressaltar o papel da governança em redes, que inclui o estabelecimento de 

regras e padrões para a tomada de decisões, além de determinar a autonomia dos participantes 

e as suas responsabilidades. É criada pelas organizações participantes que as afeta ao mesmo 

tempo, porque implica na definição de regras que elas mesmas devem obedecer. O papel da 

governança não é gerenciar, mas definir a gestão (ROTH et al., 2012). 

 Uma rede de negócios é uma organização supra empresarial. Para entender o conceito 

de rede de negócios, é necessário entender o que é esse tipo de organização. Uma organização 

supra empresarial é composta por empresas que se relacionam, resultando na formação de um 

sistema. Com essas relações, as empresas adquirem características próprias de um conjunto de 

empresas, que não existem nessas empresas quando estudadas isoladamente (ZACCARELLI 

et al., 2008). 

 As redes de negócio são constituídas por arranjos compostos de negócios que mantêm 

vínculos e relações entre as empresas atuantes nessa rede, tendo como elemento-chave as 

relações de troca. São percebidos como sistemas, em que empresas interagem entre si, de forma 

específica e peculiar, resultando em um aumento da capacidade de competir. Não possuem 

proprietários, tampouco executivos, empregados, representantes, capital social, endereço, site 

ou e-mail. Não são reguladas por leis ou registradas pelos cartórios e não pagam impostos, mas 

é possível perceber que o sistema existe, cresce, se aperfeiçoa e evolui, tornando-se cada vez 

mais complexo e competitivo. (ZACCARELLI et al., 2008). 

 As redes de negócios são compostas por diversos negócios que mantêm vínculos e 

relacionamentos entre si. Como é atributo dos sistemas, manifestam uma surpreendente 

dinâmica da sua evolução, apresentando capacidade de aperfeiçoamento e aumento da sua 
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competitividade e desenvolvendo-se de forma lenta, sendo necessárias décadas para a 

percepção dos resultados, mas mantendo-se firmes nas dificuldades e situações adversas que 

enfrentam até atingir uma condição mais desenvolvida (TELLES, 2008). 

 Balestrin e Vargas (2004) afirmam que as redes se relacionam com interações de 

interdependência e mostram que as variáveis sociais são as que mais influenciam as relações 

de negócios, tendo como variáveis essenciais a cooperação e o comprometimento. 

3.2.6 Teoria econômica da escassez de recursos 

 

 A Teoria da Escassez de Recursos fundamenta-se na lei da escassez.  

 “Em Economia, tudo se resume a uma restrição quase que física – a lei da escassez, isto 

é, produzir o máximo de bens e serviços a partir de recursos escassos disponíveis a cada 

sociedade. (...) Ocorre que a escassez de recursos disponíveis acaba por gerar a escassez dos 

bens – chamados ‘bens econômicos’. Por exemplo: as jazidas de minério de ferro são 

abundantes, porém o minério pré-usinável, as chapas de aço e finalmente o automóvel são bens 

econômicos escassos. Logo, o conceito de escassez econômica deve ser entendido como a 

situação gerada pela razão de se produzir bens com recursos limitados, a fim de satisfazer as 

ilimitadas necessidades humanas. Todavia, somente existirá escassez se houver procura para a 

aquisição do bem. (...) E um bem só é procurado porque é útil. Por utilidade entende-se a 

capacidade que tem um bem de satisfazer uma necessidade humana” (RIZZIERI, 3ª ed., 1998, 

p. 12). 

 Geralmente as empresas procuram trabalhar na produção de bens e serviços utilizando 

a sua capacidade máxima. Como a quantidade de recursos disponíveis é limitada, elas tentam 

superá-la estabelecendo alguma forma de associação com outras empresas que possuem 

recursos complementares. Deste modo, está formada uma rede de negócios, semelhante à rede 

estudada pelo CAC-Redes. 

3.2.7 Teoria dos custos de transação 

 

 Os custos de transação são os valores incorridos às empresas para captar recursos ou 

manter suas atividades. Estes custos podem ser definidos como custos de negociação, assinatura 

ou cumprimento de um novo contrato. 
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 A Teoria dos custos de transação foi criada por Ronald Coase, que a publicou no livro 

The Nature of the Firm, em 1937. Sua popularidade, porém, só chegou em meados dos anos 

1970. Na época, Oliver Williamson passou a abordá-la em seus trabalhos. 

 Como ponto de partida, Coase (1937) identificou que as trocas, o estabelecimento de 

acordos ou qualquer resultado de uma transação entre agentes econômicos apresentavam 

custos. Estes poderiam ser: custos de coleta de informações; custos de negociação e 

estabelecimento de um acordo entre as partes; salvaguardas contratuais; utilização do sistema 

judiciário. Estes custos são genericamente denominados por custos de transação. Como 

segundo passo, Coase (1937) mostra que as transações poderiam se realizar por meio de 

diferentes formas organizacionais, como o mercado, contratos de longo prazo ou mesmo 

internamente a uma firma. (...) Se os custos de se fazer uma transação por meio do mercado 

forem muito elevados, pode ser vantajoso internalizar essa transação, ampliando o escopo da 

firma”. (AZEVEDO, 1998, p. 201). 

 Diferentemente dos custos de produção, os custos de transação possuem características 

distintas como oportunismo, racionalidade, incerteza, risco, especificidade de ativos, 

frequência de transações e ambiente institucional (BALESTRIN; ARBAGE, 2007). 

 O relacionamento cooperativo estabelecido no ambiente de rede permite reduzir os 

custos de transação, entre outros aspectos importantes (JARILLO, 1988). 

 A teoria dos custos de transação é muito útil para o CAC-Redes, pelo fato de os vínculos 

sociais, como cooperação, confiança e compromisso, ajudarem a reduzir os custos de transação. 

3.2.8 Vínculos sociais: confiança, comprometimento e cooperação  

 

 O CAC-Redes considera a confiança, comprometimento e a cooperação, como os 

vínculos sociais mais aceitos pelas teorias de rede. O CAC-Redes também considera os 

vínculos econômicos e os locacionais, justamente porque são eles que influenciam as 

competências e a competitividade das empresas. 

 Os vínculos sociais de confiança, comprometimento e cooperação são considerados no 

modelo de Campos e Armas da Competição (CAC), apenas no relacionamento da empresa com 
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os clientes e concorrentes. Já no CAC-Redes, esses vínculos sociais se referem ao 

relacionamento com todos os participantes da rede. 

 Para Granovetter (1985), existem evidências de que as relações de negócios se misturam 

com as relações sociais e que geralmente, a determinação dos vínculos sociais está mais 

relacionada às questões pessoais dentro da rede.  Grandori e Soda (1995) afirmam que os 

mecanismos de desenvolvimento da rede, como coordenação, gerenciamento e estratégia, 

baseiam-se nos princípios de confiança, cooperação e comprometimento. 

 

Confiança  

 

 Nos últimos anos, a confiança tem sido um assunto de muita atenção, mas ainda os 

debates teóricos sobre o valor da confiança nas relações interorganizacionais ficam apenas no 

papel.  

 Confiança é a “crença de uma das partes em um relacionamento de que a outra parte 

não irá agir contra seus interesses, sendo essa crença adquirida sem dúvida ou suspeita indevida 

e na ausência de informações detalhadas sobre as ações da outra parte” (TOMKINS, 2001, 

p.165).  

 A confiança desempenha um papel extremamente importante, pois ajuda a promover as 

relações de trabalho e as trocas econômicas, fazendo com que as metas sejam alcançadas mais 

rapidamente e a um custo menor, com um gerenciamento mais eficaz. A questão da redução 

dos custos econômicos promovidos pelas relações de confiança é ressaltada pelos economistas 

propulsores da abordagem chamada Transactional Costs (WILLIAMSON, 1985). 

 Para Gambetta (1988) a confiança não é um pré-requisito para a cooperação, mas sim o 

resultado da cooperação, porque a confiança é construída e fortalecida com base na experiência 

da cooperação. 

 

Comprometimento 

 

 Conforme Allen, Meyer e Topolnytsky (1998), quando as pessoas percebem a 

importância de estabelecer uma relação de comprometimento, a organização se alinha às 

mudanças do ambiente de atuação. E o comprometimento e a participação são fatores 

importantes para promover a produtividade e a otimização das capacidades produtivas.  
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 Yaqub, Malik e Shah (2010) assumem que é difícil e quase impossível responder 

rapidamente às exigências do ambiente de atuação, a menos que os participantes estejam 

imersos em uma rede de relacionamentos com altos níveis de comprometimento e confiança. 

O comprometimento pode afetar muito os custos e as receitas, a ponto de ser considerado como 

uma fonte importante de vantagem competitiva em relacionamentos colaborativos. Os autores 

consideram também três estruturas importantes da visão relacional: satisfação, confiança 

interorganizacional e comprometimento interorganizacional, e descrevem seus padrões de 

interação para facilitar o estudo de redes estratégicas. 

 

Cooperação 

 

 Para os fins do nosso estudo, a rede de cooperação organizacional é uma forma de 

relacionamento entre trabalho e empresa que pode proporcionar maior competitividade. 

Existem organizações de todos os tamanhos, sendo que as pequenas e médias empresas têm 

maiores vantagens, como: i) melhoria da competitividade; ii) compartilhamento de riscos e 

custos; e iii) maior transferência de informações e tecnologia. Os desenvolvimentos 

econômicos, tecnológicos e competitivos estão aumentando as vantagens competitivas obtidas 

por empresas capazes de identificar e explorar as inter-relações. Esses relacionamentos são 

oportunidades tangíveis para reduzir custos ou aumentar a diferenciação em quase todas as 

atividades da cadeia de valor. (OLIVEIRA; GUERRINI, 2002). 

 A cooperação até certo ponto pode ser considerada um conceito ambíguo, permitindo 

múltiplos usos. É utilizada para definir comportamentos, relacionamentos entre indivíduos ou 

como um conceito de organização institucional. Para Erik Boettcher (1974, p. 22), cooperação 

é o desempenho consciente das unidades econômicas (pessoas físicas ou jurídicas) em direção 

a um objetivo comum, pelo qual as atividades dos participantes são coordenadas através de 

negociações e acordos. Portanto, em princípio, a cooperação é entendida como uma ação 

conjunta consciente entre indivíduos ou grupos associativos para um determinado objetivo. 

3.2.9 Vínculos econômicos 

 

 Os vínculos econômicos estabelecidos entre empresas, clientes, fornecedores e outros 

componentes da rede de negócios estudados pelo CAC-Redes são teoricamente fundamentados 
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pela Teoria da Escassez de Recursos e pela Teoria dos Custos de Transação, que já foram 

estudos nos itens 3.2.6 e 3.2.7, respectivamente.  

3.2.10 Vínculos locacionais 

 

 Além dos vínculos econômicos e dos sociais, o CAC-Redes contempla também os 

vínculos locacionais, que estabelecem interações com os elementos do território físico no qual 

a empresa está instalada.  

 Os elementos do território físico considerados são a infraestrutura, a estrutura urbana e 

a disponibilidade de mão de obra e insumos tangíveis e intangíveis. A infraestrutura 

compreende energia (eletricidade, gás e outros combustíveis), transporte (rodovia, ferrovia, 

hidrovia e aerovia), água (potável e industrial) e esgoto (sanitário e de efluentes industriais ou 

tóxicos). A estrutura urbana compreende residência, rede escolar, rede de saúde, rede de 

assistência social, atividades de comércio e serviços (hotéis, restaurantes e bares, centros 

culturais e de lazer e outros que apresentem interesse) e os equipamentos públicos (sistema 

viário, sistema de transporte, parques e outros que apresentem interesse) (CONTADOR, 2008). 

 Os vínculos locacionais das empresas podem influenciar sua competitividade e por essa 

razão eles integram o CAC-Redes. 

3.3 Constructos qualitativos do CAC-Redes  

 

 O CAC-Redes é uma extensão do CAC para ser aplicado a empresas que operam numa 

rede de negócio e concorrem entre si no mesmo segmento econômico. Assim, seus construtos 

qualitativos são os mesmos do CAC acrescidos de outros que guardam similaridades com os 

do CAC.  

 Nesta seção são apresentados os constructos qualitativos do CAC-Redes. A forma 

adotada é a que consta do Glossário do livro Campos e Armas da Competição (Contador, 2008). 

3.3.1 Campos da competição, campos coadjuvantes e configuração dos campos da 

competição e coadjuvantes 

 

Campo da competição: 1. Locus imaginário da disputa num mercado entre produtos ou entre 

empresas pela preferência do cliente, onde a empresa busca alcançar e manter vantagem 
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competitiva, como preço e qualidade do produto. 2. Representa um atributo do produto ou da 

empresa valorizado e de interesse do cliente. 3. Os campos da competição retratam as 14 

possíveis estratégias competitivas de negócio básicas (além de suas inúmeras combinações) e 

representam a estratégia de posicionamento do produto no mercado. 4. Pela escolha de 

diferentes campos da competição, as empresas se diferenciam entre si quanto às características 

dos produtos e/ou quanto às da própria empresa. 5. Os 14 campos da competição são agrupados 

em cinco macrocampos. (CONTADOR, 2018). 

Campo coadjuvante: 1. Locus imaginário secundário e complementar da disputa entre 

empresas pela preferência do cliente ao produto e/ou à empresa. 2. Locus imaginário onde a 

empresa alternativamente busca alcançar e manter vantagem competitiva. 3. Complemento dos 

campos da competição na definição da estratégia competitiva de negócio. 4. Representa um 

atributo do produto ou da empresa valorizado e de interesse do cliente. 5. Os campos 

coadjuvantes são os mesmos 14 campos da competição e complementam a estratégia de 

posicionamento do produto no mercado. 6. Pela escolha de diferentes combinações entre 

campos da competição e campos coadjuvantes, as empresas se diferenciam entre si quanto às 

características dos produtos e/ou quanto às da própria empresa, mas frequentemente a 

diferenciação se dá mais pelo campo coadjuvante do que pelo campo da competição. 

(CONTADOR, 2018). 

Configuração dos campos da competição: Representa os 14 campos agregados em cinco 

macrocampos: Competição em preço: 1) em preço propriamente dito; 2) em condições de 

pagamento; e 3) em prêmio e/ou promoção; Competição em produto (bem ou serviço): 4) em 

projeto do produto; 5) em qualidade do produto; e 6) em diversidade de produtos; Competição 

em atendimento: 7) em acesso ao atendimento; 8) em projeto do atendimento; e 9) em qualidade 

do atendimento; Competição em prazo: 10) em prazo de entrega do produto; e 11) em prazo de 

atendimento; Competição em imagem: 12) do produto, da marca e da empresa; 13) de empresa 

confiável; e 14) em responsabilidade social. (CONTADOR, 2018). 

 

3.3.2 Armas, armas da competição, vínculos, vínculos (econômicos, sociais e locacionais) 

e vínculos da competição 

 

 Os conceitos de vínculo e de vínculo da competição são similares aos de arma e de arma 

da competição, respectivamente. Todos esses constructos integram as estratégias competitivas 

operacional e relacional da empresa.  
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Arma: 1. O mesmo que competência da empresa. 2. Qualquer atividade executada ou recurso 

administrado por um grupo de funcionários da empresa com atribuições homogêneas. 3. Na 

maioria dos casos, a quantidade de armas da empresa pode chegar ou até superar uma centena. 

4. As armas são classificadas segundo sua natureza em: armas de produção, armas de 

atendimento, armas de planejamento e armas de apoio. (CONTADOR, 2018). 

Arma da competição: 1. O mesmo que competência estratégica da empresa. 2. Qualquer 

atividade executada ou recurso administrado por um grupo de funcionários com atribuições 

homogêneas utilizado pela empresa para conquistar e/ou manter vantagem competitiva, como 

propaganda, tecnologia da informação, automação do processo produtivo. 3. Atividade ou 

recurso que não interessa ao cliente (a ele, por exemplo, não aproveita conhecer o índice de 

rejeição; interessa-lhe, sim, a qualidade do produto). 4. Na maioria dos casos, a quantidade de 

armas da competição de uma empresa varia de 40 a 60. 5. As armas da competição são 

classificadas segundo sua natureza em: armas de produção, de atendimento, de planejamento e 

de apoio. 6. As armas da competição são classificadas segundo sua importância para a 

competição em: armas relevantes, semirrelevantes e irrelevantes para cada campo da 

competição ou coadjuvante. 7. Uma mesma arma da competição serve para competir em mais 

de um campo e, para competir em um campo, são necessárias várias armas da competição 

(CONTADOR, 2018). 

Vínculo: 1. Qualquer conexão entre os componentes de uma rede de negócio. 2. Os vínculos 

são classificados segundo sua natureza em: vínculos econômicos, vínculos sociais e vínculos 

locacionais. (CONTADOR, 2018). 

Vínculos econômicos: 1. Conexões econômicas relacionadas aos insumos ou produtos 

provenientes dos fornecedores ou dos outros componentes do microambiente, conexões 

econômicas com as empresas concorrentes e conexões relativas às exigências, necessidades, 

preferências, expectativas ou anseios dos clientes. 2. Vínculos associados aos fluxos 

econômicos, principalmente os comerciais e de investimento (CONTADOR, 2018). 

Vínculos sociais: 1. Relações sociais entre os componentes do sistema objeto do CAC-Redes 

(empresas concorrentes, clientes, fornecedores e os outros do microambiente). 2. Os vínculos 

sociais são de três categorias: vínculos de confiança, vínculos de comprometimento e vínculos 

de cooperação (CONTADOR, 2018). 

Vínculos locacionais: 1. Relacionamento de dependência dos elementos do território físico: 

infraestrutura, estrutura urbana e disponibilidade de mão de obra e insumos tangíveis e 
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intangíveis. 2. A infraestrutura compreende energia (eletricidade, gás e outros combustíveis), 

transporte (rodovia, ferrovia, hidrovia e aerovia), água (potável e industrial) e esgoto (sanitário 

e de efluentes industriais ou tóxicos). 3. A estrutura urbana compreende residência, rede 

escolar, rede de saúde, rede de assistência social, atividades de comércio e serviços (hotéis, 

restaurantes e bares, centros culturais e de lazer e outros que apresentem interesse) e os 

equipamentos públicos (sistema viário, sistema de transporte, parques e outros que apresentem 

interesse) (CONTADOR, 2018). 

Vínculo da competição: 1. Qualquer conexão da empresa com os componentes de sua rede de 

negócio utilizada por ela para conquistar e/ou manter vantagem competitiva. 2. O vínculo da 

competição evidencia a capacidade que os componentes conectados (fornecedores, 

concorrentes, clientes, outros componentes do microambiente e elementos do território físico) 

possuem para influenciar a vantagem competitiva da empresa. 3. Os vínculos da competição 

são classificados segundo sua natureza em: vínculos econômicos, sociais e locacionais. 4. Os 

vínculos da competição são classificados segundo sua importância para a competição em: 

vínculos relevantes, semirrelevantes e irrelevantes para cada campo da competição ou 

coadjuvante. 5. Um mesmo vínculo da competição serve para competir em mais de um campo, 

e, para competir em um campo, são necessários vários vínculos da competição (CONTADOR, 

2018). 

3.3.3 Relevância das armas da competição e dos vínculos da competição 

 

Arma relevante: 1. Arma pertencente ao conjunto das armas da competição da empresa que 

proporciona elevada vantagem competitiva a ela num campo da competição ou coadjuvante. 2. 

Arma necessária para a competição num campo da competição ou coadjuvante. 3. Arma da 

competição que proporciona foco das armas num campo da competição ou coadjuvante. 4. 

Arma da competição que deve ter alta intensidade, justificando um elevado investimento para 

a obtenção de expressiva competência. 5. Arma da competição pertencente à classe A de Nihans 

e determinada pela aplicação do índice de Nihans sobre os resultados de uma matriz de 

priorização das armas (CONTADOR, 2018). 

Vínculo relevante: 1. Vínculo pertencente ao conjunto dos vínculos da competição da empresa 

que proporciona elevada vantagem competitiva a ela num campo da competição ou 

coadjuvante. 2. Vínculo da competição necessário para a empresa competir num campo da 

competição ou coadjuvante. 3. Vínculo que proporciona foco dos vínculos num campo da 
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competição ou coadjuvante. 4. Vínculo da competição que deve ter alta intensidade, 

justificando um elevado investimento para a obtenção de expressiva competência relacional 

(propriedade a ser comprovada por pesquisas empíricas). 5. Vínculo da competição pertencente 

à classe A de Nihans e determinado pela aplicação do índice de Nihans sobre os resultados de 

uma matriz de priorização dos vínculos (procedimento a ser comprovado por pesquisas 

empíricas) (CONTADOR, 2018). 

Arma semirrelevante: 1. Arma da competição pertencente ao conjunto das armas da 

competição da empresa que proporciona moderada vantagem competitiva a ela num campo da 

competição ou coadjuvante. 2. Arma da competição de importância intermediária entre as 

armas relevantes e as irrelevantes para um campo da competição ou coadjuvante. 3. Arma da 

competição que não afeta o foco das armas nem a dispersão das armas num campo da 

competição ou coadjuvante. 4. Arma da competição que deve ter intensidade mediana, não 

sendo justificável um alto investimento. 5. Arma da competição pertencente à classe B de 

Nihans e determinada pela aplicação do índice de Nihans sobre os resultados de uma matriz de 

priorização das armas (CONTADOR, 2018).  

Vínculo semirrelevante: 1. Vínculo da competição pertencente ao conjunto dos vínculos da 

competição da empresa que proporciona moderada vantagem competitiva a ela num campo da 

competição ou coadjuvante. 2. Vínculo da competição de importância intermediária entre os 

vínculos relevantes e os irrelevantes para um campo da competição ou coadjuvante. 3. Vínculo 

da competição que não afeta o foco dos vínculos nem a dispersão dos vínculos num campo da 

competição ou coadjuvante. 4. Vínculo da competição que deve ter intensidade mediana, não 

sendo justificável um alto investimento (propriedade a ser comprovada por pesquisas 

empíricas). 5. Vínculo da competição pertencente à classe B de Nihans e determinado pela 

aplicação do índice de Nihans sobre os resultados de uma matriz de priorização dos vínculos 

(procedimento a ser comprovado por pesquisas empíricas) (CONTADOR, 2018). 

Arma irrelevante: 1. Arma da competição pertencente ao conjunto das armas da competição 

da empresa que não propicia vantagem competitiva a ela nem num campo da competição, nem 

num campo coadjuvante. 2. Arma da competição inútil para uma determinada estratégia 

competitiva de negócio. 3. Arma que proporciona dispersão das armas num campo da 

competição ou coadjuvante. 4. Arma da competição que deve ter baixa intensidade, exigindo 

pequeno investimento. 5. Arma da competição pertencente à classe C de Nihans e determinada 

pela aplicação do índice de Nihans sobre os resultados de uma matriz de priorização das armas 

(CONTADOR, 2018).  
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Vínculo irrelevante: 1. Vínculo da competição pertencente ao conjunto dos vínculos da 

competição da empresa que não propicia vantagem competitiva a ela nem num campo da 

competição, nem num campo coadjuvante. 2. Vínculo da competição inútil para uma 

determinada estratégia competitiva de negócio. 3. Vínculo da competição que proporciona 

dispersão dos vínculos num campo da competição ou coadjuvante. 4. Vínculo da competição 

que deve ter baixa intensidade, exigindo pequeno investimento (propriedade a ser comprovada 

por pesquisas empíricas). 5. Vínculo da competição pertencente à classe C de Nihans e 

determinado pela aplicação do índice de Nihans sobre os resultados de uma matriz de 

priorização dos vínculos (procedimento a ser comprovado por pesquisas empíricas) 

(CONTADOR, 2018). 

3.3.4 Alvos das armas e alvos dos vínculos 

 

  

 Como o alvo é determinado pelos campos da competição e campos coadjuvantes, e 

estes são os mesmos tanto para o CAC quanto para o CAC-Redes, os alvos dos vínculos são 

os mesmos alvos das armas.  

 Seguem as definições dadas pelo CAC (CONTADOR, 2008, p. 563) adaptadas para o 

CAC-Redes.  

Alvo: 1. O mesmo que alvo da arma e do vínculo. 2. Objetivo que uma arma (da competição 

ou não) e um vínculo (da competição ou não) devem alcançar. 3. Serve para canalizar e orientar 

os esforços de uma arma e de um vínculo. 4. O alvo é determinado pelos campos da competição. 

5. Cada campo da competição tem o seu alvo. 6. São nove alvos: produtividade, qualidade no 

processo, velocidade, flexibilidade, confiabilidade, novidade, acessibilidade, desejabilidade e 

responsabilidade social. Os alvos devem ser representados por palavras formadas pelo sufixo 

nominal -dade.  

Alvo coadjuvante: 1. O mesmo que alvo coadjuvante da arma e do vínculo. 2. Modulação no 

alvo da arma e do vínculo para melhor objetivá-lo. 3. Objetivo secundário e complementar que 

a arma e o vínculo devem alcançar para melhor canalizar e orientar a utilização deles. 4. É 

determinado pelo campo coadjuvante. 5. Pela fixação dos alvos e dos alvos coadjuvantes a 

empresa define com precisão os objetivos da arma e do vínculo. 6. Pode ser qualquer um dos 

nove alvos ou um diferente identificado em pesquisas empíricas.  
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 O quadro abaixo mostra os nove alvos das armas e dos vínculos associados a cada 

campo da competição e campo coadjuvante. 

 

 

Quadro 6 – Alvos das armas e dos vínculos associados a cada campo da competição. 

 

Campo da competição ou coadjuvante  
Alvo relativo ao campo da 

competição  

Alvo relativo ao campo 

coadjuvante  

Competição em preço: 

1. preço propriamente dito  

2. condições de pagamento 

3. prêmio e/ou promoção 

 

Produtividade  

Produtividade  

Produtividade  

 

Produtividade  

Produtividade  

Produtividade  

Competição em produto: 

4. projeto do produto 

5. qualidade do produto 

6. diversidade de produtos 

 

Novidade 

Qualidade no processo  

Flexibilidade  

 

Diversos 

Qualidade no processo  

Flexibilidade  

Competição em atendimento: 

7. acesso ao atendimento 

8. projeto do atendimento 

9. qualidade do atendimento  

 

Acessibilidade 

Novidade 

Qualidade no processo  

 

Acessibilidade 

Diversos 

Qualidade no processo  

Competição em prazo: 

10. prazo de entrega do produto 

11. prazo de atendimento 

 

Velocidade  

Velocidade  

 

Velocidade  

Velocidade  

Competição em imagem 

12. do produto e da marca 

13. de empresa confiável 

14. em responsabilidade social 

 

Desejabilidade  

Confiabilidade 

Responsabilidade social  

 

Confiabilidade 

Confiabilidade 

Responsabilidade social  

    Fonte: Contador (2008). 

 

3.4 Variáveis quantitativas do CAC-Redes 

 

 Como o CAC-Redes é uma extensão do CAC para ser aplicado a redes de negócios, 

suas variáveis quantitativas guardam similaridades com as do CAC.  

 Nesta seção são apresentadas as variáveis quantitativas do CAC-Redes (CONTADOR, 

2018):  

a) Grau de competitividade; 

b) Intensidade da arma e intensidade do vínculo; 

c) Intensidade média das armas e intensidade média dos vínculos; 

d) Foco das armas;  

e) Dispersão das armas;  
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f) Foco médio das armas, foco médio dos vínculos, foco médio das armas e vínculos, dispersão 

média das armas, dispersão média dos vínculos e dispersão média das armas e vínculos.  

3.4.1 Competitividade e grau de competitividade 

 

Competitividade: 1. Capacidade da empresa em obter resultado sustentável superior ao das 

concorrentes, medida por um indicador de crescimento de mercado e assegurada uma 

rentabilidade satisfatória, por meio do alcance de uma ou mais vantagens competitivas. 2. 

Capacidade da empresa em obter vantagem competitiva. 3. Decorrência do alinhamento das 

armas relevantes aos campos da competição e aos campos coadjuvantes escolhidos pela 

empresa (CONTADOR, 2018). 

Grau de competitividade da empresa: 1. Medida da competitividade de uma empresa em 

relação a um conjunto de empresas do mesmo segmento econômico. 2. Variação absoluta ou 

variação percentual, num determinado período de tempo (geralmente quatro anos), do 

faturamento ou da receita líquida ou do volume de produção ou de outra variável indicativa de 

participação de mercado em relação a um conjunto de empresas do mesmo segmento 

econômico, assegurada uma rentabilidade satisfatória. 3. Critérios de cálculo de indicador de 

mercado utilizados com maior frequência: a) variação em números absolutos de uma dessas 

três variáveis no período de alguns anos; b) variação em números absolutos de uma dessas três 

variáveis no período dividido pela variação do segmento, indicador que mede o quanto do 

crescimento do mercado foi conquistado pela empresa; c) variação da participação de mercado; 

d) variação percentual de participação de mercado; e e) uma dessas três variáveis em um ano 

dividido pela de alguns anos antes (geralmente quatro anos). 4. Variável com distribuição 

normal de probabilidades, porque resulta da conjunção de inúmeras variáveis (CONTADOR, 

2018). 

3.4.2 Intensidade da arma, do vínculo, intensidade média das armas e dos vínculos 

 

Intensidade da arma: 1. Intensidade com que cada arma é utilizada pela empresa, avaliada em 

cinco níveis. 2. Potência e alcance de uma arma. 3. Grau de eficácia da utilização dos recursos 

da arma ou o grau de desempenho da empresa na arma. 4. Variável discreta com domínio entre 

0 e 5 e que deve ser avaliada conforme descrição feita no questionário ou pelo método expedito 

(CONTADOR, 2018).  
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Intensidade do vínculo da competição: 1. Grau de eficácia do aproveitamento pela empresa 

da capacidade que o componente conectado possui para conquistar e/ou manter vantagem 

competitiva, avaliada em cinco níveis. 2. Variável discreta com domínio entre 0 e 5 e que deve 

ser avaliada conforme descrição feita no questionário ou pelo método expedito (CONTADOR, 

2018). 

Intensidade média das armas (IMA): 1. Média aritmética da intensidade de todas as armas 

da competição da empresa (relevantes, semirrelevantes e irrelevantes). 2. Variável quantitativa 

que mede o nível de intensidade do conjunto das armas da competição da empresa e independe 

do campo da competição ou coadjuvante. 3. Variável que mede o esforço de aprimoramento de 

todas as armas da competição da empresa e que reflete a aplicação da filosofia da Qualidade 

Total. 4. Sendo a média de muitas variáveis aleatórias (que são a intensidade das armas), é uma 

variável com distribuição normal de probabilidades, portanto contínua, com domínio entre 0 e 

5 (CONTADOR, 2018). 

Intensidade média dos vínculos (IMV): 1. Média aritmética da intensidade de todos os 

vínculos da competição da empresa (relevantes, semirrelevantes e irrelevantes). 2. Variável 

quantitativa que mede o nível de intensidade do conjunto dos vínculos da competição da 

empresa e independe do campo da competição ou coadjuvante. 3. Sendo a média de muitas 

variáveis aleatórias (que são a intensidade dos vínculos), é uma variável com distribuição 

normal de probabilidades, portanto contínua, com domínio entre 0 e 5 (CONTADOR, 2018). 

3.4.3 Foco das armas e dos vínculos e dispersão das armas e dos vínculos  

  

Foco das armas: 1. O mesmo que foco das armas da competição num campo da competição 

ou coadjuvante. 2. Variável quantitativa que mede a aplicação de esforços nas armas da 

competição que proporcionam vantagem competitiva num campo da competição ou 

coadjuvante. 3. Variável quantitativa que mede a aplicação de esforços nas armas relevantes 

para um campo da competição ou coadjuvante. 4. Variável que mede a utilização de armas 

necessárias à competição empresarial num campo da competição ou coadjuvante. 5. O oposto 

da dispersão das armas. 6. Variável calculada pelo quociente entre a soma da intensidade das 

armas relevantes e a soma da intensidade máxima possível de ser obtida em tais armas e que 

corresponde à média da intensidade das armas relevantes dividida pelo máximo valor da escala 

de medida da intensidade das armas (quanto maior for a intensidade das armas relevantes, maior 

será o foco). 7. Mede a força e a fraqueza das armas em cada campo da competição ou 
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coadjuvante. 8. Sendo a média de muitas variáveis aleatórias (que são a intensidade das armas 

relevantes), é uma variável com distribuição normal de probabilidades, portanto contínua, com 

domínio entre 0 e 1 (CONTADOR, 2018).  

Foco dos vínculos: 1. O mesmo que foco dos vínculos da competição num campo da 

competição ou coadjuvante. 2. Variável quantitativa que mede a capacidade do vínculo da 

competição em gerar vantagem competitiva à empresa num campo da competição ou 

coadjuvante. 3. Variável quantitativa que mede a capacidade dos vínculos relevantes para um 

campo da competição ou coadjuvante. 4. Variável que mede os benefícios advindos dos 

vínculos necessários à competição empresarial num campo da competição ou coadjuvante. 5. 

O oposto da dispersão dos vínculos. 6. Variável calculada pelo quociente entre a soma da 

intensidade dos vínculos relevantes e a soma da intensidade máxima possível de ser obtida em 

tais vínculos e que corresponde à média da intensidade dos vínculos relevantes dividida pelo 

máximo valor da escala de medida da intensidade dos vínculos (quanto maior for a intensidade 

dos vínculos relevantes, maior será o foco). 7. Mede a força e a fraqueza dos vínculos num 

campo da competição ou coadjuvante. 8. Sendo a média de muitas variáveis aleatórias (que são 

a intensidade dos vínculos relevantes), é uma variável com distribuição normal de 

probabilidades, portanto contínua, com domínio entre 0 e 1 (CONTADOR, 2018). 

Foco das armas e vínculos: 1. O mesmo que foco conjunto das armas da competição e dos 

vínculos da competição num campo da competição ou coadjuvante. 2. Variável quantitativa 

que mede a aplicação de esforços nas armas da competição e nos vínculos da competição que 

proporcionam vantagem competitiva num campo da competição ou coadjuvante. 3. Variável 

quantitativa que mede a aplicação de esforços nas armas relevantes e nos vínculos relevantes 

para um campo da competição ou coadjuvante. 4. Variável que mede a utilização de armas e 

dos vínculos necessários à competição empresarial num campo da competição ou coadjuvante. 

5. O oposto da dispersão das armas e dos vínculos. 6. Variável calculada pelo quociente entre 

a soma da intensidade das armas relevantes e dos vínculos relevantes e a soma da intensidade 

máxima possível de ser obtida em tais armas e vínculos e que corresponde à média da 

intensidade das armas relevantes e dos vínculos relevantes dividida pelo máximo valor da 

escala de medida da intensidade das armas e dos vínculos (quanto maior for a intensidade das 

armas relevantes e dos vínculos relevantes, maior será o foco das armas e dos vínculos). 7. 

Mede a força e a fraqueza das armas e dos vínculos num campo da competição ou coadjuvante. 

8. Sendo a média de muitas variáveis aleatórias (que são a intensidade das armas relevantes e 
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dos vínculos relevantes), é uma variável com distribuição normal de probabilidades, portanto 

contínua, com domínio entre 0 e 1 (CONTADOR, 2018). 

Foco médio das armas: Média dos valores do foco das armas de um conjunto de empresas 

(CONTADOR, 2018). 

Foco médio dos vínculos: Média dos valores do foco dos vínculos de um conjunto de empresas 

(CONTADOR, 2018). 

Foco médio das armas e vínculos: Média dos valores do foco das armas e vínculos de um 

conjunto de empresas (CONTADOR, 2018). 

Dispersão das armas: 1. O mesmo que dispersão das armas da competição num campo da 

competição ou coadjuvante. 2. Variável quantitativa que mede a aplicação de esforços nas 

armas da competição que não proporcionam vantagem competitiva num campo da competição 

ou coadjuvante. 3. Variável quantitativa que mede a aplicação de esforços nas armas 

irrelevantes para um campo da competição ou coadjuvante. 4. Variável que mede a utilização 

de armas desnecessárias à competição empresarial num campo da competição ou coadjuvante. 

5. O oposto do foco das armas. 6. Variável calculada pelo quociente entre a soma da intensidade 

das armas irrelevantes e a soma da intensidade máxima possível de ser obtida em tais armas e 

que corresponde à média da intensidade das armas irrelevantes dividida pelo máximo valor da 

escala de medida da intensidade das armas (quanto maior for a intensidade das armas 

irrelevantes, maior será a dispersão das armas). 7. Mede o desperdício competitivo das armas 

da competição num campo da competição ou coadjuvante. 8. Sendo a média de muitas variáveis 

aleatórias (que são a intensidade das armas irrelevantes), é uma variável com distribuição 

normal de probabilidades, portanto contínua, com domínio entre 0 e 1 (CONTADOR, 2018). 

Dispersão dos vínculos: 1. O mesmo que dispersão dos vínculos da competição num campo 

da competição ou coadjuvante. 2. Variável quantitativa que mede a aplicação de esforços nos 

vínculos da competição que não proporcionam vantagem competitiva num campo da 

competição ou coadjuvante. 3. Variável quantitativa que mede a capacidade dos vínculos 

irrelevantes para um campo da competição ou coadjuvante. 4. Variável que mede o desperdício 

competitivo advindo dos vínculos desnecessários à competição empresarial num campo da 

competição ou coadjuvante. 5. O oposto do foco dos vínculos. 6. Variável calculada pelo 

quociente entre a soma da intensidade dos vínculos irrelevantes e a soma da intensidade 

máxima possível de ser obtida em tais vínculos e que corresponde à média da intensidade dos 

vínculos irrelevantes dividida pelo máximo valor da escala de medida da intensidade dos 
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vínculos (quanto maior for a intensidade dos vínculos irrelevantes, maior será a dispersão dos 

vínculos). 7. Mede o desperdício competitivo dos vínculos num campo da competição ou 

coadjuvante. 8. Sendo a média de muitas variáveis aleatórias (que são a intensidade dos 

vínculos irrelevantes), é uma variável com distribuição normal de probabilidades, portanto 

contínua, com domínio entre 0 e 1 (CONTADOR, 2018).  

Dispersão das armas e vínculos: 1. O mesmo que dispersão conjunta das armas da competição 

e dos vínculos da competição num campo da competição ou coadjuvante. 2. Variável 

quantitativa que mede a aplicação de esforços nas armas da competição e nos vínculos da 

competição que não proporcionam vantagem competitiva num campo da competição ou 

coadjuvante. 3. Variável quantitativa que mede a aplicação de esforços nas armas irrelevantes 

e nos vínculos irrelevantes para um campo da competição ou coadjuvante. 4. Variável que mede 

a utilização de armas da competição e dos vínculos da competição desnecessários à competição 

empresarial num campo da competição ou coadjuvante. 5. O oposto do foco das armas e dos 

vínculos. 6. Variável calculada pelo quociente entre a soma da intensidade das armas 

irrelevantes e dos vínculos irrelevantes e a soma da intensidade máxima possível de ser obtida 

em tais armas e vínculos e que corresponde à média da intensidade das armas irrelevantes e dos 

vínculos irrelevantes dividida pelo máximo valor da escala de medida da intensidade das armas 

e dos vínculos (quanto maior for a intensidade das armas irrelevantes e dos vínculos 

irrelevantes, maior será a dispersão das armas e dos vínculos). 7. Mede o desperdício 

competitivo num campo da competição ou coadjuvante. 8. Sendo a média de muitas variáveis 

aleatórias (que são a intensidade das armas irrelevantes e dos vínculos irrelevantes), é uma 

variável com distribuição normal de probabilidades, portanto contínua, com domínio entre 0 e 

1 (CONTADOR, 2018). 

Dispersão média das armas: Média dos valores da dispersão das armas de um conjunto de 

empresas (CONTADOR, 2018). 

Dispersão média dos vínculos: Média dos valores da dispersão dos vínculos de um conjunto 

de empresas (CONTADOR, 2018). 

Dispersão média das armas e vínculos: Média dos valores da dispersão das armas e vínculos 

de um conjunto de empresas (CONTADOR, 2018). 
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3.5 Tese do CAC-Redes 

 

 A tese do modelo de Campos e Armas da Competição (CAC) foi assim enunciada no 

livro de Contador (2008): “Para a empresa ser competitiva, não há condição mais relevante do 

que ter alto desempenho apenas naquelas poucas armas que lhe dão vantagem competitiva nos 

campos da competição escolhidos para cada par produto/mercado” (CONTADOR, 2018). 

  

 A tese do CAC-Redes é a do CAC, acrescentando os vínculos às armas. 

 

Tese do CAC-Redes: Para a empresa que opera numa rede de negócio ser competitiva, 

não há condição mais relevante do que ter alto desempenho apenas naquelas poucas 

armas e apenas naqueles poucos vínculos que lhe dão vantagem competitiva nos 

campos da competição e coadjuvantes escolhidos para cada par produto/mercado 

(CONTADOR, 2018). 

 

 Por essa proposição, Contador (2018), defende que para a empresa que opera numa rede 

de negócio ser competitiva é necessário e suficiente o alinhamento das poucas armas e poucos 

vínculos com os campos da competição e coadjuvantes escolhidos pela empresa (que 

representam sua estratégia competitiva de negócio). Essas armas e esses vínculos são os 

relevantes para esses campos (são essas armas e esses vínculos que representam as estratégias 

competitivas operacional e relacional da empresa e que são um subconjunto das armas da 

competição e dos vínculos da competição). 

3.6 Justificativa do uso do CAC-Redes para fundamentar a dissertação 

 

 O modelo CAC-Redes foi selecionado para esta pesquisa por duas razões principais. 

Primeiro, porque integrou com sucesso dois conceitos estratégicos abrangentes, sendo um o de 

Porter, baseado no posicionamento de mercado da empresa, e o outro o da RBV, suportado 

pelas competências internas da organização. A segunda razão foi pela viabilidade de ser um 

modelo qualitativo e quantitativo. O modelo CAC-Redes consegue determinar o grau de 

alinhamento entre as estratégias competitivas operacional e relacional e a estratégia competitiva 

de negócio da empresa, promovendo a integração dos vínculos organizacionais no modelo. A 

função das armas da competição do modelo está relacionada com as competências internas da 
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empresa, enquanto os vínculos implicam nos relacionamentos com terceiros ou partes 

interessadas que têm algum relacionamento com a empresa, mercado ou a rede de negócios. 

 

 Há muitas vantagens na utilização do modelo CAC-Redes para estudar as relações 

interorganizacionais. Uma delas é o fato de o resultado do processo de corroboração do CAC 

(CONTADOR, 2008) de que as empresas com maior foco das armas nos campos da competição 

são as mais competitivas. O foco das armas é a variável que explica a competitividade das 

empresas consideradas isoladamente, objeto do CAC. Analogamente, espera-se que, quanto 

maior for a relevância dos vínculos da empresa, maior será a sua vantagem competitiva, ou 

seja, os relacionamentos interorganizacionais influenciam sua competitividade. É o que esta 

dissertação pretende comprovar.  

3.7 Framework do CAC-Redes 

 

  

 O framework do CAC-Redes mostra o encadeamento de passos necessários para testar 

a relevância do foco das armas e vínculos. A Figura abaixo estabelece um framework do CAC-

Redes para formulação da estratégia. 

Figura 16 – Framework do CAC-Redes. 

 

Fonte: Contador, 2018. 
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CAPÍTULO 4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Conforme Matias (2010), método pode ser definido como os procedimentos ou 

técnicas a serem utilizadas para que o pesquisador possa alcançar um objetivo. Desta forma, o 

pesquisador tem toda a liberdade de definir quais os instrumentos utilizar para cada tipo de 

pesquisa, a fim de obter resultados confiáveis e com possibilidades de serem generalizados para 

outros casos. Neste estudo, serão utilizados dados primários originados das entrevistas 

realizadas com os executivos das instituições bancárias e dados secundários dos relatórios 

anuais destas instituições, informações do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Federação 

Brasileira de Bancos (FEBRABAN). 

Com relação à classificação das pesquisas, Silva e Menezes (2005) classificam a 

pesquisa quanto à natureza em pesquisa básica e aplicada. Conforme estes autores, a pesquisa 

básica tem por objetivo gerar novos conhecimentos para que a ciência avance sem aplicação 

prática prevista. Já a pesquisa aplicada tem por objetivo gerar novos conhecimentos com o 

intuito de colocá-los em prática com foco a solução de problemas específicos. Portanto, este 

estudo foi classificado como pesquisa aplicada, pois tem o objetivo de gerar conhecimentos 

novos e colocá-los em prática para a solução do problema de pesquisa. 

Os tipos de pesquisa são classificados em: pesquisa exploratória, pesquisa explicativa 

e pesquisa descritiva (MARCONI; LAKATOS, 2003). O tipo de pesquisa escolhido para este 

estudo foi a pesquisa descritiva, que é uma investigação empírica, com o objetivo de conferir 

hipóteses, delineamento de um problema, análise de um fato, avaliação de programa e 

isolamento de variáveis principais (MARCONI; LAKATOS, 1996).  

 Outra definição essencial para o desenvolvimento da pesquisa é classificá-la pelo seu 

método segundo a abordagem, podendo ser qualitativa ou quantitativa. Para Marconi e Lakatos 

(2003), a abordagem qualitativa não é representativa, mas sim uma compreensão aprofundada 

dos fatos. Conforme Collis e Hussey (2005), o método quantitativo envolve coletar e analisar 

dados numéricos e aplicar testes estatísticos. Para este estudo será utilizada a pesquisa 

descritiva qualitativa e quantitativa com entrevistas e coleta de dados. 
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4.1 Problema de pesquisa, objetivos gerais e específicos e hipótese geral 

 

4.1.1 Problema de pesquisa  

 

 A questão problema de pesquisa, colocada no capítulo primeiro, contém uma 

proposição que necessita de verificação científica: possuir alto desempenho apenas naquelas 

poucas armas e apenas naqueles poucos vínculos que dão vantagem competitiva nos campos 

da competição e coadjuvantes escolhidos por um banco múltiplo brasileiro da rede em estudo 

o torna mais competitivo que seus concorrentes? 

 O problema de pesquisa, suficientemente justificado na seção 1.3, originou-se na tese 

que sustenta o modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a Redes de Negócios 

(CAC-Redes), assim enunciada:  

 

Para a empresa que opera numa rede de negócio ser competitiva, não há condição 

mais relevante do que ter alto desempenho apenas naquelas poucas armas e apenas 

naqueles poucos vínculos que lhe dão vantagem competitiva nos campos da 

competição e coadjuvantes escolhidos para cada par produto/mercado (CONTADOR, 

2018). 

 

 Na maioria dos casos, o CAC-Redes procura expressar a estratégia competitiva de 

negócio combinando um ou dois campos da competição e um ou dois campos coadjuvantes. 

Deste modo, ao escolher diferentes combinações entre campos da competição e campos 

coadjuvantes as empresas conseguem se diferenciar entre si em termos de produtos e 

características empresariais. Além disso, pode-se representar as estratégias competitivas 

operacional e relacional ao combinar armas e vínculos da competição, em que, por decorrência 

da tese do CAC-Redes, apenas aquelas poucas armas e vínculos relevantes precisam ter alto 

desempenho (CONTADOR, 2018). 

4.1.2 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral desta dissertação, também já definido no capítulo primeiro, é duplo: 

identificar a influência das competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na 

competitividade de bancos múltiplos brasileiros e contribuir para o desenvolvimento e 

corroboração do modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a redes de negócio 

(CAC-Redes), ou seja,  verificar se o aumento da intensidade das competências organizacionais 



 

 

 

99 

 

e dos vínculos sociais e econômicos dos bancos múltiplos que atuam em uma rede de negócios 

aumenta a sua competitividade. Assim, essa verificação por si só corroborará às hipóteses 

estatísticas que sustentam a tese do modelo CAC-Redes. Deste modo, à medida que várias 

pesquisas de campo forem corroborando às hipóteses do CAC-Redes, a tese vai se fortalecendo 

e em um determinado momento o CAC-Redes poderá ser considerado um modelo corroborado 

epistemologicamente. 

4.1.3 Objetivos específicos 

  

 

 Para alcançar o objetivo geral proposto e responder ao problema de pesquisa, são 

necessários os seguintes objetivos específicos (também já definidos no capítulo primeiro): 

a) Definir as competências organizacionais capazes de gerar e manter vantagem competitiva 

dos bancos múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade dessas competências; 

b) Definir os vínculos socioeconômicos capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos 

bancos múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade desses vínculos; 

c) Verificar a existência de correlação entre a competitividade dos bancos múltiplos brasileiros 

e as variáveis intensidade média, foco e dispersão das armas e vínculos nos campo da 

competição; 

d) Verificar a influência das métricas centralidade e aglomeração no grau de competitividade 

dos bancos múltiplos.  

4.1.4 Hipótese geral 

 

 Considerando que a palavra relevante significa ‘relevante para os campos da 

competição e coadjuvantes da empresa’, a hipótese geral a ser verificada nesta dissertação é 

assim expressa:  

 

Numa rede de negócio do banco múltiplo, quanto maior a competência relevante do 

banco e quanto maior a intensidade dos vínculos socioeconômicos relevantes que 

estabelece com os bancos concorrentes, com seus parceiros, com seus fornecedores e 

com outros componentes da rede, maior sua competitividade em relação a dos 

concorrentes (CONTADOR 2018). 
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 Como a hipótese geral é muito geral e abrangente, para testá-la foi necessário formular 

hipóteses específicas, fundadas em constructos quantitativos do CAC-Redes. 

 O foco das armas e vínculos é a variável quantitativas que serve para corroborar a tese 

do CAC-Redes (CONTADOR, 2018). No entanto, para verificar amplamente esse argumento, 

não basta verificar apenas se o foco das armas e vínculos possui correlação forte com o grau de 

competitividade, mas, também, se as hipóteses específicas sobre a dispersão das armas e 

vínculos e intensidade média das armas e vínculos, que servem de contraprova, corroboram a 

tese do CAC-Redes.  

 Nesta dissertação, para corroborar o CAC-Redes que é um modelo qualitativo e 

quantitativo, o pesquisador precisa testar as hipóteses geral e específicas. As hipóteses 

específicas estão enunciadas mais adiante, após a exposição dos conceitos necessários ao seu 

entendimento.  

4.2 Objeto e sujeitos da pesquisa de campo 

 

 A rede objeto desta dissertação é formada pelos bancos múltiplos que atuam no 

território brasileiro e pelos seus vínculos com outras organizações. De acordo com informações 

do Banco Central do Brasil (BACEN) base setembro de 2020, existem 136 bancos múltiplos 

operando atualmente no território brasileiro. Portanto, os sujeitos da pesquisa de campo são os 

bancos múltiplos que possuem atuação no território brasileiro.  

 Os bancos múltiplos são instituições financeiras autorizadas a fornecer uma ampla gama 

de serviços bancários comerciais, operações de câmbio, de investimento, de financiamento ao 

consumidor e outros serviços, inclusive gerenciamento de fundos e financiamento de imóveis 

(FORTUNA, 2013). 

 Estes bancos múltiplos surgiram através da Resolução nº 1.524 do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), de 21 de setembro de 1988, e da regulamentação pela circular 10 do Banco 

Central do Brasil (BACEN) nº 1.364. São bancos que podem operar simultaneamente, com 

autorização do Banco Central do Brasil (BACEN), carteiras de banco comercial, de 

investimento, de crédito imobiliário, de crédito, financiamento e investimento, de arrendamento 

mercantil (leasing) e de desenvolvimento, constituindo-se em uma só instituição financeira de 

carteiras múltiplas, com personalidade jurídica própria, e que pode selecionar o que deseja 

operar, entre as modalidades referidas (FORTUNA, 2013).  
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 Os bancos múltiplos surgiram com a finalidade de racionalizar a administração das 

instituições financeiras, permitindo que elas tenham personalidade própria, modificando assim 

o sistema de conglomerados financeiros com razões sociais específicas que existiam desde o 

final da década de 1960 no Brasil. A criação dessas instituições permitiu a redução da 

burocracia das operações financeiras por concentrar em uma única razão social diversas 

carteiras de atividades (PINHEIRO, 2016). 

4.3 Procedimentos para o cálculo do grau de competitividade dos bancos múltiplos 

 

 Como o modelo de Campos e Armas da Competição CAC-Redes é qualitativo e 

quantitativo, a competitividade precisa necessariamente ser medida. Uma medida da 

competitividade tem dupla aplicação: possibilita a comparação entre empresas do mesmo setor 

e a avaliação dos efeitos das decisões de uma empresa na sua competitividade. No modelo de 

Campos e Armas da Competição, a competitividade é medida pela variável quantitativa 

denominada Grau de Competitividade (GC). Assim, o Grau de Competitividade é a medida de 

competitividade de uma empresa em relação a um conjunto de empresas do mesmo segmento 

econômico (CONTADOR, 2008, p. 51).  

 Para Contador (2008), a competitividade é a capacidade da empresa em obter resultados 

sustentáveis superiores aos dos seus concorrentes, mensurado por um indicador de crescimento 

de mercado e assegurado uma rentabilidade satisfatória. 

 O Grau de Competitividade geralmente é obtido pela variação absoluta ou percentual 

do faturamento ou da receita líquida ou de outros indicadores de crescimento do mercado em 

um determinado período de tempo. Em outras palavras, se uma empresa atinge melhores 

resultados do que os seus concorrentes, ela é mais competitiva (CONTADOR, 2008). 

 Para o setor bancário, a variação dos ativos totais é um importante indicador de 

crescimento do mercado em um determinado período de tempo. Adotando esse indicador, o 

grau de competitividade (GC) de uma instituição bancária foi calculado pela expressão:  

 

GC(AT) = (ATIVO TOTAL ANO n / ATIVO TOTAL ANO n-3) x 100 

 

 A base de dados utilizada para a escolha dos bancos múltiplos é formada pelas 

informações do site do Banco Central do Brasil (BACEN) e dos dados secundários das maiores 

instituições financeiras que operam no território brasileiro, demonstrados e divulgados em seus 
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balanços. A amostra para o estudo será constituída por bancos múltiplos de porte grande, médio 

e pequeno.  

4.4 Procedimentos para determinação e classificação das armas da competição e dos 

vínculos da competição 
 

 

 O modelo CAC-Redes é muito rigoroso na determinação das armas e vínculos da 

competição, e, por esta razão, este processo foi executado com bastante cuidado. As armas são 

classificadas segundo a sua natureza em armas de atendimento, de produção, de planejamento 

e de apoio ou administrativas, e estão listadas na “Lista de Armas” no Apêndice da obra de 

Contador (2008). 

 O procedimento para a determinação das armas da competição consta de cinco etapas 

(CONTADOR, 2008, p. 79): 

Etapa 1) Selecionar na Relação de Armas que consta do Apêndice todas as atividades e recursos 

que têm potencial para serem armas da competição da empresa (denominada de Lista de Armas 

versão 1, que não deve possuir mais que 60 armas); 

Etapa 2) Validar e complementar (se for o caso) a Lista de Armas versão 1, por meio de consulta 

as diversas áreas da empresa (denominada de Lista de Armas versão 2, que contempla as armas 

mais importantes, as mais frequentemente utilizadas e as mais onerosas, típicas do segmento 

da empresa. Naturalmente, nessa Lista há armas das cinco classes: atendimento, produção, 

planejamento, administrativas e de apoio); 

Etapa 3) Descrever o conteúdo de cada arma da Lista de Armas versão 2, com auxílio das áreas 

da empresa; 

Etapa 4) Identificar na Lista de Armas versão 2, através de análise de conteúdo, as armas com 

as características necessárias para fazer parte do conjunto de armas da competição da empresa 

(denominada de Lista de Armas da Competição do segmento econômico da empresa). 

 Uma vez aplicado esse procedimento, foi possível identificar as armas da competição 

do segmento de negócio em estudo, as quais estão mostradas no Apêndice 1, Parte 3. 

 Tendo definido o conjunto de armas da competição, pode-se classificá-las segundo a 

sua relevância para competir em um dado campo. Surge assim, uma segunda classificação com 

armas relevantes, semirrelevantes e irrelevantes. 

 A arma é classificada como relevante, semirrelevante ou irrelevante exclusivamente em 

decorrência do campo escolhido pela empresa para competir (CONTADOR, 2008). 
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 Para a realização da classificação, utiliza-se uma matriz de priorização das armas, que 

permite identificar quais são as armas relevantes, semirrelevantes e irrelevantes para cada 

campo da competição. Neste processo, é importante lembrar que quem determina se uma arma 

é ou não relevante é o campo da competição. Deste modo, uma arma relevante para um campo 

da competição pode ser irrelevante ou semirrelevante para outro campo. Neste sentido, uma 

arma seja qual for a sua classificação, ela é importante para a empresa e não pode ser excluída 

do processo. 

 Existe outro procedimento para determinar a relevância das armas da competição que 

foi utilizado neste estudo e que substitui a matriz de priorização das armas por um método mais 

rápido, chamado de método expedito, descrito por Contador (2008, p. 96), que consiste em 

identificar as armas que dão vantagem competitiva em cada campo da competição de forma 

que elas sejam de 25% a 30% do conjunto das armas da competição (distribuição forçada). 

 O procedimento para determinação dos vínculos da competição típicos do segmento 

econômico a que pertencem as empresas ainda está em estudo. São propostas as seguintes 

etapas para serem testadas empiricamente (CONTADOR, 2018):  

1) Identificar todos os vínculos que têm potencial para serem vínculos da competição típicos 

do segmento econômico a que pertencem as empresas objeto do estudo; 

2) Caso a quantidade de vínculos seja considerada excessiva, fundir num só vínculo aqueles 

que têm conceito e conteúdo similares, dar uma denominação mais abrangente e redefinir o 

conceito e o conteúdo do vínculo, agora mais abrangente (gerando a Lista de Vínculos versão1); 

3) Validar e complementar a Lista de Vínculos versão1, por meio de consulta às diversas áreas 

de uma ou duas empresas (gerando a Lista de Vínculos versão 2); 

4) Descrever, com o auxílio das áreas de uma ou duas empresas, o conteúdo que cada vínculo 

deve conter para que as empresas obtenham vantagem competitiva, conteúdo esse que seja 

adequado e ajustado às empresas do segmento econômico; 

5) Identificar no universo de vínculos da Lista de Vínculos versão 2, por meio da análise de 

conteúdo, os vínculos com as características estratégicas necessárias para fazer parte do 

conjunto de vínculos da competição típicos do segmento econômico a que pertencem as 

empresas objeto de estudo, gerando a Lista de Vínculos da Competição do segmento econômico 

objeto de estudo; 

6) Determinar os vínculos relevantes, os semirrelevantes e os irrelevantes para cada campo da 

competição e para cada campo coadjuvante típicos do segmento econômico. 
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 Para determinar a relevância dos vínculos da competição foram seguidas as mesmas 

etapas e ferramentas utilizadas para a classificação das armas da competição, ou seja, foi 

adotado o método expedito sem a construção da matriz de priorização dos vínculos aos campos 

da competição. 

4.5 Procedimentos para determinação da intensidade da arma e dos vínculos 

 

 A intensidade da arma mede a potência com que uma arma é utilizada pela empresa, 

sendo avaliada entre 1 e 5. Também pode ser entendido como o grau de eficácia da utilização 

dos recursos das armas pela empresa. A intensidade 5 corresponde à utilização da arma no seu 

estado mais avançado, ou seja, é a atividade que realiza o seu conteúdo utilizando os recursos 

mais atualizados e modernos. Já a intensidade 1 corresponde à utilização de recursos mais 

simples, ou seja, trata-se de atividade realizada com o menor nível de recurso (CONTADOR, 

2008). 

 A intensidade do vínculo mede o grau de eficácia do aproveitamento da capacidade que 

o componente conectado possui para conquistar ou manter vantagem competitiva para a 

empresa, sendo avaliado entre 1 e 5 (CONTADOR, 2008). 

 Conforme Contador (2008), existem dois métodos para avaliar a intensidade das 

armas/vínculos. O primeiro método é realizado através de um questionário estruturado que deve 

ser respondido pelos colaboradores especialistas nas diferentes áreas da empresa, sendo que a 

intensidade de 1 a 5 precisa ser definida com a maior precisão possível no questionário. Como 

a implementação deste método pode ser exaustiva, Contador (2008, pp. 114 - 116) propôs um 

método rápido pelo qual a empresa identifica o concorrente mais avançado para cada 

arma/vínculo e atribui a intensidade máxima 5. Logo após, compara a situação da arma/vínculo 

da sua empresa utilizando uma escala de 1 a 5. 

4.6 Procedimentos para determinação do valor das variáveis foco, dispersão e intensidade 

média das armas, foco, dispersão e vínculos 

 

Para Contador (2018), as variáveis quantitativas do modelo CAC-Redes são:   

 

1) Foco das armas;  

2) Foco dos vínculos;  

3) Dispersão das armas; 
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4) Dispersão dos vínculos; 

5) Intensidade média das armas e/ou dos vínculos. 

 

 O processo de cálculo dos valores dessas variáveis inclui quatro etapas: 1) determinar 

o conjunto de armas e vínculos com as quais a empresa compete; 2) classificar as armas e 

vínculos de acordo com a relevância em armas e vínculos relevantes, semirrelevantes e 

irrelevantes; 3) avaliar a intensidade das armas e dos vínculos; e 4) calcular as variáveis foco 

das armas e vínculos, dispersão das armas e vínculos e intensidade média das armas e vínculos, 

a seguir apresentados. 

 O valor do foco é calculado pela relação entre a soma da intensidade das armas e/ou 

vínculos relevantes e a soma da intensidade máxima possível de ser obtida no conjunto das 

armas e/ou vínculos relevantes. Isso significa que, quanto maior for a intensidade das armas 

e/ou vínculos relevantes, maior será o foco (CONTADOR, 2018). 

 O valor da dispersão é calculado pela relação entre a soma da intensidade das armas 

e/ou vínculos irrelevantes e a soma da intensidade máxima possível de ser obtida no conjunto 

das armas e/ou vínculos irrelevantes. Isso significa que, quanto maior for a intensidade das 

armas e/ou vínculos irrelevantes, maior será a dispersão (CONTADOR, 2018). 

 A intensidade média das armas e/ou vínculos é a média aritmética da intensidade de 

todas as armas e/ou vínculos da competição da empresa (relevantes, semirrelevantes e 

irrelevantes). A Figura abaixo, mostra um exemplo de cálculo das três variáveis: 

 

 
Figura 17 – Exemplo de cálculo das variáveis foco, dispersão e intensidade média. 

 

 
            Fonte: Autor. 
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4.7 Protocolo da pesquisa de campo 
 

 

 Nessa seção será apresentado o passo a passo para o desenvolvimento da pesquisa, 

conforme o Quadro abaixo. 

 

 
Quadro 7 – Protocolo de pesquisa. 

 

1. Elaboração dos objetivos do estudo e seleção das instituições financeiras a serem pesquisadas. 

 

 

2. Levantamento das teorias e assuntos que suportam o objetivo do estudo.  

 

 

3. Elaboração dos questionários de pesquisa.  

 

 

4. Definição do perfil desejado dos entrevistados e dos respondentes dos questionários que podem ser: 

diretores; superintendentes; gerentes ou supervisores. 

 

 

5. Agendamento das entrevistas: contato pessoal, telefônico, whatsapp e e-mail. 

 

 

6. Compilação das informações coletadas nas entrevistas. 

 

 

7. Análise das informações coletadas: comparação dos resultados coletados com as teorias que suportam 

e podem responder à questão de pesquisa e os seus objetivos. 

 

 

8. Interpretação das informações analisadas: verificar as hipóteses e se a questão de pesquisa e os 

objetivos foram atendidos e se as proposições foram corroboradas empiricamente. 

 

 

9. Conclusões: efetuar análise crítica dos resultados, contribuições teóricas alcançadas, limitações da 

pesquisa encontradas e as sugestões para as próximas pesquisas. 

 

           Fonte: Autor. 

4.8 Técnicas e instrumentos de coleta de dados da pesquisa de campo 

 

A pesquisa será realizada entre os meses de janeiro e março do ano de 2021, com a 

participação de bancos múltiplos que atuam no território brasileiro. O instrumento de pesquisa 

utilizado será um questionário que está no Apêndice 1, subdividido em cinco partes: 1) 

informações gerais sobre o banco; 2) identificação dos campos da Competição e os dois 
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coadjuvantes definidos pelo banco; 3) informações sobre intensidade das armas da competição; 

4) informações sobre a intensidade dos vínculos da competição; e 5) informações sobre a 

estrutura da rede de negócios do banco. Todas as informações serão consolidadas no software 

Microsoft Excel 2010, para geração das análises e interpretação dos dados obtidos. 

 Para as entrevistas e respostas aos questionários, os bancos serão orientados a 

escolherem os colaboradores experientes, com conhecimento sobre o negócio do banco, que 

podem ser os diretores, superintendentes, gerentes e supervisores.  

4.9 Estratégia de pesquisa: escolha do método  

 

 Como conceito de metodologia, Andrade (2003, p. 121) diz que: “é um conjunto de 

métodos ou caminhos que são percorridos na busca do conhecimento”. Neste conjunto de 

métodos científicos conceituados pelo autor, destacam-se os métodos de abordagem que podem 

ser classificados em método indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. Para o 

propósito desta dissertação é interessante analisar apenas os três primeiros e escolher o mais 

adequado. 

 A indução é uma espécie de processo psicológico, por meio do qual, a partir de dados 

específicos e após uma verificação suficiente, pode-se inferir uma verdade geral ou universal 

não incluída na parte inspecionada. Portanto, o propósito da argumentação indutiva é tirar 

conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que as premissas nas quais se basearam. Uma 

característica que não pode ser negligenciada é que a argumentação indutiva, como a 

argumentação dedutiva, é baseada em premissas. Porém, se a dedução das premissas 

verdadeiras leva inevitavelmente a uma conclusão verdadeira, as premissas indutivas só podem 

levar a uma conclusão possível (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 Os dois tipos de argumentação têm finalidades diferentes – o método dedutivo visa a 

explicar o conteúdo das premissas, já o método indutivo visa a expandir o escopo do 

conhecimento. Analisando este ponto por outro ângulo, podemos dizer que o argumento 

dedutivo ou está correto ou incorreto, ou a premissa apoia completamente a conclusão, ou a 

conclusão não é suportada de forma alguma. Portanto, não há nível intermediário. Em contraste, 

os argumentos indutivos aceitam vários graus de intensidade com base na capacidade das 

premissas de apoiar a conclusão. Em suma, a argumentação indutiva aumentará o conteúdo da 

premissa, mas sacrificará a precisão, enquanto a argumentação dedutiva sacrificará a expansão 

do conteúdo para atingir a “certeza” (MARCONI; LAKATOS, 2003). 



 

 

 

108 

 

 O método científico para Karl R. Popper começa com um problema, sendo oferecido 

uma solução temporária, uma espécie de teoria provisória, e a partir deste ponto começa-se a 

criticar a solução para eliminar o erro. É o método hipotético-dedutivo, que possui três 

momentos no processo investigatório: 1. o problema é geralmente causado por conflitos 

anteriores, expectativas e teorias existentes; 2. a solução proposta inclui uma nova teoria na 

forma de proposições passíveis de teste; 3. teste de falseamento, tentar refutar por meio de 

observação e experimento (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 Se a hipótese não passar no teste, ela será falseada, refutada, e a questão precisará ser 

levantada novamente, mas, se a hipótese passar no teste rigoroso, ela será confirmada e 

temporariamente confirmada (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 O método indutivo confirma e verifica a hipótese a todo custo e tenta acumular todos 

os casos positivos possíveis. Ao contrário disso, Popper busca evidências empíricas para torná-

la falsa e rejeitá-la. Obviamente que todos os casos positivos coletados não confirmam a 

hipótese, como deseja a indução. No entanto, apenas um caso negativo específico será 

suficiente para falsear essa hipótese, como deseja Popper. Isso é mais fácil e possível. Se a 

hipótese resistir aos testes rigorosos, estará “corroborada”. (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 Comparando esses métodos, concluímos que o método de Popper é recomendado para 

este estudo, porque visa a verificar ou corroborar a tese proposta por Contador (2018), a qual 

foi desdobrada em várias hipóteses, a fim de começar a corroborar os constructos do CAC-

Redes. 

 Daniel Moreira (2002) apresentou o argumento para eliminar quaisquer dúvidas, ao 

afirmar que “os estudos de campo quantitativos se guiam pelo método conhecido como 

hipotético-dedutivo. Esse método diz o seguinte: o pesquisador parte de quadros conceituais de 

referência tão bem estruturados quanto possível, a partir do qual formula hipóteses sobre os 

fenômenos e situações que se quer estudar. Uma lista de consequências é então deduzida das 

hipóteses. (...) Os dados são analisados com apoio de estatística ou outras técnicas matemáticas. 

Os tradicionais levantamentos amostrais de dados (surveys) com questionários fechados e 

escalas de medida são exemplos clássicos de estudos de campo quantitativos”. (MOREIRA, 

2002). 
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4.10 Hipóteses específicas 

 

 Nas hipóteses específicas a seguir, deve-se entender que: 1) ‘foco das armas’ (ou ‘foco 

dos vínculos’ ou ‘foco das armas e vínculos’) significa ‘foco das armas (ou dos vínculos ou das 

armas e vínculos) da competição nos campos da competição e campos coadjuvantes eleitos 

pelo banco; e 2) ‘dispersão das armas’ (ou ‘dispersão dos vínculos’ ou ‘dispersão das armas e 

vínculos’) significa ‘dispersão das armas (ou dispersão dos vínculos ou dispersão das armas e 

vínculos) da competição nos campos da competição e campos coadjuvantes eleitos pelo banco’. 

Deve-se lembrar que a variável ‘dispersão das armas no campo da competição escolhido 

pela empresa’ foi criada por Contador (2008) como contraprova, pela seguinte razão. A 

hipótese geral, e por conseguinte a tese do CAC-Redes, será corroborada se for constatada 

correlação forte do ‘foco das armas e vínculos no campo da competição (ou coadjuvante) 

escolhido pela empresa’ e se for constatada inexistência correlação da ‘dispersão das armas e 

vínculos no campo da competição (ou coadjuvante) escolhido pela empresa’ com o grau de 

competitividade das empresas. O valor do ‘foco das armas e vínculos’ corresponde à média da 

intensidade das armas e vínculos relevantes para o campo da competição escolhido pela 

empresa, e o valor da ‘dispersão das armas e vínculos’ corresponde à média da intensidade das 

armas e vínculos irrelevantes para o campo da competição escolhido pela empresa, portanto 

são variáveis de mesma natureza.  

Como Contador (2018) defende que a competitividade empresarial é função apenas da 

‘intensidade das armas e vínculos relevantes para o campo da competição escolhido pela 

empresa’, como está na tese do CAC-Redes, e que as ‘armas e vínculos irrelevantes para o 

campo da competição escolhido pela empresa’ não influenciam a competitividade das 

empresas, para comprovar sua tese é necessário constatar correlação forte do ‘foco das armas 

e vínculos para o campo da competição escolhido pela empresa’ com grau de competitividade 

e, consequentemente, nenhuma correlação com a ‘dispersão das armas e vínculos no campo da 

competição escolhido pela empresa’ (CONTADOR, 2018). 

Deve-se lembrar também que a variável ‘intensidade média das armas’ foi criada por 

Contador (2008) para testar se o conjunto das armas da competição da empresa influencia sua 

competitividade, como prega a Qualidade Total, que de um modo geral enfatiza a necessidade 

de qualidade nas diversas atividades da empresa. Por esse pensamento, muitas atividades 

precisariam ser aprimoradas (ter sua intensidade aumentada). A tese do CAC contraria esse 

pensamento ao defender que a competitividade depende apenas de algumas armas. Contador 
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comprovou sua concepção ao corroborar o CAC e pretende comprovar também para o CAC-

Redes.  

Uma observação é necessária. À primeira vista, a quantidade de hipóteses pode parecer 

excessiva, e seria mesmo se o objetivo fosse apenas identificar os fatores relevantes que 

determinam a competitividade dos bancos múltiplos brasileiros. Mas, como há também o 

objetivo é contribuir para o desenvolvimento e corroboração do CAC-Redes, é necessário 

explorar todas as variáveis, inclusive as que servem como contraprova da tese do CAC-Redes, 

quais sejam, dispersão das armas e vínculos e intensidade média das armas e vínculos. 

 

Quadro 8 – Hipótese geral e respectivas hipóteses específicas. 

Hipótese geral: Numa rede de negócio, quanto maior a competência relevante do banco e quanto maior 

a intensidade dos vínculos socioeconômicos relevantes que estabelece com os bancos concorrentes, com 

seus parceiros, com seus fornecedores e com outros componentes da rede, maior sua competitividade 

em relação a dos bancos concorrentes. 

Hipótese específica 1: A estratégia competitiva de negócio do banco, representada pelos campos da 

competição e campos coadjuvantes eleitos por ele, não explica, por si só, a diferença de competitividade 

em relação aos concorrentes. 

Hipótese específica 2a: O foco das armas e vínculos tem forte influência na competitividade do banco. 

Hipótese específica 2b: A dispersão das armas e vínculos não influencia a competitividade do banco. 

Hipótese específica 2c: A intensidade média das armas e vínculos tem pequena influência na 

competitividade do banco. 

Hipótese específica 2d: O foco das armas e vínculos da competição explica a competitividade do banco.  

Hipótese específica 2e: A pequena influência da intensidade média das armas e vínculos na 

competitividade do banco decorre das armas e vínculos irrelevantes.  

           Fonte:  Baseado em Contador (2018). 

 

Para verificar a influência da posição do banco na rede de negócio na sua 

competitividade, foi realizada uma pesquisa exploratória, pois não é possível formular uma 

hipótese devido aos poucos estudos ainda existentes. 

4.11 Técnicas estatísticas para testar as hipóteses  

  

 Os métodos estatísticos ajudam a explicar melhor como as empresas competem. Três 

das mais simples técnicas estatísticas são utilizadas para testar as hipóteses do CAC-Redes: o 
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Teste t, o coeficiente de correlação linear de Pearson (r) e a estatística do teste de Zelterman 

(1987). 

 

 O Teste t consiste em verificar se existe diferença estatisticamente significativa entre as 

médias das variáveis quantitativas em duas amostras. Para aplicá-lo no caso do CAC-Redes, é 

necessário: a) calcular o grau de competitividade de todos os bancos da amostra; b) separar os 

bancos em dois grupos, o dos mais competitivos e o dos menos competitivos; c) calcular a 

média de cada uma das variáveis (foco, dispersão e intensidade média) nesses dois grupos; e d) 

aplicar o Teste t para verificar se a média dessas variáveis para os bancos mais competitivos é 

maior do que a média para os menos competitivos. As etapas c e d são feitas diretamente pelo 

Excel simultaneamente para as três variáveis (CONTADOR, 2018). 

 A estatística do teste de Zelterman (1987) é semelhante ao Teste t, mas aplicável a 

variáveis qualitativas. Consiste na verificação da existência de diferença estatisticamente 

significativa entre as distribuições de uma variável qualitativa em duas populações. Para aplicá-

la no caso do CAC-Redes, é necessário: a) calcular o grau de competitividade de todas os 

bancos da amostra; b) separar os bancos em dois grupos, o dos mais competitivos e o dos menos 

competitivos; c) individualizar os campos da competição e os coadjuvantes dos bancos de cada 

grupo; e d) aplicar a estatística do teste de Zelterman (1987), para verificar a semelhança entre 

os conjuntos de campos da competição dos bancos mais competitivos e dos menos competitivos 

(CONTADOR, 2018). 

 O coeficiente de correlação de Pearson (r) é usado para quantificar o grau de relação 

linear entre duas variáveis contínuas normalmente distribuídas. O coeficiente de correlação 

pode variar de -1 a +1, sendo que, +1 (associação positiva muito forte), 0 (nenhuma associação), 

e -1 (associação negativa muito forte) (MOORE, 2003). 

 Conforme Costa Neto (1977), a interpretação dos valores do coeficiente de correlação 

linear de Pearson (r), obedece à seguinte convenção: 
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Tabela 6  – (r) de Pearson. 

 r de Pearson Interpretação 

+0,90 a +1,00 Associação positiva muito forte 

+0,80 a +0,89 Associação positiva forte 

+0,70 a =0,79 Associação positiva moderada 

+0,60 a =0,69 Associação positiva fraca 

+0,01 a +0,59 Associação positiva muito fraca ou desprezível 

0,00 Nenhuma associação 

-0,01 a -0,59 Associação negativa muito fraca ou desprezível 

-0,60 a -0,69 Associação negativa fraca 

-0,70 a -0,79 Associação negativa moderada 

-0,80 a -0,89 Associação negativa forte 

-0,90 a -1,00 Associação negativa muito forte 

       Fonte: Costa Neto. 

 
 

Quadro 9 – Teste estatístico sobre a influência da estratégia competitiva de negócio na competitividade dos 

bancos múltiplos. 

 

Hipótese específica 1 Teste estatístico 

A estratégia competitiva de negócio 

do banco, representada pelos campos 

da competição e campos coadjuvantes 

eleitos por ele, não explica, por si só, 

a diferença de competitividade em 

relação aos bancos concorrentes. 

Não há diferença significativa, ao nível de significância de 5 %, 

entre os campos da competição e campos coadjuvantes eleitos 

pelos bancos mais competitivos e os eleitos pelos menos 

competitivos, segundo o teste estatístico de Zelterman. 

       Fonte: Baseado em Contador (2018)  

 

 
Quadro 10 – Testes estatísticos sobre a influência das estratégias competitivas operacional e relacional na 

competitividade dos bancos múltiplos. 

 

Hipóteses específicas Testes estatísticos 

Hipótese específica 2a: O foco das 

armas e vínculos tem forte influência 

na competitividade dos bancos  

2a1: A média do foco das armas dos bancos mais competitivos é 

significativamente maior, ao nível de significância de 5%, que a 

média do foco das armas dos bancos menos competitivos, 

segundo o Teste t.  

2a2: Há correlação forte, medida pelo coeficiente de correlação 

de Pearson, do foco das armas dos bancos com o grau de 

competitividade deles. 

2a3: A média do foco dos vínculos dos bancos múltiplos mais 

competitivos é significativamente maior, ao nível de 

significância de 5%, que a média do foco dos vínculos dos 

bancos múltiplos menos competitivos, segundo o Teste t.  

2a4: Há correlação forte, medida pelo coeficiente de correlação 

de Pearson, do foco dos vínculos dos bancos com o grau de 

competitividade deles. 
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2a5: A média do foco das armas e vínculos dos bancos   mais 

competitivos é significativamente maior, ao nível de 

significância de 5%, que a média do foco das armas e vínculos 

dos bancos menos competitivos, segundo o Teste t.  

2a6: Há correlação forte, medida pelo coeficiente de correlação 

de Pearson, do foco das armas e vínculos dos bancos com o grau 

de competitividade deles. 

  

Hipótese específica 2b: A dispersão 

das armas e vínculos não influencia a 

competitividade dos bancos  

2b1: Não há diferença significativa segundo o Teste t, ao nível 

de significância de 5%, entre a média da dispersão das armas dos 

bancos mais competitivos e a média da dispersão das armas dos 

bancos menos competitivos. 

2b2: Não há correlação, medida pelo coeficiente de correlação 

de Pearson, da dispersão das armas dos bancos com o grau de 

competitividade deles. 

2b3: Não há diferença significativa segundo o Teste t, ao nível 

de significância de 5%, entre a média da dispersão dos vínculos 

dos bancos mais competitivos e a média da dispersão dos 

vínculos dos bancos menos competitivos. 

2b4: Não há correlação, medida pelo coeficiente de correlação 

de Pearson, da dispersão dos vínculos dos bancos com o grau de 

competitividade deles. 

2b5: Não há diferença significativa segundo o Teste t, ao nível 

de significância de 5%, entre a média da dispersão das armas e 

vínculos dos bancos mais competitivos e a média da dispersão 

das armas e vínculos dos bancos menos competitivos.  

2b6: Não há correlação, medida pelo coeficiente de correlação 

de Pearson, da dispersão das armas e vínculos dos bancos com o 

grau de competitividade deles. 

Hipótese específica 2c: A intensidade 

média das armas e vínculos tem 

pequena influência na competitividade 

dos bancos. 

2c1: A média da intensidade média das armas da competição dos 

bancos mais competitivos é significativamente maior, ao nível de 

significância de 5%, que a média da intensidade média das armas 

da competição dos bancos menos competitivos, segundo o Teste 

t.  

2c2: Há correlação fraca/moderada, medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, da intensidade média das armas da 

competição dos bancos com o grau de competitividade deles. 

2c3: A média da intensidade média dos vínculos da competição 

dos bancos mais competitivos é significativamente maior, ao 

nível de significância de 5%, que a média da intensidade média 

dos vínculos da competição dos bancos menos competitivos, 

segundo o Teste t.  

2c4: Há correlação fraca/moderada, medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, da intensidade média dos vínculos da 

competição dos bancos com o grau de competitividade deles.  

2c5: A média da intensidade média das armas e vínculos da 

competição dos bancos mais competitivos é significativamente 

maior, ao nível de significância de 5%, do que a média das armas 

e vínculos da competição dos bancos menos competitivos, 

segundo o Teste t.  

2c6: Há correlação fraca/moderada, medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, da intensidade média das armas e vínculos 

da competição dos bancos com o grau de competitividade deles.  

             Fonte: Baseado em Contador (2018). 
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 Para saber se um dado valor do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) permite 

concluir que realmente existe correlação entre as variáveis, é necessário aplicar o teste do 

coeficiente de correlação. O teste apresentado por Costa Neto (1977, p. 186) resulta nos 

seguintes valores para n = 15 e n = 16:  

 

Tabela 7 – Nível de significância, α, num teste unicaudal. 

n 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005 0,001 

15 0,351 0,441 0,514 0,592 0,641 0,730 

16 0,338 0,426 0,497 0,574 0,623 0,711 

 

 Esses valores significam que, se o coeficiente de correlação linear de Pearson (r) for 

superior a 0,730 para n = 15, o nível de significância será menor que 0,001 (ou α < 0,001), e se 

r < 0,441, α > 0,05, ou seja, não se pode afirmar com nível de significância de 5% que existe 

correlação entre as variáveis.  

4.12 Definição do modelo conceitual da dissertação 

 

  

A Figura abaixo ilustra o desenho de pesquisa simplificado do modelo CAC-Redes. 

 

Figura 18 – Desenho de pesquisa para o modelo CAC-Redes. 

 

 
          Fonte: Autor. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos nas entrevistas e ao mesmo 

tempo analisar o conhecimento adquirido com o método descrito no Capítulo 4. Ressalta-se 

que foi utilizado como instrumento de coleta de dados para a pesquisa um questionário com 

cinco partes que estão no Apêndice 1 desta dissertação, questionário este que foi aplicado aos 

colaboradores dos bancos múltiplos brasileiros selecionados, conforme critérios descritos 

abaixo. 

5.1 Apresentação dos dados coletados dos bancos múltiplos brasileiros 

 

 O segmento dos bancos múltiplos é considerado por sua gama de produtos e serviços 

como um dos mais relevantes dentro do setor bancário brasileiro e, por esta razão, este 

segmento de mercado dos bancos foi o escolhido como objeto deste estudo. Na impossibilidade 

de estudar todos os bancos múltiplos presentes no mercado brasileiro, restringimos a análise a 

alguns bancos múltiplos do segmento, conforme perfil da amostra abaixo. 

5.1.1 Perfil da amostra 

 

 O tamanho da amostra da rede de bancos múltiplos brasileiros para este estudo foi 

limitado a 20 bancos múltiplos, em função da escassez de tempo para analisar todo o segmento 

de bancos múltiplos brasileiros. Deste total de 20 bancos múltiplos, após envio de carta de 

apresentação e de diversos contatos telefônicos, apenas 16 aceitaram participar das entrevistas 

e responderam às perguntas do questionário (Apêndice 1). Os outros 4 bancos múltiplos da 

amostra, disseram que precisavam solicitar autorização no Comitê de Ética do banco para 

poderem participar da pesquisa, mas isso não aconteceu em tempo hábil. O quadro abaixo, 

apresenta informações da amostra com os 16 bancos múltiplos que participaram das entrevistas 

e o cargo dos respondentes em conformidade com o protocolo de pesquisa descrito no Capítulo 

4. 
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Quadro 11 – Informações da amostra da pesquisa. 

 

BANCO CARGO DO RESPONDENTE 

 A  SUPERINTENDENTE 

 B  GERENTE DE AGÊNCIA 

 C  GERENTE DE CONTA PJ 

 D  GERENTE DE AGÊNCIA 

 E  GERENTE DE CONTAS 

 F  GERENTE DE INVESTIMENTOS 

 G  SUPERVISOR DE FUNDOS 

 H  SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO 

 I  GERENTE DE RELACIONAMENTO 

 J  GERENTE DE INVESTIMENTOS 

 K  SUPERVISOR DE ATENDIMENTO 

 L  SUPERVISOR DE CRÉDITO 

 M  SUPERVISOR DE CRÉDITO 

 N  GERENTE DE NEGÓCIOS 

 O  GERENTE COMERCIAL 

 P  GERENTE DE RELACIONAMENTO 

Fonte: Autor. 

 

Em resumo, foram entrevistados 01 Superintendente, 01 Gerente Comercial, 02 

Gerentes de Agência, 01 Gerente de Conta PJ, 01 Gerente de Contas, 02 Gerentes de 

Investimentos, 01 Gerente de Negócios, 02 Gerentes de Relacionamentos, 01 Supervisor de 

Atendimento, 02 Supervisores de Crédito, 01 Supervisor de Fundos e 01 Supervisor de 

Planejamento.   

5.1.2 Grau de competitividade – GC 

 

 O cálculo do Grau de Competitividade (GC) adotado nesta pesquisa foi a variação 

percentual do Ativo Total (AT) do banco múltiplo no ano n, em relação ao ano n-3, conforme 

evidenciado no item 4.3 desta dissertação. 

 

GC = (ATIVO TOTAL ANO n / ATIVO TOTAL ANO n-3) x 100 

 

 Para a realização deste cálculo, foram coletadas as informações sobre os Ativos Totais 

(AT) dos bancos múltiplos nos seus Relatórios Anuais. Após calculado o respectivo Grau de 

Competitividade (GC), as informações foram organizadas em ordem decrescente de 

competitividade, conforme tabela abaixo. 
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Tabela 8 – Grau de competitividade – GC. 

BANCO GRAU DE COMPETITIVIDADE CLASSIFICAÇÃO 

 O  314,6 1º 

 K  160,2 2º 

 N  145,3 3º 

 J  137,7 4º 

 G  136,0 5º 

 I  128,1 6º 

 F  123,4 7º 

 E  122,2 8º 

 A  122,0 9º 

 M  121,1 10º 

 L  119,2 11º 

 C  115,2 12º 

 B  104,8 13º 

 D  103,0 14º 

 P  94,5 15º 

 H  93,7 16º 

                Fonte: Autor. 

 

Analisando os resultados da tabela acima, constata-se que o banco O possui Grau de 

Competitividade GC = 314,6, valor da variação percentual do ativo total num período de três 

anos quase o dobro do valor do segundo banco mais competitivo (K), o que exigiu análise mais 

profunda. 

 Esse é um banco pequeno, novo, com base de cálculo muito baixa, obteve esta posição 

de destaque, conforme informações do entrevistado, em função de sua estratégia de aumento 

agressivo e sistemático da base de clientes.  

 Como este estudo é quantitativo, usando coeficiente de correlação de Pearson entre 

diversas variáveis e o Grau de Competitividade GC e Teste t para verificar diferenças 

significativas entre os valores de diversas variáveis nos bancos mais competitivos e nos bancos 

menos competitivos, um valor tão discrepante, muito desalinhado dos demais, pode levar a 

conclusões não totalmente verdadeiras.  

 Para verificar se é correto eliminar o banco O da amostra, utilizou-se o critério do 

intervalo [µ ± 3σ], adotando a média (133,8) e o desvio-padrão (51,4) da amostra como 

estimativa de µ e de σ, respectivamente, em que se obteve [-20,4; 288,0], que não contém o 

valor 314,6. 

 Eliminando-se o banco O da amostra, obtém-se média 121,8 e desvio-padrão 18,4, em 

que resulta o novo intervalo [66,6; 177,0], que contém todos os demais valores da amostra.  
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 Assim, há justificativa estatística para excluir o banco O da amostra, a fim de evitar 

conclusões não totalmente verdadeiras. 

5.1.3 Informações gerais coletadas da amostra 

  

 A PARTE 1 do questionário tratou de informações de interesse geral sobre os bancos 

múltiplos brasileiro e apresentou os seguintes resultados, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 9 - Informações gerais dos bancos múltiplos. 

Principal 

mercado do 

banco 

múltiplo 

Pessoa física varejo 
(público em geral) 

 

13 

82% 

Pessoa física atacado 
(possuem investimentos geralmente 

acima de 100 mil) 

 

01 

6% 

Pessoa jurídica 
(especializado em atender 

empresas)  

 

02 

12% 

Principal 

produto do 

banco 

Múltiplo 

Operações de crédito 
(empréstimos para pessoa física e 

jurídica, consignado, cartão de 

crédito, outros) 
07 

44% 

Serviços bancários 
(depósitos em conta corrente e 

poupança, pagamento de cheques, 

cobrança de títulos, outros) 

07 

44% 

Investimentos 
(fundos de investimentos, 

ações, títulos públicos e 

privados, outros) 

02 

12% 

     Fonte: Autor. 

5.1.4 Campos da Competição 

 

 A PARTE 2 do questionário tratou da identificação dos campos da competição e dos 

campos coadjuvantes escolhidos pelos bancos múltiplos, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 12  - Campos da competição e coadjuvantes. 

 

              Fonte: Autor. 

 

 De posse das informações geradas no quadro acima, foi possível confeccionar a tabela 

abaixo, com a representação de todos os Campos da Competição selecionados pelos bancos 

múltiplos brasileiros. 
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Tabela 10 – Campos da Competição. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Pode-se observar que os campos da competição valorizados pelos bancos múltiplos 

brasileiros pesquisados são os da Qualidade do Atendimento, com 43,8% das opiniões, 

Qualidade do Produto, com 25,0%, Diversidade do Produto, com 18,8%, e Acesso ao 

Atendimento, com 12,5%. 

5.1.5 Intensidade das armas da competição 

 

 A PARTE 3 do questionário refere-se à intensidade das armas da competição, e a tabela 

abaixo mostra a intensidade com que cada um dos 16 bancos múltiplos pesquisados utiliza cada 

uma das 39 armas da competição e a média da intensidade de cada arma. Para cada arma, o 

banco múltiplo avaliou a intensidade atual da arma no seu banco, com variação entre 1 e 5, e, 

para avaliar a intensidade de cada arma, ele comparou o desempenho do seu banco nessa arma 

com o desempenho do seu melhor banco concorrente. Em seguida, atribuiu a intensidade 5 para 

a arma do seu melhor banco concorrente e avaliou a intensidade da arma do seu banco 

proporcionalmente a essa intensidade 5, considerando que a intensidade 5 corresponde à arma 

no seu grau mais avançado e 1 no seu grau mais básico. 
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Tabela 11 – Intensidade das Armas da Competição dos bancos múltiplos. 

  
BANCOS MÚLTIPLOS   

ARMAS DA 

COMPETIÇÃO 
A B C D E F G H I J K L M N O P MÉDIA 

1) Acesso ao 

banco e aos 

postos de 

atendimento 

bancário.  

4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3,69 

2) Projeto do 

ambiente da 

área de 

atendimento. 

4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3,56 

3) Projeto da 

equipe de 

atendimento. 

3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 2 3,50 

4) Estilo de 

atendimento. 
4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 2 3,56 

5) Sistema de 

informação 

comercial.  

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3,50 

6) Transmissão 

ao cliente de 

imagem 

confiável do 

banco. 

4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3,38 

7) SAC 

(Serviço de 

Atendimento ao 

Consumidor). 

3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3,44 

8) Sistema de 

fidelização dos 

clientes. 

3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 2 3,38 

9) Sistema de 

avaliação da 

satisfação do 

cliente. 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3,31 

10) Projeto do 

processo de 

produção. 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2,94 

11) Controle e 

melhoramento 

do processo. 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3,31 

12) Produção 

customizada.  
2 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3,19 
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13) Logística 

externa. 
2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3,06 

14) Sistema 

operacional 

integrado. 

4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3,31 

15) Compra 

eletrônica. 
3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,94 

16) Inteligência 

competitiva.  
3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 2 3,50 

17) 

Computação 

em nuvem.  

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,94 

18) 

Monitoramento 

e avaliação dos 

concorrentes. 

4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3,50 

19) 

Benchmarking. 
3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3,38 

20) Gestão de 

riscos efetivos e 

potenciais.  

4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3,25 

21) Relações 

governamentais

. 

3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2,75 

22) 

Desempenho 

socioambiental. 

3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3,19 

23) 

Segmentação 

do mercado. 

3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 5 2 3,31 

24) Elaboração 

e realização de 

pesquisas de 

mercado. 

4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3,31 

25) Ampliação 

de mercado.  
3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 2 3,44 

26) Publicidade 

e propaganda. 
4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3,44 

27) Criação e 

gestão da 

marca. 

4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 5 3 3 4 3 2 3,06 

28) Marketing 

institucional.  
3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3,06 
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29) Tecnologia 

para 

desenvolvimento 

e modificação de 

produto.  

4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3,31 

30) Pesquisa e 

desenvolvimento 

de produto 

(P&D). 

3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3,38 

31) Alta 

administração.  
3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3,38 

32) Sistema de 

informação 

voltado à gestão 

interna. 

3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3,50 

33) Gestão 

financeira. 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3,19 

34) Sistemas 

integrados.  
4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3,31 

35) 

Administração 

de recursos 

humanos. 

4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 2 3,69 

36) 

Gerenciamento 

por objetivos.  

3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3,19 

37) Capacidade 

criativa e 

empreendedoris

mo.  

3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3,56 

38) Mudança na 

cultura do 

banco.  

4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 5 2 3,38 

39) 

Relacionamento 

com sindicatos. 

2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2,50 

Média das 

Intensidades 
3,28 3,05 3,51 3,08 3,05 3,74 3,36 3,38 3,26 3,56 3,79 3,15 3,28 3,49 3,54 2,21   

Fonte: Autor.                                   

 

  A tabela acima coloca em evidência o resultado da média das intensidades por banco 

múltiplo pesquisado e também a média da intensidade de cada arma da competição. Analisando 

estes resultados, merecem destaque as 5 armas da competição mais valorizadas pelos 16 bancos 

múltiplos, que são elas: Acesso ao banco e aos postos de atendimento bancário (3,69); 

Administração de recursos humanos (3,69); Projeto do ambiente da área de atendimento (3,56); 

Estilo de atendimento (3,56); e Capacidade criativa e empreendedorismo (3,56). Por outro lado, 
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os 16 bancos múltiplos indicaram as seguintes armas como as que possuem menor importância 

para este segmento: Projeto do processo de produção (2,94); Compra eletrônica (2,94); 

Computação em nuvem (2,94); Relações governamentais (2,75); e Relacionamento com 

sindicatos (2,50). 

5.1.6 Intensidade dos vínculos da competição 

 

 A PARTE 5 do questionário refere-se à intensidade dos vínculos da competição. Os 

dados foram produzidos considerando as interações entre o banco múltiplo e os seus 

concorrentes (quanto ao seu principal produto no seu principal mercado), e os seus fornecedores 

(de provedores, softwares, insumos, outros) e os seus parceiros (associações de classe, 

federações, agências de fomento, universidades, institutos de pesquisa, outros). 

O vínculo da competição entre o banco múltiplo e seus concorrentes, fornecedores e 

parceiros evidencia a capacidade que estes componentes da rede possuem para influenciar a 

vantagem competitiva do banco múltiplo. Ressalta-se que o entrevistado avaliou a média do 

relacionamento do seu banco com os três principais concorrentes, com os três principais 

fornecedores e com os três principais parceiros, indicados na Parte 4 do questionário (Apêndice 

1). O modelo CAC-Redes estabelece que os vínculos representam as conexões e são 

quantificados entre 1 e 5, sendo que 5 é utilizado para a intensidade muito alta, 1 para 

intensidade muito baixa e 0 quando não existe vínculo (CONTADOR, 2018). A tabela abaixo 

apresenta a intensidade com que cada um dos 16 bancos múltiplos aproveita cada um dos 30 

vínculos da competição e a média da intensidade de cada vínculo.  

 

Tabela 12 - Intensidade dos vínculos da competição do banco múltiplo 

  
BANCOS MÚLTIPLOS   

VÍNCULOS DA 

COMPETIÇÃO 
A B C D E F G H I J K L M N O P MÉDIA 

Troca aberta com seus 

Concorrentes 
3 3 4 3 3 2 2 2 4 2 3 0 0 3 2 2 2,38 

Troca aberta com seus 

Fornecedores 
3 1 2 2 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 2,75 

Troca aberta com seus 

Parceiros 
3 2 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 2 4 5 2 2,94 
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Propensão para solicitar e 

fornecer ajuda com seus 

Concorrentes 

3 0 2 0 2 1 1 3 1 1 3 0 0 2 2 0 1,31 

Propensão para solicitar e 

fornecer ajuda com seus 

Fornecedores 

4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2,81 

Propensão para solicitar e 

fornecer ajuda com seus 

Parceiros 

2 3 1 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 5 1 2,63 

Presença de ações coletivas 

com seus Concorrentes 
2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0,63 

Presença de ações coletivas 

com seus Fornecedores 
3 1 2 1 3 0 1 0 2 3 0 0 0 4 3 0 1,44 

Presença de ações coletivas 

com seus Parceiros 
2 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 5 2 2,88 

Compartilhamento de 

oportunidades, riscos, custos 

e/ou investimentos com seus 

Concorrentes 

1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0,69 

Compartilhamento de 

oportunidades, riscos, custos 

e/ou investimentos com seus 

Fornecedores 

5 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 1 4 2 2 3,19 

Compartilhamento de 

oportunidades, riscos, custos 

e/ou investimentos com seus 

Parceiros 

5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 5 3 3,69 

Transferência de informação, 

tecnologia e inovação com 

seus Concorrentes 

2 3 4 3 1 0 0 3 4 1 3 0 0 0 1 2 1,69 

Transferência de informação, 

tecnologia e inovação com 

seus Fornecedores 

5 3 4 2 3 2 4 2 4 3 3 1 3 3 3 2 2,94 

Transferência de informação, 

tecnologia e inovação com 

seus Parceiros 

2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 5 1 2,31 

Dependência com seus 

Concorrentes 
1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0,44 

Dependência com seus 

Fornecedores 
4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,88 

Dependência com seus 

Parceiros 
4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3,81 

Cooperação especificamente 

tecnológica com seus 

Concorrentes 

1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 0 2 3 1 0 1,00 
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Cooperação especificamente 

tecnológica com seus 

Fornecedores 

2 2 2 2 3 4 4 1 2 3 2 3 3 3 5 2 2,69 

Cooperação especificamente 

tecnológica com seus 

Parceiros 

3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3,19 

Cooperação para desenvolver 

recursos operacionais ou 

resolver problemas comuns 

com seus Concorrentes 

2 3 4 3 1 0 0 3 4 1 0 0 0 1 2 2 1,63 

Cooperação para desenvolver 

recursos operacionais ou 

resolver problemas comuns 

com seus Fornecedores 

2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 5 2 3 4 3 2 2,75 

Cooperação para desenvolver 

recursos operacionais ou 

resolver problemas comuns 

com seus Parceiros 

5 5 4 5 3 4 4 2 5 3 4 3 3 3 4 3 3,75 

Cooperação especificamente 

para facilitar a realização de 

negócios com seus 

Concorrentes 

3 4 4 3 1 0 1 3 4 1 0 0 1 1 2 3 1,94 

Cooperação especificamente 

para facilitar a realização de 

negócios com seus 

Fornecedores 

5 4 5 4 4 3 3 1 4 4 4 3 4 5 3 3 3,69 

Cooperação especificamente 

para facilitar a realização de 

negócios com seus Parceiros 

2 2 2 3 2 4 5 1 3 5 5 4 5 3 5 2 3,31 

Contribuição dos seus 

Concorrentes 
3 4 4 3 1 0 0 3 4 2 4 0 2 0 2 3 2,19 

Contribuição dos seus 

Fornecedores 
2 1 2 2 2 3 3 1 3 5 5 4 5 5 5 2 3,13 

Contribuição dos seus 

Parceiros 
3 2 2 2 2 4 5 1 3 5 5 4 5 3 5 2 3,31 

Média dos Vínculos 2,90 2,40 2,63 2,40 2,50 2,10 2,60 2,00 2,77 2,87 2,90 1,73 2,33 2,80 3,20 1,83   

Fonte: Autor.                                   

                                   

  

A tabela acima revela os vínculos que são considerados mais importantes pelos 16 

bancos múltiplos e os que possuem menor importância para os 16 bancos múltiplos, dentro do 

contexto de rede de negócios. 

  Os vínculos considerados mais importantes pelo segmento dos bancos múltiplos são: 

Dependência com seus Fornecedores (3,88); Dependência com seus Parceiros (3,81); 

Cooperação para desenvolver recursos operacionais ou resolver problemas comuns com seus 

Parceiros (3,75); Compartilhamento de oportunidades, riscos, custos e/ou investimentos com 

seus Parceiros (3,69); e Cooperação especificamente para facilitar a realização de negócios com 
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seus Fornecedores (3,69). Estes vínculos evidenciam a importância que os 16 bancos múltiplos 

dão à cooperação com os seus fornecedores e parceiros, e isso ficou claro nas entrevistas, 

quando eles comentavam sobre a dependência que o banco tem, por exemplo, com a empresa 

que fornece o transporte de numerário, o serviço de segurança, a confecção dos cartões de 

débito e crédito para os clientes, a manutenção dos equipamentos e instalações, o suporte de TI 

etc. Também surgiram vários comentários sobre as suas parcerias como, por exemplo, com as 

associações de classe e federações, para a captação de novos clientes, com as universidades, 

para atração de novos talentos, com os institutos de pesquisas, para o desenvolvimento de P&D, 

com as ONG’s, para promover obras que beneficiam as comunidades mais carentes etc. Por 

outro lado, os 16 bancos múltiplos indicaram os seguintes vínculos como os que possuem 

menor importância para este segmento: Propensão para solicitar e fornecer ajuda com seus 

Concorrentes (1,31); Cooperação especificamente tecnológica com seus Concorrentes (1,00); 

Compartilhamento de oportunidades, riscos, custos e/ou investimentos com seus Concorrentes 

(0,69); Presença em ações coletivas com seus Concorrentes (0,63); e Dependência com seus 

Concorrentes (0,44). Este também foi outro aspecto observado nas entrevistas, em que os 

entrevistados demonstravam bastante respeito pelos seus concorrentes, mas evitavam falar 

sobre eles e procuravam manter uma certa distância. 

 O quadro abaixo mostra uma visão geral das médias das intensidades dos vínculos por 

componente da rede de negócios. Na comparação entre os componentes da rede, os bancos 

múltiplos atribuem uma média baixa para os Concorrentes, e mesmo para os Parceiros e 

Fornecedores, a intensidade dos vínculos não pode ser considerada alta, considerando que o 

valor máximo é 5. 

 

Quadro 13 – Média dos vínculos da competição dos bancos múltiplos. 

COMPONENTES MÉDIA 

Concorrentes 1,39 

Fornecedores 2,93 

Parceiros 3,18 

    Fonte: Autor. 

5.2 Resultados dos testes de hipóteses 

5.2.1 Resultados dos testes de hipóteses sobre os campos da competição 
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Como já foi mencionado, a estratégia competitiva de negócio é representada pelo par 

produto/mercado e pelos campos da competição e campos coadjuvantes escolhidos pelos 16 

bancos múltiplos, conforme evidenciado no Quadro 12 deste capítulo. A tabela abaixo 

apresenta a frequência da escolha destes campos pelos bancos múltiplos. 

 

Tabela 13 – Frequência dos campos da competição e dos coadjuvantes escolhidos. 

 
   Fonte: Autor. 

 

Para verificar se existe diferença significativa quanto aos campos da competição e 

coadjuvantes, os bancos múltiplos foram separados em dois grupos: os 7 bancos múltiplos mais 

competitivos e os 7 bancos múltiplos menos competitivos pelo Grau de Competitividade (GC), 

conforme mostra a parte selecionada da tabela abaixo. Para este cálculo, optou-se por aplicar o 

teste de Zelterman (1987) sobre os valores da tabela acima. Disto, resultaram valores de cauda 

iguais a 0,344 (para os campos da competição) e 0,089 (para os campos coadjuvantes). Deste 

modo, podemos concluir que não há diferença significativa ao nível de 5% de significância 

entre os campos da competição e os campos coadjuvantes dos bancos múltiplos mais 

competitivos e o dos bancos múltiplos menos competitivos, corroborando a hipótese específica 

1, a estratégia competitiva de negócio do banco múltiplo, representada pelos campos da 

competição e campos coadjuvantes eleitos por ele, que não explica, por si só, a diferença de 

competitividade em relação aos bancos concorrentes. 

5.2.2 Resultados dos testes de hipóteses sobre as armas da competição 

 

 Conforme mostrado no Apêndice 2, utilizando-se de uma planilha de cálculo Excel, foi 

possível calcular a Intensidade Média das Armas (IMA), o Foco e a Dispersão das Armas para 

cada banco múltiplo pesquisado. A tabela abaixo, relaciona os valores em ordem decrescente 

pelo Grau de Competitividade (GC). 
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Tabela 14 – Grau de Competitividade (GC), intensidade média das armas, foco e dispersão das armas por banco 

múltiplo. 

 

           Fonte: Autor. 

 

 Os bancos múltiplos foram separados em dois grupos: os 7 bancos mais competitivos e 

os 7 bancos menos competitivos pelo Grau de Competitividade (GC), conforme mostra a parte 

selecionada na tabela acima. É importante esclarecer que o banco O ficou de fora do grupo dos 

bancos mais competitivos, por razões já esclarecidas no item 5.1.2 deste capítulo.  

 Na sequência, foram calculadas as médias das variáveis intensidade média das armas 

(IMA), foco das armas e dispersão das armas para o grupo dos 7 bancos mais competitivos e 

para grupo dos 7 bancos menos competitivos, e, com o recurso do Excel, foi aplicado o Teste 

t, para verificar se há diferença significativa entre as médias das variáveis dos dois grupos e o 

respectivo nível de significância, conforme tabela abaixo. 

 
Tabela 15 – Médias do Grau de Competitividade (GC), da intensidade média das armas (IMA), do foco das 

armas, da dispersão das armas dos bancos múltiplos mais e menos competitivos. 

Variáveis 
Bancos múltiplos mais 

competitivos 

Bancos múltiplos menos 

competitivos 

Nível de 

Significância do 

Teste t 

Grau de 

Competitividade 
136,14 107,38 0,0005 

Intensidade Média 3,47 3,03 0,0191 

Foco 0,76 0,61 0,0001 

Dispersão 0,62 0,60 0,3675 

    Fonte: Autor. 
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 Com estes resultados, foi possível conhecer as médias das variáveis relativas às armas 

da competição e confirmar os testes estatísticos 2a1, 2b1 e 2c1, que constam no Capítulo 4 e 

que estão reproduzidas abaixo: 

 

– 2a1: A média do foco das armas dos bancos mais competitivos é significativamente maior ao 

nível de significância de 5% do que a média do foco das armas dos bancos menos competitivos, 

segundo o Teste t; 

– 2b1: Não há diferença significativa segundo o Teste t ao nível de significância de 5% entre a 

média da dispersão das armas dos bancos mais competitivos e a média da dispersão das armas 

dos bancos menos competitivos; 

– 2c1: A média da intensidade média das armas da competição dos bancos mais competitivos 

é significativamente maior ao nível de significância de 5% do que a média da intensidade média 

das armas da competição dos bancos menos competitivos, segundo o Teste t. 

 Dando continuidade à metodologia do modelo CAC, calculou-se o Coeficiente de 

Correlação Linear de Pearson (r) entre o Grau de Competitividade (GC) e as variáveis 

intensidade média das armas, foco das armas e dispersão das armas, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 16 – Coeficiente de Correlação Linear de Pearsdon (r). 

 

  (r) = 0,77  (r) = 0,91   (r) = 0,35 

    α = 0,0008  α = 2,03E-06   α = 0,2032 

           
Nota: Conforme explicações no item 5.1.2, o banco O não faz parte da amostra e consta nesta tabela apenas por 

questão de transparência. 

Fonte: Autor.  
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A tabela acima mostra: (r) = 0,91 para a correlação (FOCO x GC); (r) = 0,77 para a 

correlação (IMA x GC); e (r) = 0,35 para a correlação (DISPERSÃO x GC), mas não há 

correlação da dispersão das armas com o grau de competitividade ao nível de significância de 

5%, pois seu nível de significância é 0,2032. Estes resultados confirmam os testes estatísticos: 

2a2, 2b2 e 2c2, reproduzidos abaixo e que constam no Capítulo 4, conforme interpretação do 

coeficiente (r) de Pearson, representado no item 4.11 desta dissertação. 

 

– 2a2: Há correlação forte, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, do foco das armas 

dos bancos com o grau de competitividade deles; 

– 2b2: Não há correlação, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, da dispersão das 

armas dos bancos com o grau de competitividade deles; 

– 2c2: Há correlação fraca/moderada, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, da 

intensidade média das armas da competição dos bancos com o grau de competitividade deles. 

    

As representações gráficas correspondentes a essas correlações estão nas figuras 19, 20 

e 21 abaixo: 

 

Figura 19 – Grau de Competitividade x Intensidade Média das Armas. 

                

 
                    Fonte: Autor. 
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Figura 20 – Grau de Competitividade x Foco das Armas. 

 

 

                     Fonte: Autor. 

 

 

 
Figura 21 – Grau de Competitividade x Dispersão das Armas. 

 

 
                   Fonte: Autor. 
 

5.2.3 Resultados dos testes de hipóteses sobre os vínculos da competição 

 

 

 Da mesma forma como foi realizado para as armas da competição, neste item, são 

apresentados os resultados dos cálculos para a intensidade média dos vínculos (IMV) para o 
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foco e a dispersão dos vínculos, bem como os resultados dos coeficientes de correlação linear 

de Pearson (r) e o Teste t. 

 Com o auxílio de uma planilha de cálculo do Excel, conforme exemplo (Apêndice 3), 

foi possível obter o valor das variáveis, Intensidade Média dos Vínculos (IMV), Foco dos 

Vínculos e Dispersão dos Vínculos de cada banco múltiplo. A tabela abaixo apresenta os 

valores encontrados de cada banco múltiplo em escala decrescente pelo seu Grau de 

Competitividade (GC). 

 

 
Tabela 17 – Grau de competitividade, intensidade média dos vínculos, foco dos vínculos e dispersão dos 

vínculos por banco múltiplo. 

 
             Fonte: Autor. 

 
Nota: Conforme explicações no item 5.1.2, o banco O não faz parte da amostra e consta nesta tabela apenas por 

questão de transparência. 
 

 

 Os bancos múltiplos foram separados novamente em dois grupos: os 7 bancos mais 

competitivos e os 7 bancos menos competitivos pelo Grau de Competitividade (GC), conforme 

mostra a parte selecionada na tabela acima. Na sequência, foram calculadas as médias das 

variáveis Intensidade Média dos Vínculos (IMV), foco e dispersão dos vínculos para o grupo 

dos 7 bancos mais competitivos e para o grupo dos 7 bancos menos competitivos, e, com o 

recurso do Excel, foi aplicado o Teste t, para verificar se há diferença significativa entre as 

médias das variáveis dos dois grupos e o respectivo nível de significância, conforme tabela 

abaixo.  
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Tabela 18 – Médias do GC, da intensidade média dos vínculos IMV, foco dos vínculos e dispersão dos vínculos 

dos bancos múltiplos mais e menos competitivos. 

 

Variáveis 
Bancos múltiplos mais 

competitivos 

Bancos múltiplos menos 

competitivos 

Nível de 

Significância do 

Teste t 

Grau de 

Competitividade 
136,14 107,38 0,0005 

Intensidade Média 2,65 2,19 0,0088 

Foco 0,60 0,41 0,0005 

Dispersão 0,33 0,37 0,2702 

    Fonte: Autor. 

 

 Esses resultados confirmam os testes estatísticos 2a3, 2b3 e 2c3, que constam no 

Capítulo 4 e que são reproduzidas abaixo: 

 

– 2a3: A média do foco dos vínculos dos bancos múltiplos mais competitivos é 

significativamente maior, ao nível de significância de 5%, do que a média do foco dos vínculos 

dos bancos múltiplos menos competitivos, segundo o Teste t; 

– 2b3: Não há diferença significativa, segundo o Teste t, ao nível de significância de 5%, entre 

a média da dispersão dos vínculos dos bancos múltiplos mais competitiva e a média da 

dispersão dos vínculos dos bancos múltiplos menos competitiva; 

– 2c3: A média da intensidade média dos vínculos da competição dos bancos múltiplos mais 

competitiva é significativamente maior, ao nível de significância de 5%, do que a média da 

intensidade média dos vínculos da competição dos bancos múltiplos menos competitiva, 

segundo o Teste t. 

 

        Na tabela abaixo, verificam-se as correlações entre o Grau de Competitividade (GC) e 

as variáveis dos vínculos da competição, Intensidade Média dos Vínculos (IMV), foco e 

dispersão, com seus respectivos graus de correlação linear de Pearson (r). 
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Tabela 19 – Coeficiente de correlação linear de Pearson entre o GC e as variáveis intensidade média dos 

vínculos, foco dos vínculos e dispersão dos vínculos. 

 

      (r) = 0,68   (r) = 0,82   (r) = - 0,15 
  α = 0,0054      α = 0,0002       α = 0,5831 

          
Nota: Conforme explicações no item 5.1.2, o banco O não faz parte da amostra e consta nesta tabela apenas por 

questão de transparência. 

Fonte: Autor. 

 

 A tabela acima mostra: (r) = 0,82 para a correlação (FOCO x GC); (r) = 0,68 para a 

correlação (IMV x GC); e (r) = -0,15 para a correlação (DISPERSÃO x GC), mas não há 

correlação da dispersão dos vínculos com o grau de competitividade ao nível de significância 

de 5%, pois seu nível de significância é 0,5831. Estes resultados confirmam os testes estatísticos 

2a4, 2b4 e 2c4, reproduzidos abaixo, que constam no Capítulo 4, conforme interpretação do 

coeficiente (r) de Pearson, representado no item 4.11 desta dissertação.  

 

– 2a4: Há correlação forte, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, do foco dos 

vínculos dos bancos com o grau de competitividade deles; 

– 2b4: Não há correlação, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, da dispersão dos 

vínculos dos bancos com o grau de competitividade deles; 

– 2c4: Há correlação fraca/moderada, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, da 

intensidade média dos vínculos da competição dos bancos com o grau de competitividade deles. 
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As representações gráficas correspondentes a essas correlações estão nas figuras 22, 

23 e 24 abaixo. 

 

 
Figura 22 – Grau de Competitividade x Intensidade Média dos Vínculos. 

 

 
                     Fonte: Autor. 

 

 

 
Figura 23 – Grau de Competitividade x Foco dos Vínculos. 

 

                     Fonte: Autor. 
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Figura 24 – Grau de Competitividade x Dispersão dos Vínculos. 

 
                     Fonte: Autor. 

5.2.4 Resultados dos testes de hipóteses sobre as armas e vínculos da competição 

 

 Para esta dissertação, os cálculos mais importantes referem-se às variáveis que estão 

relacionadas às armas e aos vínculos da competição, pois estes são os construtos fundamentais 

para analisar a competitividade entre os bancos múltiplos que atuam em rede. A tabela abaixo 

apresenta os valores calculados para cada banco múltiplo.  

 
Tabela 20 – Grau de competitividade, intensidade média das armas e vínculos (IMAV), foco das armas e 

vínculos e dispersão das armas e dos vínculos. 

 

 
Nota: Conforme explicações no item 5.1.2, o banco O não faz parte da amostra e consta nesta tabela apenas por 

questão de transparência. 

Fonte: Autor. 
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Os cálculos das variáveis intensidade média das armas e vínculos (IMAV), foco e 

dispersão das armas e vínculos da competição são a consolidação dos cálculos das armas e 

vínculos que já foram efetuados separadamente nos itens anteriores. A planilha no Apêndice 4 

mostra um exemplo de cálculo. 

 Na sequência, os bancos múltiplos foram separados novamente em dois grupos: os 7 

bancos mais competitivos e os 7 bancos menos competitivos pelo Grau de Competitividade 

(GC), conforme mostra a parte selecionada na tabela acima. Foram calculadas as médias das 

variáveis IMAV, foco e dispersão das armas e vínculos para o grupo dos 7 bancos mais 

competitivos e para o grupo dos 7 bancos menos competitivos, e, com o recurso do Excel, foi 

aplicado o Teste t, para verificar se há diferença significativa entre as médias das variáveis dos 

dois grupos e o respectivo nível de significância, conforme tabela abaixo.  

 

 
Tabela 21 – Médias do GC, da intensidade média das armas e vínculos (IMAV), foco e dispersão das armas e 

vínculos dos bancos múltiplos mais e menos competitivos. 

 

Variáveis 
Bancos múltiplos mais 

competitivos 

Bancos múltiplos menos 

competitivos 

Nível de 

Significância do 

Teste t 

Grau de 

Competitividade 
136,14 107,38 0,0005 

Intensidade Média 3,11 2,66 0,0071 

Foco 0,69 0,52 0,0001 

Dispersão 0,49 0,50 0,4014 

   Fonte: Autor. 

 

  

 Esses resultados confirmam os testes estatísticos 2a5, 2b5 e 2c5, que constam no 

Capítulo 4 e que são reproduzidas abaixo: 

 

– 2a5: A média do foco das armas e vínculos dos bancos mais competitivos é significativamente 

maior, ao nível de significância de 5%, do que a média do foco das armas e vínculos dos bancos 

menos competitivos, segundo o Teste t; 

– 2b5: Não há diferença significativa, segundo o Teste t, ao nível de significância de 5%, entre 

a média da dispersão das armas e vínculos dos bancos mais competitivos e a média da dispersão 

das armas e vínculos dos bancos menos competitivos; 
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– 2c5: A média da intensidade média das armas e vínculos da competição dos bancos mais 

competitivos é significativamente maior, ao nível de significância de 5%, do que a média das 

armas e vínculos da competição dos bancos menos competitivos, segundo o Teste t.  

 

 Na tabela abaixo, finaliza-se a análise de correlações entre o Grau de Competitividade 

(GC) e as variáveis das armas e vínculos da competição, IMAV, foco e dispersão das armas e 

vínculos da competição, com seus respectivos graus de correlação linear de Pearson (r). 

 

Tabela 22  – Coeficiente de correlação linear de Pearson entre o GC e as variáveis intensidade média das armas 

e vínculos IMAV, foco das armas e vínculos e dispersão das armas e vínculos. 

 
  (r) = 0,82  (r) = 0,90   (r) = 0,10 

    α= 0,0002     α = 6,03E-06      α = 0,7186           

 

Nota: Conforme explicações no item 5.1.2, o banco O não faz parte da amostra e consta nesta tabela apenas por 

questão de transparência. 

Fonte: Autor. 

 

 Na tabela acima: (r) = 0,90 para a correlação (FOCO x GC); (r) = 0,82 para a correlação 

(IMAV x GC); e (r) = 0,10 para a correlação (DISPERSÃO x GC), mas não há correlação da 

dispersão das armas e vínculos com o grau de competitividade ao nível de significância de 5%, 

pois seu nível de significância é 0,7186. Estes resultados confirmam os testes estatísticos 2a6, 

2b6, não confirmando o 2c6, reproduzidos abaixo e que constam no Capítulo 4, conforme 

interpretação do coeficiente (r) de Pearson, representado no item 4.11 desta dissertação. 
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– 2a6: Há correlação forte, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, do foco das armas 

e vínculos dos bancos com o grau de competitividade deles; 

– 2b6: Não há correlação, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, da dispersão das 

armas e vínculos dos bancos com o grau de competitividade deles; 

– 2c6: Há correlação fraca/moderada, medida pelo coeficiente de correlação de Pearson, da 

intensidade média das armas e vínculos da competição dos bancos com o grau de 

competitividade deles. 

  

Apesar de (r) = 0,82 para a correlação (IMAV x GC), que indica correlação forte e não 

fraca/moderada, como prevê o teste 2c6, esse resultado não compromete a corroboração da tese 

do CAC-Redes, pois é menor que (r) = 0,90 da correlação (FOCO x GC). 

 

As representações gráficas correspondentes a essas correlações estão nas figuras 25, 26 

e 27 abaixo. 

 

 
Figura 25 – Grau de Competitividade x Intensidade Média das Armas + Vínculos. 

 
                          Fonte: Autor. 
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Figura 26 – Grau de Competitividade x Foco das Armas + Vínculos. 

 

                             Fonte: Autor. 

 

 

 
Figura 27 – Grau de Competitividade x Dispersão das Armas + Vínculos. 

                    

 

                         Fonte: Autor. 
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5.2.5 Resumo dos resultados 

 

 Os resultados das armas e vínculos são fundamentais para a abordagem do CAC-Redes, 

especialmente a correlação entre o foco das armas e vínculos com o Grau de Competitividade 

dos bancos múltiplos, o que reforça a hipótese geral e corrobora a tese estabelecida pelo 

modelo:  

Para a empresa que opera em uma rede de negócios ser competitiva, não há 

condição mais relevante do que ter alto desempenho apenas naquelas poucas 

armas e apenas naqueles poucos vínculos que lhe dão vantagem competitiva 

no conjunto dos campos da competição e coadjuvantes escolhido para cada 

par produto/mercado (CONTADOR, 2018).  

 

 

Após a realização de todos os cálculos estabelecidos pelo modelo CAC-Redes, pode-se 

concluir que os resultados observados na tabela abaixo são consistentes com o método 

estabelecido no Capítulo 4 e que as hipóteses relativas ao foco (das armas, dos vínculos e das 

armas + vínculos) foram confirmadas, assim como as hipóteses relativas à dispersão (das armas, 

dos vínculos e das armas + vínculos) também foram confirmadas. Quanto o resultado da 

intensidade média das armas + vínculos foi forte, contrariando a hipótese do CAC-Redes, que 

deveria ser moderada/fraca, apesar de ter sido superior à hipótese, ele sempre foi inferior ao relativo 

ao foco das armas + vínculos, que é a variável, o que explica a razão de a empresa ser competitiva. Já 

o foco das armas e o foco das armas + vínculos foi muito forte, o que pela hipótese deveria ser 

forte, reforçando a tese do CAC-Redes. Deste modo, é possível concluir também que são as 

poucas armas e os poucos vínculos da competição alinhados aos campos da competição que 

dão sustentação à competitividade dos bancos múltiplos brasileiros.  

 

  



 

 

 

142 

 

Tabela 23 – Resumo dos resultados. 

 
    Fonte: Autor. 

 

 

 Com estes resultados é possível concluir que os recursos internos da empresa são 

condicionantes para a sua competitividade, conforme estabelece a RBV (BARNEY, 1991; 

HAMEL; PRAHALAD, 1995), mas a empresa também pode obter vantagens competitivas 

mediante seus relacionamentos interorganizacionais (DYER; SING, 1998). Neste contexto, é 

importante ressaltar também que, no modelo CAC-Redes, as armas e os vínculos da competição 

precisam estar alinhados ao posicionamento da empresa no setor (PORTER, 1985), sendo este 

posicionamento representado pelos campos da competição. 

 

5.2.6 Competitividade dos bancos grandes, médios, pequenos e fintechs 

 

 

Conforme foi apresentado no item 5.4, “Mapeamento da rede de bancos múltiplos”, os 

bancos analisados foram subdivididos em quatro grupos, formados pelos grandes bancos, 

médios bancos, pequenos bancos e pelas fintechs. Utilizando-se de uma planilha de cálculo 

Excel, foi possível calcular o Grau de competitividade médio de cada um desses grupos de 

bancos. A tabela abaixo, relaciona os valores do Grau de competitividade médio dos grupos. 
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Tabela 24 – Grau de competitividade médio dos quatro grupos de bancos múltiplos. 

 

Nota: Conforme explicações no item 5.1.2, o banco O não faz parte da amostra e consta nesta Tabela apenas por 

questão de transparência. 

Fonte: Autor. 

 

 

Ao analisar a tabela acima, é possível concluir que o grupo das fintechs detém o maior 

Grau de competividade em relação aos outros grupos. Isso pode ser explicado supostamente 

pela característica deste modelo de negócio, que se difere dos demais modelos tradicionais pela 

sua agressividade, conforme comentários dos entrevistados. Em seguida, observamos o grupo 

dos bancos médios, que, conforme informações dos entrevistados, estes bancos procuram se 

especializar nas oportunidades existentes em um nicho específico do segmento de bancos 

múltiplos, que são os clientes de alta renda e as grandes empresas. O mesmo acontece com o 

grupo dos bancos pequenos, que, de acordo com os entrevistados, eles preferem atuar de forma 

mais direcionada com os seus produtos e serviços, a fim de atender aos públicos que estão 

interessados em financiamentos de veículos e crédito consignado. Finalizou-se com os grandes 

bancos, que atuam em todas as frentes de atendimento e que estão sentindo a perda de 

competitividade para os demais grupos, conforme informações dos entrevistados, mas que já 

estão se organizando para um possível reposicionamento no mercado. 
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5.3 Análise dos vínculos com concorrentes, fornecedores e parceiros  

 

  

Este subcapítulo destina-se à análise da influência dos vínculos com concorrentes, 

fornecedores e parceiros na competitividade dos bancos. Esta análise não está incluída nos 

objetivos específicos, mas, como os dados necessários estão disponíveis, resolveu-se realizá-la 

para contribuir com o desenvolvimento do CAC-Redes, que é o objetivo geral. Esta análise é 

caracterizada como pesquisa exploratória.  

 Para essa análise, duas questões precisam ser decididas previamente: 1) qual é, dentre 

as variáveis pesquisadas, a mais adequada; e 2) qual é o teste estatístico mais adequado: I) as 

variáveis foco dos vínculos e a dispersão dos vínculos dependem de o vínculo ser relevante ou 

irrelevante para o campo da competição do banco e são, portanto, apenas parte do total dos 

vínculos. Como foram pesquisados dez vínculos com concorrentes, dez com fornecedores e dez 

com parceiros, haveria poucos vínculos relevantes e poucos irrelevantes em cada grupo, o que 

não garante que sua distribuição estatística seja próxima da normal, impossibilitando a análise 

estatística. Portanto, as variáveis foco dos vínculos e dispersão dos vínculos não são adequadas. 

Resta, então, a variável intensidade média dos vínculos, que resulta da média dos dez vínculos 

em cada grupo, permitindo supor que tenha uma distribuição estatística próxima da normal. II) 

O Teste t serve para definir se o conjunto de cada um desses três vínculos exerce influência na 

competitividade dos bancos, e a correlação linear de Pearson serve para avaliar o grau da 

associação entre a intensidade média dos vínculos de cada banco e sua competitividade. 

Portanto, os dois testes são úteis.  

 Dos 16 bancos pesquisados, o banco O foi excluído da amostra submetida a testes 

estatísticos pelas razões discutidas anteriormente. Para aplicar os testes t, os bancos foram 

separados em dois grupos: o dos 7 bancos mais competitivos e o dos 7 bancos menos 

competitivos, separados pelo banco A. A correlação linear de Pearson foi aplicada sobre os 15 

bancos.   

 A tabela abaixo mostra o grau de competitividade de cada banco e a intensidade média 

dos seus vínculos com concorrentes, com fornecedores e com parceiros. Nas linhas inferiores, 

mostra-se: a) o nível de significância (α) do Teste t; b) o valor do coeficiente de correlação 

linear de Pearson (r) entre a intensidade média dos vínculos (IMV) do banco e seu grau de 

competitividade (GC); c) o nível de significância (α) da correlação de Pearson; d) a média da 

intensidade média dos vínculos do grupo dos bancos mais competitivos; e e) a média da 

intensidade média dos vínculos do grupo dos bancos menos competitivos.  
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Tabela 25 – Teste t e correlação de Pearson entre o grau de competitividade (GC) do banco e a intensidade 

média dos seus vínculos (IMV) com concorrentes, fornecedores e parceiros. 

 

BANCO GC 
Concorrente Fornecedor Parceiro 

IMV IMV IMV 

O 314,60 1,50 3,40 4,70 

K 160,25 1,90 3,20 3,60 

N 145,31 1,10 4,00 3,30 

J 137,73 1,10 3,70 3,80 

G 136,00 0,60 3,40 3,80 

I 128,13 2,30 2,90 3,10 

F 123,37 0,30 2,70 3,30 

E 122,21 1,40 3,10 3,00 

A 121,96 2,10 3,50 3,10 

M 121,10 0,50 2,90 3,60 

L 119,24 0,00 2,50 2,70 

C 115,22 2,40 3,00 2,50 

B 104,84 1,70 2,40 3,10 

D 102,99 1,50 2,50 3,20 

P 94,52 1,20 2,00 2,30 

H 93,72 2,60 1,60 1,80    

  

Nível signific. Teste t (α)  0,3533 0,0024 0,0147 

Correlação Pearson (r) -0,18 0,82 0,73 

Nível signific. Pearson (α) α > 0,100 α < 0,001 α = 0,001 

Média mais competitivos 1,24 3,29 3,41 

Média menos competitivos 1,41 2,41 2,74 

            Fonte: Autor. 

  

Os vínculos do banco com seus os concorrentes não influencia sua competitividade, 

porque: a) não há diferença significativa, ao nível de significância de 0,05, entre a média da 

intensidade média dos vínculos do grupo dos bancos mais competitivos (1,24) e a média da 

intensidade média dos vínculos do grupo dos bancos menos competitivos (1,41), pois o nível 

de significância do Teste t resultou 0,35; e b) o nível de significância da correlação de Pearson 

entre a intensidade média dos vínculos (IMV) do banco e seu grau de competitividade (GC) é 

superior a 0,100, o que indica a não associação entre essas variáveis ao nível de significância 

de 0,05.  

 Com relação aos resultados dos vínculos dos bancos múltiplos com os seus 

concorrentes, essa conclusão coincide com as observações efetuadas nas entrevistas de campo, 

mencionadas no item 5.1.6, de que os concorrentes são considerados oponentes na rede de 

negócios dos bancos múltiplos, o que leva a haver pouco relacionamento.  
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 Os vínculos do banco com seus fornecedores influencia sua competitividade, porque: 

a) há diferença significativa entre a média da intensidade média dos vínculos do grupo dos 

bancos mais competitivos (3,29) e a média da intensidade média dos vínculos do grupo dos 

bancos menos competitivos (2,41), pois o nível de significância do Teste t resultou 0,0024; e 

b) o nível de significância da correlação de Pearson entre a intensidade média dos vínculos 

(IMV) do banco e seu grau de competitividade (GC) é inferior a 0,001, o que indica a existência 

de associação entre essas variáveis. E ainda, o valor do coeficiente de correlação linear de 

Pearson (r = 0,82) permite interpretá-la como associação positiva forte, o que sugere que quanto 

maior a intensidade média dos vínculos do banco com seus fornecedores, maior sua 

competitividade.   

 Os vínculos do banco com seus parceiros influenciam sua competitividade, porque: a) 

há diferença significativa entre a média da intensidade média dos vínculos do grupo dos bancos 

mais competitivos (3,41) e a média da intensidade média dos vínculos do grupo dos bancos 

menos competitivos (2,74), pois o nível de significância do Teste t resultou 0,0147; e b) o nível 

de significância da correlação de Pearson entre a intensidade média dos vínculos (IMV) do 

banco e seu grau de competitividade (GC) é igual a 0,001, o que indica a existência de 

associação entre essas variáveis. E ainda, o valor do coeficiente de correlação linear de Pearson 

(r = 0,73) permite interpretá-la como associação positiva moderada, o que sugere que quanto 

maior a intensidade média dos vínculos do banco com seus parceiros, maior sua 

competitividade.  

 Em suma, os vínculos do banco com seus fornecedores e os vínculos do banco com seus 

parceiros influenciam positivamente sua competitividade, os primeiros fortemente e os 

segundos moderadamente, e os vínculos do banco com seus concorrentes não influenciam sua 

competitividade. 

5.4 Mapeamento da rede dos bancos múltiplos 

 
As métricas referentes ao mapeamento da rede dos bancos múltiplos pesquisados foram 

processadas com a utilização do software UCINET 6.0, que é um programa especializado em 

dados de rede frequentemente utilizado em pesquisas acadêmicas. 

 

Para a construção do mapeamento da rede dos bancos múltiplos, foram utilizadas as 

respostas das perguntas da PARTE 4 do questionário (Apêndice 1), referentes à estrutura da 
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rede de relacionamentos dos bancos múltiplos, que trata sobre os vínculos dos bancos múltiplos 

com a sua rede de relacionamentos, composta por concorrentes, fornecedores e parceiros. De 

posse destas respostas, foi possível confeccionar, com o auxílio do Microsoft Excel, uma 

planilha (Apêndice 5) para alimentar o software UCINET 6.0 e gerar os gráficos com o 

mapeamento da rede dos bancos múltiplos. 

A figura abaixo mostra a estrutura da rede dos bancos múltiplos pesquisados e, 

conforme pode ser observado, os pontos que estão na cor vermelha representam os bancos 

múltiplos e os pontos que estão na cor azul representam os concorrentes, fornecedores e 

parceiros da rede, enquanto as linhas que ligam os atores3 da rede representam as conexões 

estabelecidas entre os atores. 

 
Figura 28  – Estrutura da rede com os bancos múltiplos, concorrentes, fornecedores e parceiros. 

 

 
Fonte: Autor, com os dados do software UCINET 6.0. 

 

Considerando que todos os entrevistados solicitaram anonimato, os nomes dos bancos 

múltiplos, concorrentes, fornecedores e parceiros foram substituídos por letras e números.  

Analisando a figura acima, é possível notar que o ator P7 (Parceiro Febraban), que 

possui o ponto azul com maior tamanho na rede, se destaca por sua centralidade, uma vez que 

ele é o ator que recebeu o maior número de indicações – catorze de dezesseis bancos múltiplos 

entrevistados indicaram a Febraban como uma das principais parceiras em suas redes de 

relacionamentos. 

 
3  Atores: São os participantes da rede de relacionamentos que, neste caso, são representados pelos bancos múltiplos, 

concorrentes, fornecedores e parceiros. 
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Como é possível observar na figura abaixo, quando analisamos a rede dos bancos 

múltiplos com apenas bancos e concorrentes, surge a formação de quatro clusters 

(aglomeração), que estão completamente desconectados dos outros. Isto pode ser explicado 

supostamente pelo fato de os bancos terem uma maior preocupação com os seus principais 

oponentes diretos. 

 
Figura 29 – Estrutura da rede com os bancos múltiplos e concorrentes. 

 

 

 
      

Fonte: Autor, com os dados do software UCINET 6.0. 

 
 

A figura acima monstra nas áreas destacadas pelas linhas tracejadas que há quatro 

clusters formados pelos grandes bancos, médios bancos, pequenos bancos e pelas fintechs.   

Já quando analisamos a figura abaixo, formada pela rede dos bancos múltiplos com 

apenas bancos e fornecedores, é possível notar que existem alguns atores que se destacam na 

rede, como é o caso dos atores F1, F8, F13, F17, F23 e F28, que são fornecedores de serviços 

de conservação, equipamentos de informática, tecnologia da informação, transporte de 

numerário e segurança, capazes de se conectar com vários bancos. Outro dado importante é que 

a rede apresenta apenas um ator, isolando o banco B, que está destacado na linha tracejada. 

Neste caso, a suposição poderia ser que este banco B tem preferência por exclusividade com os 

seus fornecedores.  
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Figura 30 – Estrutura da rede com os bancos múltiplos e fornecedores. 

 

 

 
Fonte: Autor, com os dados do software UCINET 6.0. 

 

 

A figura abaixo apresenta a configuração da rede dos bancos múltiplos com os bancos 

e parceiros, em que podemos observar, como já foi comentado acima, que a Febraban é 

percebida como um dos principais parceiros pelos bancos múltiplos entrevistados. Assim como 

no caso da análise dos bancos e fornecedores, é possível notar que existem alguns atores que 

se destacam na rede, como é o caso dos atores P1, P2, P5, P7, P9, P11 e P13, que são parceiros 

capazes de se conectar com vários bancos, como, por exemplo, a Febraban, as universidades, 

os órgãos públicos, entre outros.  
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Figura 31  – Estrutura da rede com os bancos e parceiros. 

 
 

Fonte: Autor, com os dados do software UCINET 6.0. 
 

Finalizamos as análises com os gráficos proporcionados pelo software UCINET 6.0, 

com a configuração da rede com os bancos múltiplos, fornecedores e parceiros, que estão 

representados na figura abaixo. Com esta análise, foi possível observar a formação de um 

cluster na linha tracejada que supostamente poderia ter alguma relação positiva com a 

competitividade dos bancos múltiplos, uma vez que quatro atores que figuram neste cluster, os 

bancos O, K, N e J, são os bancos múltiplos com o maior Grau de Competitividade (GC). 

 
Figura 32  – Estrutura da rede com os bancos múltiplos, fornecedores e parceiros. 

 
Fonte: Autor, com os dados do software UCINET 6.0. 
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Para Freeman (1979), a formação de um gráfico consiste em um conjunto de linhas e 

pontos que se conectam, e o pressuposto da formação de um gráfico de rede é que os atores da 

rede estão conectados através de contatos diretos, indiretos ou ambos.  

A partir da análise gráfica da rede dos bancos múltiplos, foi possível observar o 

Coeficiente de Aglomeração “Clustering Coefficient” e o Grau de Centralidade “Degree 

Centraly” dos bancos múltiplos pesquisados. A tabela abaixo mostra o Coeficiente de 

Aglomeração e o Grau de Centralidade dos 7 bancos múltiplos mais competitivos e o dos 7 

bancos múltiplos menos competitivos. 

 

Tabela 26 – Coeficiente de Aglomeração e o Grau de Centralidade. 

 

Nota: Conforme explicações no item 5.1.2, o banco O não faz parte da amostra e consta nesta tabela apenas por 

questão de transparência. 

Fonte: Autor, com os dados do software UCINET 6.0. 
 

Aplicando a correlação linear de Pearson (r) e o Teste t, têm-se os resultados 

consolidados na tabela abaixo. 
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Tabela 27 – Resultado dos testes sobre o Coeficiente de Aglomeração e o Grau de Centralidade dos bancos 

múltiplos.  

 

Tipo 
Média dos mais 

competitivos 

Média dos menos 

competitivos 

Pearson 

(r) 

Interpretação 

Tabela 4.11 

Nível de 

Significância 

do Teste t 

 

Coeficiente 

de 

Aglomeração 

0,090 0,080 

 

0,18 

α > 0,100 

Muito Fraca 0,2518 

 

Grau de 

Centralidade 

0,046 0,036 

 

0,28 

α > 0,100 

Muito Fraca 0,1562 

   Fonte: Autor. 

  

Os resultados da tabela acima revelam que não existe associação com o grau de 

competitividade para ambos os indicadores. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Este capítulo tem o propósito de responder ao problema de pesquisa definido no item 

1.3 desta dissertação: qual a influência das competências organizacionais e dos vínculos 

socioeconômicos na competitividade de bancos múltiplos brasileiros? Entretanto, considerando 

o seu objetivo de contribuir para o desenvolvimento do modelo CAC-Redes, é preferível 

formular o problema de pesquisa em termos dos constructos centrais deste modelo: possuir alto 

desempenho apenas naquelas poucas armas e apenas naqueles poucos vínculos que dão 

vantagem competitiva nos campos da competição e coadjuvantes escolhidos por um banco 

múltiplo brasileiro da rede em estudo o torna mais competitivo que seus concorrentes? 

 Com base no problema de pesquisa, o objetivo geral foi assim formulado: identificar a 

influência das competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na 

competitividade de bancos múltiplos brasileiros e contribuir para o desenvolvimento e 

corroboração do modelo de campos e armas da competição aplicado a redes de negócio (CAC-

Redes). 

 Para alcançar o objetivo geral e responder ao problema de pesquisa, os seguintes 

objetivos específicos foram necessários e estão definidos no item 1.4 desta dissertação: a) 

Definir as competências organizacionais capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos 

bancos múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade dessas competências; b) Definir os 

vínculos socioeconômicos capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos bancos 

múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade desses vínculos; c) Verificar a existência de 

correlação entre a competitividade dos bancos múltiplos brasileiros e as variáveis intensidade 

média, foco e dispersão das armas e vínculos nos campo da competição; d) Verificar a 

influência das métricas centralidade e aglomeração no grau de competitividade dos bancos 

múltiplos. 

6.1 Segmento dos bancos múltiplos brasileiros 

 

Atualmente, o mercado bancário brasileiro, assim como outros mercados, estão em 

forte competição, e, de acordo com Vale (1992), as instituições competem em vários níveis à 

procura de vantagens competitivas e por mais participação de mercado.  

Na busca por mais competitividade, os bancos fizeram fusões, incorporações e 

terceirizaram as atividades que não faziam parte do seu negócio principal. Podemos ainda 

incluir a crescente utilização de inovações tecnológicas e financeiras, e a atração de novos 
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talentos com elevada formação acadêmica como diferenciais na disputa por mais clientes, 

corroborando a visão de Porter (2009), de que o ambiente de negócios é dinâmico, e essas 

mudanças têm forte impacto na empresa, orientando a sua sobrevivência e a capacidade de ela 

se manter competitiva no mercado. 

 O segmento dos bancos múltiplos brasileiros, objeto deste estudo, representa um nicho 

de mercado em que a legislação permite a eles operarem carteiras múltiplas em uma só 

instituição financeira, o que pode caracterizar para o segmento uma vantagem competitiva em 

relação aos demais segmentos do mercado bancário brasileiro, como por exemplo, o dos bancos 

comerciais e o dos bancos de investimentos que não podem operar com múltiplas carteiras. 

Cabe salientar ainda que os bancos múltiplos foram segmentados em quatro grupos: 1) grandes 

bancos, 2) médios bancos, 3) pequenos bancos e 4) fintechs. A evolução observada no Grau de 

Competitividade (GC) dos Ativos Totais (AT) dos 16 bancos múltiplos pesquisados sugere a 

possibilidade de existência de competição entre os bancos múltiplos pesquisados e que, ao 

analisar a evolução dos seus Ativos Totais (AT), torna-se necessário esclarecer o desempenho 

dos dois bancos que obtiveram as maiores evoluções e os dois bancos que obtivem involução 

em seus Ativos Totais (AT), conforme segue: 

a) O banco O pertence ao grupo das fintechs e possui a maior evolução em seus Ativos Totais 

(AT) no período analisado. Obteve esta posição de destaque, conforme informações constantes 

em seus Relatórios Anuais, em função de sua estratégia de aumento agressivo e sistemático da 

base de clientes ativos, o que proporcionou uma maior oferta de produtos e serviços bancários 

com ênfase nas operações de crédito (crédito pessoa física e pessoa jurídica, crédito consignado, 

crédito imobiliário, operações com cartão de crédito, entre outros). Além disso, na entrevista, 

o colaborador entrevistado fez vários comentários sobre o modelo agressivo de negócios do 

banco, que visa o aumento da base de clientes ativos para geração de negócios e resultados 

sustentáveis para o banco. 

b) O banco K pertence ao grupo dos pequenos bancos e ocupa a segunda posição no ranking 

de evolução dos Ativos Totais (AT). É um banco que vem, nos últimos anos, apostando no 

futuro do Brasil, investindo pesado na ampliação da base de clientes pela oferta de produtos e 

serviços bancários, principalmente empréstimos, financiamentos, leasing para empresas, 

operações de crédito consignado, financiamento de veículos, entre outras operações, sendo 

estas as estratégias apontadas pelo colaborador entrevistado para elevar os seus Ativos Totais 

(AT). 

c) O banco P pertence ao grupo dos pequenos bancos e ocupa a penúltima posição no ranking 

de evolução dos Ativos Totais (AT). Conforme informações do colaborador entrevistado, 
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possui como uma de suas estratégias o aumento da base de clientes beneficiários do INSS, e 

isso vem crescendo nos últimos anos, em ritmo lento, prejudicando as modalidades de crédito 

consignado, pessoal e rotativo, capital de giro e oferta de produtos e serviços bancários. Além 

disso, ele comentou que o banco demorou muito tempo para realizar investimentos em 

modernização da marca, TI, P&D, Banco Digital e atração de novos talentos para o banco, mas 

que os investimentos já iniciaram e os resultados deverão surgir nos próximos anos. 

d) O banco H pertence ao grupo dos pequenos bancos e ocupa a última posição no ranking de 

evolução dos Ativos Totais (AT). Isso justifica a queda, conforme informações do colaborador 

entrevistado, principalmente pelo aumento da provisão para operações de crédito de liquidação 

duvidosa que o banco promoveu nos últimos anos, baseado no aumento da inadimplência dos 

seus clientes. Estas provisões já foram realizadas e o banco trabalha neste momento na elevação 

da base de clientes ativos para oferta de produtos e serviços bancários, visando a elevação dos 

seus Ativos Totais (AT). 

 Um ponto importante a ser observado neste estudo é a semelhança dos bancos em 

relação às suas armas e vínculos da competição, que podem ser evidenciados nas variáveis 

Intensidade Média das Armas (IMA), em que 14 bancos múltiplos (88%) da amostra obtiveram 

IMA entre 3,74 e 3,05, e Intensidade Média dos Vínculos (IMV), em que 13 bancos múltiplos 

(81%) da amostra obtiveram IMV entre 2,90 e 2,00.  

 Outra semelhança surge quando analisamos os campos da competição escolhidos pelos 

16 bancos múltiplos pesquisados. Identificamos que 9 bancos múltiplos (56%) escolheram os 

campos da competição que estão relacionados a atendimento (qualidade do atendimento e 

acesso ao atendimento), e 7 bancos múltiplos (44%) escolheram os campos da competição que 

estão relacionados a produto (qualidade do produto e diversidade do produto). Estas 

informações mostram que os bancos múltiplos, de maneira geral, se preocupam com 

atendimento ou com os produtos que oferecem aos seus clientes, conforme mostrado na figura 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

156 

 

Figura 33  – Campos da Competição. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Em relação ás perguntas da PARTE 4 do questionário (Apêndice 1), referentes à 

estrutura da rede de relacionamentos dos bancos múltiplos, elas conduziram cada colaborador 

entrevistado a classificar a sua rede de relacionamentos, facilitando, com isso, as respostas da 

PARTE 5 do questionário (Apêndice 1) que tratam sobre os vínculos do banco múltiplo com a 

sua rede de relacionamentos. Analisando as respostas da PARTE 4 do questionário (Apêndice 

1), que estão relacionadas com os concorrentes, fornecedores e parceiros, e, se fossemos definir 

um desenho ilustrativo para a análise desta estrutura de rede, entendo que poderia ser algo 

similar à figura do modelo CAC-Redes de Contador (2018), representado na figura abaixo.   
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Figura 34 – Rede de Relacionamentos do CAC-Redes. 

 
                                Fonte: Adaptado Contador (2018). 

 

6.2 Resultados dos estudos sobre o modelo CAC-Redes 

 

 Como já foi mencionado, o modelo CAC-Redes proposto por Contador (2018) trata da 

competição entre as empresas que operam em uma rede de negócios, considerando a visão 

estratégica de negócios, representada pelos campos da competição e coadjuvantes, e pela 

estratégia competitiva operacional, representada pelas armas e vínculos da competição e pelo 

alinhamento destas armas e vínculos com os campos da competição e coadjuvantes. O modelo 

CAC-Redes considera, também, o impacto das relações socioeconômicas entre a empresa e os 

componentes da sua rede de negócios. 

 Para alguns autores, a estratégia de posicionamento do produto no mercado é a razão da 

vantagem competitiva da empresa (PORTER, 1985, 2008; BESANKO et al., 2010). Para 

Contador (2018), a estratégia de posicionamento por si só não consegue distinguir a 

competitividade de uma empresa em relação aos seus concorrentes. Isso fica evidente no item 

5.2.1, que confirmou a hipótese específica 1, quando consideramos individualmente a escolha 
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dos campos da competição pelos bancos múltiplos, em que podemos concluir que somente eles 

não são suficientes para explicar a diferença no grau de competitividade dos bancos múltiplos.  

 Para este estudo, foram definidas 39 armas da competição (Apêndice 1), que 

representam as competências organizacionais capazes de gerar e manter vantagem competitiva 

para os bancos múltiplos brasileiros. As métricas adotadas para medir a intensidade dessas 

competências envolvem os procedimentos previstos no modelo CAC, para obtenção das 

variáveis intensidade média das armas, foco das armas e dispersão das armas, que já foram 

discutidas no Capítulo 4, cumprindo, desse modo, o objetivo específico a) Definir as 

competências organizacionais capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos bancos 

múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade dessas competências. Do mesmo modo, foram 

definidos 10 vínculos socioeconômicos da competição (Apêndice 1), que representam as 

conexões dos bancos múltiplos com os componentes da sua rede de negócio e que são utilizados 

por eles para conquistar e/ou manter vantagem competitiva, tornando possível o cumprimento 

do objetivo específico b) Definir os vínculos socioeconômicos capazes de gerar e manter 

vantagem competitiva dos bancos múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade desses 

vínculos, cujos procedimentos já foram discutidos no Capítulo 4.  

 Ao analisar a correlação entre o Grau de Competitividade (GC) dos bancos múltiplos 

com as variáveis quantitativas do modelo CAC-Redes, verificou-se que existe uma forte 

correlação (r) de Pearson entre o foco das armas e vínculos com o Grau de Competitividade 

dos bancos múltiplos, como mostram as tabelas abaixo, o que atende ao objetivo específico c) 

Verificar a existência de correlação entre a competitividade dos bancos múltiplos brasileiros e 

as variáveis intensidade média, foco e dispersão das armas e vínculos nos campo da 

competição, corroborando a validação do modelo CAC-Redes. 

Tabela 28 – Resultados das pesquisas do CAC-Redes referentes às armas da competição. 

 

       Fonte: Autor. 
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 Ao analisar a tabela acima, pode-se concluir que o foco das armas da competição mostra 

que essa variável possui uma correlação no mínimo forte com o grau de competitividade (GC) 

em todas as empresas pesquisadas. No caso do (r) de Pearson da intensidade média das armas 

com o grau de competitividade (GC), pode-se constatar que apenas para Farmácias e Drogarias 

do ABC Paulista não há correlação com o nível de significância de 5%. Quanto à dispersão, em 

todos os casos, ela não influencia a competitividade.  

 

A tabela abaixo apresenta os resultados encontrados para os vínculos da competição. 

 

Tabela 29 – Resultados das pesquisas do CAC-Redes referentes aos vínculos da competição. 

 

     Fonte: Autor. 

 

 Os resultados encontrados na tabela acima, para os vínculos da competição com relação 

à variável foco dos vínculos, mostram que essa variável possui uma correlação positiva no 

mínimo forte com o grau de competitividade (GC) para todas as empresas pesquisadas. No caso 

do (r) de Pearson da intensidade média dos vínculos com o grau de competitividade (GC), pode-

se constatar que, para Farmácias e Drogarias do ABC Paulista e Escritórios de Contabilidade, 

não há correlação ao nível de significância de 5%. Quanto à dispersão, em todos os casos ela 

não influencia a competitividade. 

 Por fim, quando analisamos a tabela abaixo, sobre os resultados relativos às armas e 

vínculos da competição das pesquisas realizadas com o modelo CAC-Redes, percebemos que 

o alinhamento das armas e vínculos aos campos da competição não só comprovam a tese do 

CAC-Redes, como também refletem o posicionamento da empresa no mercado (PORTER, 

1985, 2008; BESANKO et al., 2010), as competência organizacionais (BARNEY, 1991), a 
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influência dos relacionamentos (WILLIAMSON, 1985; DYER; SINGH, 1998), e o 

alinhamento das estratégias (CONTADOR et al., 2020). 

 

Tabela 30 – Resultados das pesquisas do CAC-Redes referentes às armas e vínculos da competição. 

 

      Fonte: Autor. 

  

Analisando a tabela acima, os coeficientes (r) de correlação de Pearson do foco das 

armas e vínculos com o grau de competitividade (GC) indicam a existência de correlação no 

mínimo forte para todas as empresas analisadas, confirmando não só a hipótese como a própria 

tese do modelo CAC-Redes. No caso do (r) de Pearson da intensidade média das armas e 

vínculos com o grau de competitividade (GC), pode-se constatar que apenas para Farmácias e 

Drogarias do ABC Paulista não há correlação ao nível de significância de 5%. Quanto à 

dispersão, em todos os casos ela não influencia a competitividade. 

Deste modo, pode-se adiantar que os estudos anteriores sobre o modelo CAC-Redes, 

ainda em desenvolvimento, comprovam a sua tese, pois a variável foco das armas e vínculos 

explica a razão de a empresa ser competitiva, pois, apesar de em alguns deles o coeficiente de 

correlação linear entre a intensidade média das armas e vínculos com o grau de competitividade 

ter sido superior à hipótese, sempre foi inferior ao relativo ao foco das armas e vínculos. 
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6.3 Influência da estratégia competitiva operacional na competitividade dos bancos 

múltiplos 
 

 

O sistema objeto do CAC-Redes considera os bancos múltiplos inseridos em uma rede 

de negócio e suas relações com os seus concorrentes, clientes, fornecedores, parceiros e com 

os demais componentes da rede de negócio. 

Conforme Contador (2018), abordagem do CAC-Redes é econômica, pois leva em 

consideração: a) a estratégia competitiva de negócio, representada pelos campos da competição 

e coadjuvantes; b) as atividades e os recursos das empresas, representados pelas armas da 

competição; c) os vínculos econômicos; d) os vínculos sociais (de confiança, comprometimento 

e cooperação) entre os componentes da rede; e) os vínculos locacionais com os elementos do 

território físico, tanto os de infraestrutura quanto os da estrutura urbana; e f) a posição que a 

empresa ocupa na rede.  

A estratégia competitiva operacional, como já foi defina no Capítulo 2, exerce forte 

influência na competitividade dos bancos múltiplos por estar relacionada às armas da 

competição, sendo aquela relativa às áreas e aos departamentos que são os meios que os bancos 

múltiplos utilizam para alcançar a vantagem competitiva, aproveitando as competências já 

existentes nos bancos ou aquelas que serão adquiridas. Para o modelo CAC-Redes, a estratégia 

competitiva operacional consiste na escolha das armas da competição a serem usadas pelos 

bancos múltiplos, na determinação da intensidade de cada arma e no alinhamento das 

estratégias competitivas operacionais representadas pelas armas e vínculos relevantes aos 

campos da competição e coadjuvantes escolhidos pelos bancos para competir. O modelo CAC-

Redes prevê também que as armas que aumentam a competitividade dos bancos múltiplos são 

aquelas alinhadas aos campos da competição e aos coadjuvantes. 

6.4 Influência do foco das armas e vínculos na competitividade dos bancos múltiplos 

 

Os coeficientes de correlação (r) de Pearson entre o foco das armas e vínculos e o grau 

de competitividade (GC) dos 15 bancos múltiplos apresentaram variação entre 0,44 e 0,76, 

evidenciando uma associação positiva, que vai de muito fraca até moderada, conforme mostra 

a Tabela 6, de Costa Neto. 
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Na sequência, foi calculada a média da variável foco das armas e vínculos para o grupo 

dos 7 bancos mais competitivos e para o grupo dos 7 bancos menos competitivos e, com o 

recurso do Excel, foi aplicado o Teste t, para verificar se há diferença significativa entre as 

médias das variáveis dos dois grupos e o respectivo nível de significância, conforme tabela 

abaixo. 

 
Tabela 31 – Média do foco das armas e vínculos. 

Variável 
Bancos múltiplos mais 

competitivos 

Bancos múltiplos menos 

competitivos 
Teste t 

Foco 0,69 0,52 0,0001 

     Fonte: Autor. 

 

 O resultado do Teste t, acima, mostra que há diferença significativa entre as médias das 

variáveis dos dois grupos ao nível de significância de 0,0001 e que o foco tem influência na 

competitividade dos bancos múltiplos, confirmando a hipótese do modelo CAC-Redes, cujos 

testes de hipóteses e os estatísticos já foram realizados no Capítulo 5. 

6.5 Influência da dispersão das armas e vínculos na competitividade dos bancos múltiplos 

 

Os coeficientes de correlação (r) de Pearson entre a dispersão das armas e vínculos e o 

grau de competitividade (GC) dos 15 bancos múltiplos apresentaram variação entre 0,33 e 0,60, 

evidenciando uma associação positiva, que vai de muito fraca até fraca, conforme mostra a 

Tabela 6, de Costa Neto. 

 Quando calculamos a média da variável dispersão das armas e vínculos para o grupo 

dos 7 bancos mais competitivos e para o grupo dos 7 bancos menos competitivos, e aplicamos 

o Teste t, para verificar se há diferença significativa entre as médias das variáveis dos dois 

grupos e o respectivo nível de significância, encontramos os seguintes resultados, conforme 

tabela abaixo.  
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Tabela 32 – Média da dispersão das armas e vínculos. 

Variável 
Bancos múltiplos mais 

competitivos 

Bancos múltiplos menos 

competitivos 
Teste t 

Dispersão 0,49 0,50 0,4014 

   Fonte: Autor. 

 

 O resultado do Teste t, acima, mostra que não há diferença significativa entre as médias 

das variáveis dos dois grupos ao nível de significância de 0,05 e que a dispersão das armas e 

vínculos não influencia a competitividade dos bancos múltiplos, confirmando a hipótese do 

modelo CAC-Redes, cujos testes de hipóteses e os estatísticos já foram realizados no Capítulo 

5. 

 

6.6 Influência da intensidade média das armas e vínculos na competitividade dos bancos 

múltiplos 

 

A intensidade média das armas e vínculos e o grau de competitividade (GC) dos 15 

bancos múltiplos apresentaram variação entre 2,04 e 3,41. Quando calculamos a média da 

variável intensidade média das armas e vínculos para o grupo dos 7 bancos mais competitivos 

e para o grupo dos 7 bancos menos competitivos, e aplicamos o Teste t, para verificar se há 

diferença significativa entre as médias das variáveis dos dois grupos e o respectivo nível de 

significância, encontramos os seguintes resultados, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 33 – Média da intensidade média das armas e vínculos. 

Variável 
Bancos múltiplos mais 

competitivos 

Bancos múltiplos menos 

competitivos 
Teste t 

Intensidade média das 

armas e vínculos 
3,11 2,66 0,0071 

   Fonte: Autor. 

 

 O resultado do Teste t, acima, mostra que há diferença significativa entre as médias das 

variáveis dos dois grupos ao nível de significância de 0,0071 e que a intensidade média das 

armas e vínculos tem influência na competitividade dos bancos múltiplos, confirmando a 
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hipótese do modelo CAC-Redes, cujos testes de hipóteses e os estatísticos já foram realizados 

no Capítulo 5. 

6.7 Competitividade dos bancos grandes, médios, pequenos e fintechs 

 

Quando calculamos o grau de competitividade médio dos grupos de bancos múltiplos 

(grandes, médios, pequenos e fintechs), temos: a) 145,3 para o grupo das fintechs (vale lembrar 

que o banco O foi excluído deste grupo, conforme explicações no item 5.1.2; b) 131,3 para o 

grupo dos bancos médios; c) 117,8 para o grupo dos bancos pequenos; e d) 113,4 para o grupo 

dos bancos grandes, conforme tabela no item 5.2.6. 

Ao analisar estes resultados, é possível concluir que o grupo das fintechs detém o maior 

grau de competividade em relação aos outros grupos. Isso pode ser explicado supostamente 

pela característica deste modelo de negócio, que se difere dos demais modelos tradicionais pela 

sua agressividade na captação de clientes, atendimento e colocação de produtos e serviços, 

conforme comentários dos entrevistados. Já o grupo dos bancos médios, conforme informações 

dos entrevistados, tem como estratégia comercial atuar em um nicho de mercado específico do 

segmento de bancos múltiplos que são os clientes alta renda “Private” e as grandes empresas 

“Corporate”. O mesmo acontece com o grupo dos bancos pequenos, cujas informações dos 

entrevistados apontou que eles preferem atuar de forma mais direcionada com os seus produtos 

e serviços, a fim de atender os públicos que estão interessados em financiamentos de veículos 

e crédito consignado. Finalizando com os grandes bancos, estes atuam em todas as frentes de 

atendimento e estão sentindo a perda de competitividade para os demais grupos, conforme 

informações dos entrevistados, mas já estão se organizando para um possível reposicionamento 

no mercado. 

Quando analisamos os resultados das médias das intensidades das armas e vínculos para 

estes grupos de bancos múltiplos, temos resultados muito parecidos com as classificações 

elencadas pelo grau de competitividade, conforme mostra a Figura 35 abaixo. 
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Figura 35  – Média do GC e IMAV dos grupos de bancos. 

 

        Fonte: Autor. 

6.8 Influência dos vínculos econômicos e sociais na competitividade dos bancos múltiplos 

  

 Para Contador (2018), vínculo é qualquer conexão entre os componentes de uma rede 

de negócios, que pode ser tanto entre pessoas como entre empresas (relações de amizade, 

confiança, comprometimento, cooperação; informações, conhecimento, tecnologia; negociação 

de insumos, produtos, equipamentos, transações financeiras, entre outras). O vínculo da 

competição é qualquer conexão da empresa com os componentes da sua rede de negócio 

utilizada por ela para conquistar e/ou manter vantagem competitiva. Contador observa também 

que o vínculo econômico se refere às transações comerciais, enquanto que os relacionamentos 

interpessoais se referem aos vínculos sociais. Os vínculos sociais tradicionais pesquisados nos 

estudos com o modelo CAC-Redes são: confiança, comprometimento e cooperação, cujas 

definições já foram exploradas no Capítulo 3.  

 A análise dos vínculos com concorrentes, fornecedores e parceiros feita no subcapítulo 

5.3 permitiu concluir que os vínculos do banco com seus fornecedores e os vínculos do banco 

com seus parceiros influenciam positivamente sua competitividade, os primeiros fortemente e 

os segundos moderadamente, e os vínculos do banco com seus concorrentes não influenciam 

sua competitividade. 
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 Quando os resultados dos vínculos foram analisados individualmente, despertou 

interesse o resultado entre a intensidade média dos vínculos do segundo banco múltiplo mais 

competitivo, que possui GC = 160,25 e IMV = 2,90, e os resultados do banco múltiplo menos 

competitivo da amostra, que possui GC = 93,72 e IMV = 2,00, evidenciando uma suposta 

interpretação associada aos conhecimentos adquiridos nas entrevistas com os bancos múltiplos, 

que, quanto maior o grau de transparência, dependência, participação e cooperação dos bancos 

múltiplos com os seus parceiros, fornecedores, concorrentes e outros componentes da rede de 

negócios, mais competitivo se torna este banco múltiplo. 

6.9 Influência das métricas centralidade e aglomeração no grau de competitividade dos 

bancos múltiplos 
 

 

Como ainda não há conhecimento teórico suficiente para sustentar uma hipótese sobre 

o objetivo específico d) verificar a influência das métricas de centralidade e aglomeração no 

grau de competitividade dos bancos múltiplos, esta pesquisa tem o propósito de subsidiar 

conhecimentos e informações que possam sustentar a formulação destas hipóteses. Os 

primeiros testes estatísticos já foram realizados no Capítulo 5, e segue abaixo um resumo destes 

resultados. 

Para verificar a influência das métricas centralidade e aglomeração no grau de 

competitividade dos bancos múltiplos, foi utilizado o software UCINET 6.0, que é um 

programa especializado em dados de rede. 

O mapeamento da rede dos bancos múltiplos utilizou as respostas das perguntas da 

PARTE 4 do questionário (Apêndice 1), referentes à estrutura da rede de relacionamentos dos 

bancos múltiplos, que tratam sobre os vínculos dos bancos múltiplos com a sua rede de 

relacionamentos, composta pelos concorrentes, fornecedores e parceiros. No primeiro 

mapeamento realizado com toda a rede de relacionamentos (Figura 28), foi possível notar que 

o parceiro Febraban se destacou por sua centralidade e foi considerado como um dos principais 

parceiros dos bancos múltiplos. Em um segundo mapeamento da rede envolvendo bancos 

múltiplos e os concorrentes (Figura 29), foi possível perceber a formação de quatro clusters, 

formados pelos grandes bancos, médios bancos, pequenos bancos e pelas fintechs. 

Outro dado interessante surge quando analisamos a rede formada apenas pelos bancos 

e fornecedores (Figura 30), em que foi possível notar o destaque de alguns atores na rede, como 

é o caso dos fornecedores de serviços de conservação, equipamentos de informática, tecnologia 

da informação, transporte de numerário, segurança, entre outros. E quando os bancos foram 
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analisados somente com os parceiros (Figura 31), ficou ainda mais claro que a Febraban é 

percebida como um dos principais parceiros pelos bancos múltiplos entrevistados, sendo que 

outros parceiros também se destacaram, como as universidades, os órgãos públicos, entre 

outros parceiros. 

Ao finalizarmos as análises de mapeamento da rede (Figura 32), foi possível observar 

a formação de um cluster que supostamente poderia ter alguma relação positiva com a 

competitividade dos bancos múltiplos, uma vez que quatro atores que figuram neste cluster, o 

banco O, K, N e J, são os bancos múltiplos com o maior Grau de Competitividade (GC). 

6.10 Conclusão da discussão dos resultados 

 

 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos pelo CAC-Redes que apontam se as 

hipóteses específicas foram ou não confirmadas. 

 
 

Quadro 14 – Teste estatístico sobre a influência da estratégia competitiva de negócio na competitividade dos 

bancos múltiplos. 

 

Hipótese específica 1 Teste estatístico 
Confirmação:  

Sim ou Não 

A estratégia competitiva de negócio do 

banco, representada pelos campos da 

competição e campos coadjuvantes 

eleitos por ele, não explica, por si só, a 

diferença de competitividade em relação 

aos bancos concorrentes. 

Não há diferença significativa, ao nível 

de significância de 5 %, entre os campos 

da competição e campos coadjuvantes 

eleitos pelos bancos mais competitivos e 

os eleitos pelos menos competitivos, 

segundo o teste estatístico de Zelterman. 

Os testes de Zelterman 

(1987) resultaram valores 

de cauda iguais a 0,344 

(para os campos da 

competição) e 0,089 (para 

os campos coadjuvantes). 

Deste modo, podemos 

concluir que não há 

diferença significativa ao 

nível de 5% de 

significância entre os 

campos da competição e 

os campos coadjuvantes 

dos bancos múltiplos mais 

competitivos e o dos 

bancos múltiplos menos 

competitivos. 

Confirmação: Sim 

  Fonte: Autor, baseado em Contador (2018).  

 

 

  



 

 

 

168 

 

Quadro 15 – Testes estatísticos sobre a influência das estratégias competitivas operacional e relacional na 

competitividade dos bancos múltiplos. 

 

Hipóteses específicas Testes estatísticos 
Confirmação:  

Sim ou Não 

Hipótese específica 2a: O 

foco das armas e vínculos tem 

forte influência na 

competitividade dos bancos  

2a1: A média do foco das armas dos bancos mais 

competitivos é significativamente maior, ao nível de 

significância de 5%, que a média do foco das armas 

dos bancos menos competitivos, segundo o Teste t.  

2a2: Há correlação forte, medida pelo coeficiente 

de correlação de Pearson, do foco das armas dos 

bancos com o grau de competitividade deles. 

2a3: A média do foco dos vínculos dos bancos 

múltiplos mais competitivos é significativamente 

maior, ao nível de significância de 5%, que a média 

do foco dos vínculos dos bancos múltiplos menos 

competitivos, segundo o Teste t.  

2a4: Há correlação forte, medida pelo coeficiente 

de correlação de Pearson, do foco dos vínculos dos 

bancos com o grau de competitividade deles. 

 

2a5: A média do foco das armas e vínculos dos 

bancos   mais competitivos é significativamente 

maior, ao nível de significância de 5%, que a média 

do foco das armas e vínculos dos bancos menos 

competitivos, segundo o Teste t.  

2a6: Há correlação forte, medida pelo coeficiente 

de correlação de Pearson, do foco das armas e 

vínculos dos bancos com o grau de competitividade 

deles. 

 

t = 0,0001 

Confirmação; sim 

 

r = 0,91  

α = 2,03E-06 

Confirmação: sim 

 

t = 0,0005 

Confirmação: sim 

 

r = 0,82 

α = 0,0002  

Confirmação: sim 

 

 

t = 0,0001  

Confirmação: sim 

 

 

r = 0,90 

α = 6,03E-06  

Confirmação: 

sim 

 

 

Hipótese específica 2b: A 

dispersão das armas e 

vínculos não influencia a 

competitividade dos bancos. 

2b1: Não há diferença significativa segundo o Teste 

t, ao nível de significância de 5%, entre a média da 

dispersão das armas dos bancos mais competitivos 

e a média da dispersão das armas dos bancos menos 

competitivos. 

2b2: Não há correlação, medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, da dispersão das armas dos 

bancos com o grau de competitividade deles. 

2b3: Não há diferença significativa segundo o Teste 

t, ao nível de significância de 5%, entre a média da 

dispersão dos vínculos dos bancos mais 

competitivos e a média da dispersão dos vínculos 

dos bancos menos competitivos. 

2b4: Não há correlação, medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, da dispersão dos vínculos 

dos bancos com o grau de competitividade deles. 

t = 0,3675 

Confirmação: sim 

 

 

r = 0,35 

α = 0,2032  

Confirmação: sim 

 

t = 0,2702 

Confirmação: sim 

 

 

r = -0,15 

α = 0,5831  

Confirmação: sim 
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2b5: Não há diferença significativa segundo o Teste 

t, ao nível de significância de 5%, entre a média da 

dispersão das armas e vínculos dos bancos mais 

competitivos e a média da dispersão das armas e 

vínculos dos bancos menos competitivos.  

2b6: Não há correlação, medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, da dispersão das armas e 

vínculos dos bancos com o grau de competitividade 

deles. 

 

t = 0,4014 

Confirmação: sim 

 

r = 0,10 

α = 0,7186  

Confirmação: sim 

Hipótese específica 2c: A 

intensidade média das armas e 

vínculos tem pequena 

influência na competitividade 

dos bancos. 

2c1: A média da intensidade média das armas da 

competição dos bancos mais competitivos é 

significativamente maior, ao nível de significância 

de 5%, que a média da intensidade média das armas 

da competição dos bancos menos competitivos, 

segundo o Teste t.  

2c2: Há correlação fraca/moderada, medida pelo 

coeficiente de correlação de Pearson, da intensidade 

média das armas da competição dos bancos com o 

grau de competitividade deles. 

2c3: A média da intensidade média dos vínculos da 

competição dos bancos mais competitivos é 

significativamente maior, ao nível de significância 

de 5%, que a média da intensidade média dos 

vínculos da competição dos bancos menos 

competitivos, segundo o Teste t.  

2c4: Há correlação fraca/moderada, medida pelo 

coeficiente de correlação de Pearson, da intensidade 

média dos vínculos da competição dos bancos com 

o grau de competitividade deles.  

2c5: A média da intensidade média das armas e 

vínculos da competição dos bancos mais 

competitivos é significativamente maior, ao nível de 

significância de 5%, do que a média das armas e 

vínculos da competição dos bancos menos 

competitivos, segundo o Teste t.  

2c6: Há correlação fraca/moderada, medida pelo 

coeficiente de correlação de Pearson, da intensidade 

média das armas e vínculos da competição dos 

bancos com o grau de competitividade deles.  

 

 

 

 

t = 0,0191 

Confirmação: sim 

 

 

 

r = 0,77 

α = 0,0008  

Confirmação: sim 

 

 

t = 0,0088 

Confirmação: sim 

 

 

r = 0,68 

α = 0,0054  

Confirmação: sim 

 

 

t = 0,0071 

Confirmação: sim 

 

 

r = 0,82 

α= 0,0002  

Confirmação: não 

 

 

       Fonte: Autor, baseado em Contador (2018). 

 

 

 

Quanto à hipótese específica 2a2: Há correlação forte, medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, do foco das armas dos bancos com o grau de competitividade deles, o 

resultado da pesquisa foi r = 0,91, correlação muito forte, sendo confirmada de forma mais 



 

 

 

170 

 

robusta. O mesmo acontece com a hipótese específica 2a6: Há correlação forte, medida pelo 

coeficiente de correlação de Pearson, do foco das armas e vínculos dos bancos com o grau de 

competitividade deles, com o resultado da pesquisa de r = 0,90, correlação muito forte, sendo 

a hipótese confirmada de forma mais robusta. 

Quanto à hipótese específica 2c6: Há correlação fraca/moderada, medida pelo 

coeficiente de correlação de Pearson, da intensidade média das armas e vínculos da competição 

dos bancos com o grau de competitividade deles, o resultado da pesquisa foi r = 0,82, correlação 

forte, contrariando a hipótese do CAC-Redes, que deveria ser fraca/moderada e, apesar de ter 

sido superior à hipótese, ele sempre foi inferior ao relativo ao foco das armas + vínculos, que é 

a variável que explica a razão de a empresa ser competitiva.  

Quanto à hipótese específica 2d: O foco das armas e vínculos da competição explica a 

competitividade do banco, neste caso, a confirmação de todas as hipóteses específicas 2a, 2b e 

2c reconhecem o poder do foco das armas e vínculos da competição para explicar a 

competitividade do banco. 

Quanto à hipótese específica 2e: A pequena influência da intensidade média das armas 

e vínculos na competitividade do banco decorre das armas e vínculos irrelevantes, os testes 

realizados mostram que existe correlação forte r = 0,82 e que não existe correlação com a 

dispersão r = 0,10. Então, podemos concluir que, no caso dos bancos, a forte correlação da 

intensidade média das armas + vínculos decorre da utilização das armas + vínculos relevantes, 

que geram competitividade e não da dispersão que utiliza as armas + vínculos irrelevantes, não 

gerando competitividade. 

Em relação aos vínculos do banco com seus fornecedores e parceiros, como já foi 

esclarecido no item 5.3, eles influenciam positivamente a competitividade dos bancos, sendo 

os fornecedores fortemente e os parceiros moderadamente. Já os vínculos do banco com os seus 

concorrentes não influenciam sua competitividade, pela razão do pouco relacionamento, uma 

vez que os concorrentes são considerados pelos bancos da amostra oponentes na rede de 

negócios. 

Para finalizar a pesquisa, é preciso retornar à questão que motivou o estudo: possuir alto 

desempenho apenas naquelas poucas armas e apenas naqueles poucos vínculos que dão 

vantagem competitiva nos campos da competição e os coadjuvantes escolhidos por um banco 

múltiplo brasileiro da rede em estudo o torna mais competitivo que seus concorrentes? Sim, o 

estudo mostra que os fatores essenciais geradores da competitividade de um banco múltiplo 

podem ser conhecidos através das suas competências organizacionais (armas da competição) e 
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dos seus vínculos interorganizacionais (vínculos da competição, que são: confiança, 

comprometimento e cooperação), que, alinhados aos campos da competição escolhidos pelos 

bancos, podem tornar o banco mais competitivo que seus concorrentes. O conjunto destas 

competências foi utilizado neste estudo para calcular a variável foco das armas e vínculos da 

competição, cujo resultado comprova que as armas e vínculos da competição considerados 

simultaneamente influenciam fortemente a competitividade dos bancos múltiplos brasileiros (r 

= 0,90). 

 Ressalto, ainda, que foram cumpridos os objetivos específicos a) Definir as 

competências organizacionais capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos bancos 

múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade dessas competências; e b) Definir os vínculos 

socioeconômicos capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos bancos múltiplos 

brasileiros e a métrica da intensidade desses vínculos; e os processos de obtenção dos mesmos 

estão detalhados nos itens 5.1.5 e 5.1.6  e nos Apêndices 3, 4 e 5, que apresentam os resultados 

dos cálculos das variáveis intensidade média das armas e vínculos, foco das armas e vínculos e 

dispersão das armas e dos vínculos para o exemplo do banco múltiplo A. Quanto ao objetivo 

c) Verificar a existência de correlação entre a competitividade dos bancos múltiplos brasileiros 

e as variáveis intensidade média, foco e dispersão das armas e vínculos nos campos da 

competição, este também foi cumprido, conforme mostram os quadros anteriormente.  

Por fim, este estudo consegue corroborar a hipótese geral, que foi assim expressa: na 

rede de negócio dos bancos múltiplos brasileiros, quanto maior a competência relevante do 

banco, e quanto maior a intensidade dos vínculos socioeconômicos relevantes que estabelece 

com os bancos concorrentes, com seus parceiros, com seus fornecedores e com outros 

componentes da rede, maior é sua competitividade em relação a dos concorrentes.  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo estudar a influência das competências organizacionais 

e dos vínculos socioeconômicos na competitividade dos bancos múltiplos brasileiros, tema que 

é o título desta dissertação. Este capítulo fornece uma visão geral do propósito da pesquisa e 

do método de pesquisa utilizado, e discute as mudanças importantes que vêm ocorrendo no 

segmento dos bancos múltiplos brasileiros. Neste capítulo, são avaliadas as contribuições 

gerenciais e teóricas, o aprendizado dos resultados, bem como as experiências das entrevistas, 

as limitações desta pesquisa e as sugestões para pesquisas futuras. De maneira geral, os 

resultados deste estudo comprovam que é possível fornecer uma melhor compreensão das 

competências organizacionais que, juntamente com os vínculos socioeconômicos, influenciam 

a vantagem competitiva dos bancos múltiplos brasileiros que operam em rede. 

7.1 Propósito da pesquisa 

 

 

 O estudo inclui o uso das competências organizacionais e dos vínculos 

socioeconômicos para determinar os fatores que influenciam as vantagens competitivas dos 

bancos múltiplos brasileiros. A pesquisa foi aplicada em uma rede de 16 bancos múltiplos 

brasileiros que utilizam os mecanismos de cooperação para gerar e manter vantagem 

competitiva. Para a realização desta pesquisa, foi utilizado o modelo de Campos e Armas da 

Competição aplicado a Rede de Negócios (CAC-Redes), que considera a empresa inserida em 

uma rede de negócios e suas relações com os seus clientes, concorrentes, fornecedores, 

parceiros e demais participantes da rede de negócios. O modelo CAC-Redes utiliza as 

competências organizacionais representadas pelas armas da competição e os vínculos 

econômicos e os sociais (confiança, comprometimento e cooperação), que foram analisados a 

partir dos dados obtidos nas pesquisas de campo feitas com o auxílio de um questionário 

estruturado (Apêndice 1), junto aos 16 bancos múltiplos brasileiros da amostra. 

 A pesquisa analisou a influência das competências organizacionais e dos vínculos 

socioeconômicos na competitividade dos bancos múltiplos brasileiros, bem como o problema 

de pesquisa, definido no item 1.3 desta dissertação, que foi assim formulado: qual a influência 

das competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade de 

bancos múltiplos brasileiros? Entretanto, considerando o seu objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento do modelo CAC-Redes, é preferível formular o problema de pesquisa em 

termos dos constructos centrais deste modelo: possuir alto desempenho apenas naquelas poucas 
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armas e naqueles poucos vínculos que dão vantagem competitiva nos campos da competição e 

coadjuvantes escolhidos por um banco múltiplo brasileiro da rede em estudo o torna mais 

competitivo que seus concorrentes? 

Nesta pesquisa, o objetivo geral é duplo: identificar a influência das competências 

organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade de bancos múltiplos 

brasileiros e contribuir para o desenvolvimento e corroboração do modelo de campos e armas 

da competição aplicado a redes de negócio (CAC-Redes). Considerando que a palavra relevante 

significa relevante para os campos da competição e coadjuvantes da empresa, a sua hipótese 

geral foi assim expressa: na rede de negócio dos bancos múltiplos brasileiros, quanto maior a 

competência relevante do banco e quanto maior a intensidade dos vínculos socioeconômicos 

relevantes que estabelece com os bancos concorrentes, com seus parceiros, com seus 

fornecedores e com outros componentes da rede, maior a sua competitividade em relação à dos 

concorrentes. 

 Para alcançar o objetivo geral e responder ao problema de pesquisa, os seguintes 

objetivos específicos foram necessários e estão definidos no item 1.4 desta dissertação: a) 

Definir as competências organizacionais capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos 

bancos múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade dessas competências; b) Definir os 

vínculos socioeconômicos capazes de gerar e manter vantagem competitiva dos bancos 

múltiplos brasileiros e a métrica da intensidade desses vínculos; c) Verificar a existência de 

correlação entre a competitividade dos bancos múltiplos brasileiros e as variáveis intensidade 

média, foco e dispersão das armas e vínculos nos campo da competição; e d) Verificar a 

influência das métricas centralidade e aglomeração no grau de competitividade dos bancos 

múltiplos. 

 Existem, na literatura, teorias sobre estratégia organizacional que determinam os fatores 

que afetam diretamente a obtenção e a manutenção das vantagens competitivas de uma 

empresa, e que já foram estudas no Capítulo 2. No entanto, essas teorias consideram estes 

fatores isoladamente. O modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a Redes de 

Negócios CAC-Redes unifica as concepções de que a competitividade da empresa provém 

predominantemente de seu posicionamento no mercado (PORTER, 1985), dos seus fatores 

internos (BARNEY, 1991) e da visão relacional (DYER; SINGH, 1998).  

 Assim, como as competências internas da empresa são consideradas armas no modelo 

CAC e também no CAC-Redes, os relacionamentos são considerados vínculos no modelo 

CAC-Redes. Imaginando que não são todas as armas e vínculos de uma empresa que fornecem 
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vantagem competitiva, Contador (2018) criou treze variáveis a partir dos recursos e atividades 

internas de uma empresa (armas) e dos seus relacionamentos (vínculos), calculados com base 

nas informações fornecidas nos questionários de pesquisas respondidos pelas empresas. As três 

primeiras variáveis estão relacionadas ao (1) foco das armas, ao (2) foco dos vínculos e ao (3) 

foco das armas e vínculos, que são representadas pelas armas e vínculos considerados 

relevantes para os campos da competição, escolhidos pelas empresas e que geram vantagem 

competitiva. Quatro variáveis estão relacionadas ao (4) grau de competitividade, (5) à 

intensidade da arma, (6) intensidade do vínculo e (7) intensidade da arma e vínculos, que 

representam a intensidade como as armas e vínculos são utilizados. Três variáveis estão 

relacionadas à (8) dispersão das armas, (9) dispersão dos vínculos e (10) dispersão das armas e 

vínculos, representadas pelas armas e vínculos irrelevantes para os campos da competição, 

escolhidos pelas empresas e que, portanto, não geram vantagem competitiva. As últimas três 

variáveis se relacionam à (11) intensidade média das armas, (12) intensidade média dos 

vínculos e (13) intensidade média das armas e vínculos, que representam todas as armas e 

vínculos.  

 De acordo com a hipótese geral do modelo CAC-Redes, quanto maior for o foco das 

armas e dos vínculos, mais competitivo se torna o banco múltiplo, e quanto menor for a 

dispersão das armas e vínculos, menor será o desperdício dos recursos, ou seja, quanto maior 

for a diferença entre o foco e a dispersão do banco múltiplo no campo da competição, melhor 

será o aproveitamento dos recursos que ele utiliza para atingir os seus objetivos estratégicos de 

gerar vantagem competitiva. As variáveis relacionadas à intensidade média têm pouco efeito 

sobre a vantagem competitiva dos bancos múltiplos, porque essas variáveis incorporam as 

armas e vínculos relevantes que lhe proporcionam elevada vantagem competitiva no campo 

escolhido para competir, bem como as irrelevantes, que não lhe proporcionam vantagem 

competitiva no seu campo da competição nem no coadjuvante. 

 Com relação aos testes estatísticos desta pesquisa, eles indicam correlação forte com as 

variáveis foco das armas, foco dos vínculos e foco das armas e vínculos em relação ao grau de 

competitividade (GC) dos bancos múltiplos. Nos testes, verificou-se que não há correlação 

entre as variáveis dispersão das armas, dispersão dos vínculos, e dispersão das armas e vínculos. 

Quanto à intensidade média das armas e vínculos terem mediana influência na competitividade 

dos bancos, os resultados mostram que apenas a intensidade média das armas e vínculos da 

competição dos bancos com o grau de competitividade deles ficou acima do valor da hipótese, 

cujas explicações estão no item 5.2.5, comprovando hipótese geral. 
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 O estudo mostra que os fatores que afetam a vantagem competitiva dos bancos múltiplos 

envolvem aspectos internos, externos e de alinhamento entre as estratégias operacionais com a 

estratégia do negócio.  

 A hipótese geral e as hipóteses específicas foram confirmadas e o problema de pesquisa 

também foi respondido, confirmados pela variável foco, que evidencia um melhor desempenho 

aos bancos múltiplos brasileiros que possuem maior intensidade da arma e maior intensidade 

do vínculo que tenham maior alinhamento das armas e vínculos aos campos da competição e 

coadjuvantes. Assim, esta pesquisa corroborou a tese proposta pelo modelo CAC-Redes. 

7.2 Método de pesquisa 

 

 

 O método de pesquisa utilizado neste estudo foi o hipotético-dedutivo de Karl R. 

Popper, cuja metodologia já foi explorada no Capítulo 4. As pesquisas de campo foram 

realizadas entre os dias 26 de janeiro e 17 de março de 2021, com a participação de 

colaboradores experientes, com elevado conhecimento sobre o negócio do banco múltiplo. 

Estas pesquisas foram realizadas presencialmente em duas etapas, de aproximadamente uma 

hora e meia cada. O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário estruturado 

(Apêndice 1), que foi subdividido em cinco partes: 1) Informações gerais sobre o banco 

múltiplo; 2) Identificação dos campos da competição do banco múltiplo; 3) Avaliação da 

intensidade atual das armas da competição do banco múltiplo; 4) Estrutura da rede; e 5) 

Avaliação da intensidade atual dos vínculos da competição do banco múltiplo. Ao final, as 

informações foram consolidadas no software Microsoft Excel, para geração das análises e 

interpretação dos dados obtidos. 

 Por meio das entrevistas e das respostas fornecidas nos questionários de pesquisa, foi 

possível conhecer as características dos bancos múltiplos, as opiniões sobre suas competências 

internas nas diferentes áreas e o nível de relacionamento e vínculo que eles mantêm com os 

componentes da sua rede de negócios, que incluem concorrentes, clientes, fornecedores, 

parceiros, instituições, governos, sindicatos e demais participantes da rede de negócios. Com 

base nas respostas obtidas nos questionários, foi possível analisar os dados qualitativos e 

quantitativos, utilizando o Teste t e o coeficiente de correlação de Pearson (r), para verificar a 

correlação entre as variáveis quantitativas e o grau de competitividade (GC) e testar as hipóteses 

do modelo CAC-Redes, como já foi demonstrado no Capítulo 6. 
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7.3 Contribuições gerenciais 

  
 

 Com o surgimento de novas soluções financeiras digitais, o setor bancário brasileiro 

vive um momento de muita competição. Com o auxílio da tecnologia e do Banco Central do 

Brasil (Bacen) para aumentar a competitividade do setor, somada à insatisfação de parte da 

população com os serviços bancários prestados pelos bancos múltiplos tradicionais, desperta-

se a necessidade destes bancos de se reinventarem e oferecem soluções de melhor qualidade. E 

para se manterem competitivos, os bancos múltiplos brasileiros precisam fornecer soluções de 

maior qualidade e valor agregado para os seus clientes. 

 Os bancos múltiplos estão observando as inovações do mercado e buscando adaptar os 

seus negócios à nova realidade, o que pode indicar que seus serviços estão se tornando mais 

digitalizados, que a burocracia e os custos operacionais estão sendo reduzidos, gerando mais 

eficiência no atendimento de seus clientes e que nesse processo é imprescindível o investimento 

em pessoas, conhecimento e tecnologia.  

 Os novos hábitos da população, oriunda a partir da década de 1990, chamada de 

millenials, ou geração Y, ou até mesmo de geração da internet, aliado ao uso cada vez mais 

intenso de telefones celulares (smartphones), têm contribuído para a escolha do banco digital, 

que é uma instituição financeira que concede a maior parte de seus produtos e serviços de forma 

on-line (digital) como primeira solução bancária. Além disso, aqueles clientes que já tiveram 

experiência com alguns serviços de baixa qualidade dos bancos tradicionais têm a opção de 

escolher um modelo de negócio que tem uma proposta mais inovadora. E os bancos múltiplos 

que não forem ágeis o suficiente para acompanhar as mudanças do mercado poderão ser 

surpreendidos por essas novas propostas. 

 Outros novos potenciais participantes que merecem atenção são as empresas de 

tecnologia que já possuem uma elevada base de clientes, que, combinada com suas experiências 

na área de pagamentos e consumo, como é o caso da Amazon, Facebook, Google, Apple, 

Tencent e Alibaba, sendo que estes dois últimos já atuam no sistema financeiro chinês, podem 

concorrer com os bancos múltiplos brasileiros que não se adequarem à nova realidade. Também 

é esperado ainda que mais pessoas tenham acesso ao sistema bancário brasileiro, pela facilidade 

da oferta de crédito e abertura de conta concorrente pelas fintechs, que são instituições que 

oferecem serviços financeiros que se diferenciam pelas facilidades proporcionadas pela 

tecnologia e com efeito pela internet, permitindo que esse acesso aumente o número de pessoas 

com conta em bancos.  
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 No entanto, a situação atual ainda mostra que o setor bancário brasileiro continua 

concentrado, com spreads 4  bancários elevados, e mesmo que o Banco Central do Brasil 

(Bacen) tente estimular a competição nesse setor, não é esperado que esse número se altere 

significativamente nos próximos anos. 

  Diante deste cenário, e com base nos resultados desta pesquisa, é possível sugerir que 

para um banco múltiplo se tornar mais competitivo, é fundamental que ele escolha com cuidado 

os poucos campos da competição e coadjuvantes que deseja atuar, considerando as preferências 

dos seus clientes e a posição competitiva dos seus concorrentes, procedendo o aperfeiçoamento 

daquelas poucas armas e vínculos que são considerados relevantes para o banco e que estão 

alinhados aos campos da competição e aos coadjuvantes escolhidos. Também é importante 

fortalecer seus laços de confiança, comprometimento e cooperação com os clientes, 

concorrentes, fornecedores e parceiros, e investir em canais alternativos (banco digital), para 

melhor atender os seus clientes. A pesquisa revela também que as parcerias, principalmente 

com os órgãos reguladores e a Febraban, podem gerar algum tipo de vantagem competitiva. 

Como contribuição gerencial deste estudo, é possível recomendar aos bancos múltiplos 

que: a) escolham seus campos da competição e coadjuvantes considerando as preferências dos 

clientes e a posição competitiva dos concorrentes (vide subcapítulo 3.1.2); b) entendam os 

conceitos de armas da competição e de vínculos da competição (vide subcapítulo 3.3.2); c) 

examinem a relação de armas e vínculos para verificar se são adequados ao seu banco (vide 

subcapítulo 4.4); d) façam aperfeiçoamento apenas naquelas poucas armas e vínculos 

considerados relevantes para o banco e que estão alinhados aos campos da competição e 

coadjuvantes (vide subcapítulo 4.4 e APÊNDICE 6); e) fortaleçam seus laços de confiança, 

comprometimento e cooperação com os concorrentes, fornecedores e parceiros; f) invistam em 

canais alternativos para atendimento aos clientes, como é o caso do banco digital; g) utilizem 

as parcerias, principalmente com os órgãos reguladores e a Febraban, para aperfeiçoar os seus 

processos. 

7.4 Contribuições teóricas 

 

 

 O mundo já se acostumou com as constantes mudanças tecnológicas, sociais, 

econômicas, políticas, entre outras, sendo atualmente um aspecto natural conviver com estas 

 
4 Em Fortuna (2013), temos que o termo spread bancário representa a diferença entre os juros que os bancos pagam 

quando um cliente investe seu dinheiro e os juros que eles cobram quando um cliente faz um empréstimo. 
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transformações e com o aprendizado que elas oferecem, tanto no campo pessoal quanto no 

empresarial. Diante destas mudanças, a cooperação entre as organizações que operam em um 

ambiente de rede tem sido cada vez mais valorizada para conquistar ou melhorar a vantagem 

competitiva das organizações, atraindo a atenção dos estudiosos sobre ambientes estratégicos, 

que estão interessados em entender melhor o processo de geração da vantagem competitiva. 

A produção existente na literatura atual sobre vantagem competitiva não demonstra ser 

totalmente consistente para responder as questões levantadas nesta dissertação, uma vez que, 

para Porter (1985), os elementos básicos da competitividade estão no ambiente externo da 

empresa e são comprovados quando a empresa se posiciona no mercado (BESANKO et al., 

2010). 

A Visão Baseada em Recursos – RBV orienta que os fatores da competitividade estão 

nas atividades e nos recursos dentro da empresa (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; 

PETERAF, 1993). 

Ritala e Ellonen (2010) enfatizam a importância de estudar a influência da cooperação 

estratégica na rede de negócios, propondo uma visão abrangente que capture os aspectos da 

indústria, da organização e dos relacionamentos, para obtenção e manutenção da vantagem 

competitiva. 

A rede de relacionamentos da empresa pode ser considerada uma importante fonte de 

vantagem competitiva. Embora se acredite que os relacionamentos interorganizacionais podem 

ter um impacto na vantagem competitiva de uma empresa, os modelos existentes não integram 

os diferentes pensamentos ou teorias sobre os fatores que fornecem a vantagem competitiva 

(DYER; SINGH; JARILLO, 1988). 

Neste contexto, o modelo escolhido e utilizado nesta dissertação, o CAC-Redes 

(CONTADOR, 2018), combina os dois pontos de vista (PORTER, 1985; BARNEY, 1991), ao 

mesmo tempo que também inclui o conceito de relacionamento (DYER; SING, 1998) junto 

com o pressuposto de rede de negócios (JARILLO, 1988; ZACARELLI, 2008), tornando-o 

completo para pesquisas sobre estratégia competitiva (SATYRO et al., 2017). 

Deste modo, podemos afirmar que o modelo CAC-Redes tem se mostrado como uma 

ferramenta eficiente para estudar e contribuir com estes ambientes estratégicos, como confirma 

este estudo sobre a influência das competências organizacionais e dos vínculos 

socioeconômicos na competitividade dos bancos múltiplos brasileiros que operam em redes de 

negócios. 
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 A abordagem sobre a teoria da vantagem competitiva continua sendo uma lacuna na 

literatura sobre estratégia competitiva, e esta pesquisa contribui para a redução desta lacuna, 

quando corrobora a validação do modelo CAC-Redes, que é um modelo que integra as 

principais abordagens existentes sobre estratégias e competitividade em um único modelo.  

A principal contribuição teórica deste estudo foi a constatação da influência das 

competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade dos bancos 

múltiplos brasileiros, quando as competências e os vínculos estão alinhados aos campos da 

competição e coadjuvantes escolhidos pelos bancos múltiplos para competir. Outra 

contribuição teórica importante foi o de contribuir para o desenvolvimento do modelo CAC-

Redes (CONTADOR, 2018), bem como o de incentivar os estudos de análise das competências 

organizacionais e relacionais na vantagem competitiva dos bancos múltiplos que operam em 

rede. 

Esta pesquisa utilizou os construtos qualitativos e quantitativos propostos pelo modelo 

de Campos e Armas da Competição aplicado a Redes de Negócios (CAC-Redes) para contribuir 

com as principais teorias sobre estratégia competitiva. 

7.5 Aprendizado dos resultados 

 

 

 O estudo confirma que o modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a Redes 

de Negócios (CAC-Redes) se mostra eficaz e eficiente na análise das estratégias 

organizacionais competitivas, e que pode orientar os bancos múltiplos brasileiros que atuam 

em rede a realizarem ações com foco nas suas capacidades internas e nos seus relacionamentos, 

visando a melhoria da vantagem competitiva em seu campo competitivo. Inicialmente, o 

modelo CAC-Redes pode ser utilizado para avaliar como está a situação atual do banco 

múltiplo em relação à sua estratégia operacional e de relacionamentos, confrontado estes 

resultados com a estratégia de negócios do banco múltiplo. O modelo CAC-Redes pode ser 

utilizado, também, como um processo de melhoria continua, simulando, de tempos em tempos, 

ações de melhoria nos recursos e nos processos internos, nos níveis de relacionamentos com os 

seus clientes, parceiros, fornecedores, concorrentes, governo, sindicatos, associações de classe, 

e demais participantes da rede de negócios que possam aumentar a intensidade das armas e 

vínculos da competição e melhorar o alinhamento estratégico do banco múltiplo.  
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7.6 Vínculos socioeconômicos 

 

 

 A proposta do estudo foi avaliar o impacto das competências organizacionais e dos 

vínculos socioeconômicos na competitividade dos bancos múltiplos brasileiros que operam em 

rede. Com isso, foi possível realizar a comprovação da influência dos vínculos 

socioeconômicos na competitividade dos bancos múltiplos e fazer alguns avanços no 

entendimento dos mecanismos de cooperação, comprometimento e confiança na rede de 

relacionamentos dos bancos múltiplos brasileiros. 

 Ao analisar os vínculos que geram a variável foco dos vínculos, constatou-se que, para 

os bancos múltiplos pesquisados, os vínculos influenciam na vantagem competitiva, como 

mostra o coeficiente de correlação de Pearson entre foco dos vínculos com o Grau de 

Competitividade (GC), que foi de = 0,82, considerado forte, conforme Tabela 6, de Costa Neto. 

Em outros estudos realizados com o uso do modelo CAC-Redes, todos eles obtiveram 

uma correlação de Pearson do foco dos vínculos com o Grau de Competitividade (GC) no 

mínimo forte, conforme tabela abaixo, sendo possível concluir que a influência dos vínculos 

socioeconômicos afeta comprovadamente a competitividade das empresas, visto também na 

Tabela abaixo, quando verificamos o crescimento do (r) para as armas + vínculos.  

 
Tabela 34 – Comparação dos resultados das pesquisas do CAC-Redes. 

 

   Fonte: Autor. 

7.7 Limitações do estudo 

 

 

 A pesquisa foi realizada em uma rede de bancos múltiplos localizados no estado de São 

Paulo, o que possibilitou a realização das entrevistas de forma presencial. Isto significa que os 
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resultados obtidos servem apenas para esses bancos. Entretanto, considerando a consistência 

dos resultados das várias pesquisas sobre o CAC-Redes, seria possível generalizar os resultados 

desta pesquisa para todos os bancos brasileiros.  

 Por se tratar de entrevistas presenciais e pela natureza e complexidade do questionário 

(Apêndice 1), que aborda questões relacionadas às competências organizacionais e aos vínculos 

socioeconômicos, o que o torna longo e trabalhoso para ser respondido, o entrevistado teve que 

dispor de dois encontros presenciais de aproximadamente uma hora e meia cada, para 

finalização das entrevistas. Prevendo estas dificuldades na elaboração do Capítulo 4, a 

quantidade de bancos múltiplos foi limitada em 20 bancos múltiplos, para que fosse possível 

cumprir o cronograma previsto pela UNIP para a realização da dissertação de Mestrado, sendo 

que, do total de 20 bancos múltiplos, apenas 16 deles concordaram e aceitaram participar das 

entrevistas respondendo às perguntas do questionário (Apêndice 1). 

 Outro aspecto importante, e talvez o maior desafio desta pesquisa, foi realizar as 

entrevistas presencias, em um momento difícil que o Brasil atravessa com a pandemia do 

coronavírus (Covid-19).  

7.8 Recomendações para trabalhos futuros 

 

 Embora os resultados obtidos com a realização da pesquisa sejam satisfatórios para a 

confirmação da influência das competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos 

na competitividade de bancos múltiplos brasileiros que atuam em rede, e para a corroboração 

da tese do modelo de Campos e Armas da Competição aplicado a Redes de Negócios CAC-

Redes, é necessário replicar esta pesquisa em outros segmentos, como, por exemplo, o dos 

bancos comerciais e o dos bancos de investimentos, de forma a ampliar os estudos e as 

discussões que foram tratados neste trabalho. Recomenda-se, ainda, que seja feita a replicação 

desta pesquisa também em segmentos diferentes do setor bancário, mas que façam parte do 

Sistema Financeiro Nacional – SFN, como é o caso das Corretoras, Distribuidoras de Títulos e 

Valores Mobiliários, as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, as Sociedades 

de Crédito Imobiliário, as Companhias Hipotecárias e as Associações de Poupança e 

Empréstimo. 
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7.9 Considerações finais 

 

 Ao final da pesquisa sobre a influência das competências organizacionais e dos vínculos 

socioeconômicos na competitividade dos bancos múltiplos brasileiros, é importante destacar 

que o estudo comprova que o modelo CAC-Redes é satisfatório para o objetivo pretendido, 

podendo ser realizados trabalhos aprofundados e detalhados sobre a competitividade entre os 

bancos múltiplos e as redes de negócios. 

 Quanto ao método utilizado, é preciso enfatizar que os dados foram coletados de forma 

objetiva, sendo analisados e processados com o uso de técnicas estatísticas para os dados 

quantitativos e análises interpretativas para os dados qualitativos. 

 Foi utilizado um questionário (Apêndice 1) como principal fonte de estudo, além de 

pesquisas bibliográficas, relatórios anuais dos bancos múltiplos e site dos bancos múltiplos e 

dos órgãos reguladores como ferramentas de apoio para a obtenção de informações e 

conhecimentos complementares. 

 Finalizando, este estudo pretende estimular novas pesquisas sobre o assunto e despertar 

o interesse acadêmico pela utilização do modelo CAC-Redes, com novos estudos no campo da 

pesquisa em estratégia e operações de rede, enfatizando a teoria da vantagem competitiva. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO COM 5 PARTES 
 

Questionário  para estudo da competitividade dos Bancos Múltiplos Brasileiros 

 

PARTE 1 – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O BANCO 

 

Razão Social do banco:  

 

CNPJ do banco: 

 

Principal mercado do banco: Pessoa física varejo    Pessoa física atacado        Pessoa jurídica  

 

Principal produto do banco: Operações de crédito    Serviços bancários         Investimentos 

 

Nome do respondente:  

 

Cargo no banco: 

 

E-mail:  

 

Telefones: 
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PARTE 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS CAMPOS DA COMPETIÇÃO DO BANCO 

 

Definição de campo da competição e de campo coadjuvante. 

O campo da competição é o “locus” imaginário da disputa num mercado entre produtos/serviços ou entre 

empresas pela preferência do cliente. É onde ela busca alcançar e manter vantagem competitiva, como preço e 

qualidade do produto. Os campos da competição representam os atributos do produto/serviço e/ou do banco que 

são valorizados e de interesse do cliente e que norteiam a formulação da estratégia competitiva de negócio do 

banco (CONTADOR 2008).  

 

 

O campo coadjuvante é um campo secundário que complementa a estratégia competitiva de negócio do banco.  

 

 

Formular a estratégia competitiva de negócio de um banco é escolher em quais campos ele irá competir.  

 

 

Competir num campo significa ser, ou almejar ser, melhor que os bancos concorrentes nesse campo da 

competição, ser o banco líder nesse campo. Assim, uma combinação de um ou dois campos da competição e de 

um ou dois campos coadjuvantes representa a  estratégia competitiva de negócio (CONTADOR 2008).  

 

Instruções para responder o quadro abaixo: 

Lembrando que competir num campo significa almejar ser melhor que os concorrentes nesse campo, assinale, na 

tabela abaixo, para seu principal produto no seu principal mercado (anotados na Parte 1), apenas três dos 14 

campos, indicando por (1º) o campo da competição e por (2º) e (3º) os dois campos coadjuvantes (o 2º é mais 

importante que o 3º).  

 

Significado de competir em cada campo da competição 

Macrocampo 

  

Tarifas 

Macrocampo 

  

Produto 

Macrocampo 

 

Atendimento 

Macrocampo  

 

Prazo 

Macrocampo 

  

Imagem 

Competição por 

Tarifas 

Competição em 

Projeto do Produto 

Competição em  

Acesso ao Atendimento 

Competição em 

Prazo de Entrega 

do Produto ou 

Serviço 

Competição em 

Imagem do Produto e 

da Marca 

Ter, ou almejar ter, 

tarifas menores 

que os 

concorrentes.  

Desenvolver, ou 

almejar desenvolver, 

produto ou serviços 

com características e 

atributos valorizados 

pelos clientes de 

forma mais atraente 

que as dos 

concorrentes. 

Proporcionar, ou almejar 

proporcionar, melhor 

acesso ao banco do que os 

concorrentes, como 

localização e extensão da 

rede de agências e postos, 

horário de atendimento, 

canais alternativos de 

atendimento (caixas 

eletrônicos, móbile 

banking, ATM, internet, 

telefone) etc. 

Ofertar, ou almejar 

ofertar, prazo 

menor de entrega 

do produto ou 

serviço que o dos 

concorrentes. 

(exemplo: Fundo 

exclusivo de 

Investimento, 

Cobrança, Folha 

de pagamento, 

etc.). 

Oferecer, ou almejar 

oferecer, produto ou 

serviço que o cliente 

julgue ter melhor 

imagem do que o dos 

concorrentes. 

Assinale aqui: Assinale aqui: Assinale aqui: Assinale aqui: Assinale aqui: 

Competição em 

Condições de 

Pagamento 

Competição em 

Qualidade do 

Produto 

Competição em  

Projeto do Atendimento 

Competição em 

Prazo de 

Atendimento 

Competição em 

Imagem de Empresa 

Confiável 



 

 

 

203 

 

Oferecer, ou 

almejar oferecer, 

condições de 

pagamento mais 

vantajosas que as 

oferecidas pelos 

concorrentes. 

Oferecer, ou almejar 

oferecer, produto ou 

serviços que o cliente 

julgue de melhor 

qualidade que a dos 

concorrentes. 

Desenvolver, ou almejar 

desenvolver, atendimento 

com características 

valorizadas pelos clientes 

de forma mais atraente 

que as dos concorrentes. 

Atender, ou 

almejar atender, o 

cliente em prazo 

menor que o dos 

concorrentes 

(exemplos:  filas.  

atendimento 

telefônico mais 

rápido). 

Possuir, ou almejar 

possuir, imagem crível 

mais confiável que a 

dos concorrentes. 

Assinale aqui: Assinale aqui: Assinale aqui: Assinale aqui: Assinale aqui: 

Competição em 

Prêmio e/ou 

Promoção 

Competição em 

Diversidade do 

Produto 

Competição em  

Qualidade do 

Atendimento 

 

Competição em 

Imagem e 

Responsabilidade 

Social 

Oferecer, ou 

almejar oferecer, 

prêmios ou 

promoções mais 

interessantes que 

as dos 

concorrentes. 

Oferecer, ou almejar 

oferecer, maior 

variedade de 

produtos ou serviços 

que os concorrentes. 

Oferecer, ou almejar 

oferecer, atendimento que 

o cliente julgue de melhor 

qualidade que o dos 

concorrentes. 

 Ter, ou almejar ter, 

imagem em 

responsabilidade social 

(quanto à comunidade, 

cidadania e  meio 

ambiente) mais 

favorável que a dos 

concorrentes. 

Assinale aqui: 

 

Assinale aqui: Assinale aqui:  Assinale aqui: 

Adaptado: Contador, 2018. 
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PARTE 3 – AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE ATUAL DAS ARMAS DA 

COMPETIÇÃO DO BANCO 

 

Definição de arma da competição e de intensidade da arma: 

Arma da competição: é qualquer atividade executada ou recurso administrado por um grupo de colaboradores 

com atribuições homogêneas utilizada pela empresa para conquistar e/ou manter vantagem competitiva, como 

propaganda, tecnologia da informação, automação do processo produtivo. As armas são classificadas segundo sua 

natureza em: armas de atendimento, de produção, de planejamento e de apoio. Uma mesma arma serve para 

competir em mais de um campo, e, para competir em um campo, são necessárias várias armas (CONTADOR 

2008). 

 

Intensidade da arma: é a intensidade com que a arma é utilizada pela empresa, avaliada em cinco níveis, entre 1 

e 5, sendo a intensidade 1, o estado mais simples da arma e a intensidade 5, seu estado mais avançado. Se a arma 

não é utilizada no seu banco, anote intensidade igual a zero (CONTADOR 2008). 

 

Instruções para responder o quadro abaixo: 

É importante que a avaliação das armas deste questionário seja feita pelo colaborador do banco que melhor 

conheça seu conteúdo e desempenho, tanto no seu banco como nos principais concorrentes do banco.  

 

 

Para cada arma, o respondente deverá avaliar e anotar na coluna Intensidade da Arma a intensidade atual 

da arma no banco, com variação entre (1 e 5), Para avaliar a intensidade de cada arma, compare o desempenho 

de seu banco nessa arma com o desempenho do seu melhor concorrente nessa arma. Atribua mentalmente 

intensidade 5 para a arma do melhor banco concorrente nessa arma e, em seguida, avalie a intensidade da arma do 

seu banco proporcionalmente a essa intensidade 5. Intensidade 1 corresponde à arma no seu grau mais básico e 

singelo. Caso a arma não seja usada pelo seu banco, anotar 0 (zero) na coluna Intensidade da Arma.   

 

Avaliação da intensidade das armas da competição no seu banco. 

Arma da competição: conceitos, conteúdos e atribuição 
Intensidade 

 da arma 

1) Acesso ao banco e aos postos de atendimento bancário. Incorpora: canais alternativos, localização 

privilegiada da agência, horário de atendimento diferenciado, estacionamento, outros. 

 

2) Projeto do ambiente da área de atendimento. Incorpora: arquitetura e decoração do ambiente, 

aparência atraente e acolhedora das instalações, conforto térmico e acústico, área reservada para 

atendimento e espaço para o autoatendimento. 

 

3) Projeto da equipe de atendimento. Incorpora: dimensionamento do número de atendentes para 

agilizar o atendimento e  administração da equipe de atendimento. 

 

4) Estilo de atendimento. Incorpora: cortesia, segmentação dos clientes,  atendimento personalizado 

de acordo com o perfil do cliente, a fim de satisfazer suas expectativas.   

 

5) Sistema de informação comercial. Incorpora: sistemas com informações sobre o relacionamento 

do cliente com o banco e sugestões de ofertas de produtos e serviços de acordo com o perfil do cliente. 

 

6) Transmissão ao cliente de imagem confiável do banco. Incorpora: sigilo, segurança e solidez  nas 

operações realizadas pelos clientes. 

 

7) SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). Incorpora: respeito ao Código de Defesa do 

Consumidor, com solução rápida para as reclamações dos clientes e utilização destas reclamações nos 

processos de melhoria continua. 

 

8) Sistema de fidelização dos clientes. Incorpora: avaliação do relacionamento e do grau de fidelidade 

do cliente, como por exemplo o CRM (Customer Relationship Management). 

 

9) Sistema de avaliação da satisfação do cliente. Incorpora: avaliação do atendimento prestado pelo 

banco do ponto de vista do cliente, uso de “cliente disfarçado” e pesquisa de satisfação e qualidade do 

atendimento. 
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10) Projeto do processo de produção. Incorpora: engenharia de processos para desenvolver, projetar 

e padronizar os processos do banco. 

 

11) Controle e melhoramento do processo. Incorpora: ferramentas para melhoria contínua dos 

processos do banco, como por exemplo: kaizen, reengenharia, entre outros.   

 

12) Produção customizada. Incorpora: capacidade de produzir produto e serviços perfeitamente 

adaptado ao cliente. 

 

13) Logística externa. Incorpora: estruturação da rede de logística para rápida entrega dos materiais e 

equipamentos utilizados pelo banco, bem como para o transporte de malotes e numerário das agências, 

postos de atendimento e departamentos. 

 

14) Sistema operacional integrado. Incorpora: sistemas que monitoram, processam e armazenam as 

operações efetuadas nas agências e nos canais alternativos do banco. 

 

15) Compra eletrônica. Incorpora: sistema (leilão) para compra de materiais de escritório, 

equipamentos eletrônicos de informática, software, manutenção, treinamentos, etc. 

 

16) Inteligência competitiva. Incorpora: sistemas de inteligência competitiva destinado a entender o 

funcionamento e o ambiente bancário, identificando e avaliando oportunidades e ameaças (Business 

Intelligence, Big Data, Data Warehouse e Data Mining, Inteligência artificial e Análise de Dados). 

 

17) Computação em nuvem. Incorpora: capacidade de armazenamento e processamento combinados 

e integrados a várias tecnologias, como inteligência artificial, algoritmos, internet das coisas etc.  

 

18) Monitoramento e avaliação dos concorrentes. Incorpora: análise da concorrência dos atuais 

principais concorrentes estratégicos, dos potencias concorrentes, dos bancos digitais e dos não 

concorrentes que podem produzir impactos sobre o ambiente bancário.  

 

19) Benchmarking. Incorpora: Benchmarking externo (aprendizado a partir da análise abrangente e 

cópia das práticas de outros bancos cujo desempenho é considerado superior, considerando a cultura e 

a estratégia dos bancos para adequar suas práticas e não apenas replicá-las), e o Benchmarking interno 

(cópia das práticas bem-sucedidas de outros departamentos do banco). 

 

20) Gestão de riscos efetivos e potenciais. Incorpora: identificação e prevenção dos principais riscos 

efetivos e potenciais (riscos patrimoniais, de crédito, etc.).  

 

21) Relações governamentais. Incorpora: possuir representantes credenciados junto a órgãos públicos 

(Executivo, Legislativo, Judiciário) e o exercício das atividades de lobby e participar e cooperar em 

assuntos pertinentes ao setor bancário.   

 

22) Desempenho socioambiental. Incorpora: desenvolvimento da sensibilidade cívica, social e 

ambiental, obtenção da ISO pertinente; busca do equilíbrio econômico-social; código de ética nos 

negócios; programas de desenvolvimento da cidadania, responsabilidade social e projetos 

comunitários.  

 

23) Segmentação do mercado. Incorpora: segmentação do mercado (identificação e caracterização 

dos segmentos de mercado de interesse do banco para cada produto ou serviço). 

 

24) Elaboração e realização de pesquisas de mercado. Incorpora: análise das alterações 

demográficas da população; captação das características dos diferentes segmentos de mercado; 

identificação do perfil econômico e social do cliente; análise das atitudes do consumidor; identificação 

das características do produto valorizadas pelo consumidor, etc. 

 

25) Ampliação de mercado. Incorpora: identificação rápida de tendências e de novas exigências do 

cliente, com implementação de produtos e ações para atender as novas necessidades e ampliar a 

participação de mercado do banco.   

 

26) Publicidade e propaganda. Incorpora: comunicação com os diversos públicos-alvo por meio de 

publicidade e propaganda em diversos meios de comunicação, incluindo as mídias sociais. 

 

27) Criação e gestão da marca. Incorpora: extensão da marca, arquitetura da marca, reputação 

corporativa, valor econômico e consolidação das características do banco. 

 

28) Marketing institucional. Incorpora: criação e consolidação da imagem corporativa e do 

posicionamento do banco. 

 

29) Tecnologia para desenvolvimento e modificação de produto. Incorpora: parceria tecnológica 

para pesquisa e desenvolvimento de produto com menor complexidade. 

 

30) Pesquisa e desenvolvimento de produto (P&D). Incorpora: políticas de incentivo a inovação e 

criatividade com instalações próprias no banco para pesquisa e desenvolvimento de produtos e 

serviços.  

 

31) Alta administração. Incorpora: liderança da alta administração baseada no conhecimento e 

experiência do conselho de administração e da diretoria e na existência de executivos conciliadores, 

principalmente para contratar bons profissionais, estabelecer prioridades, construir uma cultura 

empresarial e uma marca sólida e confiável do banco no mercado. 
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32) Sistema de informação voltado à gestão interna. Incorpora: sistema de informação gerencial 

para apoio às atividades, ao controle e à tomada de decisões gerenciais, sistema de informação 

operacional para controle e tomada de decisões operacionais, desenvolvimento de softwares 

específicos para o negócio ou para necessidades específicas e a troca de informações em tempo real 

entre diversas áreas do banco. 

 

33) Gestão financeira. Incorpora: administração financeira e gestão da disponibilidade ou necessidade 

de caixa, de recursos financeiros próprios ou de terceiros, de análise fiscal e tributária. 

 

34) Sistemas integrados. Incorpora: sistema integrado de gestão como ERP (Enterprise Resource 

Planning), que permite gerenciar as diferentes ações do banco, principalmente aquelas que têm a ver 

com produção, logística, estoque, remessas e contabilidade, podendo ser utilizado software SAP, 

Oracle ou outro.  

 

35) Administração de recursos humanos. Incorpora: atrair, reter e desenvolver os melhores talentos 

do mercado, identificando as competências pessoais e profissionais necessárias para o desempenho das 

funções do banco.  

 

36) Gerenciamento por objetivos. Incorpora: estabelecimento de metas aos funcionários do banco 

para que as estratégias operacionais e comerciais sejam atingidas. 

 

37) Capacidade criativa e empreendedorismo. Incorpora: desenvolvimento da capacidade criativa 

dos colaboradores pelo uso de técnicas e métodos de geração de ideias como: brainstorming; exame de 

produtos concorrentes; entrevista com clientes e incentivo ao empreendedorismo interno com 

desenvolvimento da liderança; autonomia administrativa e decisória. 

 

38) Mudança na cultura do banco. Incorpora: aversão ao desperdício, melhoria contínua, 

participação comunitária, respeito pelo ser humano, princípios éticos no trabalho, ênfase à cooperação 

e não à competição dentro do banco, compartilhamento de conhecimento etc. 

 

39) Relacionamento com sindicatos. Incorpora: negociação de acordo coletivo, designação de 

dirigente sindical influente para o conselho de administração do banco, relacionamento com sindicatos 

patronais (como FEBRABAN) e outras entidades de classe. 

 

Adaptado: Contador, 2018.  
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PARTE 4 – ESTRUTURA DA REDE 

Cite o nome dos três mais significativos concorrentes (Conc.) do seu principal produto no seu principal mercado 

(anotados na Parte 1), em ordem de importância: 

Conc. A:  

Conc. B: 

Conc. C: 

Identifique os 3 principais fornecedores estratégicos (Forn.) em ordem de importância, podendo ser, fornecedores 

de provedores, softwares, treinamentos, plataformas, sistemas, insumos, etc. 

 

Fornecedor Produto fornecido 

Forn. F:   

Forn. G:   

Forn. H:  

 

Identifique as 3 instituições ou organizações parceiras (Par.), em ordem de importância, que colaboram com o 

negócio do banco, com as quais o banco mantém relação de parceria. Esses parceiros podem ser de vários tipos: 

associações de classe, federações, sindicatos, universidades, institutos de pesquisa, ONG's, agências de fomento e 

desenvolvimento, órgão do governo, etc.  
 

Parceiros  Tipo do parceiro 

Par. J:   

Par. K:  

Par. L:  
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PARTE 5 – AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE ATUAL DOS VÍNCULOS DA 

COMPETIÇÃO DO BANCO 

 

Definições: 

Vínculo é qualquer conexão entre os componentes de uma rede de negócio, tanto entre pessoas como entre 

empresas (como relações de amizade, confiança, comprometimento, cooperação; trocas de mensagens, 

informações, conhecimento, tecnologia; negociação de insumos, produtos, equipamentos, transações financeiras) 

(CONTADOR 2018). 

 

Vínculo da competição é qualquer conexão da empresa com os componentes da sua rede de negócio utilizada por 

ela para conquistar e/ou manter vantagem competitiva. Um mesmo vínculo da competição serve para competir em 

mais de um campo, e, para competir em um campo, são necessários vários vínculos da competição (CONTADOR 

2018). 

 

Intensidade do vínculo da competição é o grau de eficácia do aproveitamento pela empresa da capacidade que 

o componente conectado possui para conquistar e/ou manter vantagem competitiva, e é avaliada entre 0 e 5 

(CONTADOR 2018). 

 

Instrução para preenchimento: 

 

Para avaliar a intensidade do vínculo (IV), adote a seguinte escala para todas as questões: 

➢ 5 para intensidade muito alta; 

➢ 4 para intensidade alta; 

➢ 3 para intensidade media; 

➢ 2 para intensidade baixa; 

➢ 1 para intensidade muito baixa; 

➢ 0 se não houver o vínculo. 

 

Este questionário deve ser respondido pelo colaborador que melhor conheça o relacionamento do banco com seus 

concorrentes, fornecedores e parceiros. Na coluna Intensidade do Vínculo, o colaborador respondente deve avaliar 

a média dos relacionamentos respectivamente com os três principais concorrentes, três principais fornecedores e 

três principais parceiros indicados na Parte 4.  

 

 

Vínculos: conceito, conteúdo e atribuição 
 

Intensidade do vínculo (IV) 

(entre 0 e 5) 

Concorrentes Fornecedores Parceiros 

Vínculo 1 – Troca aberta ou transparente de informações e 

conhecimento. Consiste no grau de abertura da comunicação de seu banco 

com seus principais concorrentes, fornecedores e parceiros. Quanto maior a 

intensidade de abertura, maior é a confiança do seu banco que nestas 

empresas não existem pessoas que se aproveitam dos seus problemas, 

dificuldades e fraquezas para beneficiar seu próprio banco ou obter 

vantagens particulares. 

   

Vínculo 2. Propensão de seu banco para solicitar e fornecer ajuda. 

Consiste na solicitação de ajuda ou ensinamentos dos concorrentes, 

fornecedores ou parceiros que tenham mais expertise e na retribuição desta 

colaboração se seu banco possuir maior expertise.  

   

Vínculo 3. Presença de ações coletivas. Consiste na quantidade e 

diversidade de ações conjuntas (eventos, treinamentos, iniciativas junto a 

órgãos governamentais, pesquisas, desenvolvimento tecnológico). Avalie a 

quantidade de ações conjuntas, se bastante elevada e diversificada (5), se 

elevada (4), etc. e 0 se não houver ações conjuntas. 

   

Vínculo 4. Compartilhamento de oportunidades, riscos, custos e/ou 

investimentos entre seu banco e seus principais concorrentes, fornecedores 

ou parceiros, respectivamente. 

   

Vínculo 5. Transferência de informação, tecnologia e inovação entre seu 

banco e seus concorrentes, fornecedores e parceiros, respectivamente. 
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Vínculo 6. Dependência que seu banco tem em relação a seus concorrentes, 

fornecedores e parceiros (qualquer tipo de dependência, como de ações 

conjuntas, de produtos, tecnologia, etc.).  

   

Vínculo 7. Cooperação especificamente tecnológica com o fim de gerar 

conhecimento e desenvolver ou melhorar produto, serviço e/ou processo.  
   

Vínculo 8. Cooperação para desenvolver recursos operacionais ou 

resolver problemas comuns dos concorrentes, fornecedores e parceiros. 
   

Vínculo 9. Cooperação especificamente para facilitar a realização de 

negócios de qualquer natureza com concorrentes, fornecedores e parceiros 
   

Vínculo 10. Contribuição dos concorrentes, fornecedores e parceiros para 

a competitividade do seu banco.  
   

Fonte: Autor.  
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APÊNDICE 2 – EXTRATO DA PLANILHA DE CÁLCULO DO FOCO, DISPERSÃO 

E INTENSIDADE MÉDIA DAS ARMAS DO BANCO MÚLTIPLO A 

 

 
     Fonte: Autor. 
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APÊNDICE 3 – EXTRATO DA PLANILHA DE CÁLCULO DO FOCO, DISPERSÃO 

E INTENSIDADE MÉDIA DOS VÍNCULOS DO BANCO MÚLTIPLO A 

 

 
       Fonte: Autor. 
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APÊNDICE 4 – EXTRATO DA PLANILHA DE CÁLCULO DA INTENSIDADE MÉ-

DIA (IMAV), FOCO E DISPERSÃO DAS ARMAS E DOS VÍNCULOS DO BANCO 

MÚLTIPLO A 

 

 

 

     Fonte: Autor. 
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APÊNDICE 5 – EXTRATO DA PLANILHA DE MAPEAMENTO DA RENE NO 

SISTEMA UCINET 

 

     

  Fonte: Autor. 
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APÊNDICE 6 – RELEVÂNCIA DAS ARMAS E VÍNCULOS PARA OS CAMPOS DA 

COMPETIÇÃO 

 

Subcapítulo Conceito 

3.1 O modelo de campos e armas da competição – 

CAC. 

Definição do modelo. 

3.1.2 Campos da competição e estratégia 

competitiva de negócio. 

Definição dos campos da competição. 

3.1.3 Armas da competição e estratégia competitiva 

operacional. 

Definição das armas da competição. 

3.1.8 As variáveis quantitativas do CAC. Definição das variáveis quantitativas do 

CAC.  

3.2 O modelos CAC-Redes. Definição do modelo. 

3.2.8 Vínculos sociais: confiança, comprometimento 

e cooperação. 

Definição dos vínculos. 

3.3.2 Armas, armas da competição, vínculos e 

vínculos da competição. 

Definição de armas e vínculos da 

competição. 

3.3.3 Relevância das armas da competição e dos 

vínculos da competição. 

Definição das armas e vínculos 

relevantes, semirrelevante e irrelevante. 

3.3.4 Alvos das armas e alvos dos vínculos. Definição da determinação dos alvos. 

3.4 Variáveis quantitativas do CAC-Redes. Definição das variáveis quantitativas do 

CAC-Redes. 

3.4.2 Intensidade da arma, do vínculo, intensidade 

média das armas e dos vínculos. 

Definição da intensidade das armas e 

vínculos. 

3.4.3 Foco das armas e dos vínculos e dispersão das 

armas e dos vínculos. 

Definição do foco e dispersão das armas e 

vínculos. 

4.4 Procedimentos para determinação e classificação 

das armas da competição e dos vínculos da 

competição. 

Definição dos procedimentos para 

determinar as armas e vínculos da 

competição. 

4.5 Procedimentos para determinação da 

intensidade da arma e dos vínculos. 

Definição dos procedimentos para 

determinar a intensidade das armas e 

vínculos da competição. 
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4.6 Procedimentos para determinação do valor das 

variáveis foco, dispersão e intensidade média das 

armas, foco, dispersão e vínculos. 

Definição dos procedimentos para 

determinar o valor das variáveis. 

 

 


