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Resumo: O presente ensaio visa a evidenciar algumas abordagens teóricas fundamentais na 

obtenção de vantagem competitiva pelas organizações, a partir de uma revisão bibliográfica 

que permitiu compreender as competências, capacidades e recursos da firma, sua teoria do 

negócio, a teoria dos custos de transação e a abordagem sobre redes organizacionais. A 

partir dessas abordagens elaborou-se um diagrama a fim de melhor visualizar as relações 

entre elas, permitindo-se concluir sobre a necessidade de integração nos estudos, ou seja, 

uma conversação que permita transpor as barreiras que impedem a percepção da dinâmica 

das relações. Portanto, a obtenção de vantagens competitivas exige novas formas de ver a 

realidade e a concepção de novos conceitos e valores.  
Palavras chave: Ambiente mutável; Conhecimento; Inter-relações; Vantagem competitiva.  

 
 

1 Introdução 
 
O momento atual é caracterizado por múltiplas mudanças, que ocorrem em um ritmo 

acelerado, desafiando a capacidade de reação das pessoas e organizações. A sociedade 
evoluiu, as relações sociais, políticas e econômicas sofreram alterações, exigindo novos 
padrões de adaptação. Os avanços tecnológicos alteraram significativamente os processos de 
trabalho, possibilitando evoluções, agilizando procedimentos e facilitando processos do dia a 
dia. Apesar disso, trouxeram, também, a necessidade do desenvolvimento de novas formas de 
atuação organizacional. 

A evolução permanente dos produtos e processos é reconhecida como fundamental à 
competitividade das empresas em quase todas as indústrias, sendo as estratégias de inovação 
cruciais para a sobrevivência da maioria das empresas. Entretanto, essa capacidade inovativa 
parece depender de um conjunto complexo de fatores, implicando numa capacitação 
tecnológica, mas também em competências organizacionais (no âmbito interno das firmas) e 
relacionais (no âmbito das relações entre firmas), ou seja, a compreensão da dinâmica de 
inovação industrial se apóia antes nas competências das firmas e na qualidade de suas redes 
de relações do que nos fatores estruturais normalmente responsabilizados pela performance da 
indústria.  

Nesse contexto, uma importante fonte de sustentabilidade de vantagens competitivas 
para as empresas consiste na habilidade para criar e utilizar o conhecimento, uma vez que este 
possibilita o desenvolvimento de capacidades e competências nas empresas, e cuja criação e 
ampliação pode se dar através da configuração das empresas em redes.  

Segundo Porter (1989), a vantagem competitiva é, basicamente, o valor que uma 
empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação da 
empresa. Para ele, existem dois tipos básicos de vantagem competitiva: liderança em custo e 
diferenciação, que podem ser obtidos de forma ampla em toda a indústria ou focada em um 
segmento dessa indústria. Para atingir essas vantagens competitivas, as empresas posicionam-
se com alguma estratégia genérica, como a liderança de custos ampla, diferenciação ampla, 
liderança de custos focada e diferenciação focada. O supra citado autor indica que cinco 
forças determinam a dinâmica da competição em uma indústria: a entrada de novos 
concorrentes, a ameaça de substitutos, o poder de barganha dos clientes, o poder de barganha 
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dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes atuais. E, a pressão destas cinco forças 
determina a habilidade das firmas de ganhar taxas de retorno sobre o investimento em excesso 
ao custo de capital. Importante entender que a vantagem competitiva não pode ser 
compreendida observando-se a empresa como um todo, tendo sua origem nas inúmeras 
atividades distintas que uma empresa executa no projeto, na produção, no marketing, na 
entrega e no suporte de seu produto. E cada uma dessas atividades pode contribuir para a 
posição de custos relativos de uma empresa, além de criar uma diferenciação. 

Ao abordar a temática da vantagem competitiva, o presente ensaio terá uma orientação 
no sentido de melhor compreender como algumas abordagens teóricas poderão contribuir para 
facilitar o processo na obtenção de tal vantagem pelas empresas. A partir de uma revisão 
bibliográfica buscou-se compreender as capacidades e competências da firma, sua teoria do 
negócio, a teoria dos custos de transação e a abordagem sobre redes organizacionais. 

Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, o presente trabalho está estruturado 
em 4 seções, além desta introdução. A seção 2 apresenta uma reflexão sobre a perspectiva de 
criação de conhecimento a fim de gerar competências e capacidades nas firmas, além de 
abordar a teoria dos recursos e a teoria do negócio. Aborda-se, ainda, a teoria dos custos de 
transação e a temática das redes interorganizacionais. A seção 3 apresenta um diagrama que 
mostra a relação entre essas diversas teorias, e as considerações finais encontram-se na seção 
4. 

 
 
2 Desenvolvimento do pensamento sobre algumas abordagens teóricas como fontes de 
vantagem competitiva 

 
Uma vantagem competitiva corresponde a um benefício significativo e, 

preferencialmente, de longo prazo, de uma empresa sobre sua concorrência. Algumas 
estratégias podem ser usadas para conferir vantagem competitiva a uma empresa, sendo que 
uma delas consiste em se desenvolver competências, capacidades e recursos que possam 
diferenciá-la em relação a seus concorrentes, o que necessita de uma definição clara e precisa 
sobre sua teoria do negócio. Além disso, ela pode estabelecer novos vínculos e alianças 
comerciais com clientes, fornecedores, concorrentes, e outras empresas, consistindo em um 
arranjo híbrido de governança, que são as redes interorganizacionais. Todos esses aspectos 
serão a seguir desenvolvidos. 

 
2.1 O conhecimento como a base para a criação de competências e capacidades 

 
As organizações modernas atuam em um ambiente competitivo caracterizado por 

mudanças constantes onde a inovação se torna essencial à sobrevivência. Na sociedade da 
informação, o principal fator de produtividade é a capacidade dos indivíduos e das 
organizações de gerar, processar e transformar informações e conhecimentos em ativos 
econômicos. Nesse cenário, as práticas cognitivas vêm ganhando força nas organizações e o 
conceito de aprendizagem organizacional vem se destacando na tentativa de explicar os 
processos de mudanças e gerar novos conhecimentos que favoreçam a inovação. 

O conhecimento tem sido considerado, nas organizações pós-industriais, como o maior 
recurso estratégico, e um aspecto vinculado ao conhecimento é o conceito de competências, 
que, conforme Schultze e Stabell (2004) são o conjunto de habilidades e tecnologias que 
habilitam uma empresa a proporcionar um beneficio particular aos clientes, e que podem ser 
desenvolvidas através da conjugação de situações de aprendizagem, que podem levar à 
transformação do conhecimento em competência, tendo em vista o contexto da organização. 
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As modificações do cenário mundial, a formação de blocos econômicos e a abertura dos 
mercados nacionais vêm exigindo uma reestruturação na maneira pela qual os diversos setores 
econômicos organizam suas atividades produtivas. Segundo Martins (2000), a competição 
mostra-se cada vez mais acirrada, exigindo que as empresas estejam constantemente revendo 
seus negócios, seus critérios qualificadores para competir ou, até mesmo, avaliando a 
configuração de suas atividades produtivas.  

Por outro lado, tal ambiente competitivo tem aumentado as expectativas dos 
consumidores que estão sempre buscando diferentes produtos com maiores níveis de 
qualidade e procurando preços cada vez mais acessíveis. A disputa entre mercados acirra-se 
em nível internacional, levando as empresas a redefinirem suas fronteiras e especializarem-se 
em suas core competences. Prahalad e Hamel (1990) consideram que as core competences são 
as raízes da competitividade, o aprendizado coletivo na organização, especialmente como 
coordenar diversas habilidades de produção e integrar múltiplas tendências de tecnologia. 

E a tendência atual é da empresa focar em sua core competence e subcontratar aquelas 
atividades que não fazem parte de seu objetivo, reconhecendo que, para determinadas etapas 
do processo produtivo a melhor qualidade, o menor custo e a melhor tecnologia estarão 
disponíveis nos fornecedores, não internamente. A partir do momento em que as core 

competences são identificadas, a empresa pode se dedicar a elas, abdicando de outras 
atividades que não sejam centrais e que, portanto, não são diferenciais para que a empresa seja 
líder em seu mercado.  

Segundo Hamel e Prahalad (1995), para que uma competência possa ser considerada 
como core competence, ela deve possuir as seguintes características: dar uma contribuição 
desproporcional para o valor percebido pelo cliente; ser competitivamente única, ou seja, que 
poucas empresas a detenham e seja difícil de ser imitada pelos concorrentes; permitir a 
expansão da empresa dentro dos mercados onde ela já atua e também para mercados futuros.  

O conhecimento também pode promover o desenvolvimento de capacidades, que 
também são uma fonte de vantagem competitiva. Em qualquer época, os produtos e a posição 
de competição de uma firma são importantes; porém, em face do ambiente competitivo 
dinâmico em que se encontra a maioria dos fabricantes hoje, os produtos estão rapidamente 
obsoletos e as posições competitivas estáveis são rapidamente ultrapassadas. Nesse ambiente, 
a única fonte real de vantagem competitiva é a habilidade de responder consistentemente aos 
mercados mutáveis com novos produtos e competitividade constantemente aperfeiçoados. E, 
segundo Bartmess e Cerny (1993), uma firma pode realizar esta renovação contínua através 
da identificação, desenvolvimento e manutenção de suas capacidades críticas.  

As capacidades são uma competência da companhia no processo de negócio que a 
permite constantemente distinguir-se junto às dimensões que são importantes para seus 
clientes, e residem nas pessoas da companhia e são mantidas por seus procedimentos, cultura, 
e infra-estrutura. É claro que uma capacidade não cria nenhuma vantagem competitiva se ela 
for facilmente alcançada pelos competidores, daí a necessidade de elas serem difíceis de 
desenvolver, e tal dificuldade é criada através de três características comuns: complexidade; 
extensão organizacional (envolvimento de grupos funcionais da empresa e externos); 
interfaces bem desenvolvidas (aprendizagens individuais e mútuas entre indivíduo e 
organização). 

Esta abordagem da capacidade-focada pode não ser fácil de se implementar, podendo as 
melhorias financeiras não aparecer rapidamente, mas os resultados finais são duradouros e 
cumulativos, podendo transformar a posição operacional de uma empresa de reativa e 
defensiva para ser um elemento chave em um plano estratégico premeditado. 

 
2.2 Recursos como vantagem competitiva 
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O campo de estudo proporcionado pela abordagem da firma baseada em recursos 
(resource based view – RBV), que propõe a valorização dos atributos internos da firma como 
fonte de vantagem competitiva sustentável, tem suas raízes em Edith Penrose (1959), 
conforme IberoAmerican Academy of Management – internacional conference (2003). Ela foi 
a primeira autora a utilizar o termo recurso na acepção que lhe é dada hoje na literatura de 
gestão, em seu livro The Theory of the Growth of the Firm.  

Em seu trabalho, ela destaca que para a análise da firma através dos modelos 
estabelecidos, o crescimento é apenas o aumento na oferta de um determinado produto, da 
mesma forma que o tamanho ideal dessa oferta corresponde ao ponto de mínimo da curva de 
custo. Mas como esta visão da firma não se mostrou adequada para o seu objetivo de entender 
o processo de crescimento das firmas e os limites para este crescimento, Penrose introduziu, 
então, um novo conceito de firma, fundamental para o desenvolvimento posterior da 
abordagem RBV. Em tal conceito a firma não é apenas uma unidade administrativa, mas 
também um conjunto de recursos produtivos. Segundo IberoAmerican Academy of 
Management – internacional conference (2003), a visão de Penrose do que seriam os recursos 
de uma firma é, de certa forma, restrita, já que considera apenas os bens tangíveis, e os 
recursos humanos disponíveis. Apesar disto, um ponto importante no seu trabalho é que este 
atenta para o fato de que a fonte de individualidade de uma firma não reside no seu conjunto 
de recursos, mas sim na forma como estes são usados, ou seja, nos serviços gerados.  

Não há um consenso sobre o que seja considerado como um recurso da firma, uma vez 
que alguns autores se baseiam numa visão mais restrita, como Penrose (1959) e outros 
consideram um conceito mais amplo, como Barney (1996), para quem os recursos são todos 
os ativos, capacidades, competências, conhecimento, e tudo o mais que permite à firma 
aumentar sua eficiência. Mas há que ter em conta que a RBV não se limita a analisar os 
recursos internos da empresa, tendo em vista que o ambiente externo também exerce forte 
influência no desenvolvimento estratégico da mesma.  

Segundo Collis e Montgomery (1995), apud IberoAmerican Academy of Management – 
internacional conference (2003), os recursos de uma firma podem ser divididos em três 
classes: a) ativos tangíveis, que incluem propriedades, instalações, estoques de matérias-
primas, dentre outros;  b) ativos intangíveis, que incluem marcas, cultura, conhecimento 
tecnológico, patentes, experiência acumulada, entre outros; e c) capacidades organizacionais, 
que são as habilidades específicas da organização como um todo ou de suas partes, 
originando-se de complexas combinações de ativos, pessoas e processos das organizações, 
estando relacionadas também à cultura e às rotinas da companhia.  

Apesar da descrição do que sejam recursos, a identificação dos recursos que servirão 
como fonte de vantagem competitiva não é tarefa simples, pois muitas das características que 
lhe são atribuídas só podem ser percebidas intuitivamente. Como definição geral, um recurso 
valioso deve contribuir para a produção de algo que os clientes desejem por um preço que 
estes estejam dispostos a pagar. 

Para Grant (1991), os recursos são utilizados no processo produtivo, sendo as bases 
unitárias de análises e, enquanto eles são a fonte de capacidades de uma empresa, a 
capacidade é a principal fonte de vantagem competitiva. Ainda, conforme o mesmo autor, as 
relações entre recursos, capacidades e vantagens têm implicações para a formulação de 
estratégias claras e equilibradas pelas firmas. O essencial para tal formulação consiste em 
tornar mais efetivo o uso dos recursos e capacidades essenciais, para que a firma possa limitar 
seu objetivo estratégico naquelas atividades em que possua clara vantagem competitiva. 

Se falta durabilidade nos recursos e nas capacidades de uma firma, ou se eles são 
facilmente transferidos ou duplicados, então a companhia deve adotar uma estratégia a curto 
prazo ou deve investir no desenvolvimento de novas fontes de vantagem competitiva. A 
companhia deve procurar explorar suas inovações iniciais antes de ser desafiada por seus 
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rivais mais fortes e já estabelecidos, ou deve estabelecer a capacidade tecnológica para 
continuar com as inovações.  

Farina (1999), apud Pontes (2003), entende que a ação estratégica depende da 
capacidade da firma em alterar o ambiente competitivo e a estrutura do mercado, induzindo 
padrões de concorrência a seu favor, moldando o ambiente institucional de atuação da 
empresa. Esse ambiente é moldado pela compreensão das instituições legais vigentes e dos 
padrões de concorrência, estrutura dos mercados e características da demanda, devendo tais 
elementos ser considerados no processo de formulação das estratégias da firma. 

 
2.3 Teoria do negócio como essencial à vantagem competitiva 

 
A determinação do core business da empresa é de fundamental importância para a 

formulação de suas estratégias competitivas e operacionais.  A empresa, a fim de obter 
vantagem competitiva, não pode ou não deve procurar ser excelente em tudo, devendo 
identificar quais funções ela pode desempenhar com excelência para, então, centrar seu 
negócio nessas funções ou, seja, competir em campos relacionados a essas funções.  

Toda e qualquer empresa deve, portanto, definir de modo claro e transparente seu foco e 
sua estratégia e, ao fazer isso, é preciso avaliar como ela está inserida no cenário competitivo 
e frente às perspectivas futuras do mercado. A definição correta de sua estratégia e de suas 
metas está vinculada à capacidade de definir o foco do negócio e para que se realize tal 
conjugação há que se aplicar o conceito desenvolvido por Peter Drucker a respeito da teoria 
do negócio. 

Para o pai da administração moderna, uma organização empresarial só terá sucesso 
quando tiver domínio pleno da teoria do seu negócio, e isso significa ajustar o seu produto ou 
serviço às necessidades do mercado. Essa definição clara, absolutamente objetiva, é que 
permite que se tenha toda a empresa focada e organizada para atender às expectativas e às 
necessidades dos clientes. 

Conforme Drucker (1994), a teoria do negócio tem três partes. Primeiro, existe a 
compreensão sobre o ambiente da organização: a sociedade e a sua estrutura, o mercado, o 
cliente e a tecnologia. Segundo, existe a compreensão sobre a missão específica da 
organização. E, por fim, há a compreensão de que a competência central é necessária para que 
se cumpra a missão da organização. As compreensões sobre o ambiente definem o que uma 
organização deve fazer; as compreensões sobre a missão definem o que uma organização 
considera serem resultados significativos, ou seja, apontam como ela prevê fazer diferença na 
economia e na sociedade no todo.  Finalmente, as compreensões sobre competência central 
definem onde uma organização deve destacar-se a fim de manter a liderança. 

  Alguns sinais de que a teoria do negocio de uma organização não é mais válida 
podem ser percebidos. Um deles é quando ela conquista seus objetivos, o que, ao contrário de 
ser uma causa para comemorar, deve ser motivo para uma nova forma de pensar, avaliando 
sua teoria do negócio. Outro sinal de crise é o crescimento rápido, pois uma organização pode 
aumentar mais que sua teoria. Ainda, dois outros sinais são o sucesso e o fracasso inesperados. 

Deve-se, a partir do exposto, atentar para a necessidade de que, para se gerenciar uma 
organização, a fim de que sua teoria do negócio não se torne obsoleta, deve-se começar com 
diagnóstico e análise e reavaliar a teoria do negócio quando a organização atinge os objetivos 
e cresce rapidamente. Além disso, não se deve descartar a falha inesperada como o resultado 
da incompetência de algum subordinado ou um acidente, mas tratá-la como um sintoma do 
“sistema de falha”, não se devendo achar vantajoso um sucesso inesperado, mas, sim tratá-lo 
como um desafio aos objetivos organizacionais, tomando ações decisivas para que tudo isso 
ocorra efetivamente. 
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2. 4 A teoria dos custos de transação 
 
A abordagem dos custos de transação, assim como das estruturas de governança, 

também podem ser uma forma para que a empresa obtenha vantagem competitiva. 
A partir dos trabalhos de Coase, surge, nos estudos das organizações, um novo conceito 

econômico denominado de Nova Economia Institucional (NEI). Ao contrário da economia 
neoclássica, que considera a firma como uma função de produção, privilegiando as relações 
entre insumos, tecnologia e bens produzidos, o novo conceito, sem abandonar o anterior, 
considera os custos de funcionamento de mercado – custos de produção e custos de transação. 
Considera, também, as relações entre ambiente institucional e as estruturas, o comportamento 
e o desempenho das organizações. 

De acordo com Fiani (2002), apud Rodriges (2003) o artigo de Coase deu início ao 
estudo das condições sob as quais os custos de transação deixam de ser desprezíveis e passam 
a ser um elemento importante nas decisões dos agentes econômicos, contribuindo para 
determinar a forma pela qual são alocados os recursos da economia. A análise dessas 
condições, assim como das conseqüências dos custos de transação para a eficiência do sistema, 
constituem o objeto da TCT (Teoria dos Custos de Transação), que por sua vez está incluída 
na NEI. O objetivo fundamental da TCT é estudar os custos relacionados à transação 
(operação que pela qual são negociados os direitos de propriedade) que estão baseados nas 
características comportamentais (racionalidade limitada e oportunismo dos agentes) e nas 
características das transações (ativos específicos, incertezas, freqüências das transações). 

 
2.4.1 Custos de transação 

 
Os custos de transação surgem a partir do momento em que as organizações, pelo fato 

de não serem auto-suficientes, interagem com os agentes que formam as cadeias em que estão 
inseridos para, por exemplo, comprar insumos ou vender a produção. Segundo Machado 
(2000), tais custos são decorrentes de dois pressupostos comportamentais: a racionalidade 
limitada e o oportunismo. Contrapondo-se à racionalidade ilimitada dos agentes econômicos 
proposta pela teoria neoclássica, segundo a qual todos os agentes tinham acesso a todas as 
informações de forma homogênea, a TCT considera que, num ambiente complexo e incerto é 
impossível que as decisões sejam totalmente racionais, pois as informações existentes não são 
acessíveis para todas as partes da mesma forma, resultando na assimetria de informações. E 
por mais que se reúnam os maiores especialistas num assunto, é impossível antever todas as 
situações e cenários que podem ocorrer, gerando sempre situações imprevistas. 

O principal problema advindo da racionalidade limitada é a emergência de 
comportamento oportunista por alguma das partes envolvidas na relação, pois os indivíduos 
podem agir buscando apenas seu próprio interesse, sem preocupação com o prejuízo que os 
outros agentes da cadeia possam ter. Esse oportunismo é decorrente da busca do auto-
interesse, em que uma das partes envolvidas utiliza-se de má-fé para tirar proveito da 
transação. Zylbrestajn (1995) ressalta que nem todos os indivíduos têm atitudes oportunistas, 
mas basta um ter essa atitude para ser necessária a utilização de contratos, demandando tempo 
e custos para seu monitoramento. 

Além das características comportamentais dos agentes envolvidos numa transação, a 
Nova Economia Institucional também considera as características das transações, tais como a 
especificidade dos ativos, a freqüência das transações e a incerteza.  

Segundo Zylbersztajn (2002), Williamson (1996) utiliza a expressão especificidade dos 
ativos para designar a perda de valor dos investimentos no caso de quebras contratuais 
oportunísticas. Um ativo é específico quando sua realocação para outra atividade, no caso de 
um rompimento no contrato, por exemplo, é praticamente inexistente. A especificidade de 
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ativos coloca em risco o investimento feito, caso a transação não seja realizada pelo fato de o 
uso alternativo desse investimento ser baixo ou não existir. Quanto maior a especificidade dos 
ativos envolvidos em determinada transação, maior será a perda de valor devido à 
incompletude dos contratos e à ação oportunista por parte do outro agente, acarretando custos 
de transação. A continuidade de uma transação que envolve ativos específicos é de 
fundamental importância para a redução dos custos de transação. 

De acordo com Claro (1998), um ativo torna-se mais específico para um usuário ou uso 
em particular à medida que o custo de transferência deste ativo para um uso alternativo 
aumenta. Sendo assim, a maior especificidade de um ativo resulta num maior risco de perdas 
para a firma se, por qualquer motivo, os contratos deixarem de ser cumpridos antes do tempo 
previsto para sua vigência. 

Quanto maior é a especificidade dos ativos, segundo Rodrigues (2003) maior será a 
tendência de que os contratos continuem indefinidamente, o que faz com que ela represente o 
mais forte indutor da forma de governança. Ainda, conforme a mesma autora, quanto mais 
específico um ativo, maior dependência bilateral, implicando em uma estrutura organizacional 
mais apropriada e, custos adicionais à negociação devem ser contabilizados, devido à 
dificuldade de serem tomados pelo mercado. 

A segunda característica das transações é a freqüência. O aumento da freqüência das 
transações proporciona o estabelecimento de relacionamentos mais estáveis entre os agentes, 
o que tende a reduzir os custos de transação, pois a partir do momento em que as partes 
repetem uma transação, há uma redução de incerteza quanto ao não-cumprimento do contrato. 
A freqüência das transações reduz os custos ex ante.  

 
2.4.2 Estruturas de governança 

 
Os agentes econômicos, devido ao oportunismo e à racionalidade limitada intrínseca aos 

indivíduos, desenvolvem estruturas de governança para reduzir os custos envolvidos em 
determinada transação. Conforme Azevedo (2000), os agentes, cientes da incompletude dos 
contratos, constroem estruturas de governança para preencher as lacunas presentes em 
contratos internos e externos às organizações, uma vez que a estrutura de governança visa a 
garantir a continuidade do contrato e a redução dos custos de transação, de forma que ações 
oportunistas sejam afastadas.  

Williamson (1989), apud Hiratuka (1997), define três estruturas alternativas de 
governança para a coordenação das transações entre as firmas: mercados, hierarquias e 
estruturas híbridas. 1) mercados: pode ser considerada a mais eficiente estrutura produtiva, 
uma vez que os ativos específicos não estão presentes, ou seja, não possui nenhuma relação de 
dependência entre os agentes, sendo que cada firma pode estabelecer transações com novos 
parceiros sem perdas econômicas; 2) hierarquias: nessa estrutura, os ativos são altamente 
específicos, a coordenação pelo mercado perde eficiência e surge a necessidade de um 
mecanismo de coordenação mais cooperativo, que contemple um processo de negociação 
mais efetivo. Nesse caso é fundamental a sintonia bem como a resolução de conflitos 
contratuais e estabelecer uma conduta mais unificada entre os agentes. Ou seja, os contratos 
poderão atenuar os comportamentos oportunistas dados os mecanismos de controle e 
incentivos. Um dos problemas nesse caso está no risco de elevação dos chamados custos 
burocráticos que são justificados pelas disputas internas entre os diferentes departamentos na 
organização; 3) estruturas híbridas: são as formas intermediárias entre os mercados e as 
hierarquias, combinando elementos desses dois extremos. Os contratos, nesse caso, incluem 
formas mais flexíveis e informais e possuem mais elementos adaptativos coordenados para 
contornar distúrbios não antecipados do que os mercados. 
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Segundo Carlini Junior e Dantas (2004), a estrutura de governança mais adequada 
depende, principalmente, do nível de especificidade de ativos embutidos nas transações. O 
mercado é a estrutura de coordenação mais eficiente quando as transações são padronizadas, 
em que o preço é a única variável importante para se efetuar a transação, assim como acontece 
com as transações que envolvem commodities agrícolas. Para que as transações com presença 
de especificidade nos ativos possam ser realizadas de modo eficiente, ou seja, com os custos 
de transação e de produção mais baixos possíveis, a ECT privilegia a hierarquia ou formas 
híbridas, como, por exemplo, contratos formais ou informais, parcerias e franchising. 
 
2.5 Redes interorganizacionais 

 
A formação de redes interorganizacionais é uma tendência cada vez mais evidente no 

atual ambiente organizacional, sendo uma das principais estratégias utilizadas pelas 
organizações para manterem-se competitivas.  

O termo rede designa um conjunto de pessoas ou organizações interligadas direta ou 
indiretamente e que, portanto, intensifica a interação entre os atores, promovendo uma 
redução do tempo e do espaço nas inter-relações entre os mesmos, fatores esses que são 
altamente estratégicos para a competitividade das organizações no século XXI.  

Uma das maiores vantagens das redes organizacionais é a oportunidade de 
aprendizagem. Além da transferência e compartilhamento de conhecimento que ocorre nas 
redes organizacionais, pode ocorrer a criação de novos conhecimentos que nenhum dos 
parceiros possuía.  

A diversidade e complexidade das redes tornam a sua administração desafiante. O fato 
de se buscar uma eficiência coletiva não permite uma coordenação baseada em uma 
autoridade central. Para que as redes possam funcionar adequadamente é necessária uma 
divulgação completa das informações entre os atores componentes da rede seja inter-
organizacional ou intra-organizacional baseadas na confiança. Geralmente, o fracasso das 
formas organizacionais em rede acontece como conseqüência de dois erros gerenciais: 
extensões da forma organizacional em rede além dos limites da capacidade da organização e; 
modificação da forma de relações em rede que descaracteriza a sua lógica operacional. 

Assim, a boa administração da rede proporciona uma série de ganhos coletivos. 
Benefícios como oportunidade de se dedicar a seu core business e deixar as atividade-meio 
para outras empresas proporciona uma especialização que conduzirá a redução de riscos, de 
investimentos e de custos administrativos. Entretanto, a especialização pode manifestar-se 
como uma armadilha empresarial, pois experiências e informações são fragmentadas e isso 
pode causar uma dependência em relação a um parceiro estratégico.  

Assim como a interação entre as pessoas, grupos e organizações é crucial para a criação 
de conhecimento e para o ambiente de redes, a cooperação e, principalmente, a colaboração 
devem ser objeto de análise. A colaboração pode ser entendida, conforme Hardy et al. (2003), 
como um relacionamento interorganizacional cooperativo que é negociado num contínuo 
processo de comunicação e cujos mecanismos de controle não se baseiam nem no mercado 
nem na hierarquia, enquanto a cooperação está baseada em alguma forma de autoridade 
legítima, como no relacionamento entre uma agência regulatória do Estado e uma empresa 
operando dentro da sua jurisdição. A colaboração tem sido estudada em um vasto leque de 
literaturas; contudo, raramente os campos a estudam de maneira integrada. Uma forma de 
integração seria levar em conta seus efeitos estratégicos, políticos e de criação de 
conhecimento.  

Percebe-se que a falta de controle nas redes tem trazido muitos benefícios, já que mais 
atividades de negócio, integrações verticais e diversificação através de alianças estratégicas, 
por exemplo, têm proporcionado considerável agregação de valor. Além disso, a busca pela 
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confiança entre os atores tem diminuído os custos de transação. Apesar de tudo isso, esse 
descontrole tem gerado, também, muitos problemas. A desagregação dos estágios na cadeia 
de valor tem resultado na desagregação de responsabilidade ética e legal, o que revela a 
importância de parceiros éticos. Uma proposta específica para inibir abusos é a tentativa de 
incorporar os interesses dos stakeholders no processo de governança, pois se deve ter em 
mente que, se acordo com Peci (1999), como o homem assume grande importância na 
organização em rede, cresce a necessidade de energização da pessoa, do fortalecimento da sua 
integridade, não apenas como funcionário, mas também como ser humano íntegro. 

Por fim, um outro aspecto a ser considerado é a percepção de que as organizações, 
atuando em rede, buscam superar a dicotomia entre ambiente interno e externo, o que 
evidencia uma postura mais ampla e aberta à diversidade, passando de um enfoque 
direcionado para entidades individuais para uma análise simultânea de múltiplas relações 
sociais envolvendo os indivíduos, os grupos sociais, as organizações e as instituições. 
Acredita-se que analisar este ambiente complexo e a diversidade de relações não é possível a 
partir de uma única abordagem teórica, havendo a necessidade de uma integração nos estudos, 
ou seja, uma conversação que permita transpor as barreiras que impedem a percepção da 
dinâmica das relações.  

 
 
3 Diagrama da vantagem competitiva 

 
A partir do referencial teórico acima evidenciado, pode-se elaborar um diagrama 

(Figura 1) que é um esforço na tentativa de representar as reflexões acerca do tema vantagem 
competitiva nas organizações. Seu objetivo é buscar uma síntese das idéias discutidas no 
presente trabalho, para construção de uma imagem concisa do assunto. 

 
Mudanças ambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 1- Abordagens teóricas como fonte de vantagem competitiva 

 
Pode-se perceber que a figura acima mostra, de uma forma esquemática, que as 

mudanças no ambiente influenciarão as organizações, direta ou indiretamente, imputando-lhes 
novas condições de sobrevivência em um mercado competitivo. Pode-se dizer que as 
organizações devem se atualizar, buscando novos conhecimentos que possibilitem o 
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desenvolvimento de novas competências e capacidades, novos recursos e desenvolvimento de 
seu core business, utilizando, muitas vezes, para atingir tal fim, a configuração em rede. Tudo 
isso, com o objetivo de obter ou manter vantagem competitiva, imprescindível nesse ambiente 
de constantes mudanças. 

Nesse contexto, o conhecimento é um tema importante, pois no ambiente competitivo e 
em mudança no qual as organizações atuam, o principal fator de produtividade é a capacidade 
dos indivíduos e das organizações de gerar, processar e transformar conhecimentos em ativos 
econômicos. A partir da geração de novos conhecimentos, a empresa pode desenvolver sua 
competência essencial (core competence) e subcontratar as atividades que não fazem parte de 
seu objetivo principal. Nesse ambiente, a única fonte real de vantagem competitiva é a 
habilidade de responder consistentemente aos mercados com novos produtos e 
competitividade constantemente aperfeiçoados. E uma firma pode realizar esta renovação 
contínua através da identificação, desenvolvimento e manutenção de suas capacidades críticas, 
que são uma competência da companhia que a permite distinguir-se junto às demais. E uma 
fonte de capacidade de uma empresa são os recursos utilizados no processo produtivo. Tal 
abordagem baseada em recursos não se limita a analisar os recursos internos da empresa, 
tendo em vista que o ambiente externo também exerce forte influência no desenvolvimento 
estratégico da mesma. E, as relações entre recursos, capacidades e vantagens têm implicações 
para a formulação de estratégias claras e equilibradas pelas firmas. O essencial para tal 
formulação consiste em tornar mais efetivo o uso dos recursos e capacidades essenciais, para 
que a firma possa limitar seu objetivo estratégico naquelas atividades em que possua clara 
vantagem competitiva. 

A empresa, a fim de obter vantagem competitiva, não pode ou não deve procurar ser 
excelente em tudo, devendo identificar quais funções ela pode desempenhar com excelência 
para, então, centrar seu negócio nessas funções ou, seja, competir em campos relacionados a 
essas funções. Então, a determinação da teoria dos negócios da empresa é de fundamental 
importância para a formulação de suas estratégias competitivas e operacionais. Para isso, ela 
leva em consideração a compreensão sobre o ambiente da organização, ou seja, a sociedade e 
a sua estrutura, o mercado, o cliente e a tecnologia; a missão específica da organização e, 
também, a competência essencial, que é necessária para que se cumpra a missão da 
organização.  

Além disso, diante de um mundo em que a economia se torna cada vez mais globalizada 
e complexa, cria-se a necessidade de gerar produtos cada vez mais competitivos, acarretando 
a necessidade de uma gestão estratégica de custos que poderá ajudar a empresa a criar uma 
vantagem competitiva, podendo-se usar, para isso, também, a teoria dos custos de transação. 
Ainda, adotando a definição de Zylbersztajn (1995) para governança como sendo uma 
estrutura-padrão de transações e contratos que minimizem custos de transação dentro das 
organizações, pode-se perceber que a escolha da estrutura de governança a ser adotada pelas 
organizações é determinante na busca por vantagem competitiva.  

A abordagem dos custos de transação também deve ser levada em conta nas 
organizações em rede, pois a racionalidade limitada, comportamentos oportunísticos por parte 
dos agentes, provocam incerteza no ambiente, o que altera o nível de cooperação, pois a 
confiança mútua pode ser abalada. O desafio está, então, em se conciliar colaboração com 
competição, o que significa, também, considerar a questão do poder. Além disso, as redes 
constituem um arranjo híbrido, contendo elementos de mercado e de hierarquia – tipos de 
governança estabelecidas pela teoria dos custos de transação.  

A configuração em rede proporciona às empresas condições favoráveis a uma dinâmica 
ativa nos processos de criação e ampliação do conhecimento organizacional. Além da 
transferência e compartilhamento de conhecimento que ocorre nas redes, pode ocorrer, 
também, a criação de novos conhecimentos que nenhum dos parceiros possuíam. Assim, uma 
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boa administração da rede proporciona uma série de ganhos coletivos. Benefícios como 
oportunidade de se dedicar a seu core business e deixar as atividades-meio para outras 
empresas proporciona uma especialização que conduzirá à redução de riscos, de 
investimentos e de custos administrativos. 

Pode-se perceber, então, que a formação de redes interorganizacionais é uma tendência 
cada vez mais evidente no atual ambiente organizacional, sendo uma das principais estratégias 
utilizadas pelas organizações para manterem-se competitivas.  

 
 
4 Considerações finais 

 
A partir do exposto fica evidente que, nesse mundo de mudanças em que as 

organizações encontram-se inseridas, algumas estratégias podem ser usadas para conferir 
vantagem competitiva a uma empresa, e uma delas seria a gestão do conhecimento, pois, a 
partir dele, pode-se desenvolver competências, capacidades e recursos que diferenciam as 
organizações em relação a seus concorrentes, o que necessita, também, de uma definição clara 
e precisa sobre sua teoria do negócio. E uma forma eficiente de obter o conhecimento pode 
ser através das relações interfirmas, que são uma tendência cada vez mais evidente no atual 
ambiente organizacional, sendo uma das principais estratégias utilizadas pelas organizações 
para obter e manter vantagens competitivas, além de ajudarem-nas a definir a estratégia.  

Além disso, mister se faz entender que um desafio enfrentado pela empresa consiste em 
determinar um contexto ambiental em que suas competências e recursos possam produzir 
vantagens competitivas.  

O diagrama (Figura 1) possibilitou melhor visualizar as relações entre as diversas 
teorias abordadas nesse trabalho, permitindo-se concluir sobre a necessidade de integração 
nos estudos, ou seja, uma conversação que permita transpor as barreiras que impedem a 
percepção da dinâmica das relações. Portanto, a obtenção de vantagens competitivas pelas 
organizações exige novas formas de ver a realidade e a concepção de novos conceitos e 
valores.  
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