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Resumo:
O modelo VRIO é uma teoria baseada na analise dos recursos internos que uma organização detém a
fim de classificá-los quanto seu Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização. Essa teoria foi
elaborada pelos professores Barney e Hesterly com a pretensão de identificar se as organizações estão
obtendo alguma Vantagem Competitiva através de seus recursos internos. A pesquisa foi realizada em
uma empresa do ramo de metais sanitários localizada no noroeste do Paraná, sendo assim, o objetivo
geral dessa pesquisa foi identificar os recursos internos existentes na organização estudada e
classificá-los segundo a teoria VRIO de Barney e Hesterly (2011). Em relação ao objetivo, adotou-se
como método de pesquisa a pesquisa descritiva e em relação aos procedimentos técnicos a pesquisa se
classificou como estudo de campo. A empresa, antes de adquirir algum recurso interno, busca analisar
o que os concorrentes possuem e se acaso esse recurso está dando certo, só então que a empresa passa
a adotá-lo e explorá-lo. A empresa em relação ao mercado, ou seja, aos seus concorrentes possui uma
vantagem competitiva sustentável através do capital de giro utilizado ser praticamente cem por cento
próprio. Desta forma, conclui-se com o trabalho que as forças competitivas estratégicas da
organização são provenientes de seus recursos financeiros, ao passo que sua força de vantagem
competitiva temporária é proveniente dos Recursos Humanos e Paridade Competitiva vem dos demais
fatores como os recursos Organizacionais e Físicos.
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MODEL VRIO: analysis of the application in a company of the
branch of sanitary metals of the northwest region of Paraná.
Abstract
The VRIO model is a theory based on analysis of internal resources that an organization holds in order
to classify them as their value, rarity, inimitability and the organization. This theory was developed by
the professors Barney the Hesterly with the intention of identifying whether organizations are getting a
competitive advantage through its internal resources. The survey was conducted in a branch company
sanitary metal fittings located in northwestern Paraná, therefore the overall objective of this research
was to identify existing internal resources in the organization under study and classify them according
to VRIO Barney the Hesterly (2011) theory. Regarding the objective, it was adopted as the research
method the descriptive research on the technical procedures qualified as research field study. The
company, before purchasing any internal appeal, aims to analyze what competitors have and, if by
chance, this feature is working, only then that the company will adopt it the explore it. The company,

regarding to the market, in other words, its competitors have a sustainable competitive advantage
through the working capital used to be almost hundred percent itself. In this way, it concludes with the
work that strategic competitive strengths of the organization are from their financial resources while
his strength of temporary competitive advantage comes from Human Resources and Competitive
Parity comes from other factors such as the Organizational and Physical Resources.

Keywords: Strategy; Internal Resources; VRIO.
1 Introdução
A pretensão da adoção de uma estratégia dentro das organizações é fazer com que as tornem
mais competitivas e sobressaiam com vantagem em comparação aos concorrentes. Para
conseguir vantagem competitiva é necessário que a organização trace um plano de ação com
base em uma análise do ambiente ao qual esta inserida e em especial ao seu conjunto de
subsistemas existentes, que se caracterizam pelos seus departamentos internos, e
principalmente nos recursos utilizados pela organização.
Sabendo a importância de se conhecer uma organização internamente e da relevância dos
recursos que uma empresa possui como elementos estratégicos que proporcionam vantagens
competitivas organizacionais, os professores Barney e Hesterly (2011) elaboraram uma teoria
chamada VRIO (Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização). O propósito dessa teoria é
observar os recursos que uma determinada organização possui internamente, e a partir desses
quatro elementos pré-determinados pelos criadores, classificá-los. Essa análise serve para
saber se uma empresa em evidência está utilizando estrategicamente seus recursos para obter
alguma vantagem competitiva. Surge então o objetivo dessa pesquisa que foi identificar os
recursos internos existentes na organização estudada e classificá-los segundo a teoria VRIO
Apesar de o modelo VRIO gerar parâmetros para uma auto-análise de uma distinta
organização, ainda é uma teoria pouco difundida e conseqüentemente inserida no meio
organizacional, pelo fato de em um primeiro momento apresentar-se muito ampla para
compreensão. No entanto, o que a minoria das pessoas sabe é que na realidade pode ser
facilmente entendida e colocada em prática, subsidiando informações que venham a auxiliar
em tomadas de decisões, que resultam em conduzir determinada organização a galgar
melhores resultados e posicionamento no ramo de atuação. Diante disso, o trabalho é de
relevância para o meio social, uma vez que contribui para a propagação de teorias
estratégicas, além de fornecer esclarecimentos e modelo de implantação prática da teoria
VRIO no cenário de negócios.
2 Vantagem competitiva, estratégia organizacional e a teoria VRIO.
Em uma empresa, a estratégia está relacionada, de acordo com Oliveira (2009, p. 178) à arte
de utilizar adequadamente, os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a
minimização dos problemas e a maximização das oportunidades. Desde quando são
adquiridas máquinas/equipamentos, até funcionários para os diversos setores, deve se ter em
mente que esses elementos são chaves impactantes na produtividade e imagem da organização
na busca por resultados. A estratégia, segundo Franco e Amaral (2005, p. 61) entram para
planejar a evolução da empresa.
Para o alcance de objetivos sejam quais eles forem, é imprescindível ter uma estratégia, que se
caracteriza pela “criação” de meios que venham facilitar e ao mesmo tempo conduzir quem
quer alcançar com o que se pretende galgar. A partir do momento em que são definidos os
critérios do sucesso empresarial (objetivos), Fernandes (2011, p. 65) relata que há de se
escolherem os caminhos para alcançá-los (estratégia empresarial). E ainda esclarece que

enquanto os objetivos representam os fins que a empresa tenta alcançar, as estratégias
consistem no meio de atingi-los.
A estratégia é essencial para a sobrevivência das organizações, pois segundo Franco e Amaral
(2005, p. 60) permite uma visão critica do futuro, fornecendo suporte para analisar o seu setor
de atuação, os concorrentes, os produtos, a expectativa dos clientes e a lucratividade, entre
outros aspectos. A estratégia faz parte da vida organizacional, sendo assim diante do cenário
competitivo e da economia globalizada, Ruiz (2013, p. 19) esclarece que as organizações
buscam novas estratégias para melhoria de seu desempenho frente ao mercado, com o
objetivo de obter vantagens e garantir os resultados almejados. Qualquer organização, de
acordo com Camargos e Dias (2003, p. 31) conscientemente ou não, adota uma estratégia,
considerando-se que a não adoção deliberada de estratégia por uma organização pode ser
entendida como uma estratégia.
A estratégia está atrelada a vantagem competitiva, pois quando uma organização opta por
determinada estratégia, utiliza desse recurso para obter uma vantagem competitiva, ou seja,
um diferencial no mercado que atua. A estratégia a ser adotada pela empresa, conforme
Fernandes (2011, p. 64), deve proporcionar aos clientes maior valor que o da concorrência.
Esse valor é que irá gerar uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes e aumentar
a lucratividade. A vantagem competitiva, de acordo com Bacurau (2006, p. 42) surge
fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para os seus compradores e que
ultrapassa seu custo de fabricação.
2.1 Recursos internos e teoria VRIO
Os recursos internos são imprescindíveis para obtenção de vantagem competitiva e a chave
para estratégias empresariais. Essas estratégias para Ribeiro et al (2010, p. 302) estão ligadas
ao ciclo de vida da indústria na qual a empresa está competindo e também à disponibilidade
de seus recursos para competir. As empresas utilizam de seus recursos internos para obter um
diferencial competitivo e conseqüentemente um aumento em sua lucratividade. Para poder
analisar e/ou até mesmo avaliar o quanto esses recursos podem ter essa característica de
vantagem competitiva e serem utilizados estrategicamente por uma organização Barney e
Hesterly (2011) classificam os recursos internos conforme a teoria VRIO. Esses professores
propõem a realização de uma análise a partir de uma reflexão sobre o Valor, Raridade,
Imitabilidade e Organização de determinado recurso interno que a organização detém,
conforme consta na Tabela 1.
1

A questão do valor.

2

A questão da raridade.

3

A
questão
imitabilidade.
A
questão
organização.

4

da
da

O recurso permite que a empresa explore uma oportunidade ambiental e/ou
neutralize uma ameaça do ambiente?
O recurso é controlado atualmente apenas por um número de empresas
concorrentes?
As empresas sem o recurso enfrentam uma desvantagem para obtê-lo ou
desenvolvê-lo?
As outras políticas e os outros procedimentos da empresa estão organizados
para dar suporte à exploração de seus recursos valiosos, raros e custosos para
imitar.

Tabela 1. Perguntas para uma análise baseada em recursos das forças e fraquezas internas de uma empresa.
Fonte: Adaptação de Barney e Hesterly (2011, p. 61).

Quando mencionado a questão do valor deve-se levar em consideração o quanto esse recurso
possui característica de valioso para uma organização em especifico. O critério de valor,
segundo Buzzerio (2012, p. 29) diz respeito à capacidade de geração de valor econômico, seja

para os clientes ou na redução dos custos econômicos, de forma a obter a condição de
vantagem competitiva.
Em geral, de acordo com Barney e Hesterly (2011, p. 9) uma empresa possui vantagem
competitiva quando é capaz de gerar maior valor econômico do que seus concorrentes. Os
recursos valiosos são em sua maioria aqueles que um número significativamente pequeno de
organizações detém. Os recursos mais valorizados, para Ruiz (2013, p. 74) são aqueles que
têm menor possibilidade de imitação, garantindo à organização uma vantagem estratégica.
Levando em consideração a possibilidade de imitar e a amplitude de recursos existentes,
talvez poucas empresas em um setor, como relata Daniel et al (2014 p. 80), possuam um
recurso valioso específico e, ainda assim, gerem uma vantagem competitiva. Sendo assim, as
organizações devem estar constantemente atentas aos concorrentes. Em outras palavras, como
afirma Buzzerio (2012, p. 29-30), uma organização só saberá se seus recursos são valiosos se
os comparar com outra organização concorrente.
Não existem recursos valiosos pré-estabelecidos no meio organizacional, uma vez que
dependendo do ramo de atuação e dos recursos que os concorrentes desse mercado possuir é
que irão determinar se o recurso é considerado valioso naquele momento ou não. Não há nada
inerentemente valioso referente a recursos e capacidades de uma empresa, de acordo com
Barney e Hesterly (2009, p. 61), em vez disso, eles são valiosos somente na medida em que
permitem à empresa melhorar sua posição competitiva.
Os recursos valiosos, segundo D’Ávila (2011, p. 82) estão ligados diretamente ao
desempenho e capacidade da empresa para exercer de forma primaz uma atividade,
melhorando a sua performance e reduzindo o seu custo, quando comparado aos seus
competidores. Para uma empresa um recurso valioso serve para explorar as oportunidades
existentes e neutralizar as ameaças. Isto é, muitas empresas têm recursos e capacidades que
são utilizados para explorar suas oportunidades e neutralizar suas ameaças, para Barney e
Hesterly (2011, p. 63) o uso desses recursos e capacidades permite aumentar suas receitas
líquidas ou diminuir seus custos líquidos.
O segundo elemento analisado na teoria VRIO é a questão da raridade, que serve para
determinar se um recurso em específico é controlado apenas por um pequeno número de
empresas, propiciando-o ser considerado como raro no mercado. Recursos e capacidades
valiosos, segundo Barney e Hesterly (2011, p. 66), mas comuns (isto é, não raros), são fontes
de paridade competitiva. Ou seja, deixará a organização nos mesmos patamares que os
concorrentes, de forma que não ofereça vantagem competitiva em relação aos demais, mas
também não deixará a empresa em uma posição de desvantagem competitiva em relação ao
seu ramo de atuação, o que é considerado como algo de relevância.
Além de um determinado recurso interno para gerar vantagem competitiva em longo prazo ter
que possuir característica de valioso e raro; é necessário que seja difícil de imitar. Essa
vantagem competitiva será sustentável, de acordo com Gonçalves et al (2011, p. 825) se os
concorrentes, atuais ou potenciais, não tiverem a capacidade de copiar ou imitar os benefícios
dessa estratégia. Dessa forma não adianta uma organização possuir um recurso que gere
vantagem competitiva, se os seus concorrentes consigam imitar ou adquirir facilmente essa
força organizacional. Esse acontecimento gerará uma paridade competitiva para a
organização, pois as empresas que investirem em recursos semelhantes obterão os mesmos
resultados, impulsionando a empresa pioneira a se igualar as demais em termo de vantagem
competitiva, devido à imitação. A empresa detentora desse recurso ficará em igualdade em
relação à vantagem em comparação aos concorrentes que copiarem sua estratégia.

A última questão a ser analisada na teoria é a Organização da exploração dos recursos
internos que a empresa adota e/ou possui. Para que uma empresa consiga ter vantagem
competitiva e use os recursos internos estrategicamente é necessário que se organize da
melhor forma possível para explorar e obter os melhores resultados de determinado recurso.
Esta última variável, a questão da Organização, para D’Ávila (2011, p.82) apresenta-se como
essencial na articulação de recursos, capacidades e competências internas, muitas vezes
constituindo por si só na real fonte de vantagem competitiva sustentável das empresas.
Gonçalves (2011, p. 831) afirma que, não basta ter os recursos e não fazer uso eficaz e
eficiente dos mesmos e, por isso, a sua aplicação como VRIO confirma a gestão estratégica
calcada no atributo Organização.
Para exemplificar de uma melhor forma, a Tabela 2 ressalta o modelo VRIO e as implicações
competitivas no meio organizacional. Essas implicações podem se caracterizar como uma
Desvantagem Competitiva; quando a empresa detém internamente recursos que não são
considerados valiosos, raros, difíceis de imitar e não são explorados pela organização, dessa
forma a empresa que os possuir estará em desvantagem em relação aos concorrentes que
possuem recursos com essas características.
Valioso? Raro?

Custoso de imitar?

Explorado pela organização?

Implicações competitivas

Não

Desvantagem Competitiva

Não

-

-

Sim

Não

-

Paridade competitiva

Sim

Sim

Não

Vantagem competitiva temporária

Sim

Sim

Sim

Sim

Vantagem competitiva sustentável

Tabela 2. Modelo VRIO.
Fonte: Barney e Hesterly (2011, p.62).

A Paridade Competitiva se caracteriza por uma organização ter posse de um recurso
considerado apenas valioso, mas não raro e nem difícil de imitar; ao mesmo tempo em que a
empresa não se organiza para explorá-lo, sendo assim, esse recurso em virtude de seu valor
para as organizações devem ou serão inseridos nas demais empresas do ramo provido da
facilidade de adquiri-lo e valor que possui. A Vantagem Competitiva Temporária ocorre
quando determinado recurso é valioso e raro, no entanto não é custoso de imitar e nem
explorado pela organização, gerando uma vantagem competitiva temporária, pois os
concorrentes terão acesso a essa estratégia e podem se organizar de uma melhor forma para
explorá-lo. Levando em consideração esses elementos os concorrentes não necessitarão de
muito tempo para conseguirem aderirem esse recurso, deixando a empresa que primeiro o
adotou com uma vantagem competitiva por pouco tempo.
A Vantagem Competitiva Sustentável é obtida pelos recursos internos que forem
considerados valiosos, raros, custosos de imitar e explorados de forma organizada pela
empresa, proporcionando vantagem competitiva de longo prazo. Para os concorrentes
conseguirem desenvolver ou obter esse recurso é algo que levará tempo, devido sobre tudo
sua raridade e dificuldade de ser imitado.
A tabela 3 relaciona o modelo VRIO às implicações competitivas da organização em relação
as suas forças e fraquezas, resultando em fraqueza quando na teoria VRIO a implicação
competitiva for de Desvantagem Competitiva; assim como se igualar em Força quando
resultar em Paridade Competitiva; do mesmo modo, em Força e Competência Distintiva
quando for Vantagem Competitiva Temporária; e em Força e Competência Distintiva
Sustentável no caso do resultante for a Vantagem Competitiva Sustentável.

Valioso?

Raro?

Custoso de Imitar?

Explorado pela organização?

Implicações competitivas

Não

-

-

Não

Fraqueza

Sim

Não

-

Força

Sim

Sim

Não

Força e competência
distintiva

Sim
Sim
Sim
Sim
Tabela 3. Modelo VRIO e sua relação com as forças e fraquezas organizacionais.

Força e competência
distintiva sustentável

Fonte: Barney e Hesterly (2011, p.62).

3 Material e Métodos
O objetivo dessa pesquisa foi identificar os recursos internos existentes na organização
estudada e classificá-los segundo a teoria VRIO de Barney e Hesterly (2011). Em relação ao
objetivo proposto adota-se a pesquisa descritiva, como método de pesquisa, que na visão de
Gil (2002, p.42), têm como propósito primordial a descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.
Em relação aos procedimentos técnicos, essa pesquisa rotula-se como estudo de campo.
Quanto aos procedimentos técnicos classifica-se como qualitativa, pois como relata Gerhardt
e Silveira (2009, p. 31) não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.
Na sua operacionalidade a pesquisa ocorreu través de entrevistas com o responsável da
empresa sem necessariamente do acompanhamento de um questionário pré-elaborado, mas de
tópicos que deveriam ser enaltecidos e esclarecidos a respeito dos recursos internos da
organização em analise, se caracterizando como uma entrevista não roteirizada. Com essa
pretensão foram realizadas cinco visitas à empresa no mês de julho de 2014, no período
vespertino, onde foi possível visitar todos os setores da organização com o acompanhamento
do responsável que explicou detalhadamente cada atividade desenvolvida na empresa, desde o
nível operacional até o nível estratégico. Desse modo, os dados obtidos nas entrevistas e
visitas realizadas foram descritos através da transcrição de forma sistematizada, e logo após
analisados de acordo com a teoria VRIO de Barney e Hesterly (2011).

4. Resultados e Discussão
4.1 Caracterização da Empresa
A organização estudada é uma empresa que está há mais de quinze anos no ramo de metais
sanitários, se caracterizando como uma empresa de médio porte localizada na região noroeste
do Paraná. São realizados todos os processos de produção no interior da organização, desde os
moldes dos produtos até a expedição. Além da produção de metais sanitários são realizadas
importações de acessórios complementares que são utilizados na maioria das vezes no interior
dos produtos.
4.2 Estratégia na Organização e Adoção da Metodologia VRIO
A organização abordada desconhece e não adere à metodologia VRIO como método de
reflexão sobre as decisões de aquisições internas. Apesar disso qualquer organização, como
relata Camargos e Dias (2003, p. 31), conscientemente ou não, adota uma estratégia,

considerando-se que a não adoção deliberada de estratégia por uma organização pode ser
entendida como uma estratégia.
Dados obtidos junto a empresa demonstram ações que são relacionados à teoria estudada e
que servem de parâmetros para analise da aplicação da teoria. Destaca-se que a empresa atua
com a busca constante de informações no mercado como um todo, seja a cerca de designers,
máquinas/equipamentos, processos produtivos, sistemas de gerenciamento e até mesmo de
brindes. A empresa atua com uma ampla gama de produtos. O processo produtivo é realizado
parte manualmente e parte automatizado. A empresa não possui máquinas com tecnologia de
ponta. Ao todo a empresa conta com 179 funcionários e desenvolve programas de
capacitação. Essa pratica não garante uma vantagem de longo prazo, pelo fato da
possibilidade de ser facilmente copiada pelos concorrentes, uma vez que os recursos mais
valorizados, de acordo com Ruiz (2013, p. 74) são aqueles que têm menor possibilidade de
imitação, garantindo à organização uma vantagem estratégica.
Para medir a qualidade de seus produtos e serviços, a empresa faz uso de relatórios, e
observação atráves de câmeras e dos encarregados, onde são realizadas vistorias e analise do
desempenho de cada colaborador e do setor em geral. Todos os suprimentos de produção, ou
seja, as matérias-primas são adquiridas de fornecedores, os quais são reconhecidos tanto pelo
mercado quanto pelos concorrentes que também adquirem materiais deles, tendo-os como
viáveis pela qualidade requerida de seus suplementos e pelo preço inserido, bem como prazo
de pagamento e entrega.
O espaço físico utilizado pela empresa impossibilita a expansão. A eficiência da empresa
atual é considerada pelo empresário como satisfatória para o seu posicionamento e tamanho
relacionado ao mercado. Atualmente a empresa possui pontos de vendas e vendedores, assim
como a maioria de seus concorrentes, que atingem quase todo o território nacional, exceto
Amazonas e Rondônia. O maior mercado consumidor está localizado no estado do Ceará e
Maranhão. Em termos de qualidade a empresa estudada ocupa o segundo lugar, com base em
testes que são feitos periodicamente com a produção.
Um tipo de ameaça de produtos ou bens substitutos tem sido o surgimento das torneiras de
material PVC, que entrou muito rápido no mercado, e devido seu baixo custo ganharam
grandes índices de vendas. Os produtos da empresa não possuem características diferenciadas
dos demais existentes no mercado, uma vez que as empresas de metais sanitários, assim como
o mercado de uma forma geral seguem tendências. Dessa forma, os produtos oferecidos pelas
empresas possuem semelhanças e padrões equiparados com os demais.
A empresa possui nove linhas de produtos, levando em consideração que são destinadas cada
uma a um segmento de mercado diferente. Uma vez inserido e lançado algum produto “novo”
no mercado, permanece disponível para pedidos permanentemente no catalogo da empresa. A
elaboração dos preços dos produtos fabricados pela empresa segue uma linha de preços
regionais.
O prazo de compra da empresa depende de material, para material, pois são comprados para
um estoque com duração média de vinte a trinta dias, devido o almoxarifado ser insuficiente
para armazenar uma quantidade maior de materiais. No caso dos fornecedores atrasarem a
entrega, a empresa possui uma segunda alternativa pouco viável, que é a compra de produtos
de empresas locais (concorrentes) para suprir a necessidade.
A organização é constituída por capital de giro próprio. Devido a empresa estar no mercado a
mais de quinze anos possibilitou nesse tempo que se pagassem todos os investimentos

realizados e gerasse lucro, os quais são revertidos em investimentos, propiciando-a se auto
gerir. O relacionamento do setor financeiro tanto em si como com os demais departamentos
da empresa é bem integrado, com a finalidade de chegar ao melhor resultado possível,
fazendo com que todos os resultados alcançados sejam os desejáveis. O setor financeiro se
organiza com base em projeções de vendas, média de faturamento anual anteriores e com a
projeção para o crescimento do mercado atuante, levando em conta o andamento do mercado
financeiro e político.
4.3 Análise da Empresa Segundo os Critérios da Metodologia VRIO
Conforme foi descrito a empresa de uma forma geral antes de adquirir algum recurso interno
busca analisar o que os concorrentes possuem e se acaso esse recurso está dando certo, só
então que a empresa passa a adotá-lo e explorá-lo. Essa atitude se caracteriza como imitação
dos recursos que os demais concorrentes possuem, e isso vale para sistema de informação
gerencial, máquinas/equipamentos, fornecedores, como também do designer dos produtos,
esses e tantos outros fatores de relevância. Todavia a estratégia não acontece por si mesma,
para Ruiz (2013, p. 19) ela deve ser criada, bem escolhida e bem implantada. No entanto, fica
claro que a empresa não “cria” elementos que poderiam a tornar mais competitiva no ramo de
atuação, pelo fato de achar essa prática custosa e duvidosa quanto à obtenção dos resultados
finais desejáveis. Uma empresa que não possuir recursos de valor para explorar, como relata
Arrebola (2009, p. 34), tem duas possibilidades: desenvolver novos recursos e capacidades
valiosos ou tentar aplicar as tradicionais e atuais forças de modo diferente.
O recurso humano é considerado como algo valioso para a organização, pois sem as pessoas
não seria possível à estruturação de uma empresa. Os recursos valiosos, como esclarece
D’Ávila (2011, p. 82) estão ligados diretamente ao desempenho e capacidade da empresa para
exercer de forma primaz uma atividade, melhorando a sua performance e reduzindo o seu
custo, quando comparado aos seus competidores. Ao mesmo tempo em que esse recurso é
considerado como algo raro de se possuir, uma vez que a empresa em analise não consegue
obter mão-de-obra qualificada para desenvolver as funções, devido estar localizada em uma
cidade de pequeno porte.
Os recursos físicos são considerados apenas como algo valioso e são explorados pela
empresa. É o caso das máquinas/equipamentos, que não são tão atualizados e o imóvel
próprio que a empresa encontra-se instalada, se caracterizando como elementos não raros de
serem encontrados no mercado, como também algo fácil de ser imitado. A empresa se
organiza para tirar o melhor proveito desses recursos, tanto que a capacidade comportada pelo
prédio já está limitada, impedindo a expansão e o aumento da capacidade produtiva, bem
como armazenamento de matérias-primas e materiais.
Uma organização, segundo Buzzerio (2012, p. 29-30), só saberá se seus recursos são valiosos
se os comparar com outra organização concorrente. Assim sendo, a empresa em relação ao
mercado, ou seja, aos seus concorrentes possui uma vantagem competitiva sustentável através
do capital de giro utilizado pela empresa ser praticamente cem por cento próprio. Essa
vantagem competitiva será sustentável, como confirma Gonçalves et al (2011, p. 825), se os
concorrentes, atuais ou potenciais, não tiverem a capacidade de copiar ou imitar os benefícios
dessa estratégia. Conseqüentemente esse recurso possibilita que a empresa explore uma
oportunidade ambiental, pois permite um poder de negociação tanto na compra de matériasprimas e suprimentos para a organização quanto em termos de negociação como um todo,
sem a necessidade prévia de buscar recursos externamente. Essa pratica garante mais
confiabilidade para os seus fornecedores e neutraliza uma ameaça do ambiente, então esse
recurso pode ser considerado valioso. Contudo, de acordo com Maciel et al (2007, p. 101),

para que um recurso seja considerado fonte efetiva de vantagem competitiva sustentável, têm
de ser avaliados quanto a sua geração de Valor, Raridade, Imitabilidade, e a Organização
(VRIO) dos processos e estrutura para exploração dos recursos.
Uma empresa atua com capital de giro praticamente cem por cento próprio é um elemento que
poucas empresas do mercado possuem, sendo assim é raro de se obter. Desse modo, apenas
quando um recurso não é controlado por inúmeros concorrentes, segundo Barney e Hesterly
(2011, p. 66) é que tenderá a se tornar uma fonte de vantagem competitiva. As empresas que
não possuem um capital de giro próprio enfrentam uma desvantagem competitiva para obtêlo, pois na maioria das circunstâncias há uma dificuldade na busca de recursos externos para
suprir as necessidades da organização, o que classifica esse recurso como algo difícil de ser
imitado. Porém, não basta ter os recursos e não fazer uso eficaz e eficiente dos mesmos e, por
isso para Gonçalves (2011, p. 831), a sua aplicação como VRIO conforma a gestão estratégica
calcada no atributo Organização. Desse modo, a empresa organiza suas políticas internas com
o intuito de tirar o maior proveito desse recurso.
A capacidade de selecionar, de desenvolver, de acumular, de combinar e de articular os
recursos internos, para Bacurau (2006, p. 35) pode permitir a formação de competências
organizacionais que sejam consideradas estratégicas, por conduzirem a empresa a uma
posição vantajosa. Á vista disso, todos esses fatores evidenciados contribuem para que a
organização possua uma força e competência distintiva sustentável atrelada a uma vantagem
competitiva sustentável proveniente dos recursos financeiros.
Quanto aos recursos organizacionais, apesar da empresa possuir recursos financeiros
provenientes na maioria das vezes de capital próprio, evitando empréstimos e financiamentos,
podendo-se ainda considerar que possui receitas positivas. Ao passo que prioriza o
pagamento de fornecedores, trabalhando com uma política interna voltada para a diminuição
da inadimplência e projeções de crescimento. Outro ponto positivo é o bom relacionamento e
comunicação existente no meio interno e externo. Observa-se também que a empresa atua
com funcionários que são capacitados na maioria das vezes internamente, porém não há um
plano elaborado de treinamento e nem são destinados recursos financeiros para esse setor. Em
uma empresa, a estratégia está relacionada, de acordo com Oliveira (2009, p. 178) à arte de
utilizar adequadamente, os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a
minimização dos problemas e a maximização das oportunidades.
Apesar de o prédio ser um imóvel próprio limita a capacidade de produção, necessitando ser
maior, para comportar toda a necessidade da empresa. As estratégias adotadas, assim como
técnicas de produção, know-how, processo produtivo, políticas internas da maioria dos
setores, controle da empresa, matérias-primas, designer e preço de produtos, marketing,
vendedores estaduais. Ainda os fornecedores, avaliação de desempenho, publico alvo,
estrutura organizacional dentre outros fatores de relevância relatados se caracteriza na maioria
das vezes, como a imitação dos concorrentes. Esses elementos contribuem para que a
organização seja proveniente de recursos organizacionais com característica de valiosos e
explorados pela organização, mas não raros e nem difíceis de ser imitados pelos concorrentes.
Levando em consideração a classificação dos recursos e das capacidades de uma organização,
que Barcelos et al (2011 p. 119) enaltece como sendo a abrangência de quatro categorias:
Financeiras, Físicas, Humanas e Organizacionais. A tabela 4 é um resumo da análise da
organização em evidência com a teoria VRIO e suas implicações competitivas para a
empresa.

Recurso
Financeiro

Custoso Explorado
de
pela
Implicações
Valioso Raro Imitar Empresa Competitivas
Implicações Competitivas
Vantagem
Sim
Sim
Sim
Sim
Competitiva Força e competência distintiva sustentável
Sustentável

Físico

Sim

Não

Não

Sim

Paridade
Competitiva

Força

Humanos

Sim

Sim

Não

Sim

Vantagem
Competitiva
Temporária

Força e Competência Distintiva

Organizacional

Sim

Não

Não

Sim

Paridade
Competitiva

Força

Tabela 4 Análise dos recursos da empresa em estudo.
Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor.

De acordo com a tabela 4 a organização possui recursos físicos e organizacionais que
proporcionam paridade competitiva para a organização. Recursos e capacidades valiosos,
segundo Barney e Hesterly (2011, p. 66), mas comuns (isto é, não raros), são fontes de
paridade competitiva. Ou seja, são recursos que a igualam aos mesmos patamares que os
concorrentes, resultando em força organizacional. Entretanto, isso também não significa que
eles não sejam importantes para o gerenciamento estratégico, pois como confirma Arrebola
(2009, p. 35), os recursos valiosos e comuns são importantes para a paridade competitiva. Os
recursos humanos resultam em vantagem competitiva temporária e conseqüentemente em
força e competência distintiva. A vantagem competitiva, de acordo com Bacurau (2006, p. 42)
surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para os seus compradores
e que ultrapassa seu custo de fabricação. De contra partida o recurso financeiro é considerado
como uma vantagem competitiva sustentável, uma vantagem competitiva em longo prazo,
uma vez que é valioso, raro, difícil de imitar e a empresa se organiza para explorá-lo da
melhor forma possível, implicando em força e competência distintiva sustentável.
5. Considerações Finais
O objetivo dessa pesquisa foi identificar os recursos internos existentes na organização
estudada e classificá-los segundo a teoria VRIO de Barney e Hesterly (2011). Após analises
efetuadas, pode-se afirmar que a organização possui uma vantagem competitiva sustentável
através de seu recurso financeiro, vantagem competitiva temporária através dos recursos
humanos e paridade competitiva em relação aos demais recursos adotados internamente,
implicando em força e competência distintiva sustentável, força e competência distintiva e
força organizacional.
No modelo VRIO, ressaltando Barney e Hesterly (2011), as implicações competitivas da
organização, que são na verdade o resultado da analise a respeito do valor, raridade,
imitabilidade e organização de determinado recurso. Esse resultado pode se igualar em forças,
fraquezas, força e competência distintiva ou até mesmo em força e competência distintiva
sustentável.
Desta forma é correto concluir que as forças competitivas estratégicas da organização são
provenientes de seus Recursos Financeiros ao passo que sua força de vantagem competitiva
temporária é proveniente dos Recursos Humanos e Paridade Competitiva vem dos demais
fatores como os recursos Organizacionais e Físicos.

Como recomendação para a organização, sugere-se investimentos em seus recursos de
Paridade Competitiva e Vantagem Competitiva Temporária transformando-os em Vantagem
Competitiva Sustentável que impulsionariam a organização a atingir o nível de
competitividade estratégica.
Algumas sugestões de ações estratégicas futuras para a empresa e que podem ser apresentadas
são a aquisição de um imóvel maior, com o intuito de aumentar a capacidade tanto produtiva
quanto de armazenamento de materiais. As possibilidades da formulação de novas políticas
internas voltadas a um objetivo central, além de investimento em um plano de treinamento e
aperfeiçoamento contínuo, para descoberta e desenvolvimento de novos talentos. Assim,
como a reestruturação do plano de cargos e salários para a retenção desses funcionários. Fazse necessário ainda uma pesquisa de mercado (mais aprofundada) da possibilidade de adquirir
recursos inéditos, como máquinas/equipamentos, até mesmo, métodos de produção e/ou a
viabilidade de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
internamente. Possibilitando galgar melhores posicionamentos no ramo, bem como vantagens
competitivas sustentáveis. Quanto maior o risco, maior o retorno, no entanto cabe ao nível
estratégico averiguar a viabilidade de enfrentar determinados riscos no presente para ganhos
futuros.
Referências
ARREBOLA, M. C. Recursos Compartilhados: uma Aplicação da Visão Baseada em Recursos em um
Condomínio Tecnológico no Paraná. Dissertação (Mestrado). Curitiba. 98 p. 2009.
BACURAU, F. B. F. Estratégias Competitivas Genéricas nas Empresas Comerciais Varejistas de Shopping
Centers: um Estudo a Partir do Modelo de Porter. Dissertação (Mestrado). Natal. 137p. 2006.
BARCELOS, L. et al. Evidenciação de Recursos e Capacidades Organizacionais um Estudo à Luz da RBV.
Revista de Negócios. Blumenau, v. 16, n. 3, p. 113-134, jul/set. 2011.
BARNEY, J. B. HESTERLY, W. S. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. 3. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall. 2011.
BONI, V. QUARESMA, S. J. Aprendendo a Entrevistar: Como fazer Entrevista em Ciências Sociais. Revista
Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC, v. 2, n.1, p. 68-80, jan./jul. 2005.
BUZZERIO, F. G. A Perspectiva da Inteligência Competitiva como um Recurso Estratégico. Dissertação
(Mestrado). São Paulo, 125 p. 2012.
CAMARGOS, M. A. DIAS, A. T. Estratégia, Administração Estratégica Corporativa: uma Síntese Teórica.
Caderno de Pesquisas em Administração. São Paulo, v. 10, n. 1, p. 28-39, jan/mar. 2003.
D’ÁVILA, R. A. C. A Percepção da Utilização da Tecnologia da Informação (TI) como Estratégia de
Valor: uma Análise na gestai Pública. Dissertação (Mestrado). Recife. 160 p. 2011.
DANIEL, P. L. et al. Estratégia Baseada em Recursos: 15 artigos classificados para sustentar vantagens
competitivas. Porto Alegre: Bookman. 2014.
FERNANDES, M. A. Empresas de Confecção da região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, Brasil.
Dissertação (Doutorado). Coimbra, 372 p. 2011.
FRANCO, J. AMARAL, S. Estratégia de Gestão Empresarial. Pretexto. Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p. 59-74, jun.
2005.
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de pesquisa. São Paulo:Atlas. 2002.
GERHARDT, T. E. SILVEIRA, D. T. Métodos de Pesquisa. Porto Alegre:Editora da UFRGS. 2009.
GONÇALVES, C. A. et al. VRIO: Vantagem Competitiva Sustentável pela Organização. Revista de Ciência
em Administração. Fortaleza, v. 17, n. 3, p. 819-855, set/dez. 2011.

MACIEL, C. O. Mobilização de Recursos e a Estrutura do Conteúdo Estratégico no Paradigma da Diferenciação
Cultural. Revista Gestão &Conhecimento, v. 5, n. 1, p. 95-115, jan/jun. 2007.
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 26 ed. São Paulo: Atlas.
2009.
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas. 25. ed. São Paulo: Atlas.
2008.
RIBEIRO, R. et al. Estratégia e Vantagem Competitiva no Mercado Brasileiro de Telecomunicações: um Estudo
de Casos Múltiplos para o Período de 1999 a 2007. Revista de Gestão, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 297-312,
jul./set. 2010.
RUIZ, R. Gestão Estratégica: Análise da Implementação em uma Empresa de Energia de Grande Porte.
Dissertação (Mestrado). Pedro Leopoldo: FPL, 162p. 2013.

