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Estratégia & Vantagem Competitiva

•Michel Porter aborda o tema 
há mais de 20 anos, entretanto 
o tema é super atual.

•Os processos de TI interfere 
diretamente e indiretamente na 
Roda Estratégica Competitiva

Roda da Estratégia Competitiva

Reflexão
O que sua empresa está fazendo 
neste momento?

Qual suposições sobre a posição 
relativa, os pontos fortes e pontos 
fracos da competitividade? E, como 
os processos de TI estão 
influenciando neste cenário?



Contexto da Estratégia Competitiva

abre 
possibilidades 
para SWOT



Vídeo Varejo 2.0



A cadeia de suprimentos, a cadeia de TI

e-Marketplaces -> Redes Sociais de Negócios 
(Social Business)



e-Marketplaces: longevidade de negócios



5 forças competitivas e os Stakeholders



O negócio é negociar estrategicamente

• Poder de negociar com 
Fornecedores

• Poder de negociar com 
Compradores

• Ameaça de novos 
Entrantes

• Ameaça de produtos ou 
serviços Substitutos

Olho no concorrente mais 
inesperado



O poder está com todos

• O termo stakeholders, em inglês, significa 
“stake”, interesse; e “holder”, aquele que possui. 

• Na prática são todos aqueles que influenciam 
uma empresa. São os interessados pelos 
projetos, gerenciamento, mercado e produtos de 
uma empresa.

• São os colaboradores, funcionários, clientes, 
consumidores, planejadores, acionistas, 
fornecedores, governo e demais instituições que 
direta ou indiretamente interfira nas atividades 
gerenciais e de resultado de uma organização.

• Fundamental no planejamento estratégico.Um 
processo empresarial abrange interferências de 
caráter temporárias ou duradouras.

http://www.infoescola.com/administracao_/stakeholders/
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Estratégias Competitivas Genéricas de Porter

E a cauda é longa mesmo?



Mercados de Nicho

Web 2.0 grande fonte de 
inspirações de negócios



Fazendo negócios 

• Pense num novo negócio (brainstorming)
• Elabore um objetivo geral deste novo negócio (escreva até 2 parágrafos)
• Faça um check- point da Roda da Estratégia Competitiva
• Aponte os pontos fortes e pontos fracos do negócio
• Aponte os pontos fortes e pontos fracos do ponto de vista de TI
• Aponte as 5 forças competitivas e os Stakeholdes

Atividade em grupo em sala de aula



Sugestão de leitura


