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• O pensamento sistêmico aplicado às 
organizações
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S.I. Aplicado às Organizações

• Um dos fatores indispensáveis às 
empresas que buscam se estabelecer e 
se consolidar no mercado, é a constante 
busca por vantagens competitivas que 
permitam à organização conquistar uma 
posição mais estável, contudo sempre de 
olho em novos horizontes e 
possibilidades.

3

Tipos de Vantagens Competitivas
1. Barreiras de entrada que restringem a 

oferta:  baseiam-se em táticas restritivas 
a que outras organizações utilizem-se 
dos mesmos produtos ou serviços que 
uma outra organização. Exemplos dessa 
prática são produtos patenteados, 
contratos exclusivos, em suma, o poder 
de explorar praticamente sozinho um 
determinado produto ou serviço.
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1. Controle de demanda: ocorre quando o 
produto ou serviço ofertado possui uma 
marca consolidada e forte o suficiente 
para que uma mudança, embora em 
alguns casos até financeiramente viável, 
não se justifique pelos custos da 
mudança, que podem estar relacionados 
a fatores inclusive culturais. Um bom 
exemplo disso, dentro da área de TI é a 
utilização do sistema operacional 
Windows. 
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1. Economias de escala: quando um 
determinado bem ou serviço é produzido 
em grande escala, seu custo operacional 
tende a cair, possibilitando uma 
vantagem competitiva maior frente aos 
concorrentes. Otimizar linhas de 
produção, buscar diversidade do leque 
de produtos e serviços, sem contudo 
perder o foco principal do negócio, são 
fatores que podem trazer inúmeros 
benefícios às organizações. 
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1. Eficiência de processos: esse talvez seja 
o fator que requer atenção especial na 
maioria das organizações, a eficiência de 
processos. Ter um processo eficiente é 
sinônimo de ter lucros maximizados e 
para conseguir essa eficiência, a 
utilização de sistemas de informações 
adequados são práticas altamente 
recomendáveis.
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Modelo de Porter
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1. Concorrentes: qualquer organização está 
sujeita a concorrência no mercado, 
principalmente após a globalização, que 
trouxe às empresas, concorrentes de 
qualquer parte do mundo. As formas mais 
comuns de concorrência são, por 
exemplo, empresas com novos  produtos 
e serviços, ofertando melhores condições 
de compra aos consumidores e também 
o desenvolvimento de marcas.

10

1. Novos entrantes no mercado: fazendo parte de 
um modelo de economia livre, novas empresas 
são criadas constantemente. Com essa 
criação, naturalmente novos concorrentes 
chegam ao mercado todos os dias.As 
condições das novas empresas, em muitos 
casos, trazem vantagens em relação às já 
consolidadas, pois podem contar com 
profissionais mais jovens, o que não implica 
em inexperientes, e que possuem uma faixa 
salarial menor, trazendo conseqüências diretas 
sobre os custos do processo envolvido.
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1. Produtos e serviços substitutos: além dos 
fatores já citados, existem também os 
produtos ou serviços substitutos, que se 
constituem em bens de qualidades 
equivalentes aos bens já disponíveis no 
mercado, contudo, com preços mais 
competitivos. 

2. Clientes: um dos pontos chave para 
qualquer organização é manter a 
satisfação dos seus clientes. 
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1. Fornecedores: buscar fornecedores, que 
atualmente recebem a denominação de 
parceiros, também é um fator de relevada 
importância, pois estes estão diretamente 
relacionados aos custos do produto e 
também na qualidade do que é ofertado 
aos consumidores finais.
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Anos de 

existência das 

empresas

Ano de 

constituição 

formal das 

empresas (triênio 

2002-2000)

Taxa de 

Sobrevivência 

(A)

Ano de 

Constituição 

formal das 

empresas (triênio 

2005 - 2003)

Taxa de 

Sobrevivênc

ia (B)

Variação da 

taxa de 

sobrevivência 

(B-A)

Até 2 anos 2002 50,6% 2005 78,0% 27,4%

Até 3 anos 2001 43,6% 2004 68,7% 25,1%

Até 4 anos 2000 40,1% 2003 64,1% 24,0%

Índice de Sobrevivência das empresas
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Índice de mortalidade das empresas

Anos de 

existência das 

empresas

Ano de 

constituição 

formal das 

empresas (triênio 

2002-2000)

Taxa de 

Mortalidade 

(A)

Ano de 

Constituição 

formal das 

empresas (triênio 

2005 - 2003)

Taxa de 

Mortalidad

e (B)

Variação da 

taxa de 

mortalidade (B-

A)

Até 2 anos 2002 49,4% 2005 22,0% -27,4%

Até 3 anos 2001 56,4% 2004 31,3% -25,1%

Até 4 anos 2000 59,9% 2003 35,9% -24,0%
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Fatores de Sucesso Organizacional

Percentual dos empresários

Logística Operacional Status 2005 2004 2003 2002-2000

Escolha de um bom administrador Ativas 46 49 48 31

Uso de capital próprio Ativas 37 37 33 29

Reinvestimento dos lucros na empresa Ativas 33 32 28 23

Acesso a novas tecnologias Ativas 27 29 29 17

Terceirização das atividades por meio das 

empresas Ativas 5 6 5
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Fatores importantes para a sobrevivência das empresas

% 2000/2002 2003 2004 2005

Logística Operacional 87,0% 79,0% 86,0%

Escolha de um bom administrador 31,0% 55,0% 50,0% 55,0%

Uso de capital próprio 29,0% 47,0% 51,0% 44,0%

Reinvestimento dos lucros da empresa 23,0% 22,0% 23,0% 24,0%

Acesso a novas tecnologias 17,0% 19,0% 21,0% 22,0%

Terceirização das atividades por meio da empresa 5,0% 5,0% 6,0% 4,0%

Capacidade empreendedora 79,0% 81,0% 78,0%

Empresário com persistência 28,0% 42,0% 37,0% 38,0%

Criatividade do empresário 31,0% 40,0% 34,0% 40,0%

Aproveitamento das oportunidades de negócio 29,0% 34,0% 41,0% 28,0%

Capacidade do empresário para assumir riscos 15,0% 27,0% 27,0% 23,0%

Capacidade de liderança do empresário 25,0% 24,0% 22,0% 20,0%

Habilidades gerenciais 48,0% 69,0% 72,0% 77,0%

Boa estratégia de vendas 49,0% 50,0% 55,0% 50,0%

Bom conhecimento do mercado onde atua 45,0% 39,0% 56,0%
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Áreas de conhecimento importantes para as empresas

% 2000/2002 2003 2004 2005

Planejamento 24,0% 70,0% 73,0% 71,0%

Organização Empresarial 17,0% 55,0% 57,0% 54,0%

Marketing/propaganda 7,0% 46,0% 49,0% 47,0%

Vendas 10,0% 40,0% 45,0% 45,0%

Relações humanas 3,0% 35,0% 36,0% 38,0%

Análise financeira 7,0% 31,0% 36,0% 36,0%

Conjuntura econômica/ situação atual 

do pais 14,0% 15,0% 16,0% 16,0%

Informática 6,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Processo decisório 10,0% 6,0% 8,0% 8,0%

Leitura e Discussão

• Texto página 161 – PLT

• O FBI abandona seu sistema de casos 
virtual
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Para saber mais:

• http://sare.unianhanguera.edu.br/index.ph
p/rcger/article/view/806/642

• www.sebrae.com.br
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