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RESUMO 

 

A pesquisa estudou a situação atual das empresas do setor marmorista da região 
metropolitana de Fortaleza, no que concerne a estrutura competitiva do setor. 
Investigou também se as empresas na região Metropolitana de Fortaleza possuem 
percepção e analisam a competitividade do setor e procurou identificar os recursos e 
competências para uma empresa competir com sucesso no setor marmorista. 
Baseado no referencial teórico de Michael Porter procurou-se analisar a estrutura de 
mercado do setor utilizando teoria das forças, com intuito de verificar como as 
empresas desenvolvem suas atividades e percebem essas forças. Sob esses 
aspectos, objetivo principal do trabalho foi analisar a estrutura competitiva do setor 
marmorista da Região Metropolitana de Fortaleza e como objetivos secundários 
identificar as forças competitivas no setor marmorista, verificar se as empresas na 
região Metropolitana de Fortaleza possuem percepção e analisam a competitividade 
do setor e identificar os recursos e competências para uma empresa competir com 
sucesso no setor marmorista. A pesquisa transcorreu durante 12 meses, tendo início 
em Março 2007 com a elaboração do questionário, e em seguida a pesquisa 
definitiva; durante os meses de Janeiro, fevereiro e março de 2008 o processo foi 
finalizado com a análise e tratamento dos dados coletados. O questionário foi 
estruturado com base na escala de Likert, a análise dos resultados foi feita com a 
utilização da estatística descritiva através de freqüência relativa em percentual. Para 
armazenamento, apuração e tratamento dos dados foi utilizado o Excel Office 2000. 
 
 
Palavras chave: Setor marmorista, Forças competitivas, Região Metropolitana de 

Fortaleza. 
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ABSTRACT 

 

The research studied the present situation of the companies of the marble sector of 
the region metropolitan of Fortaleza, with respect to competitive structure of the 
sector. Onvestigated also if the companies in the region metropolitan of the Fortaleza 
had perception and analyse the competiveness of the sector and looked for identify 
the resources and competence for a company to compete successgully in the marble 
sector.Based in Michael Porter with referential theory, searched to analyze the 
structure of market of the sector using theory of the forces, with intention to verify as 
the companies develop its activities and perceived these forces. Under these 
aspects, the mais objective this research was to analyze the competitive structure of 
the marble sector of the region metropolitan of the Fortaleza and as secondary 
objective to identify the competitive forces in the marble sector, verify if the 
companies in the metropolitan region of the Fortaleza had perception and analyse 
the competitiveness of the sector and identify the resources and competence for a 
company with success in the marble sector. The research furing 12 months, having 
beginning in march 2007 with the elaboration of the questionnaire and after that 
definitive research during the month of January, February and march of 2008 was 
finished with the analyze and treatment of the collected data. The questionnaire was 
structuralized on the bases of the sacle of Liket the analyse of results was made with 
the use of descriptive statistics through relative frequency in percentage. For storage, 
verification and treatment of the data was used the Excel Office 2000. 
 
Keywords: Marble sector, Competitive forces, Metropolitan of Fortaleza. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Porter (1980), a competição se faz da rivalidade, não sendo 

possível criar estratégias em um vácuo competitivo. Empresas de renome 

desapareceram quando o mercado brasileiro se abriu para a competição dos 

mercados internacionais após 1990. Muitas delas tinham o domínio do mercado pela 

falta de concorrentes e perderam a competitividade de uma hora para outra, 

simplesmente porque não estavam inseridas em um cenário competitivo e não 

possuíam estratégias para o novo cenário. 

 

O setor de rochas ornamentais é um segmento da mineração que tem, 

nos últimos anos, contribuído efetivamente para o desenvolvimento social e 

econômico das regiões onde se encontram inseridos. O consumo desse material 

está relacionado com o incremento da construção civil, além das qualidades como 

resistência, durabilidade e beleza, presentes nos vários tipos de rochas polidas que 

são ofertadas no mercado (JADER ONOFRE DE MORAES et al., 2003). 

 

O desenvolvimento das atividades integradas à cadeia produtiva do setor 

de rochas ornamentais é relativamente recente no Brasil. As atividades de lavra 

foram iniciadas na década de 1940, o beneficiamento industrial na década de 1970 e 

as exportações na década de 1990. No ano de 1999 o valor das exportações de 

rochas processadas igualou-se ao das rochas brutas, tendo fechado 2004 com 75% 

do faturamento das exportações envolvendo rochas processadas, já com alguma 

participação de produtos acabados, prontos para o consumidor final. Atualmente o 

Brasil se coloca entre os principais players mundiais no setor de rochas ornamentais, 

com negócios bastante significativos nos mercado interno e externo (informe 

Abirochas 30/2006). 

 

O Ceará em 1993 deu início ao Pólo Graniteiro do Estado do Ceará, 

porém parte dos recursos para investimento, financiado por órgãos governamentais, 

não foram aplicados de forma ideal para o setor, o que gerou dificuldades 

financeiras e até mesmo fechamento de algumas indústrias (serrarias) cearenses. 

Contudo o setor de serragem, principal fornecedor das marmorarias, ainda dispõe de 
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empresas modernas e equipamentos de bom nível tecnológico. Estas empresas são 

responsáveis pelo parque industrial de maior capacidade de produção da região 

nordeste. 

 

Em 2004 o Ceará produziu 146.000 toneladas de blocos de mármores e 

granitos e tem capacidade instalada de beneficiamento (serragem) de 1.200.000 

m2/ano (cerca de 40 teares e 11 talha blocos), além de 120 marmorarias que se 

apresentam com uma produção de 850.000 m2/ano. 

 

Deste conjunto de fatores que envolvem o tema competição (estratégia), o 

bom desempenho do setor e o fato de no Ceará ser um setor relativamente novo, já 

que o pólo graniteiro surgiu a partir de 1993, nasceu o interesse pela presente 

pesquisa. O estudo teve como principal objetivo analisar a estrutura competitiva do 

setor marmorista da Região Metropolitana de Fortaleza e como objetivos 

secundários Identificar as forças competitivas no setor marmorista, verificar se as 

empresas na região Metropolitana de Fortaleza possuem percepção e analisam a 

competitividade do setor e identificar os recursos e competências para uma empresa 

competir com sucesso no setor marmorista. 

 

A pesquisa foi realizada com base em revisão bibliográfica específica do 

setor a nível estadual (Ceará), nacional (Brasil) e mundial, e de uma pesquisa de 

campo para coleta de dados oriundos de questionário. 

 

Para um melhor entendimento por parte do leitor, inicialmente é 

apresentado o perfil das principais rochas ornamentais, panoramas setoriais a nível 

mundial, nacional e estadual e abordagens referentes a teorias estratégicas. Em 

seguida é apresentado o resultado do estudo juntamente com a metodologia e por 

fim tem-se a conclusão. 
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2. PERFIL DAS PRINCIPAIS ROCHAS ORNAMENTAIS 

 

 

Com o intuito de uma melhor compreensão deste trabalho por parte do 

leitor, vamos aqui apresentar o conceito de rochas, a classificação comercial, a 

caracterização das rochas ornamentais, principais usos das rochas ornamentais e a 

tecnologia. 

 

2.1  Conceito 1 

 

Rocha é um agregado sólido de minerais com composição e estrutura 

química definidas, os quais permitem classificá-la em: 

 

Rochas Magmáticas: são provenientes diretamente do magma, podem se 

formar de duas formas: (A) a grandes profundidades sob elevadas pressões e 

temperaturas. Nestas, os minerais são relativamente grandes, pois tiveram mais 

tempo para formarem-se e são chamadas rochas plutônicas; e (B) as de superfície, 

formadas a grandes temperaturas, mas sob baixa pressão. Seus minerais 

apresentam tamanho reduzido pelo resfriamento rápido e são denominadas rochas 

vulcânicas. 

 

Rochas Sedimentares: são formadas pela desagregação de outras 

rochas, estes sedimentos sofrem compactação e cimentação, transformando-se, 

assim, em rocha novamente. 

 

Rochas Metamórficas: originam-se pela transformação de outras rochas 

(vulcânicas, plutônicas ou sedimentares) sob variadas condições de temperatura e 

de pressão. 

 

Rochas ornamentais são rochas que possuem determinadas propriedades 

para serem utilizadas como material para revestimento em diversas aplicações: 

pisos, paredes, bancadas, pias, balcões, mesas, etc. 

                                                 
1 Fonte: SENAI.DN.Cartilha de aplicação de rochas ornamentais. Brasília, 2000, v.1, 37p. 
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Para que uma rocha seja considerada ornamental, devem ser obedecidas 

duas exigências básicas: apresentar beleza estética (ornamental), um padrão 

contínuo, ou seja, devem ser homogêneas (sem manchas ou buracos que ocorram 

de modo irregular) e possuir características tecnológicas, índices físicos, índices de 

alterabilidade dentro dos padrões aceitáveis pelas normas técnicas. 

 

As Rochas Ornamentais abrangem diversos tipos litológicos que podem 

ser extraídos em blocos ou placas e utilizados em formas variadas. 

 

2.2  Classificação Comercial 2 

 

Os principais tipos de rochas ornamentais são os Granitos e os 

Mármores. Mas existem outros tipos rochosos tais como: travertinos; quartzitos; 

arenitos; limestones; conglomerados; ardósias e etc. Geralmente, quando não se 

aplica acabamento de superfície para utilização em revestimentos chamamos estes 

tipos rochosos de pedras naturais. É apresentado, abaixo, algumas classificações 

comerciais: 

 

Rochas de revestimento 

 

Abrangem outros materiais na construção civil, não sendo obrigatório 

processo industrial de desdobramento de blocos, tais como: ardósias, arenitos, 

basaltos, gnaisses, quartzitos, serpentinitos, além de outras passíveis de serem 

extraídas já em forma laminada ou que sejam utilizadas em revestimento 

independente da mencionada forma. 

 

Os Granitos 

 

O setor de rochas ornamentais nomeou o termo "Granito" como um amplo 

conjunto de rochas compostas predominantemente por quartzo e feldspato. Temos 

os Granitos homogêneos e os chamados "Movimentados". 

                                                 
2 Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro, http://www.drm.rj.gov.br/mercado.htm 
acessado em 28/08/2007 16:40hs 
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A resistência à abrasão dos Granitos é proporcional à dureza dos seus 

minerais constituintes, a resistência ao desgaste depende normalmente da 

quantidade de quartzo. Quanto maior a quantidade de quartzo maior será a 

resistência. 

 

Os Mármores 

 

Comercialmente as rochas que são denominadas por Mármores são 

aquelas carbonáticas, incluindo calcários e dolomitos. Os Calcários são rochas 

sedimentares compostas principalmente de calcita (carbonato de cálcio) e os 

Dolomitos são rochas também sedimentares formadas, sobretudo, por dolomita 

(carbonato de cálcio e magnésio). 

 

Os Travertinos  

 

Os Travertinos são rochas carbonáticas fundamentalmente calcíticas 

(carbonato de cálcio). São conhecidas pela sua coloração bege-amarelada. No setor 

de rochas ornamentais os travertinos são comumente referidos como mármores.  

 

2.3  Categorias de Rochas Ornamentais 3 

 

Com beneficiamento de face – são formados pelos materias sujeitos às 

operações de desdobramento de blocos, seguidos de polimento, apicotamento ou 

flameamento (Mármores e Granitos). 

Sem beneficiamento de face – corresponde aos materiais não adstritos a 

operações de desdobramento de blocos, quer sejam extraídos em forma laminada 

ou não, dimensionados ou não. 

 

                                                 
3 Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro, http://www.drm.rj.gov.br/mercado.htm 
acessado em 28/08/2007 16:40hs 
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“Dimensional stones” – se refere aos materiais com polimento de face, 

bem como aqueles que, ainda que sem polimento de face, são apresentados na 

forma de lajotas para utilização final. 

 

2.4  Principais Usos das Rochas Ornamentais 

 

São muitas as áreas de utilização das rochas ornamentais, dentre estas, 

destacamos algumas, a seguir: 

 

• Pisos 

• Trabalhos Estruturais 

• Revestimento Externo 

• Revestimento Interno 

• Funerária 

• Peças Especiais 

• Escadas e Halls 

• Outros. 

 

Aproximadamente 70% da produção mundial de mármores e granitos, 

como apresentado no gráfico abaixo, são transformados em chapas processadas 

para revestimento em edificações e produtos beneficiados, como ladrilhos para 

pisos, escadas e halls. O seu uso em edificações, essencialmente na forma de 

chapas, ladrilhos e colunas, decorre de propriedades como resistência, durabilidade, 

baixo custo de manutenção, beleza e facilidade de aplicação. 

 

Destaca-se também a grande utilização de 15% em arte funerária, além 

do uso de 10% em trabalhos estruturais e peças especiais. A procura por esses 

materiais pode ser determinada em função da cor, homogeneidade, movimentação e 

beleza, entre outras características. 
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Gráfico 1 – Distribuição do consumo setorial de mármores e granitos no mundo 
Fonte: BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.17, p. 69-92, mar. 2003 

 

2.5  Tecnologia (Processo Produtivo) 4 

 

A primeira etapa do processo tecnológico refere-se à mineração e lavra 

dos blocos, geralmente feita a céu aberto. Equipamentos mais modernos para a 

lavra de blocos, como furação contínua, fio diamantado e fio helicoidal vêm 

impulsionando maior produtividade, materiais mais selecionados e de padrão mais 

uniforme. 

 

A dimensão dos blocos obtidos depende da capacidade volumétrica do 

tear a ser utilizado para o beneficiamento. Os com dimensões menores que os 

destinados aos teares são processados nos “talha-blocos” para a produção de 

lajotas para pisos. 

 

No Brasil, muitas unidades de beneficiamento pertencem à empresas não 

produtoras de blocos. 

 

Na primeira etapa do beneficiamento, chamada de fase de 

desdobramento, os blocos passam pelos teares, sendo transformados em tiras, 

                                                 
4 CUNHA, Luiz Mauricio da Silva, Maria Lúcia Amarante de Andrade e Elisa Seixas de Souza. 
ROCHAS ORNAMENTAIS: EXPORTAÇÕES PROMISSORAS. BNDES: 2001. 
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chapas e espessores. Os teares utilizam sistemas de corte baseados no atrito úmido 

de barras de ferro e granalha com o bloco. 

 

Mais recentemente surgiram teares de maior nível tecnológico que 

utilizam fios diamantados para o corte de chapas, os quais apresentam investimento 

cerca de cinco vezes superior ao dos demais, porém geram chapas com ótimo nível 

de acabamento e qualidade. 

 

Na última etapa do processo referente ao beneficiamento final obtém-se 

uma série de produtos com áreas de aplicação diversas, conforme se pode observar 

no fluxograma a seguir. 
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Figura 1 – Etapas e principais produtos de rochas ornamentais 
Fonte: Abrirochas. Rochas Ornamentais para o Século XXI, 2001. 
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3. MERCADO DE ROCHAS ORNAMENTAIS 

 

  

3.1 Mercado Mundial 

 

O setor de rochas ornamentais e de revestimento vem evoluindo ao longo 

do tempo, se mostrando como um mercado promissor, podendo ser mensurado ao 

verificar-se que a produção mundial de suas matérias primas evoluiu de 1,8 milhões 

de toneladas/ano na década de 1920, para um patamar de 81,25 milhões de 

toneladas em 2004, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Evolução da produção mundial 
Principais Produtores Mundiais  

Países 
2001 2002 2003 2004 

1.000 t % 1.000 t % 1.000 t % 1.000 t % 
China 11.500 17,6 14.000 2,8 17.500 23,3 18.000 22,2 
Índia 6.000 9,2 6.500 9,6 8.500 11,3 9.500 11,7 
Itália 8.400 12,9 8.000 11,9 7.850 11,0 7.650 9,4 
Espanha 5.500 8,5 5.350 7,9 5.750 7,7 6.250 7,7 
Irã 4.000 6,2 4.250 6,3 4.850 6,5 5.250 6,5 
Turquia 2.250 3,5 2.500 3,7 3.250 4,3 4.200 5,2 
Brasil 2.500 3,8 2.750 4,1 3.200 4,3 4.000 4,9 
Egito 500 0,6 400 0,6 600 0,8 3.200 3,9 
Portugal 2.400 3,7 2.300 3,4 2.250 3,0 2.450 3,0 
EUA 1.850 2,8 2.000 3,0 2.250 3,0 2.300 2,8 
Grécia 1.600 2,5 1.500 2,2 1.450 1,9 1.400 1,7 
Outros 19.000 29,2 17.850 26,5 18.150 24,2 17.050 20,1 
Total 65.000 100,0 67.500 100,0 75.000 100,0 81.250 100,0 

Fonte: Montoni (2002, 2003, 2004, 2005), Simagran-Ce, 2006 
 

Podemos notar ainda na tabela 1 que o Brasil coloca-se na 70 posição no 

ranking dos principais produtores de rochas do mundo, sendo o 10 do ranking a 

China seguido da índia, Itália, Espanha, Irã, Turquia. 

 

Quanto às exportações o Brasil, em 2004, aparece como 20 maior 

exportador mundial de ardósia, ocupando a 30 posição entre exportadores de rochas 

silicáticas brutas, o 50 maior posto para rochas processadas especiais e o 90 nas 

rochas processadas simples, conforme tabela apresentada abaixo: 
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Tabela 2 – Posição brasileira no mercado internacional 

Produtos  2000 2001 2002 2002* 2003 2003* 2004 2004* 
Rochas Silicáticas Brutas 4O 4O 2O 4O 2O 2O 3O 3O 
Rochas Carbonáticas Brutas - - - - - - - - 
Rochas Processadas Especiais 8O 8O 7O 5O 6O 6O 5O 5O 
Rochas Processadas Simples 12O 10O 10O 10O 10O 10O 9O 9O 
Produtos de Ardósia 2O 2O 2O 2O 2O 2O 2O 2O 

Fonte: Montani (2005) e * Chiod Filho/Abrirochas  
 

Como podemos observar o Brasil coloca-se entre os grandes produtores e 

exportadores mundiais de rochas ornamentais e de revestimento como pode-se 

constatar através das tabelas dispostas acima e vem sofrendo evoluções no ranking 

mundial ao longo do tempo. 

 

3.2 Mercado Brasileiro  

 

3.2.1 Produção Brasileira 5 

 

O consumo interno aparente de rochas no Brasil é estimado em 50 

milhões m2/ano de rochas processadas simples e especiais, equivalentes a 25 kg 

per capita, que comparado ao consumo per capita mundial este número é bem 

superior, já que o mundial é aproximadamente entre 7 e 8 kg. 

 

Os maiores produtores de rochas ornamentais no Brasil são os estados 

do Espírito Santo, seguido por Minas Gerais, Bahia, Ceará (4º lugar) e Rio de 

Janeiro, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 PEITER, Carlos Cesar et al. Rochas Ornamentais no Século XXI: Bases para uma Política de 
Desenvolvimento Sustentado das Exportações Brasileiras. Rio de Janeiro: CETEM / ABRIROCHAS, 
2001 
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Gráfico 2 – Maiores produtores brasileiros de rochas ornamentais 
Fonte: ABRIROCHAS, 2006. 
 

O Brasil apresentou um crescimento na produção de 2002 para 2006, da 

ordem de 25,33%, sendo a maior produtora a região sudeste seguida da norte, 

nordeste, Sul e Centro-Oeste. O maior crescimento se deu no norte e nordeste com 

64,13% de crescimento, conforme gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 – Variação da produção brasileira de 2002 para 2006 
Fonte: (1) Chiod  Filho 2003 e (2) Chiod Filho 2007 - Abirochas 
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3.2.2 Estrutura da Cadeia Produtiva 6 

 

A cadeia produtiva do setor de rochas ornamentos é relativamente 

recente no Brasil, já que as atividades de lavra foram iniciadas na década de 1940, o 

beneficiamento industrial na década de 1970 e exportações na década de 1990. 

Atualmente o Brasil coloca-se entre os principais produtores no mercado mundial de 

rochas ornamentais, como podemos visualizar na seção anterior, mercado mundial. 

 

Estima-se a existência7 em 2005 de 12.000 empresas do setor atuantes 

no Brasil responsáveis pela geração de 130.000 empregos diretos e por um parque 

de beneficiamento com capacidade de serragem para 50 milhões de m2/ano de 

rochas processadas especiais, abrangendo quase 1.000 variedades comerciais 

derivadas de 1.600 frentes ativas de lavra. As transações comerciais nos mercados 

interno e externo movimentaram US$ 3,1 bilhões/ano em 2005. 

 

3.2.3 Exportações Brasileiras 

 

As exportações brasileiras de rochas ornamentais e de revestimento se 

mostraram crescentes de 2004 a 2006, como podemos constatar de acordo com os 

gráficos abaixo. Atingiram a marca de US$ 1 bilhão e 2,5 milhões de toneladas em 

2006, que frente a 2005, registrou-se variação positiva de 32,30% no faturamento e 

de 20,02% no volume físico comercializado, índices estes até ligeiramente 

superiores se comparados à variação de 31,45% em valor e de 17,23% em peso de 

2004 para 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 ABRIROCHAS, Informe No 30/2006, São Paulo-SP 
7 FILHO, Cid Chiod. Bases Para Formatação de Política Industrial do Setor de Rochas Ornamentais 
do Estado do Ceara. Fortaleza: SIMAGRAN, 2006 
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Gráfico 4 – Variação comparada da taxa de crescimento do valor das exportações brasileiras de 
rochas ornamentais – 2004 – 2006  
Fonte: ABRIROCHAS: Informe - 2007 

 

O faturamento mensal das exportações oscilou entre um valor mínimo de 

US$ 60,19 milhões (janeiro) e um valor máximo de US$ 106,7 milhões (julho), 

atingindo US$ 85,7 milhões no mês de dezembro. O volume físico mensal exportado 

oscilou, por sua vez, entre 140,8 mil t (fevereiro) e 286,2 mil t (julho), registrando-se 

221,0 mil t no mês de dezembro.  

 

 
Gráfico 5 – Faturamento mensal das exportações do setor de rochas ornamentais – 2004 – 2006  
Fonte: ABRIROCHAS 2007 
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Gráfico 6 – Exportações mensais do setor de rochas ornamentais – 2004 – 2006 
Fonte: ABRIROCHAS 2007 

 

Essas exportações de 2006 superaram assim em US$ 251,1 milhões e 

428,97 mil toneladas que foi comercializado em 2005, quase que duplicando o 

faturamento de 2004. 

 

 
Gráfico 7 – Exportações acumuladas do setor de rochas em 2004 – 2006  
Fonte: ABRIROCHAS 2007 

 



 29

O número de empresas exportadoras passou de 332 em 1997 para 731 

em 2006, um crescimento considerável já que este representou mais de 100%, 

conforme gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 8 – Evolução do número de empresas brasileiras exportadoras de rochas  
Fonte: ABRIROCHAS 2007 
 

Conforme tabela 3 a participação das exportações de rochas ornamentais, 

no total do faturamento das exportações brasileiras, evoluiu de 0,48% em 2001 para 

0,76% em 2006. Novamente, como se tem observado desde 2002, a taxa de 

incremento das exportações brasileiras de rochas em 2006 (+32,30%) foi superior ao 

crescimento do total das exportações brasileiras (+16,20%), conforme tabela 4. 

 

Tabela 3 – Variação anual comparada das exportações totais brasileiras e do setor de rochas 
ornamentais – 2001 – 2006  

PERÍODO 
EXPORTAÇÕES 

Total Brasil  Variação  Setor de Rochas  Variação  
US$ Milhões  % US$ Milhões  % 

2001 58.222,64 5,69 280,17 3,18 
2002 60.361,78 3,67 338,80 20,93 
2003 73.084,14 21,18 429,38 26,97 
2004 96.475,22 32,00 600,96 39,97 
2005 118.308,27 22,63 789,97 31,45 
2006 137.469,70 16,20 1.045,13 32,30 

Fonte: ABRIROCHAS 2007 
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Tabela 4 – Participação percentual das rochas ornamentais no total do faturamento das exportações 
brasileiras – 2001 – 2006 

 PERÍODO 
EXPORTAÇÕES 

Total Brasil ( A )  Setor de Rochas ( B )  Participação Percentual  
US$ Milhões  US$ Milhões  B / A 

2001 58.222,64 280,17 0,48 
2002 60.361,78 338,80 0,56 
2003 73.084,14 429,38 0,59 
2004 96.475,22 600,96 0,62 
2005 118.308,27 789,97 0,67 
2006 137.469,70 1.045,13 0,76 

Fonte: ABRIROCHAS 2007 

 

3.3 Mercado Cearense 

 

3.3.1 Produção de Rochas Ornamentais do Ceará 

 

O Ceará ocupa o 4o lugar na produção nacional ficando atrás do Espírito 

Santo, Minas Gerais e Bahia, respectivamente, com uma produção de 400.000 

toneladas, que representou 5,32% da produção total do País. 

 

 
Gráfico 9 – Produção brasileira  
Fonte: ABRIROCHAS, 2006. 
 

Segundo Fernandes (2004) o Ceará possui vantagens devido a sua 

biodiversidade de rochas ornamentais e de revestimento. As principais jazidas 

localizam-se na região noroeste do estado, correspondendo aproximadamente a 

85% do total extraído no estado. 
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A cadeia produtiva, de acordo com a pesquisa de Fernandes (2004), 

dispõe de uma estrutura de 11 indústrias de beneficiamento (serrarias) e 100 

marmorarias na região metropolitana de fortaleza, gerando aproximadamente 1850 

empregos diretos. 

 

3.3.2 Exportações e Importações de Rochas do Estado  do Ceará 

 

Conforme dados da tabela abaixo, a balança comercial de Rochas 

ornamentais manteve-se positiva de 1996 a 2005, com um crescimento nas 

exportações no mesmo período de aproximadamente 1251%. Se compararmos o 

valor exportado pelo Ceará ao total exportado pelo país em 2005, o Ceará obteve 

uma participação de 0,9%, que é maior do que os 0,3% obtidos em 1996. 

 

As importações também cresceram no período de 1996 a 2005, no 

entanto em velocidade menor, variando 130,14% no período.  

 

Tabela 5 – Balança Comercial Cearense – Setor de rochas ornamentais – 1996 a 2005 – Valores em 
US$ FOB 

ANO VALOR 
EXPORTADO 

VALOR 
IMPORTADO 

CORRENTE 
COMÉRCIO 

SALDO 
COMERCIAL 

1996 501.800 120.902 622.702 380.898 
1997 1.878.335 104.947 1.983.282 1.773.388 
1998 690.604 127.854 818.458 562.750 
1999 280.307 171.591 451.898 108.716 
2000 914.910 128.819 1.043.729 786.091 
2001 2.742.726 124.582 2.867.308 2.618.144 
2002 2.484.158 66.428 2.550.586 2.417.730 
2003 6.390.124 74.192 6.464.316 6.315.932 
2004 12.200.507 278.248 12.478.755 11.922.259 
2005 6.781.412 346.655 7.128.067 6.434.757 

Fonte: Secex/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC 
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Tabela 6 – Participação das exportações cearenses nas exportações brasileiras -  
1996 a 2005 – Valores em US$ FOB 

ANO 
EXPORTAÇÕES PART. CE/BR 

(%) CEARÁ BRASIL  
1996 501.800 157.321.636 0,3 
1997 1.878.335 198.435.308 0,9 
1998 690.604 210.809.041 0,3 
1999 280.307 232.765.854 0,1 
2000 914.910 271.766.854 0,3 
2001 2.742.726 280.172.461 1,0 
2002 2.484.158 338.802.485 0,7 
2003 6.390.124 429.337.785 1,5 
2004 12.200.507 600.963.330 2,0 
2005 6.781.412 789.969.949 0,9 

Fonte: Secex/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC 
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4. TEORIAS DE ESTRATÉGIA 

 

 

4.1 Definição de Estratégia 

 

A palavra estratégia, em grego, significa a qualidade e habilidade do 

general. Nos dicionários a palavra estratégia tem sempre em sua definição inicial 

alguma relação com situações políticas, guerras ou jogos. E por último, 

freqüentemente está ligada a dois ou mais competidores disputando o mesmo 

objetivo. 

 

Vejamos duas definições de estratégia encontradas em dicionários: 

 

Dicionário Houaiss:  

 

• A arte de coordenar a ação das forças militares, políticas, econômicas 

e morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da 

defesa de uma nação ou comunidade de nações. 

• Parte da arte militar que trata das operações e dos movimentos de um 

exército, até chegar, em condições vantajosas, à presença do inimigo. 

• Por extensão: arte de aplicar com eficácia os recursos de que se 

dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se 

desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos. 

 

Dicionário Aurélio: 

 

• Arte militar de planejar e executar movimentos e operações de tropas, 

navios e/ou aviões, visando a alcançar ou manter posições relativas e 

potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas sobre 

determinados objetivos. 

• Arte militar de escolher onde, quando e com quem travar um combate 

ou uma batalha. 
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• Por extensão: arte de aplicar os meios disponíveis com vista à 

consecução de objetivos específicos. 

• Por extensão: arte de explorar condições favoráveis com o fim de 

alcançar objetivos específicos. 

 

No mundo dos negócios também ocorrem disputas e neste contexto as 

definições de estratégia não deixam de manter os princípios básicos do âmbito 

militar: 

 

A estratégia pode ser definida como a determinação das metas e dos 
objetivos básicos a longo prazo de uma empresa, bem como a adoção de 
cursos de ação e alocação dos recursos necessários à consecução dessas 
metas. (ALFRED CHANDLER JR.). 

 

A estratégia corporativa é, em duas palavras, a vantagem competitiva. O 
único objetivo do planejamento estratégico é capacitar a empresa a ganhar, 
da maneira mais eficiente possível, uma margem sustentável sobre seus 
concorrentes. A estratégia corporativa, desse modo, significa uma tentativa 
de alterar o poder de uma empresa em relação aos seus concorrentes, da 
maneira mais eficaz. (KENICHI OHMAE). 

 

“Padrão de objetivos e principais políticas para alcançá-los, expressos de 

maneira a definir em que negócio a empresa está ou deverá estar e o tipo de 

empresa que é ou deverá ser.” (KENNETH ANDREWS). 

 

“É o padrão ou plano que integra as principais metas políticas e 

seqüenciais de ações de uma organização em um todo coerente.” (JAMES BRIAN 

QUINN). 

 

“A estratégia de uma corporação é o plano-mestre abrangente que 

estabelece como a organização alcançará a sua missão e seus objetivos.” (J. DAVID 

HUNGER & THOMAS L. WHEELEN). 

 

“A estratégia é uma busca deliberada por um plano de ação que 

desenvolverá uma vantagem competitiva para o negócio; é, também, a colocação 

desse plano em prática.” (HENDERSON). 
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Algumas idéias têm sido confundidas com o conceito de estratégia, o que 

torna necessária uma discussão sobre elas para que haja uma melhor compreensão. 

 

Para Porter (1996), diante da competição cada vez mais agressiva nos 

mercados em mudanças cada vez mais freqüentes, as empresas aprenderam a ser 

flexíveis para responder rapidamente à competição e às mudanças nos mercados. 

Na busca de ganhos em eficiência a disseminação das melhores práticas gerenciais 

foi ganhando importância cada vez maior. Contudo, isso tem levado as empresas a 

confundir eficiência operacional com estratégia. Para tanto, é necessário distingui-

las. 

 

Em primeiro lugar é necessário distinguir eficiência e eficácia para depois 

discutirmos eficiência operacional e estratégia. 

 

Eficiência é a relação entre as saídas (resultados) e as entradas 

(recursos) de um sistema ou processo. Maximizar a eficiência significa fazer algo da 

maneira correta e eficácia é a relação entre saídas (resultados) e as metas. 

Maximizá-la é escolher a coisa certa a ser feita. 

 

Podemos dizer que as empresas podem ser eficientes executando suas 

atividades de maneira semelhante entre si, mas, se todas as firmas de um mesmo 

setor operam de modo igual, estariam fazendo exatamente o mesmo, e a 

competição ocorreria por intermédio do preço de seus produtos ou serviços, e não 

pela sua vantagem de custo ou pela diferenciação em relação aos concorrentes. 

 

Todavia a eficiência seja pressuposto, ser eficiente na execução de uma 

seqüência de tarefas semelhantes às que o competidor executa não garante uma 

posição superior de longo prazo. A estratégia pressupõe que a empresa diferencie-

se nos processos e transmita para o cliente um tipo de valor único. Logo, para 

elaborar uma boa estratégia, e necessário dar valor ao cliente, por meio de um 

conjunto bem definido de atividades e pela existência de opções claras para lhe dar 

sustentabilidade. 
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4.2 Evolução da Estratégia 

 

4.2.1 Surgimento do Pensamento Estratégico 

 

Conforme Marly Monteiro de Carvalho e Fernando José Barbin Laurindo 

os primeiros textos que mostram pensamentos do que hoje chamamos estratégia 

remontam à antiguidade. Talvez o texto mais antigo que trata desse assunto seja “A 

arte da guerra”, escrito pelo chinês Sun Tzu no século IV a.C. Esse livro apareceu no 

ocidente no século XVlll, tornando-se bastante difundido no fim do século XX. Na 

época em que foi escrito, os vários feudos da China Vivian em guerra entre si, 

SunTzu percorria o país divulgando seus ensinamentos, como uma espécie de 

consultor (Hurst, 2001). A arte da guerra, trata de princípios de caráter geral, que 

auxiliariam um soberano a triunfar na guerra. Para Sun Tzu, a arte da guerra é 

governada por cinco fatores: 

 

• A Lei moral: o grau de dedicação e confiança do povo em relação ao 

seu governante. 

• O céu: as condições climáticas. 

• A terra: as condições de terreno e distâncias. 

• O chefe: representa as virtudes da sabedoria, sinceridade, 

benevolência, coragem e retidão. 

• O método e a disciplina: a correta disposição do exército, os 

suprimentos e o controle dos gastos. 

 

O livro enfatiza bastante a necessidade dos generais de conhecer bem a 

si e aos seus adversários, o que é resumido no pensamento: “Se você se conhece e 

conhece ao inimigo, não precisa temer o resultado de uma centena de combates”. 

Outro aspecto que ressalta é a importância de evitar os confrontos diretos, nos quais 

a força enfrenta a força. Pelo contrário, o que deve tentar é que o adversário não 

queira a luta: “O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem 

lutar”. Esta obra teve bastante influência no pensamento empresarial, sendo 

particularmente importante para os autores que buscam roteiros e declarações de 

princípios voltados à estratégia de negócios. Dentre esses autores, devem ser 
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ressaltados aqueles que deram origem à escola do posicionamento, que floresceu 

nos anos 1980, na qual Michael Porter é normalmente incluído. 

 

No século XVI, surge o pequeno príncipe de Nicolau Maquiavel que é 

uma espécie de manual da política. Maquiavel exaltava o governante que estava 

alerta, pronto para lutar de forma decidida: “Os príncipes perdem seus estados 

quando se dedicam mais as voluptuosidades do que as armas”. A audácia é também 

outra virtude exaltada em sua obra: “Sou de parecer de que é melhor ser ousado do 

que prudente”. 

 

Maquiavel influenciou não só a política, mas também a literatura de 

negócios, principalmente quando voltada a recomendações para atuação dos 

executivos. Essa visão é encontrada nos pensadores incluídos na escola do 

empreendedorismo que ressaltam o papel do principal executivo da empresa para a 

formulação da estratégia. 

 

No século XVlll, em meio à valorização do pensamento que norteava os 

ideais do iluminismo, surge a noção de estratégia, focalizando a questão militar. 

 

Sob influência do sucesso da explicação de fenômenos físicos por meio 

de princípios científicos, teóricos examinaram os sucessos militares com os mesmos 

critérios, tentando obter os princípios da estratégia. 

 

Esses teóricos foram influenciados através da historia de Frederico, o 

Grande da Prússia, que obteve sucesso com seus exércitos pequenos, mas muito 

bem treinados. Os estudiosos de então viam princípios matemáticos e geométricos 

nessas vitórias. 

 

No final do mesmo século os exércitos napoleônicos esmagaram os 

exércitos montados nos moldes prussianos, deixando desnorteados os teóricos que 

buscavam explicar o que tinha acontecido de forma a poderem criar novos 

princípios. 
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O triunfo da estratégia prática de Napoleão inspirou um novo campo de 

estudo na estratégia militar. Os dois estudos mais significativos de seu trabalho 

foram feitos por Carl von Clausewitz, um Prussiano com formação em filosofia, e 

Antoine-Henri Jomini, que foi um dos oficiais sob seu comando. 

 

Von Clausewitz interpretou os sucessos de Napoleão em sua própria 

época, o que teve maior repercussão no desenvolvimento do conceito de estratégia 

militar. Suas principais contribuições foram o seu entendimento sobre a relação entre 

teoria e prática e a sua visão da guerra como um processo dinâmico. As decisões 

devem ser tomadas rapidamente de acordo com as situações, que são 

essencialmente únicas; sendo, portanto, difícil prescrever ações previamente. 

Porém, o comandante que conhecer as experiências pregressas poderá usá-las, de 

forma racional ou mesmo intuitiva, para tomar decisões melhores e mais rápidas.  

 

Clausewitz categorizou a geometria como um fator insignificante na 

estratégia, acreditando ao invés disto no conceito Napoleônico da vitória através do 

confronto e destruição da força de oposição a qualquer custo. Contudo, ele também 

reconheceu que um conflito limitado poderia influenciar politicamente pela 

eliminação da oposição através de uma estratégia de atrito. 

 

Em contraste a Clausewitz, Antoine-Henri Jomini lidava principalmente 

com a estratégia operacional, inteligência e planejamento, a condução da 

campanha, e liderança ao invés da política. Ele propôs que a vitória poderia ser 

obtida pela ocupação do território do inimigo ao invés da destruição de suas armas. 

Tal que, considerações estratégicas foram proeminente em sua teoria da estratégia. 

Os dois princípios básicos da estratégia de Jomini era a concentração contra a 

fragmentação das forças do inimigo de uma única vez e atacar o objetivo mais 

decisivo. Para Jomini haveria princípios científicos para a estratégia militar que não 

só poderiam ser prescritos, mas deveriam ser seguidos. De Jomini considerava que 

os princípios da guerra seriam válidos sempre, independentemente da situação e da 

tecnologia empregada. Até início do século XX, suas idéias estiveram em voga nos 

meios militares. Mas com a primeira guerra mundial, a realidade dos sangrentos 

combates pôs por terra os seus “princípios imutáveis”. Pois, com a evolução das 
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armas passando de espadas e fuzis para metralhadoras, podemos dizer que a 

tecnologia afetou e muito a suposta validade de seus princípios. 

 

As idéias de estratégia militar foram transpostas para o mundo dos 

negócios na segunda metade do século XX, não sendo incomum o uso dos mesmos 

conceitos e dos mesmos termos. 

 

As linhas de pensamento dos autores previamente destacados, Von 

Clausewitz e Jomini, influenciaram o surgimento de correntes de pensamento 

estratégico voltadas para o mundo dos negócios, que genericamente, podem ser 

agrupadas de duas formas: descritivas e prescritivas. Variando entre duas idéias 

básicas, Mintzerg, Ahlstrand & Lampel (1999) identificaram dez diferentes correntes 

de pensamento estratégico empresarial, conforme tópico a seguir. 

 

4.2.2 Escolas do Pensamento Estratégico 

 

Conforme tópico anterior Mintzerg, Ahlstrand & Lampel (1999) 

classificaram dez diferentes escolas que, para eles, tanto significaram processos 

diferentes de fazer estratégias como diferentes partes de um mesmo processo. 

 

•  Escola do design: a estratégia como um processo de concepção, esta 

escola vê o processo de formação estratégica essencialmente como o 

ajuste entre pontos fortes e fracos internos e ameaças e oportunidades 

do meio externo. Foi o pensamento dominante nos anos 1960 e 

começo dos anos 1970. Entre os autores representativos dessa escola 

pode-se listar Philip Selznick, Alfred Chandler e Ken Andrews.  

 

•  Escola de Planejamento: a estratégia como um processo formal, 

desenvolvendo-se, concomitantemente, com a escola de design, 

surgiu, decaindo de importância a partir da década de 1980. Contudo, 

ainda hoje representa uma escola importante. 

 

•  Escola de Posicionamento: a estratégia como um processo analítico, 

esta escola predominou nos anos 1980, principalmente graças ao 
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trabalho de Michael Porter. Pode-se dizer que descende diretamente 

das idéias de estratégia militar de diversos autores (entre eles, 

SunTzu). Baseia-se na idéia de que a estratégia pode ser reduzida a 

algumas posições genéricas que podem ser identificadas através da 

análise da situação da indústria (indústria, aqui, tem o sentido de setor 

de atividades). Nessa visão, o estrategista é, sobretudo, um analista. 

 

•  Escola Empreendedora: a estratégia como um processo visionário. 

COMENTÁRIO: de fato, planejar ou raciocinar estrategicamente é 

fazer plano, e o plano nada mais é que a intenção de conquistar 

determinado objetivo, por sua vez outra intenção! Tudo não passa de 

intenções, visões. É no campo tático, pela decisão tática e conquista 

do objetivo, que essa visão transforma-se em realidade concreta. Mas 

no princípio, quando ainda no pensamento estratégico, estamos num 

processo totalmente visionário. Assim como a do design foca o 

processo no principal executivo da empresa. 

 

•  Escola Cognitiva: a estratégia como um processo mental, o surgimento 

desta escola se deu nos anos 1980 e seu desenvolvimento se dá até 

hoje, baseia-se na capacidade de compreender o processo mental das 

pessoas, na forma como a realidade é percebida. Mais recentemente o 

foco está em uma abordagem mais subjetiva, interpretativa ou 

construtivista do processo de construção da estratégia. 

 

•  Escola do Aprendizado: a estratégia é vista como um processo 

emergente, os estrategistas podem estar presentes em toda parte da 

empresa e a formulação e implementação da estratégia não podem 

ser separadas. Seu desenvolvimento ocorre em paralelo as outras 

escolas, de certa maneira assumindo uma posição de desafio à escola 

dominante em cada momento. 

 

•  Escola do Poder: a estratégia como um processo de negociação, 

enxerga o poder de forma micro sendo este disputado internamente 

nas empresas, em um processo de natureza política, envolvendo 
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negociação, persuasão e barganhas. Pelo lado macro vê a empresa 

como uma entidade que usa seu poder sobre os outros e que 

estabelece parcerias, joint ventures ou outros inter-relacionamentos 

para negociar estratégias coletivas que sejam de seu interesse. 

 

•  Escola Cultural: a estratégia como um processo coletivo, considera a 

estratégia como um processo social e que se baseia na cultura, 

tratando dos interesses comuns e da integração. Esta escola trata, na 

sua maior parte, da influência da cultura como inibidora de mudanças 

estratégicas coletivas que sejam de seu interesse. 

 

•  Escola Ambiental: a estratégia como um processo reativo, nesta 

escola busca-se o entendimento dos graus de liberdade da empresa 

para se movimentar dentro de seu ambiente, assim como quais as 

demandas deste meio ambiente. Incluem-se aqui a chamada Teoria da 

contingência (que estuda quais as respostas esperadas das empresas 

em determinadas condições ambientais) e Teoria Institucional (que 

estuda as pressões institucionais enfrentadas pelas organizações). 

 

•  Escola da Configuração: a estratégia como um processo de 

transformação, escola de pensamento estratégico em prática mais 

abrangente e interativa. Dois aspectos existentes nesta escola se 

completam mutuamente, um mais acadêmico e outro mais profissional, 

com nuances de consultoria. O primeiro aspecto entende a empresa 

como uma configuração para cada situação, integrando as diferentes 

visões de cada escola, todas passíveis de serem usadas, conforme o 

caso. O segundo aspecto, mais prescritivo, vê as mudanças como 

transformações dramáticas de um estado para outro. 

 

Além dessas escolas e abordagens, há outras correntes de pensamento 

estratégico que estão ganhando evidência, conforme Hurst (2001) enumera, e que 

focalizam a implementação em vez de formulação (ainda que a separação entre 

duas etapas seja mais de caráter didático do que, efetivamente, o que ocorre): 
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• Balanced scorecard (KAPLAN & NORTON, 1992, 1996 e 2000): Foca 

processos iterativos, disciplina e busca meios para que as empresas 

desenvolvam indicadores de desempenho que abranjam outros 

aspectos além do financeiro. 

 

• Administração por autocontrole (DRUCKER, 1974): considera que o 

objetivo final da administração é produzir uma comunidade 

autogovernada, o que requer trabalho produtivo, feedback para 

autocontrole e aprendizado contínuo. 

 

• Destruição criativa (FOSTER & KAPLAN, 2001): mostra que as 

empresas que duram ao longo do tempo têm desempenho inferior à 

média do mercado, derrubando a tese de que as empresas 

sobrevivem enquanto possuem um desempenho melhor do que o de 

suas concorrentes. Nessa visão, os maiores ganhos são obtidos pelas 

empresas que ingressam nas indústrias. Desta forma, as empresas 

precisam passar por um processo de destruição criativa para deixarem 

de ser meras seguidoras do desempenho médio do mercado. 

 

• Modelos de ruptura ou “disruptivos” (CHRISTENSEN & OVERDORF, 

2000): mostram a incapacidade das empresas de se auto-reinventar. 

Segundo esses autores, pequenos novos ingressantes em uma 

indústria destronam os antigos líderes com modelos de negócios de 

ruptura fundamentados em novas tecnologias que, por sua vez, 

implicam recursos, processos e valores que permitem explorá-las de 

maneira adequada. 

 

A ruptura está muito mais baseada nesses fatores do que nas novas 

tecnologias que, com freqüência, não são radicalmente inovadoras. 

 

Portanto, o pensamento estratégico continua sua evolução. 

 

 

 



 43

4.3 Análise Estrutural da Indústria 

 

Conforme Marly Monteiro de Carvalho e Fernando José Barbin Laurindo, 

o sucesso de uma estratégia competitiva reside em conhecer muito bem as regras e 

os outros jogadores, como em um jogo. No entanto, no ambiente competitivo real, as 

regras nem sempre são claras e mudam com muita velocidade, demandando 

respostas ágeis, o que dificulta, cada vez mais, o mapeamento dos movimentos dos 

principais jogadores. 

 

De forma a entender melhor as regras do jogo e direcionar as empresas a 

um posicionamento no mercado, Michael Porter na década de 1970, desenvolveu 

um modelo de análise do ambiente competitivo prevendo o mapeamento das cinco 

forças competitivas. Com esse sistema é possível fazer a relação qualitativa entre o 

potencial de lucratividade das organizações que participam de um determinado setor 

e as chamadas cinco forças competitivas. O modelo vem recebendo críticas ao 

longo do tempo, mas continua a ser utilizado extensivamente pelas organizações. 

 

Para uma boa análise da estrutura indústrial é necessário conhecer como 

atuam os principais jogadores e como se dá a guerra por ganhos de lucratividade. 

Para Porter, são cinco forças que concorrem em uma indústria. São elas: clientes, 

fornecedores, concorrentes diretos, novos entrantes e produtos substitutos. 

 

Ao longo do tempo, as cinco forças competitivas de Porter receberam 

variáveis adicionais ou foram rearranjadas. Dentre as contribuições e modificações 

pode-se apresentar a de Adam Brandenburger e Barry Nalebuf, da Universidade de 

Harvard, que destacaram o papel dos complementadores (sexta) como força 

significativa (Administração Estratégica). (SERRA et al.).  

 

Compreender essas cinco forças é fundamental para a formulação da 

estratégia competitiva de uma empresa. Pressões exercidas por essas forças são 

determinantes estruturais da competição e da lucratividade em uma indústria (Porter 

1979). Se observarmos a figura 2 na horizontal, temos a batalha por lucratividade na 

cadeia produtiva, ou seja, o poder de barganha de clientes e fornecedores. Na 
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vertical, observamos a relação entre os concorrentes, sejam os já estabelecidos, os 

entrantes em potencial, sejam os produtos substitutos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2 – Forças que dirigem a concorrência na indústria. 
Fonte: Porter (1986) 

 

Marly Monteiro de Carvalho e Fernando José Barbin Laurindo afirmam 

que é importante ressaltar que a indústria significa, aqui, um setor industrial, e não 

uma empresa isolada. 

 

Um setor industrial na sua estrutura depende da configuração dessas 

forças competitivas. Para uma intensidade maior de forças competitivas, menor o 

potencial de lucro. 

 

Conforme Serra (Administração Estratégica) uma parte da lucratividade 

das empresas deve-se aos seus desempenhos particulares diante da concorrência e 

a outra a aspectos próprios do setor de negócios em que ela está inserida. Por este 

motivo, é preciso que, ao traçar suas estratégias, as empresas analisem 
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cuidadosamente o peso dessa parte de sua lucratividade, que depende do 

desempenho do ramo de atividade a que ela pertence. 

 

Marly Monteiro de Carvalho e Fernando José Barbin Laurindo falam que 

quanto maior a intensidade das forças competitivas, menor o potencial de lucro. 

Imagine uma indústria onde a concorrência seja feroz, a taxa de retorno 

possivelmente será menor. Uma estrutura industrial na qual as cinco forças 

estiverem tão intensas, em seus limites, estaríamos próximos do modelo econômico 

de concorrência perfeita. 

 

No entanto, quando um setor possuir as cinco forças competitivas fracas, 

as barreiras de entrada para novos concorrentes são difíceis de transpor e não há 

produtos substitutos. O setor é o direcionador da cadeia produtiva, apresentando 

grande poder de barganha com os demais elos da cadeia, sejam clientes, sejam 

fornecedores. 

 

Ainda por Marly Monteiro de Carvalho e Fernando José Barbin Laurindo a 

análise permite identificar quais forças competitivas que mais incidem num setor 

industrial. É comum o destaque de uma força no ambiente competitivo industrial, e é 

nessa força que a estratégia competitiva deve estar focada. É possível, portanto, 

influenciar o ambiente competitivo de forma a assumir um posicionamento 

estratégico que permita neutralizá-lo, obtendo vantagens competitivas sustentáveis. 

 

O mapa da estrutura do setor é dinâmico, uma vez que a indústria pode 

sofrer modificações e, dependendo da magnitude do movimento competitivo de cada 

jogador, é possível alterar a configuração das cinco forças, com impacto na sua 

atividade. 

 

A seguir apresentaremos as cinco forças de Porter e a sexta força 

acrescida por Brandenburger e Nalebuf, mencionadas, mostrando os principais 

fatores que podem fazer com que elas sejam mais ou menos influentes. 

. 
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4.3.1 Ameaça de Novos Entrantes 

 

Novas firmas são atraídas para a indústria trazendo novos recursos para 

ganhar participação de mercado e consolidar sua posição. Estas firmas tendem a 

criar disputas de preço, podendo inflacionar os preços de matérias primas entre 

outras ações que agem como uma força redutora da rentabilidade. 

 

A decisão de entrar em um novo mercado depende das barreiras de 

entrada existentes, além da expectativa de reação das firmas dominantes. O 

potencial novo entrante calcula o investimento necessário para transpor as barreiras 

de entrada somados aos custos de combater a retaliação. Se este investimento 

ainda tiver um retorno aceitável, são grandes as chances do potencial novo entrante 

tomar a decisão de entrar no mercado. 

 

De acordo com Porter (1980), existem seis fontes principais de barreiras 

de entrada: 

 

Economias de Escala: São declínios no custo unitário do produto na 

proporção que o volume absoluto por período aumenta. Este tipo de economia é 

considerado uma barreira de entrada porque obriga o novo entrante a produzir em 

larga escala e com isso, demanda maiores investimentos ou produzir em pequena 

escala e ficar assim em desvantagem de custo. 

 

Diferenciação do Produto: É a força da marca da firma dominante, que 

gera lealdade no consumidor. Para atravessar esta barreira de entrada, o potencial 

novo entrante precisa fazer investimentos para quebrar este vínculo estabelecido 

com o cliente. Este esforço gera prejuízos iniciais devido à concentração inicial dos 

esforços de marketing. Além disso, são investimentos altamente arriscados, pois não 

têm nenhum valor residual se a tentativa de entrada der errado. 

 

Necessidades de Capital: Algumas indústrias demandam enormes 

quantidades de capital para competir. Isso pode acontecer na necessidade de 

crédito ao consumidor, investimento em pesquisa e desenvolvimento, investimentos 

em estoques, marketing, dentre outros. Embora as grandes companhias possuam 
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recursos financeiros para entrar em quase todas as indústrias, existem algumas 

como a indústria de mineração que limitam bastante a lista de potenciais novos 

entrantes. Mesmo que o capital esteja disponível no mercado financeiro, a taxa de 

risco cobrada para alavancar o capital vai se tornar uma vantagem para as firmas 

dominantes. 

 

Custos de Mudança: Uma barreira de entrada é criada pela presença de 

custos de mudança, ou seja, a mudança de um fornecedor para outro gera custos 

para o consumidor. Estes custos podem ser de treinamento no novo produto, custos 

de busca do novo produto, custos de se desfazer um relacionamento, custos de 

troca de um equipamento auxiliar, etc. Para superar esta barreira, o potencial novo 

entrante deverá incorrer em mais gastos, o que representa mais uma desvantagem 

em relação aos dominantes. 

 

Acesso aos Canais de Distribuição: O novo entrante terá um custo novo 

para formar sua base de distribuição. Sabendo que os canais existentes já estão 

sendo atendidos pelas firmas dominantes, o novo entrante terá que persuadir estes 

canais a trabalharem com o seu produto. Isso demanda gastos com descontos, 

verbas de cadastramento, compra de espaço e propaganda cooperada, por 

exemplo. Muitas vezes as firmas dominantes têm acordos de exclusividade ou 

outras formas de controle dos seus canais de venda, o que irá dificultar a formação 

da rede de distribuição do novo entrante. 

 

Desvantagens de Custo Independentes de Escala / Política 

Governamental: São vantagens de custos impossíveis de serem igualadas pelas 

entrantes potenciais, independente do seu tamanho e as economias de escala. As 

mais comuns são: Tecnologia patenteada; localização favorecida; subsídios oficiais; 

curva de aprendizado, acesso favorável às matérias-primas.  

 

4.3.2 Rivalidade entre as Empresas existentes 

 

A rivalidade acontece porque um ou mais concorrentes sentem-se 

pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua posição. Entre as firmas 

ela pode atuar como uma força redutora de lucratividade na indústria. Algumas 
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formas de concorrência, como as guerras de preços, são altamente instáveis e 

normalmente deixam a indústria como um todo em pior situação, pois atinge 

diretamente a rentabilidade das firmas. Por outro lado, as batalhas de publicidade 

podem expandir a demanda ou aumentar o nível de diferenciação do produto na 

indústria, com benefício para todas as firmas. 

 

Segundo Porter (1980), a rivalidade é conseqüência da interação de 

vários fatores estruturais. 

 

• Concentração na Indústria (número de concorrentes); 

• Crescimento Lento da Indústria; 

• Custos Fixos ou de Armazenamento Altos; 

• Ausência de Diferenciação ou Custos de Mudança; 

• Capacidade aumentada em grandes incrementos; 

• Concorrentes Divergentes; 

• Interesses Estratégicos; 

• Barreiras de Saída Elevadas. 

 

4.3.3 Ameaça de Produtos ou Serviços Substitutos 

 

Os substitutos reduzem a lucratividade a partir do momento em que fixam 

um teto de preço para os produtos oferecidos pelas firmas da indústria em questão. 

Se o preço ultrapassa este limite, os consumidores passam a consumir o substituto. 

Quanto maior a atratividade alternativa de preço-desempenho oferecida pelos 

produtos substitutos, mais firme será a pressão sobre os lucros da indústria. 

 

Segundo Porter (1980):  

 

Os produtos substitutos que exigem maior atenção são aqueles que (1) 
estão sujeitos a tendências de melhoramento do seu trade-off de preço-
desempenho com o produto da indústria, ou (2) são produzidos por 
indústrias com lucros altos. No último caso, muitas vezes os substitutos 
entram rapidamente em cena se algum desenvolvimento aumenta a 
concorrência em suas indústrias e ocasiona redução de preço ou 
aperfeiçoamento do desempenho. A análise destas tendências pode ser 
importante na decisão acerca de tentar suplantar estrategicamente um 
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substituto ou de planejar a estratégia considerando o substituto como uma 
força-chave inevitável. 

 

4.3.4 Poder de Negociação dos Compradores 

 

De acordo com Porter (1980) compradores quando competem em uma 

indústria forçam os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais 

serviços e jogando os concorrentes uns contra os outros, fazendo com que a 

rentabilidade seja penalizada. O poder dos grupos compradores na indústria 

depende de certas características em relação a situação no mercado e da 

importância relativa de suas compras em comparação com o total de seus negócios. 

Um grupo comprador é poderoso quando as afirmativas, abaixo, forem verdadeiras: 

 

• O grupo está concentrado ou adquire grandes volumes em relação às 

vendas do vendedor; 

• Os produtos adquiridos da indústria representam uma fração 

significativa de seus próprios custos ou compras; 

• Os produtos comprados da indústria são padronizados ou não 

diferenciados; 

• Enfrenta poucos custos de mudança; 

• Ele consegue lucros baixos; 

• Compradores que são uma ameaça concreta de integração para trás; 

• O produto da indústria não é importante para a qualidade dos produtos 

ou serviços do comprador; 

• O comprador tem total informação; 

 

4.3.5 Poder de Negociação dos Fornecedores 

 

Porter (1980) fala que os fornecedores podem ameaçar elevar os preços 

ou reduzir a qualidade dos bens e serviços fornecidos exercendo assim poder de 

negociação. Fornecedores poderosos podem conseqüentemente sugar a 

rentabilidade de uma indústria incapaz de repassar os aumentos de custos em seus 

próprios preços. 
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O poder dos fornecedores tende a tornar as forças dos compradores 

poderosas, só que em outro patamar da escala produtiva. Podemos citar que os 

fornecedores têm alto poder de negociação em indústrias com as seguintes 

características: 

 

• Compradores Fragmentados; 

• Não está obrigado a lutar com outros produtos substitutos na venda 

para indústria; 

• A indústria não é um cliente importante para o grupo fornecedor; 

• O produto dos fornecedores é um insumo importante para o negócio do 

comprador; 

• Os produtos do grupo fornecedores são diferenciados ou o grupo 

desenvolveu custos de mudança; 

• O grupo de fornecedores é uma ameaça concreta de integração para 

frente. 

 

4.3.6 Complementadores 

 

Os complementadores, sexta força acrescida por Brandenburger e 

Nalebuf, são entidades, empresas ou pessoas com os quais clientes fornecedores 

de uma determinada indústria transacionam, comprando, vendendo ou provendo 

algo que complemente sua atividade ou produto. Os complementadores podem 

influenciar na demanda e na oferta. (SERRA, et al. - Administração Estratégica). 

FORÇAS ELEMENTOS DETERMINANTES 

Ameaça de Novos 
Entrantes 

� Economia de Escala 
� Diferenciação de Produtos 
� Identidade de Marca 
� Custos de Mudanças 
� Exigências de Capital 
� Acesso à Distribuição 
� Política Governamental 
� Vantagens Absolutas de Custo  

� Curvas de Aprendizagem 
� Curvas de Experiência 
� Acesso aos Insumos 
� Tecnologias Patenteadas 

� Retaliação Esperada 
� Preço de Entrada Dissuasivo 

Rivalidade entre as 
Firmas 

� Crescimento da Indústria 
� Custos Fixos 
� Sobre-capacidade Intermitente 
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� Diferenciação entre Produtos 
� Identidade de Marca 
� Custos de Mudança 
� Concentração da Indústria 
� Complexidade Informacional 
� Diversidade de Concorrentes 
� Interesses Empresariais 
� Barreiras de Saída 

Ameaça de 
Produtos 

Substitutos 

� Preço-desempenho Relativo dos Produtos Substitutos vs. 
Concentração de Firmas 

� Custos de Mudança 
� Propensão do Comprador a trocar de Fornecedor 

Poder de 
Negociação dos 
Compradores 

� Produtos Substitutos 
� Concentração: Compradores vs. Indústria 
� Volume do Comprador 
� Custos de Mudança 
� Informação do Comprador 
� Ameaça de Integração Vertical 
� Sensibilidade ao Preço 
� Diferenciação dos Produtos 
� Identidade de Marca 
� Impacto sobre a Qualidade 
� Lucro dos Compradores 
� Incentivos aos Tomadores de Decisão 

Poder de 
Negociação dos 
Fornecedores 

� Diferenciação dos Insumos 
� Custos de Mudança 
� Presença de Insumos Substitutos 
� Concentração dos Fornecedores 
� Importância do Volume para o Fornecedor 
� Custo Relativo às ComprasTotais da Indústria 
� Impacto dos Insumos sobre Custo 
� Ameaça de Integração Vertical 

Quadro 1 – Determinantes da estrutura da indústria 
Fonte: Adaptação de Pinho (2000) 
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5. ESTUDO DA ESTRUTURA DE MERCADO DO SETOR MARMORIS TA DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA 

 

 

5.1  Introdução  

 

Com o intuído de adquirir conhecimento sobre o assunto estratégia 

empresarial e apreciar o mercado marmorista da região metropolitana de Fortaleza, 

definiu-se como objetivo principal a análise da estrutura industrial do setor 

marmorista da citada região. 

 

Para tanto, o estudo da estrutura da indústria marmorista se deu através 

da identificação das características estruturais que determinam o conjunto das forças 

competitivas segundo Michael Porter, apresentada na seção anterior, que trata da 

análise da estrutura da indústria, de forma a atender o objetivo principal da pesquisa. 

 

O estudo da estrutura de um setor é de grande valia já que na formulação 

de uma estratégia competitiva é importante relacionar uma empresa ao meio 

ambiente que ela está inserida. Embora o meio externo seja muito amplo, 

abrangendo tanto forças sociais como econômicas, o aspecto principal do meio 

ambiente da empresa é a indústria ou as indústrias concorrentes. 

 

Segundo Porter (1986) a estrutura industrial tem como forte influência nas 

regras competitivas do jogo, assim como das estratégias potencialmente disponíveis 

para a empresa. Forças externas à indústria são significativas principalmente em 

sentido relativo, uma vez que forças externas em geral afetam todas as empresas na 

indústria, o ponto básico encontra-se nas diferentes habilidades das empresas em 

lidar com elas. 

 

Definido o objetivo do trabalho, surgiu a questão da escolha da estratégia 

de pesquisa que apresentasse as maiores vantagens. A estratégia de pesquisa 

define o modo de coletar e sistematizar as evidências empíricas segundo uma 

determinada lógica. 
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Para a identificação das características estruturais foi elaborado um 

questionário, conforme apêndice I, em duas partes, sendo a primeira parte questões 

abertas, a fim de apresentar o perfil básico das empresas estudadas e a segunda 

parte com 44 questões fechadas divididas em seis blocos para atender ao objetivo 

principal e objetivos secundários, que será explicitado neste capítulo na 

apresentação da metodologia. 

 

Então, nesta seção são apresentados os aspectos metodológicos que 

foram utilizados nesta pesquisa e o resultado da pesquisa de campo realizada em 

25 empresas da região metropolitana de Fortaleza. 

 

5.2 Metodologia 

 

5.2.1 Tipo de Pesquisa 

 

A natureza da pesquisa realizada foi a qualitativa, do tipo exploratório, e, 

de acordo com Andrade (2003) a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

qualquer trabalho científico. A pesquisa exploratória se faz necessária em quase 

todos os tipos de pesquisa, pois é através do levantamento bibliográfico que ocorre 

a comparação com estudos existentes. 

 

Segundo Cervo e Bervian (2002) os estudos exploratórios não elaboram 

hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar 

mais informações sobre determinado estudo. 

 

O procedimento investigatório trata-se de uma pesquisa de campo 

aplicada em 25 indústrias do setor marmorista da Região Metropolitana de Fortaleza 

através de um questionário semi-estruturado que foi respondido pelos 

representantes das empresas participantes da pesquisa. O questionário foi 

elaborado em duas partes, sendo a primeira parte questões abertas, conforme 

apêndice I, e a segunda com 44 questões fechadas divididas em seis blocos. 

 

De acordo com Vergara (2000) pesquisa de campo é investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de 
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elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, 

testes e observação participante ou não. 

 

5.2.2 População e Amostra 

 

“Ao conjunto de entes portadores de, pelo menos, uma característica 

comum denominamos população estatística ou universo estatístico”. (CRESPO, 

1999, p.19). 

 

Para Richardson (1999, p.158), ‘’Cada unidade ou membro de uma 

população, ou universo, denomina-se elemento, e quando se toma certo número de 

elementos para averiguar algo sobre a população a que pertencem, fala-se de 

amostra’’. 

 

A pesquisa foi realizada com uma amostra aleatória de 25 empresas do 

setor marmorista da região metropolitana de Fortaleza e a população estudada 100 

empresas do setor. 

 

5.2.3 Período da Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada durante 12 meses, tendo início em 

Março de 2007 com a elaboração do questionário, e em seguida a pesquisa 

definitiva; durante os meses de Janeiro, fevereiro e março de 2008 o processo foi 

finalizado com a análise e tratamento dos dados coletados. 

 

5.2.4 Tipos e Fontes de Informação 

 

Para a pesquisa de campo a fonte de informação foi obtida através de 

questionário aplicado em 25 empresas do setor marmorista da região metropolitana 

de Fortaleza. 

 

Na pesquisa bibliográfica foram utilizados livros, publicações periódicas, 

impressos diversos, reuniões científicas, meios magnéticos e eletrônicos. 
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5.2.5 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Foi realizado um estudo da atual situação relacionada aos objetivos da 

presente pesquisa, através de questionário encaminhado as indústrias do setor 

marmorista da região Metropolitana de Fortaleza. O questionário trata-se de um 

método simples, rápido e objetivo de coleta de dados. 

 

A coleta de dados primários foi realizada através do questionário em 25 

indústrias do setor marmorista da região Metropolitana de Fortaleza e a coleta de 

dados secundários a partir de fontes bibliográficas de pesquisa. 

 

Foi escolhida a aplicação de questionário a fim de atingir um maior 

número de pessoas e opiniões simultâneas, obter respostas mais rápidas e precisas, 

maior liberdade nas respostas por razão do anonimato, e que materialmente seriam 

inacessíveis, uniformidade na avaliação, menor risco de distorção pela não influência 

do pesquisador. 

 

5.2.5.1 Elaboração e Aplicação do Questionário 

 

O questionário que se encontra no apêndice A, foi elaborado em três 

partes, sendo a primeira parte composta por uma apresentação com a finalidade de 

orientar o entrevistado sobre o que se trata, a que se destinam as informações e 

como serão utilizados os dados. A segunda parte tem a função de caracterizar a 

empresa e foi baseada em Castro Filho (2001). E a terceira parte é formada por um 

questionário composto de 44 afirmativas dispostas de acordo com a escala de Likert 

e são baseadas no marco teórico de Porter. 

 

A escala utilizada para avaliação da percepção das empresas marmorista 

da região metropolitana de Fortaleza, acerca da competitividade do setor e a 

presença das cinco forças competitivas de Porter, foi uma escala de Likert de 6 

pontos. De acordo com Pasquali (1999) a escala de Likert é utilizada para verificar o 

nível de concordância do sujeito em relação ao que é avaliado pelo item.  
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No caso deste trabalho, ocorreu a construção de uma escala de Likert da 

seguinte forma: foi atribuído 1 para não existência da concordância, importância ou 

conhecimento, 2 quando o grau de concordância, importância ou de conhecimento é 

muito baixo, 3 quando o grau de concordância, importância ou de conhecimento é 

baixo, 4 quando o grau de concordância, importância ou de conhecimento é médio, 

5 quando o grau de concordância, importância ou de conhecimento é alto, 6 quando 

o grau de concordância, importância ou de conhecimento é muito alto. 

 

Na elaboração das afirmativas foi utilizada a teoria de Porter (1986), que 

procura identificar as características estruturais básicas da indústria, que 

determinam as forças competitivas do setor. Porter (1986) classifica as cinco forças 

da seguinte forma: Barreiras de entrada, ameaça de substituição, poder de barganha 

dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre os 

concorrentes. Para tanto o questionário foi dividido em 6 blocos correspondentes as 

categorias, onde os blocos de 2 a 6, conforme demonstrado abaixo, medem a 

percepção das empresas quanto a existência das forças competitivas de Porter. 

 

O bloco 2 foi elaborado para analisar a percepção das empresas 

pesquisadas quanto a categoria barreiras de entrada no setor e correspondem as 

afirmativas 09 a 17 do questionário, conforme segue: 

 

AFIRMATIVAS  BARREIRAS DE ENTRADA  
09. A empresa busca de toda maneira 
impedir o surgimento de novas empresas 
no setor. 

Retaliação Esperada 

10. As políticas governamentais dificultam 
o aparecimento de novas empresas no 
setor. 

Política Governamental 

11. Para tomar decisões sobre as 
atividades de sua empresa, você leva em 
consideração o grau de dificuldade de 
surgirem outras empresas para concorrer 
no mesmo setor. 

Decisões Considerando a Entrada 
de Novas Empresas 

12. No setor de atuação de sua empresa 
existe uma forte identificação do cliente 
com a marca da empresa, existindo assim 
um sentimento de lealdade por parte dos 
clientes. 

Identidade da Marca 

13. A utilização da economia de escala na 
produção é um fator preponderante nas 
atividades das empresas do seu setor. 

Economias de Escala 

14. O capital requerido para que uma nova 
empresa se estabeleça no seu setor é 

Exigências de Capital 
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AFIRMATIVAS  BARREIRAS DE ENTRADA  
muito alto. 
15. No setor de atuação de sua empresa o 
cliente comprador tem custos adicionais 
quando deixa de comprar de uma empresa 
para comprar de outra. 

Custos de Mudança de Fornecedor 
por Parte do Cliente Comprador 

16. As empresas que atuam no setor 
possuem vantagens em custo de produção 
que afugentam novas empresas no setor. 

Vantagens de Custo 

17. Uma nova empresa que passa a atuar 
no mesmo setor da sua encontra 
dificuldades para conseguir canais de 
distribuição para os seus produtos. 

Acesso a Canais de Distribuição 

 

O bloco 3 foi elaborado para analisar a percepção das empresas 

pesquisadas quanto a categoria rivalidade entre concorrentes no setor e 

correspondem as afirmativas 18 a 26 do questionário, conforme segue: 

 

AFIRMATIVAS RIVALIDADE ENTRE 
CONCORRENTES 

18. Freqüentemente sua empresa se 
envolve em disputas acirradas de mercado 
com os concorrentes através de briga de 
preços, publicidade intensa ou outras 
atitudes de parte a parte. 

Existência de Rivalidade 

19. Ao tomar decisões para o 
desenvolvimento das atividades da sua 
empresa, você leva em consideração a 
rivalidade com os concorrentes do seu 
setor. 

Decisões Considerando a 
Rivalidade 

20. A sua empresa tem a percepção clara 
de que a concorrência no setor é numerosa 
e equilibrada. 

Concorrentes Bem Equilibrados 

21. O crescimento do setor marmorista no 
Ceará é lento.  

Crescimento Lento da Indústria 

22. O crescimento lento do setor 
marmorista aumenta a luta pelo mercado 
acirrando a concorrência 

Crescimento Lento da Indústria 

23. Os custos de manutenção de estoque 
no setor são elevados pressionando sua 
empresa a diminuir preços dos produtos 
acirrando a concorrência. 

Custos Fixos Altos 

24. Sua empresa é muito diferenciada das 
demais empresas do setor, com objetivos e 
estratégias muito diferentes. 

Grandes Interesses Estratégicos 

25. Os custos para uma empresa deixar de 
atuar no mercado são baixos, de maneira 
que as empresas mal sucedidas  
simplesmente se retiram do mercado não 
causando pressão de baixa de preços. 

Barreiras de Saída 

26. Sua empresa percebe claramente que 
existem concorrentes seus com origens, 
objetivos, e estratégias totalmente 
divergentes das de sua empresa. 

Concorrentes Divergentes 
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O bloco 4 foi elaborado para analisar a percepção das empresas 

pesquisadas quanto a categoria produtos substitutos no setor e correspondem as 

afirmativas 27 a 29 do questionário, conforme segue: 

 

AFIRMATIVAS PRESSÃO DOS PRODUTOS 
SUBSTITUTOS 

27. É perceptível que no setor de atuação 
de sua empresa existe ameaça de produtos 
substitutos, isto é, produtos alternativos 
que possam substituir os que sua empresa 
produz. 

Presença de Produtos Substitutos 

28. Na tomada de decisões quanto ao 
desenvolvimento das atividades da sua 
empresa é levado em consideração o fator 
produtos substitutos. 

Decisões Levando em 
Consideração Produtos Substitutos 

29. Sua empresa já desenvolveu pesquisas 
para identificar produtos substitutos aos 
que ela produz. 

Identificação de Substitutos 

 

O bloco 5 foi elaborado para analisar a percepção das empresas 

pesquisadas quanto a categoria poder de negociação dos compradores do setor, e 

correspondem as afirmativas 27 a 29 do questionário, conforme segue: 

 

AFIRMATIVAS PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS 
COMPRADORES 

30. A empresa tem consciência que o 
poder de negociação do seu comprador é 
grande a ponto de forçar uma baixa no 
preço dos produtos e uma exigência por 
melhor qualidade. 

Consciência do Poder de 
Negociação 

31. Ao planejar as atividades da sua 
empresa você leva em consideração o 
poder de negociação dos clientes 
compradores de seus produtos. 

Decisões Considerando o Poder de 
Negociação 

32. Grandes parcelas da produção da 
empresa são adquiridas por poucos 
compradores 

Concentração de Compradores na 
Indústria 

33. No setor de atuação de sua empresa é 
comum a existência de clientes 
compradores que efetuam compras em 
grande quantidade. 

Volume do Comprador  

34. O seu cliente comprador tem custos 
extras se resolver comprar de seu 
concorrente ao invés de sua empresa. 

Custos de Mudança 

35. O seu cliente comprador possui muitas 
informações sobre a demanda do seu 
produto, os preços praticados pelo 
mercado e até mesmo os da sua empresa, 
custos, etc; aumentando assim o poder de 
barganha deles. 

Informação do Comprador 

36. Sua empresa tem a percepção de que 
seus produtos são muito diferenciados dos 
produtos da concorrência, o que cria assim 

Diferenciação dos Produtos 
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AFIRMATIVAS PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS 
COMPRADORES 

alternativas ao cliente comprador. 
 

O bloco 5 foi elaborado, para analisar a percepção das empresas 

pesquisadas quanto a categoria poder de negociação dos compradores do setor e 

correspondem as afirmativas 27 a 29 do questionário, conforme segue: 

 

AFIRMATIVAS PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS 
FORNECEDORES 

37. Os fornecedores de sua empresa têm 
forte poder de negociação com a sua 
empresa 

O Poder de Negociação do 
Fornecedor 

38. Os fornecedores da sua empresa são 
concentrados em poucas companhias.  

Concentração dos Fornecedores 

39. Ao tomar decisões sobre as atividades 
da sua empresa você leva em 
consideração o poder de negociação dos 
seus fornecedores. 

Decisões Baseadas no Poder dos 
Fornecedores 

40. O setor marmorista é considerado um 
cliente importante da indústria fornecedora 
de insumos. 

Importância da Indústria para o 
Fornecedor 

41. Os fornecedores de insumos da sua 
empresa concorrem com produtos 
substitutos, isto é, sua empresa possui 
alternativas de compras de insumos. 

Presença de Insumos Substitutos 

42. Os produtos dos fornecedores 
habituais da sua empresa possuem 
características diferenciadas que dificultam 
sua procura por fornecedores alternativos, 
isto é, a concorrência entre seus 
fornecedores é baixa. 

Diferenciação dos Insumos 

43. Sua empresa possui uma política de 
qualificação de fornecedores. 

Promover Fontes Alternativas 
Qualificadas 

44. Existem fornecedores que são também 
seus concorrentes 

Integração Vertical 

 

O bloco 1 foi elaborado para verificar se as empresas pesquisadas 

analisam a competitividade do setor e corresponde as afirmativas 01 a 08 do 

questionário, conforme segue: 

1) A empresa desenvolve análises da competitividade do seu setor; 

2) A empresa possui uma boa identificação dos seus concorrentes 

diretos; 

3) Direciona suas atividades em um segmento determinado da indústria 

marmorista; 

4) A empresa atua em todos os segmentos da indústria marmorista; 
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5) Para decidir em que segmento atuar, a empresa analisa a concorrência 

existente em cada segmento; 

6) A empresa busca sempre analisar os objetivos de seus concorrentes 

para melhor se posicionar no mercado; 

7) A empresa procura identificar a estratégia corrente utilizada pelos 

concorrentes antes de determinar a sua estratégia; 

8) A empresa procura avaliar as capacidades, ou seja, os pontos fracos e 

fortes, dos seus concorrentes significativos como fator determinante de 

sua postura estratégica. 

 

5.2.6 Técnica de Análise e Sistemas Utilizados 

 

Foi utilizada na análise da pesquisa de campo a estatística descritiva 

através de freqüência relativa em percentual. Para armazenamento, apuração e 

tratamento dos dados foi utilizado o Excel Office 2000. 

 

Conforme Guedes et al. (2008), a estatística descritiva, cujo objetivo 

básico é o de sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo dessa 

forma que se tenha uma visão global da variação desses valores, organiza e 

descreve os dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas 

descritivas. 

 

Segundo Barbetta et al. (2004), as freqüências relativas em percentual 

são úteis ao se comparar tabelas ou pesquisas diferentes. Por exemplo, quando 

amostras (ou populações) têm números de elementos diferentes, a comparação 

através das freqüências absolutas pode resultar em afirmações errôneas enquanto 

que pelas freqüências relativas em percentual não, pois os percentuais totais são os 

mesmos. 

 

As unidades de registro foram as afirmativas constantes no questionário e 

foram analisadas através das categorias conforme quadro abaixo: 
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QUESTÕES CATEGORIAS FREQUÊNCIA RELATIVA %  

01 a 08 
Empresas analisam a competitividade 
do setor marmorista 

Existência de análise das empresas em 
relação a competitividade do setor 

09 a 17 Barreiras de entrada Existência de barreiras de entrada 
18 a 26 Rivalidade com os concorrentes Existência de rivalidade com concorrentes 
27 a 29 Ameaça de produtos substitutos Existência de produtos substitutos 

30 a 36 Poder de barganha dos compradores 
Existência de poder de barganha por parte 
dos compradores 

37 a 44 Poder de barganha dos fornecedores Existência de poder de barganha por parte 
dos fornecedores 

Quadro 2 – Categorias utilizadas para a análise 
Fonte: Elaboração da Autora 
 

5.3 Análise dos Resultados 

 

A partir das respostas em nível geral, a população objeto de estudo 

apresentou as características descritas logo abaixo; sendo que o primeiro ponto 

analisado diz respeito à caracterização das empresas, onde se obteve o seguinte 

resultado: 

 

5.3.1 Caracterização das Empresas 

 

5.3.1.1 Tempo de Constituição das Empresas 

 

Pode-se observar, conforme tabela 7, que 68% das empresas 

pesquisadas foram constituídas há no máximo dez anos, o que denota que na sua 

maioria as empresas pesquisadas são relativamente jovens, um dado que consta 

estar dentro da média da longevidade do país. E em segunda análise nota-se um 

outro fator também relevante, que é a quantidade de empresas existentes a mais de 

10 anos que aparece representando 32% das empresas pesquisadas, um alto índice 

para o setor, já que se trata de um setor relativamente jovem, como podemos 

observar na seção dois deste trabalho. 

Tabela 7 - Tempo de constituição das empresas pesquisadas 
Tempo de Constituição  N0 de empresas  % 

0 a 2 anos 5 20,00%
3 a 4 anos 2 8,00%
5 a 6 anos 1 4,00%
6 a 8 anos 6 24,00%
9 a 10 anos 3 12,00%
Mais de 10 anos 8 32,00%
Total 25 100,00%
Fonte: Elaboração da Autora 
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5.3.1.2 Número de Empregos Gerados 

 

Um dado bastante interessante apresentado na tabela 8 é que 84% das 

empresas pesquisadas disseram possuir até 21 funcionários e 16% delas 

encontram-se na faixa de até 99 funcionários, ou seja, o universo pesquisado trata-

se de micro e pequenas empresas, não sendo encontrada nenhuma média ou 

grande empresa no setor marmorista na região Metropolitana de Fortaleza, de 

acordo com a classificação do Sebrae/MS, que se observa à distribuição quanto ao 

tamanho, as empresas que possuem até 19 funcionários são microempresas e as 

que possuem de 20 a 99 são pequenas. 

 

Tabela 8 – Geração de empregos 
Empregos  No de empresas  % 

Até 19 pessoas 21 84,00%
De 20 a 99 pessoas 4 16,00%
De 100 a 499 pessoas 0 0,00%
500 ou mais pessoas 0 0,00%
Total 25 100,00%
Fonte: Elaboração da Autora 

 

5.3.2 Análise das Categorias 

 

A tabulação feita com o uso do Excel Office 2000 forneceu as freqüências 

relativas das afirmativas individualmente e nos seis blocos. Esses resultados 

serviram para a manipulação e análise das categorias e encontra-se no apêndice II 

deste trabalho. 

 

Para a manipulação e análise das categorias, foram utilizadas freqüências 

relativas medidas em percentual. Os dados serão apresentados através de gráfico, 

sendo um para cada afirmativa. 

 

Como as afirmativas foram divididas em 6 blocos sendo um para cada 

categoria, abaixo serão apresentadas as seis categorias, onde a primeira categoria 

representa as empresas que analisam a competitividade do setor e as seguintes à 

análise das cinco forças competitivas de Porter, dividida da seguinte forma: 



 63

Categorias barreiras de entrada, rivalidade com concorrentes, Ameaça de produtos 

substitutos. 

 

5.3.2.1 Categoria das Empresas que Analisam a Compe titividade do Setor 

 

Na análise desta categoria foram utilizadas as afirmativas de 01 a 08 que 

pertencem ao bloco 1 que são apresentadas abaixo, uma a uma através de gráficos 

construídos por meio de freqüência relativa percentual e sua tabulação encontra-se 

no apêndice II. 
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Gráfico 10 – A Empresa desenvolve análises da competitividade do seu setor   
Fonte: Pesquisa de campo, 2007 (Apêndice II) 

 

Pode ser observado através do gráfico 10 que somente 16% das 

empresas pesquisadas afirmaram em grau acima da média realizar análise da 

competitividade do setor. Este dado indica que as empresas na sua maioria não 

analisam a competitividade do setor e não consideram importante esta análise. 
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Gráfico 11 – A Empresa possui uma boa identificação dos seus concorrentes diretos  
Fonte: Pesquisa de campo, 2007 (Apêndice II) 

 

Variando na escala de médio a muito alto, 88% as empresas afirmaram 

possuir uma boa identificação dos seus concorrentes diretos, no entanto 

provavelmente identificam seus concorrentes baseados na percepção, sem o apoio 

de nenhuma ferramenta gerencial para detecção. 
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Gráfico 12 – Direcionamento das atividades da Empresa em um segmento determinado 
da indústria marmorista 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007 (Apêndice II) 

 

As empresas em uma escala variando de médio a muito alto disseram em 

uma freqüência de 68% direcionar suas atividades em um único segmento. Se 

excluirmos a escala concordância média, teremos que 44% afirmaram direcionar as 

atividades para um único segmento. 
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Gráfico 13 – A Empresa atua em todos os segmentos da Indústria Marmorista 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007 (Apêndice II) 

 

Esta afirmativa vem para confirmar a anterior, pois a afirmativa 03 é o 

inverso da 04, como para esta afirmativa a escala de alto a muito alto correspondeu 

a 36% e para afirmativa anterior foi de 44% na escala correspondente, podemos 

concluir que na sua maioria as empresas pesquisadas direcionam suas atividades 

para um determinado segmento. 
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Gráfico 14 – Para decidir em que segmento atuar, a Empresa analisa a concorrência 
existente em cada segmento 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007 (Apêndice II) 

 

De um modo geral, para decidir em que segmento atuar, as empresas 

analisam a concorrência existente em cada segmento, pois 56% afirmaram na 

escala de médio a muito alto analisar, no entanto lembramos que provavelmente 
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através da percepção já que de acordo com a afirmativa 01 não realizam pesquisas 

através de técnicas gerenciais. 
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Gráfico 15 – A Empresa busca analisar os objetivos de seus concorrentes para melhor 
se posicionar no mercado 
Fonte: Elaboração da Autora 
  

As marmorarias que participaram da pesquisa afirmaram analisar os 

objetivos de seus concorrentes para melhor se posicionar no mercado na escala de 

médio a muito alto num total de 72% e somente 8% afirmou não realizar analise em 

nenhuma. Podemos dizer que as empresas desse setor realizam análise antes de se 

posicionar apesar de somente fazer isto através de maneira perceptiva. 
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Gráfico 16 – A Empresa procura identificar a estratégia corrente utilizada pelos 
concorrentes antes de determinar a sua própria estratégia 
Fonte: Elaboração da Autora 
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Em 60% dos questionários respondidos as empresas afirmaram na escala 

de médio a muito alto procurar identificar a estratégia corrente utilizada pelos 

concorrentes antes de determinar sua estratégia, apesar de serem levados na sua 

grande maioria pela experiência. 
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Gráfico 17 – A Empresa avalia os pontos fracos e fortes de seus concorrentes 
significativos como fator determinante de sua postura estratégica 
Fonte: Elaboração da Autora 
 

Apesar de utilizarem a experiência conforme afirmativa 01, as empresas 

afirmaram em uma freqüência de 72% procurar avaliar as capacidades, ou seja, os 

pontos fracos e fortes, dos seus concorrentes significativos como fator determinante 

de sua postura estratégica. 

 

5.3.2.2 Barreiras de Entrada a Novas Empresas no Se tor 

 

A análise desta categoria foi processada através das afirmativas de 09 a 

17 do questionário, apêndice I, e podem ser visualizadas, abaixo, por meio de 

gráficos que foram elaborados baseados na escala de likert com 6 pontos e 

calculados por meio de freqüência relativa. 
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Gráfico 18 – A Empresa busca de toda maneira impedir o surgimento de novas 
empresas no setor 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Considerando que 56% das empresas afirmaram não impedir o 

surgimento de novas empresas no setor, conforme demonstrado através da escala 

não existe, e na escala não existe a existe em nível baixo, as afirmativas 

corresponderam a 72%, podemos concluir que possivelmente não existe retaliação 

prevista no setor. 

 

Para Porter (1986) existem condições que assinalam forte possibilidade 

de existência de retaliação à entrada, que são as seguintes: 

 

• Um passado de vigorosas retaliações aos entrantes; 

 

• Empresas estabelecidas com recursos substanciais para disputa, 

incluindo excedente de caixa e capacidade de contrair empréstimo não 

exercitado, um excesso adequado de capacidade de produção para 

satisfazer todas as necessidades futuras prováveis, ou um grande 

equilíbrio com canais de distribuição ou clientes; 

 

• Empresas estabelecidas com alto grau de comprometimento com a 

indústria e ativos altamente não-líquidos nela empregados; 
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• Crescimento lento da indústria, o que limita a capacidade da indústria 

de absorver uma nova empresa sem deprimir as vendas e o 

desempenho financeiro das empresas estabelecidas. 

 

Se compararmos os resultados da pesquisa com a teoria, acima, 

podemos observar que provavelmente somente 8% das empresas pesquisadas 

possuem estas características, já que afirmaram praticar retaliação em uma escala 

de alto a muito alto. 
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Gráfico 19 – As políticas governamentais dificultam o aparecimento de novas empresas 
no setor 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

De acordo com a pesquisa podemos observar que as maiores freqüências 

se mostraram nas escalas não existe, médio e alto, com percentuais 24, 36 e 16 

respectivamente, no restante das escalas aparecem com 8% cada. Como as 

afirmativas foram bem distribuídas com exceção das afirmativas em nível médio 

podemos dizer que as políticas governamentais não aparecem como uma barreira 

de entrada no setor com grande intensidade. 
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Gráfico 20 – Para tomar decisões sobre as atividades de sua Empresa, você leva em 
consideração o grau de dificuldade de surgirem outras empresas para concorrer no 
mesmo setor 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Das empresas pesquisadas 52% afirmaram, de acordo com a escala de 

Likert com variação de médio a muito alto, que tomam decisões levando em 

consideração o grau de dificuldade de surgirem outras empresas. 
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Gráfico 21 – No setor de atuação de sua Empresa existe uma forte identificação do 
cliente com a marca da Empresa, existindo assim um sentimento de lealdade por parte 
dos clientes  
Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Se tomarmos a escala apresentada no gráfico 21 variando de médio a 

muito alto, podemos constatar que 80% das empresas pesquisadas afirmaram a 

existência de identidade do cliente com a marca. 
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A lealdade do cliente com a marca, segundo Porter (2006), cria uma 

barreira à entrada forçando os entrantes a efetuar despesas pesadas para superar 

os vínculos estabelecidos com os clientes. Este esforço em geral acarreta prejuízos 

iniciais e, com freqüência, dura um longo período de tempo. 
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Gráfico 22 – A utilização da economia de escala na produção é um fator preponderante 
nas atividades das empresas do seu setor 
Fonte: Elaboração da Autora  
 

Nesta afirmativa 64% das empresas disseram em uma escala de médio a 

muito que nesta atividade o fator economia de escala na produção é um fator 

preponderante. 

 

E como de acordo com Porter (1986) economias de escala detêm a 

entrada forçando a empresa a ingressar em larga escala e arriscar-se a uma 

desvantagem de custo, podemos dizer que esta categoria é uma barreira de entrada 

neste setor, desestimulando assim novos entrantes. 
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Gráfico 23 – O capital requerido para que uma nova empresa se estabeleça no seu setor 
é muito alto 
Fonte:  Elaboração da Autora 

 

O capital requerido para abrir uma nova empresa no setor é muito alto já 

que, 80% das empresas concordaram com a afirmativa em uma escala variando de 

médio a muito alto e nenhuma afirmou não existir a necessidade de capital muito 

alto. Com isso podemos afirmar que esta afirmativa representa uma barreira 

significativa. 
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Gráfico 24 – No setor de atuação de sua Empresa o cliente comprador tem custos 
adicionais quando deixa de comprar de uma empresa para comprar de outra 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Em um total de 64% de freqüência com uma escala variando de médio a 

muito alto as empresas afirmaram que o cliente comprador possui custos de 

mudança quando deixa de comprar em uma e passa para outra, representando 

assim uma barreira de entrada ao setor. 
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Gráfico 25 – As Empresas que Atuam no Setor Possuem Vantagens em Custo de 
Produção que Afugentam Novas Empresas no Setor 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

As marmorarias pesquisadas afirmaram em um nível 56%, variando em 

uma escala de médio a muito alto, existir a presença de custos que afugentam novas 

empresas entrarem no setor. Logo, podemos dizer que a maioria das empresas do 

setor concorda que esta afirmativa representa uma barreira de entrada. 

 

De acordo com Porter (1986) as vantagens em custo mais críticas são: 

Tecnologia patenteada do produto, acesso favorável a matérias-primas, localizações 

favoráveis, subsídios oficiais e curva de aprendizagem. 
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Gráfico 26 – Uma Nova Empresa que Passa a Atuar no Mesmo Setor da sua Encontra 
Dificuldades para Conseguir Canais de Distribuição para os seus Produtos 
Fonte: Elaboração da Autora 
 

Os canais de distribuição foram considerados barreira de entrada no setor 

por 56% das empresas variando em uma escala de médio a muito alto. Quanto mais 
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limitados os canais de distribuição para um produto e quanto maior o controle dos 

concorrentes existentes sobre eles, mais difícil será a entrada na indústria 

(PORTER, 2006). 

 

5.3.2.3 Rivalidade com os Concorrentes 

 

Para analisar a categoria rivalidade com os concorrentes como 

movimento estratégico do setor, fez-se o processamento das perguntas de 18 a 26, 

e os dados estão dispostos em gráficos que medem a freqüência em percentual de 

acordo com a escala de Likert com 6 pontos. 

 

MUITO ALTO
16%

ALTO
20%

MÉDIO
36%

BAIXO
8%

MUITO BAIXO
8%

NÃO EXISTE
12%

 
Gráfico 27 – Frequentemente sua Empresa se envolve em disputas acirradas de 
mercado com os concorrentes através de briga de preços, publicidade intensa ou outras 
atitudes de parte a parte 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Os resultados sugerem que as empresas enfrentam disputas acirradas de 

mercado com concorrentes, já que 72% afirmaram em uma escala variando de 

médio a muito alto. 
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Gráfico 28 – Ao tomar decisões para o desenvolvimento das atividades da sua Empresa 
você leva em consideração a rivalidade com os concorrentes do seu setor 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Na análise desta afirmativa pode-se notar através do gráfico 28 que 64% 

das empresas concordaram com ela variando de uma escala de médio a muito alto. 

E 16% chegaram a afirmar não tomam decisões baseados na rivalidade com os 

concorrentes assinalando na escala a opção não existe. 
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Gráfico 29 – A sua Empresa tem a percepção clara de que a concorrência no setor é 
numerosa e equilibrada 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

A concorrência foi considerada como numerosa e equilibrada por 84% das 

empresas em uma escala variando de médio a muito alto e 28% afirmaram ser muito 

alta, o que sinaliza que o setor é bem equilibrado em relação à concorrência. 
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Gráfico 30 – O crescimento do setor marmorista no Ceará é lento 
Fonte: Elaboração da Autora 

 
Observando a escala para esta afirmativa variando de médio a muito alto, 

podemos observar que 64% concordaram que o crescimento da indústria é lento. 

Quando o crescimento é lento pode ocorrer o acirramento da concorrência. Na 

próxima afirmativa veremos o que as empresas disseram quanto a isso, pois a 

próxima vem para confirmar esta. 
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Gráfico 31 – O crescimento lento do setor marmorista aumenta a luta pelo mercado 
acirrando a concorrência 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Nesta afirmativa o consenso foi ainda maior, pois 84% em uma escala 

variando de médio a muito alto disseram que o crescimento lento acirra a 

concorrência, o que confirma a anterior.  

 



 77

MUITO ALTO
20%

ALTO
24%

MÉDIO
36%

BAIXO
12%

MUITO BAIXO
4%

NÃO EXISTE
4%

 
Gráfico 32 – Os custos de manutenção de estoque no setor são elevados pressionando 
sua Empresa a diminuir preços dos produtos acirrando a concorrência 
Fonte: 

 

Esta afirmativa continua por seguir a tendência das anteriores, mostrando 

que a rivalidade esta presente no mercado, pois 80% das empresas concordaram 

que os custos de manutenção de estoques são muito altos acirrando a concorrência. 
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Gráfico 33 – Sua Empresa é muito diferenciada das demais empresas do setor, com 
objetivos e estratégias muito diferentes 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Somente 20% discordam ou concordam, em nível muito baixo e baixo de 

acordo com a escala, com esta afirmativa e 72% confirmam possuir objetivos e 

estratégias muito diferentes em uma escala variando de médio a alto e 8 % 

afirmaram em nível muito alto. 
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Gráfico 34 – Os custos para uma empresa deixar de atuar no mercado são baixos, de 
maneira que as empresas malsucedidas simplesmente se retiram do mercado não 
causando pressão de baixa de preços 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

As empresas confirmaram em 60%, em uma escala variando de médio a 

muito alto, que os custos são baixos para deixar o mercado não causando pressão 

de baixa de preços, esta afirmativa se apresentou de maneira contrária mostrando 

este fator não ser relevante quanto à causa da rivalidade no setor. 
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Gráfico 35 – Sua Empresa percebe claramente que existem concorrentes seus como 
origens, objetivos e estratégias totalmente divergentes das de sua Empresa 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Para esta afirmativa em uma escala variando de médio a muito alto, 84% 

das empresas confirmaram concordar e somente 4 % afirmou não concordar, sendo 

assim esta afirmativa um forte indício da existência de rivalidade no setor. 
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5.3.2.4 Ameaça de Produtos Substitutos 

 

Para o processamento e análise da categoria ameaça de produtos 

substitutos foram utilizadas as respostas de 27 a 29, sendo apresentada por meio de 

gráfico em 6 escalas variando de não existe concordância a existe muita 

concordância. 
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Gráfico 36 – É perceptível que no setor de atuação de sua Empresa existe ameaça de 
produtos substitutos, isto é, produtos alternativos que possam substituir os que sua 
Empresa produz 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Neste setor existe a presença de produtos substitutos já que 72%, 

conforme escala variando de médio a muito alto, afirmaram concordar que produtos 

substitutos ameaçam o setor. 
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Gráfico 37 – Na tomada de decisões quanto ao desenvolvimento das atividades da sua 
Empresa é levado em consideração o fator produtos substitutos 
Fonte: 
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Apesar de que maioria afirmou possuir produtos substitutos, 

possivelmente eles não estão sendo ameaçados pelos substitutos, pois não tomam 

suas decisões baseados neste tipo de concorrência, já que o grau de concordância 

variando de médio a muito alto ficou abaixo de 50%. 
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Gráfico 38 – Sua Empresa já desenvolveu pesquisas para identificar produtos substitutos 
aos que ela produz 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

As empresas do setor não realizam pesquisas para identificar produtos 

substitutos, pois 56% confirmaram a não existência optando pelo item não existe da 

escala e somente 20% afirmaram realizar pesquisas de acordo com a escala 

variando de médio a muito alto. 

 

5.3.2.5 Poder de Barganha dos Compradores 

 

Para analisar a força competitiva poder de barganha dos compradores 

foram processadas as respostas de 30 a 36, para apresentação foram construídos 

gráficos baseados em freqüências relativas distribuídos conforme escala de 6 pontos 

descrita na metodologia. 
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Gráfico 39 – A Empresa tem consciência que o poder de negociação do seu comprador é 
grande a ponto de forçar uma baixa no preço dos produtos e uma exigência por melhor 
qualidade 
Fonte: 
 

De acordo com os dados coletados 84% das empresas na escala 

variando de médio a muito alto afirmaram ter consciência que o poder de negociação 

do seu cliente é grande a ponto de forçar a baixa do preço. 

 

MUITO ALTO
28% ALTO

40%

MÉDIO
20%

BAIXO
0%

MUITO BAIXO
8%

NÃO EXISTE
4%

 
Gráfico 40 – Ao planejar as atividades de sua Empresa você leva em consideração o 
poder de negociação dos clientes compradores de seus produtos 
Fonte:  Elaboração da Autora 

 

De acordo com o gráfico 40, 88% das empresas afirmaram, em uma 

escala variando de médio a muito alto que ao planejar as atividades da sua empresa 

levam em consideração o poder de negociação dos clientes compradores de seus 

produtos. 
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Gráfico 41 – Grandes parcelas da produção da empresa são adquiridas por poucos 
compradores 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Para esta afirmativa 52% das empresas consideraram, na escala de 

médio a muito alto, que grandes parcelas da produção são adquiridas por poucos 

compradores, o que não significa uma grande intensidade de impacto no poder de 

negociação comprador neste setor, se comparada à afirmativa anterior. 
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Gráfico 42 – No setor de atuação de sua Empresa é comum a existência de clientes 
compradores que efetuam compras em grande quantidade 
Fonte: 

 

Neste setor pode-se considerar que 60% dos compradores efetuam 

compras em grandes quantidades nas empresas pesquisadas, conforme gráfico 42, 

variando na escala de médio a muito alto. 
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Gráfico 43 – O seu cliente comprador tem custos extras se resolver comprar de seu 
concorrente ao invés de sua Empresa 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Para este item da categoria poder de barganha dos compradores 68% 

das marmorarias, que participaram desta pesquisa, afirmaram em uma escala 

variando de médio a muito alto concordar com a existência do mesmo. 
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Gráfico 44 – O cliente comprador possui muitas inf. sobre a demanda do seu produto, os 
preços praticados pelo mercado e até mesmo os da sua Empresa, custos, etc. 
aumentando assim o poder de barganha deles 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

A existência do poder de negociação do cliente comprador nesta 

afirmativa foi confirmada por 76% das empresas do setor, variando na escala de 

médio a muito alto. 
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Gráfico 45 – Sua Empresa tem a percepção de que seus produtos são muito 
diferenciados dos produtos da concorrência, o que cria assim alternativas ao cliente 
comprador 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

A maioria das marmorarias pesquisadas possui a percepção de que seus 

produtos são diferenciados dos da concorrência, criando assim alternativas ao 

cliente comprador. Esta informação pode ser constatada através do gráfico 45 na 

escala que vai de médio a muito alto em freqüência de 68%. 

 

5.3.2.6 Poder de Negociação dos Fornecedores 

 

Os questionamentos de 37 a 44, que fazem parte do bloco 6, foram 

processados para analisar esta categoria através da escala de Likert apresentada na 

metodologia desta pesquisa, e estão dispostos, abaixo, em gráficos com suas 

devidas descrições. 
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Gráfico 46 – Os fornecedores de sua Empresa têm forte poder de negociação com a sua 
Empresa 
Fonte: Elaboração da Autora 
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Os fornecedores do setor em questão apresentam forte poder de 

negociação, de acordo com as empresas marmoristas pesquisadas, pois 76% 

afirmaram concordar com a questão na escala variando de médio a muito alto. 
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Gráfico 47 – Os fornecedores da sua Empresa são concentrados em poucas companhias 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Das empresas que participaram da pesquisa 68% afirmaram concordar 

que os fornecedores de sua empresa são concentrados em poucas companhias, 

variando na escala de médio a muito alto e outro dado importante é que nenhuma 

afirmou não concordar, isto é, marcar na escala não existe. 
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Gráfico 48 – Ao tomar decisões sobre as atividades da sua Empresa você leva em 
consideração o poder de negociação dos seus fornecedores 
Fonte: Elaboração da Autora 
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Nesta pesquisa 76% das empresas afirmaram que ao tomar decisões 

sobre as atividades da sua empresa levam em consideração o poder de negociação 

dos fornecedores, conforme escala de médio a alto apresentada no gráfico 48. 
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Gráfico 49 – O setor marmorista é considerado um cliente importante da indústria 
fornecedora de insumos 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

De forma quase unânime as marmorarias pesquisadas afirmaram que são 

considerados clientes importantes para seus fornecedores, pois 92% concordaram 

com a questão do gráfico 49, variando na escala de médio a muito alto. 
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Gráfico 50 – Os fornecedores de insumos da sua Empresa concorrem com produtos 
substitutos, isto é, sua Empresa possui alternativas de compras de insumos 
Fonte: Elaboração da Autora 
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As empresas afirmaram que possuem alternativas de produtos substitutos 

num total de 56% variando na escala de médio a muito alto, podemos dizer que de 

modo que esta afirmativa não tem grande intensidade nesta categoria. 
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Gráfico 51 – Os produtos dos fornecedores habituais da sua Empresa possuem 
características diferenciadas que dificultam sua procura por fornecedores alternativos, 
isto é, a concorrência entre seus fornecedores é baixa 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

A concorrência entre os fornecedores foi considerada baixa, já que 

somente 40% dos entrevistados concordaram com a afirmativa, em uma variação na 

escala de médio a muito alto. 
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Gráfico 52 – Sua Empresa possui uma política de qualificação de fornecedores 
Fonte: Elaboração da Autora 
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As empresas disseram, em um total de 56%, possuírem qualificação de 

fornecedores, conforme gráfico acima, aparecendo distribuídos na escala de médio a 

muito alto. 
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Gráfico 53 – Existe fornecedores que são também seus concorrentes 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Para esta afirmativa 64% das empresas pesquisadas disseram possuir 

concorrentes que são também seus fornecedores, variando na escala de médio a 

muito alto, o que indica a possível presença de integração vertical. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa teve como objetivo verificar a estrutura competitiva do setor 

marmorista na Região Metropolitana de Fortaleza. Trata-se, portanto, de um estudo 

sobre estratégia empresarial e a competitividade de um setor. 

 

Para introduzir o tema foram demonstrados o perfil das principais rochas 

ornamentais, os panoramas setoriais mundial, nacional e estadual, a abordagem 

referente a aspectos históricos, acadêmico, as diversas escolas e a teoria das cinco 

forças de Michael Porter. A indústria marmorista foi destacada, tanto no âmbito 

mundial, como nacional e no Estado do Ceará, com a apresentação dos números 

disponíveis.  

 

Para atingir os objetivos, todos devidamente citados no início do trabalho, 

foi formulado um questionário dividido em seis blocos contendo afirmativas. Os 

resultados são mostrados a seguir: 

 

O primeiro bloco do trabalho que tratou de verificar se as marmorarias da 

região Metropolitana de Fortaleza possuem percepção e analisam a competitividade 

do setor, mostrou que as empresas analisam a competitividade do setor, no entanto 

possivelmente baseados na sua experiência, sem nenhum apoio de ferramentas 

gerenciais para essa detecção, pois somente 36% responderam desenvolver 

análises da competitividade. 

 

Do segundo bloco em diante foram analisadas as cinco forças de Porter. 

O segundo investigou a presença de barreiras de entrada nas empresas da indústria 

em questão. As respostas mostraram um ambiente com barreiras de entrada, pois 

60% das respostas de um modo geral foram no mínimo medianas. Observou-se que 

as principais barreiras são a lealdade do cliente à marca e o alto capital para iniciar 

uma nova empresa. A primeira obriga os candidatos que participam e ou querem 

participar despender grandes somas para quebrar a hegemonia da marca dominante 

e no caso da segunda que se refere ao capital necessário podemos colocar que se 
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em um setor for necessário aplicar muitos recursos, independente de onde o 

dinheiro será aplicado, isso dificulta a entrada dos possíveis candidatos. 

 

O terceiro bloco constatou a presença ou não de rivalidade entre a 

concorrência do setor marmorista da região metropolitana, chegando à conclusão de 

que as empresas enfrentam disputas de mercado com concorrentes, já que 74,67% 

responderam as afirmativas estarem na média ou acima da média. A análise aponta 

que as empresas enfrentam rivalidade no mercado, pois 84% afirmaram de forma 

mediana a muito alta que a concorrência é grande e equilibrada, o crescimento lento 

acirra a concorrência e que a concorrência apresenta estratégias diferentes e as 

empresas de forma mediana participam de disputas de mercado. 

 

A diferenciação da empresa em relação à concorrência e a pressão sobre 

preços ocasionada pelo crescimento lento são fortes fatores de rivalidade, temos 

ainda que os empresários deste setor na sua maioria tomam decisões considerando 

a rivalidade, o crescimento lento da indústria e os custos baixos para sair do setor 

também são fatores que aumentam a rivalidade do setor. 

 

No quarto bloco contatou-se que apesar da maioria ter afirmado existir 

produtos substitutos, possivelmente eles não estão sendo ameaçados pelos 

substitutos, pois não tomam suas decisões baseadas neste tipo de concorrência e 

não realizam pesquisas voltadas para produtos substitutos. 

 

De acordo com as respostas do quinto bloco indicaram que o poder de 

negociação do comprador de forma geral é uma força a ser considerada. Como as 

empresas percebem esse poder, procuram planejar suas ações considerando essa 

força competitiva. As respostas sugerem ainda que a troca de fornecedor é onerosa 

para o comprador, o que favorece a indústria. As afirmativas na sua maioria mostram 

que o cliente comprador possui informações sobre o produto aumentando assim o 

poder de barganha dos compradores. As empresas demonstraram ter consciência 

que o poder de negociação do cliente é grande forçando a baixa dos preços, a fim 

de reduzir este impacto as empresa procuram diversificar os produtos e não foi 

constatada a existência de compradores de grandes volumes. 
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No último bloco foi analisado o poder de negociação dos fornecedores, as 

respostas mostraram que, apesar dos fornecedores não concorrerem com produtos 

substitutos, não existe grandes dificuldades em conseguir fornecedores alternativos, 

o que aponta uma possível existência de equilíbrio da concorrência entre os 

fornecedores da indústria. Os fornecedores foram considerados fortes em relação ao 

poder de negociação, apesar da indústria marmorista ser considerada como 

importante cliente para seus fornecedores. Na sua maioria não apresentam política 

de qualificação de fornecedores e demonstraram levar em consideração o poder de 

negociação para a tomada de decisões. A quantidade de fornecedores que 

concorrem com seus clientes apresentou-se de forma moderada. De uma forma 

mediana as respostas indicaram que o poder de negociação dos fornecedores é 

alto. 

 

Como podemos observar através dos dados bibliográficos o setor de 

rochas ornamentais como um todo vem crescendo anualmente em percentuais 

expressivos e mostra também ser um setor competitivo a nível mundial. O mesmo 

constatou-se através da pesquisa de campo, pois o setor na região Metropolitana de 

Fortaleza se apresentou como sendo competitivo, então para uma empresa atuar 

neste setor necessita buscar algumas competências mínimas, tais como: Relação 

afetiva, preço, disponibilidade de venda, qualidade, diversificação, publicidade e 

propaganda, gestão logística, atividades promocionais e realizar um bom 

planejamento estratégico podendo inclusive realizar alianças, pois arranjos 

produtivos implantados no Estado da Bahia e Espírito Santo, com apoio do Sebrae, 

estão obtendo bons resultados. 

 

O trabalho pretende ter contribuído para que as empresas do setor 

marmorista tenham uma nova fonte de consulta sobre a concorrência, 

competitividade e estratégias empresariais incrementando assim suas 

competências. E, já que muitos empresários se dispuseram a participar desta 

pesquisa, que alguns possam contribuir para o avanço do tema elevando o nível 

estratégico da indústria. 
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APÊNDICE A - Questionário 

 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Estamos realizando um estudo da estrutura do mercado marmorista, 

através das cinco forças de Porter. 

 

Com isso solicitamos a sua compreensão para a partir de suas 

percepções e, tendo em vista a experiência da sua empresa no mercado, verifique o 

grau de concordância, o grau de importância ou o grau de conhecimento de sua 

empresa. Para tanto seja rigoroso em sua análise, pois o trabalho de estudo da 

estrutura competitiva do setor marmorista que sua empresa esta inserida, depende 

deste questionário onde descobriremos a situação do mercado em relação ao 

objetivo do trabalho. 

 

Ressalte-se que estes dados são sigilosos e serão tratados 

estatisticamente em conjunto com os dados de outras empresas e apresentados na 

forma de análise do setor como um todo. 

 

O estudo esta sendo realizado sob a orientação do professor Paulo Neto, 

e se refere à dissertação para conclusão do curso de Mestrado Profissional em 

Economia no CAEN/Universidade Federal do Ceará. 

 

Leia com atenção cada questão colocada de forma AFIRMATIVA  e 

marque com um “x” a coluna de sua escolha, de acordo com o seu grau de 

concordância com o que é colocado. 

 

Os números para as respostas a cada questão significam: 

 

Se marcar 1, o grau de concordância, importância ou de conhecimento não existe. 
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Se marcar 2, o grau de concordância, importância ou de conhecimento é muito 

baixo. 

Se marcar 3, o grau de concordância, importância ou de conhecimento é baixo. 

Se marcar 4, o grau de concordância, importância ou de conhecimento é médio. 

Se marcar 5, o grau de concordância, importância ou de conhecimento é alto. 

Se marcar 6, o grau de concordância, importância ou de conhecimento é muito alto. 
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ANÁLISE DA ESTRUTURA DO SETOR MARMORISTA NO CEARÁ S EGUNDO 

AS CINCO FORÇAS DE PORTER 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DA EMPRESA 

 

Município:_____________________Bairro:___________Fone:(__)__________ 

Razão Social: ____________________________________________________ 

Nome Fantasia: __________________________________________________ 

End: ___________________________________________________________ 

Matriz/Filial (indústria): _____________________________________________ 

Ano de Fundação:(               )           Número total de Empregados: (               ) 

Número de Empregados na Produção (                ) 

A empresa possui computador? (      ) sim     (       ) Não. Quantos? _________ 

A empresa possui software para controle e gestão? (      ) sim     (       ) Não 

Empresa Familiar? (      ) sim     (       ) Não 

Empresa atua em outro processo produtivo (lavra, serragem)? 

Qual?__________________________________________________________ 

Empresa produz e comercializa? 

Se não. Participa de qual etapa?_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Empresa comercializa (produz) outros produtos além de mármores e granitos?  

Qual (is)?_______________________________________________________ 

Faturamento (R$) da empresa nos 2 últimos anos: 

2005: __________________________________________________________ 

2006: __________________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO ENTREVISTADO  

 

Entrevistado: _______________________________________________________ 

Sexo: (   ) Masculino      (   ) Feminino 

Idade: (   ) Até 35 anos (   ) Entre 36 e 45 Anos (   ) Acima de 45 Anos 

Função (Cargo): __________________________________________________ 

Setor de Atuação na Empresa: ______________________________________ 

Escolaridade: (   ) 1 Grau  (   ) 2 Grau  (   ) Superior,  
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Qual? __________________________________________________________ 

Pós Graduação, Qual?__________________________________________ 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO 

ALTO 
01. A empresa desenvolve 
análises da competitividade do 
seu setor 

1 2 3 4 5 6 

02. A empresa possui uma boa 
identificação dos seus 
concorrentes diretos 

1 2 3 4 5 6 

03. Direciona suas atividades 
em um segmento determinado 
da indústria marmorista 

1 2 3 4 5 6 

04. A empresa atua em todos os 
segmentos da indústria 
marmorista 

1 2 3 4 5 6 

05. Para decidir em que 
segmento atuar, a empresa 
analisa a concorrência existente 
em cada segmento. 

1 2 3 4 5 6 

06. A empresa busca sempre 
analisar os objetivos de seus 
concorrentes para melhor se 
posicionar no mercado. 

1 2 3 4 5 6 

07. A empresa procura 
identificar a estratégia corrente 
utilizada pelos concorrentes 
antes de determinar a sua 
estratégia. 

1 2 3 4 5 6 

08. A empresa procura avaliar 
as capacidades, ou seja, os 
pontos fracos e fortes, dos seus 
concorrentes significativos como 
fator determinante de sua 
postura estratégica. 

1 2 3 4 5 6 

09. A empresa busca de toda 
maneira impedir o surgimento 
de novas empresas no setor. 

1 2 3 4 5 6 

10. As políticas governamentais 
dificultam o aparecimento de 
novas empresas no setor. 

1 2 3 4 5 6 

11. Para tomar decisões sobre 
as atividades de sua empresa, 
você leva em consideração o 
grau de dificuldade de surgirem 
outras empresas para concorrer 
no mesmo setor. 

1 2 3 4 5 6 

12. No setor de atuação de sua 
empresa existe uma forte 
identificação do cliente com a 
marca da empresa, existindo 

1 2 3 4 5 6 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO 

ALTO 
assim um sentimento de 
lealdade por parte dos clientes. 
13. A utilização da economia de 
escala na produção é um fator 
preponderante nas atividades 
das empresas do seu setor. 

1 2 3 4 5 6 

14. O capital requerido para que 
uma nova empresa se 
estabeleça no seu setor é muito 
alto. 

1 2 3 4 5 6 

15. No setor de atuação de sua 
empresa o cliente comprador 
tem custos adicionais quando 
deixa de comprar de uma 
empresa para comprar de outra. 

1 2 3 4 5 6 

16. As empresas que atuam no 
setor possuem vantagens em 
custo produção que afuguentam 
novas empresas no setor. 

1 2 3 4 5 6 

17. Uma nova empresa que 
passa atuar no mesmo setor da 
sua encontra dificuldades para 
conseguir canais de distribuição 
para os seus produtos. 

1 2 3 4 5 6 

18. Freqüentemente sua 
empresa se envolve em 
disputas acirradas de mercado 
com os concorrentes através de 
briga de preços, publicidade 
intensa ou outras atitudes de 
parte a parte. 

1 2 3 4 5 6 

19. Ao tomar decisões para o 
desenvolvimento das atividades 
da sua empresa, você leva em 
consideração a rivalidade com 
os concorrentes do seu setor. 

1 2 3 4 5 6 

20. A sua empresa tem a 
percepção clara de que a 
concorrência no setor é 
numerosa e equilibrada. 

1 2 3 4 5 6 

21. O crescimento do setor 
marmorista no Ceará é lento.  

1 2 3 4 5 6 

22. O crescimento lento do setor 
marmorista aumenta a luta pelo 
mercado acirrado à 
concorrência 

1 2 3 4 5 6 

23. Os custos de manutenção 1 2 3 4 5 6 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO 

ALTO 
de estoque no setor são 
elevados pressionando sua 
empresa a diminuir preços dos 
produtos acirrando a 
concorrência. 
24. Sua empresa é muito 
diferenciada das demais 
empresas do setor, com 
objetivos e estratégias muito 
diferentes. 

1 2 3 4 5 6 

25. Os custos para uma 
empresa deixar de atura no 
mercado são baixos, de maneira 
que as empresas malsucedidas 
simplesmente se retiram do 
mercado não causando pressão 
de baixa de preços. 

1 2 3 4 5 6 

26. Sua empresa percebe 
claramente que existem 
concorrentes seus com origens, 
objetivos, e estratégias 
totalmente divergentes das de 
sua empresa. 

1 2 3 4 5 6 

27. É perceptível que no setor 
de atuação de sua empresa 
existe ameaça de produtos 
substitutos, isto é, produtos 
alternativos que possam 
substituir os que sua empresa 
produz. 

1 2 3 4 5 6 

28. Na tomada de decisões 
quanto ao desenvolvimento das 
atividades da sua empresa é 
lavado em consideração o fator 
produtos substitutos. 

1 2 3 4 5 6 

29. Sua empresa já 
desenvolveu pesquisas para 
identificar produtos substitutos 
aos que ela produz. 

1 2 3 4 5 6 

30. A empresa tem consciência 
que o poder de negociação do 
seu comprador é grande a ponto 
de forçar uma baixa no preço 
dos produtos e uma exigência 
por melhor qualidade. 

1 2 3 4 5 6 

31. Ao planejar as atividades da 
sua empresa você leva em 

1 2 3 4 5 6 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO 

ALTO 
consideração o poder de 
negociação dos clientes 
compradores de seus produtos. 
32. Grandes parcelas da 
produção da empresa são 
adquiridas por poucos 
compradores 

1 2 3 4 5 6 

33. No setor de atuação de sua 
empresa é comum a existência 
de clientes compradores que 
efetuam compras em grande 
quantidade. 

1 2 3 4 5 6 

34. O seu cliente comprador tem 
custos extras se resolver 
comprar de seu concorrente ao 
invés de sua empresa. 

1 2 3 4 5 6 

35. O seu cliente comprador 
possui muitas informações 
sobre a demanda do seu 
produto, os preços praticados 
pelo mercado e até mesmo os 
da sua empresa, custos, etc; 
aumentando assim o poder de 
barganha deles. 

1 2 3 4 5 6 

36. Sua empresa tem a 
percepção de que seus 
produtos são muito 
diferenciados dos produtos da 
concorrência, o que cria assim 
alternativas ao cliente 
comprador. 

1 2 3 4 5 6 

37. Os fornecedores de sua 
empresa têm forte poder de 
negociação com a sua empresa 

1 2 3 4 5 6 

38. Os fornecedores da sua 
empresa são concentrados em 
poucas companhias.  

1 2 3 4 5 6 

39. Ao tomar decisões sobre as 
atividades da sua empresa você 
leva em consideração o poder 
de negociação dos seus 
fornecedores. 

1 2 3 4 5 6 

40. O setor marmorista é 
considerado um cliente 
importante da indústria 
fornecedora de insumos. 

1 2 3 4 5 6 

41. Os fornecedores de insumos 1 2 3 4 5 6 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO 

ALTO 
da sua empresa concorrem com 
produtos substitutos, isto é, sua 
empresa possui alternativas de 
compras de insumos. 
42. Os produtos dos 
fornecedores habituais da sua 
empresa possuem 
características diferenciadas 
que dificultam sua procura por 
fornecedores alternativos, isto é, 
a concorrência entre seus 
fornecedores é baixa. 

1 2 3 4 5 6 

43. Sua empresa possui uma 
política de qualificação de 
fornecedores. 

1 2 3 4 5 6 

44. Existem fornecedores que 
são também seus concorrentes. 1 2 3 4 5 6 
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APÊNDICE B – Consolidação dos Dados 

 

AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MUITO 

ALTO TOTAL 

01. A empresa desenvolve 
análises da 
competitividade do seu 
setor 

5 7 4 5 4  0 25 

02. A empresa possui uma 
boa identificação dos seus 
concorrentes diretos 

2  0 1 10 8 4 25 

03. Direciona suas 
atividades em um 
segmento determinado da 
indústria marmorista 

4 2 2 6 7 4 25 

04. A empresa atua em 
todos os segmentos da 
indústria marmorista 

6 3 2 5 5 4 25 

05. Para decidir em que 
segmento atuar, a empresa 
analisa a concorrência 
existente em cada 
segmento. 

4 2 5 3 10 1 25 

06. A empresa busca 
sempre analisar os 
objetivos de seus 
concorrentes para melhor 
se posicionar no mercado. 

2 1 4 6 8 4 25 

07. A empresa procura 
identificar a estratégia 
corrente utilizada pelos 
concorrentes antes de 
determinar a sua 
estratégia. 

2 3 5 5 5 5 25 

08. A empresa procura 
avaliar as capacidades, ou 
seja, os pontos fracos e 
fortes, dos seus 
concorrentes significativos 
como fator determinante de 
sua postura estratégica. 

1 1 5 11 3 4 25 

09. A empresa busca de 
toda maneira impedir o 
surgimento de novas 
empresas no setor. 

14 2 2 5 2 0 25 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MUITO 

ALTO TOTAL 

10. As políticas 
governamentais dificultam 
o aparecimento de novas 
empresas no setor. 

6 2 2 9 4 2 25 

11. Para tomar decisões 
sobre as atividades de sua 
empresa, você leva em 
consideração o grau de 
dificuldade de surgirem 
outras empresas para 
concorrer no mesmo setor. 

6 0 6 5 7 1 25 

12. No setor de atuação de 
sua empresa existe uma 
forte identificação do 
cliente com a marca da 
empresa, existindo assim 
um sentimento de lealdade 
por parte dos clientes. 

1 3 1 10 8 2 25 

13. A utilização da 
economia de escala na 
produção é um fator 
preponderante nas 
atividades das empresas 
do seu setor. 

2 1 6 6 3 7 25 

14. O capital requerido 
para que uma nova 
empresa se estabeleça no 
seu setor é muito alto. 

0 1 4 5 5 10 25 

15. No setor de atuação de 
sua empresa o cliente 
comprador tem custos 
adicionais quando deixa de 
comprar de uma empresa 
para comprar de outra. 

3 1 5 8 7 1 25 

16. As empresas que 
atuam no setor possuem 
vantagens em custo 
produção que afuguentam 
novas empresas no setor. 

4 1 6 7 2 5 25 

17. Uma nova empresa 
que passa atuar no mesmo 
setor da sua encontra 
dificuldades para conseguir 
canais de distribuição para 
os seus produtos. 

2 2 7 7 5 2 25 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MUITO 

ALTO TOTAL 

18. Freqüentemente sua 
empresa se envolve em 
disputas acirradas de 
mercado com os 
concorrentes através de 
briga de preços, 
publicidade intensa ou 
outras atitudes de parte a 
parte. 

3 2 2 9 5 4 25 

19. Ao tomar decisões para 
o desenvolvimento das 
atividades da sua empresa, 
você leva em consideração 
a rivalidade com os 
concorrentes do seu setor. 

4 2 3 10 4 2 25 

20. A sua empresa tem a 
percepção clara de que a 
concorrência no setor é 
numerosa e equilibrada. 

0 1 3 6 8 7 25 

21. O crescimento do setor 
marmorista no Ceará é 
lento.  

2 3 4 10 4 2 25 

22. O crescimento lento do 
setor marmorista aumenta 
a luta pelo mercado 
acirrado à concorrência 

1 1 2 9 10 2 25 

23. Os custos de 
manutenção de estoque no 
setor são elevados 
pressionando sua empresa 
a diminuir preços dos 
produtos acirrando a 
concorrência. 

1 1 3 9 6 5 25 

24. Sua empresa é muito 
diferenciada das demais 
empresas do setor, com 
objetivos e estratégias 
muito diferentes. 

1 2 2 8 10 2 25 

25. Os custos para uma 
empresa deixar de atura no 
mercado são baixos, de 
maneira que as empresas 
malsucedidas 
simplesmente se retiram 
do mercado não causando 
pressão de baixa de 

4 3 3 5 5 5 25 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MUITO 

ALTO TOTAL 

preços. 
26. Sua empresa percebe 
claramente que existem 
concorrentes seus com 
origens, objetivos, e 
estratégias totalmente 
divergentes das de sua 
empresa. 

1 1 2 7 8 6 25 

27. É perceptível que no 
setor de atuação de sua 
empresa existe ameaça de 
produtos substitutos, isto é, 
produtos alternativos que 
possam substituir os que 
sua empresa produz. 

4 0 3 8 7 3 25 

28. Na tomada de decisões 
quanto ao desenvolvimento 
das atividades da sua 
empresa é lavado em 
consideração o fator 
produtos substitutos. 

3 4 6 6 3 3 25 

29. Sua empresa já 
desenvolveu pesquisas 
para identificar produtos 
substitutos aos que ela 
produz. 

14 1 5 2 2 1 25 

30. A empresa tem 
consciência que o poder de 
negociação do seu 
comprador é grande a 
ponto de forçar uma baixa 
no preço dos produtos e 
uma exigência por melhor 
qualidade. 

2 0 2 5 8 8 25 

31. Ao planejar as 
atividades da sua empresa 
você leva em consideração 
o poder de negociação dos 
clientes compradores de 
seus produtos. 

1 2 0 5 10 7 25 

32. Grandes parcelas da 
produção da empresa são 
adquiridas por poucos 
compradores 

1 4 7 5 6 2 25 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MUITO 

ALTO TOTAL 

33. No setor de atuação de 
sua empresa é comum a 
existência de clientes 
compradores que efetuam 
compras em grande 
quantidade. 

1 2 7 6 7 2 25 

34. O seu cliente 
comprador tem custos 
extras se resolver comprar 
de seu concorrente ao 
invés de sua empresa. 

3 3 2 5 11 1 25 

35. O seu cliente 
comprador possui muitas 
informações sobre a 
demanda do seu produto, 
os preços praticados pelo 
mercado e até mesmo os 
da sua empresa, custos, 
etc; aumentando assim o 
poder de barganha deles. 

2 2 2 10 8 1 25 

36. Sua empresa tem a 
percepção de que seus 
produtos são muito 
diferenciados dos produtos 
da concorrência, o que cria 
assim alternativas ao 
cliente comprador. 

2 0 6 8 6 3 25 

37. Os fornecedores de 
sua empresa têm forte 
poder de negociação com 
a sua empresa 

1  0 5 8 9 2 25 

38. Os fornecedores da 
sua empresa são 
concentrados em poucas 
companhias.  

0 4 4 9 5 3 25 

39. Ao tomar decisões 
sobre as atividades da sua 
empresa você leva em 
consideração o poder de 
negociação dos seus 
fornecedores. 

 0 1 5 7 12 0 25 

40. O setor marmorista é 
considerado um cliente 
importante da indústria 
fornecedora de insumos. 

1 1 0 7 10 6 25 
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AFIRMAÇÃO 
GRAU 

NÃO 
EXISTE 

MUITO 
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MUITO 

ALTO TOTAL 

41. Os fornecedores de 
insumos da sua empresa 
concorrem com produtos 
substitutos, isto é, sua 
empresa possui 
alternativas de compras de 
insumos. 

3 3 5 6 3 5 25 

42. Os produtos dos 
fornecedores habituais da 
sua empresa possuem 
características 
diferenciadas que 
dificultam sua procura por 
fornecedores alternativos, 
isto é, a concorrência entre 
seus fornecedores é baixa. 

2 6 7 3 7 0 25 

43. Sua empresa possui 
uma política de 
qualificação de 
fornecedores. 

5 4 2 8 5 1 25 

44. Existem fornecedores 
que são também seus 
concorrentes. 

4 1 4 8 5 3 25 
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ANEXO A – Empresas Pesquisadas 

 

Empresa 
Ano de 

Fundação 

Ws Indústria e Comércio de Granitos Ltda 2001 

Belchior A Ribeiro ME 2000 

Charron Indústria e Comercio de Granitos Ltda 2007 

Maria Das Dores Machado Lima ME 2001 

FJ. Carvalho ME 1999 

Astgran ME 2007 

Flavio Filomeno Ferreira Gomes Neto ME 2006 

Bela Pedra 2006 

Francisco Emanuel Martins Magalhaes – COMAGRA 1994 

Iracema Marques Gomes ME – Maranata 1997 

Itapemirim Granitos Ltda – Itagran 2005 

Ailec Ind. E Comércio Ltda 1997 

Sandra Maria dos D. Monte EPP  2004 

M.A Batista ME 1986 

JB Industrial Mármore e Granito Ltda 1986 

Famagran Mármores e Granitos Ltda 2007 

Multigran Mineração de Granitos Ltda 1988 

Marmovidros Com. E Serv. Ltda 1999 

Primicias Mármores Granito 2002 

RL Mármores e Granitos Ltda 1988 

PR Construções e Com. Ltda 1995 

Jose Iramar Alves Peixoto 1998 

Granitel Ltda 2000 

Decomagran 2001 

Alfredo Vasconcelos Jr. ME  2002 

 


