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Resumo 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso sobre o processo de 

internacionalização de uma empresa born again global - a Ach Brito. Trata-se de uma 

PME Portuguesa, antiga, que se encontrava focada no mercado doméstico e, num curto 

período de tempo, passa a ter um focus global, como resultado de um acontecimento 

crítico que culmina com a realização de uma parceria estratégica com uma empresa 

Americana. Este caso de estudo analisa a forma como a empresa, à luz dos modelos 

teóricos de Porter e VRIO, em resultado da parceria estratégica, efectua a gestão dos 

seus recursos, centrando-se na sua performance em cada uma das cinco forças de Porter, 

com vista à obtenção de vantagens competitivas que foram decisivas ao seu sucesso no 

plano internacional. 

 

 

Abstract 

This paper presents a case study about an internationalization process of a born again 

global company. Ach Brito is an old and SME Portuguese company which was focused 

on the domestic market but in a short period of time becomes a global company as a 

result of a critical event - her partnership with an American company. This case study 

analyses how the company manages its resources and keeps focused on the each five 

forces of Porter in order to improve her performance and obtain competitive advantages 

on the international market. This paper analyzes Ach Brito within the theoretical 

framework of VRIO and Porter models. 
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Introdução 
 

A crescente globalização das economias exige uma análise constante do meio 

envolvente em que as empresas se inserem, bem como a tomada de decisões com base 

numa estratégia suficientemente flexível e capaz de acompanhar a constante dinâmica 

dos mercados. Neste sentido, é importante que as empresas sejam capazes de identificar 

objectivamente os seus recursos, bem como analisar, de forma crítica, se os mesmos se 

encontram adaptados às exigências do mercado. As empresas devem centrar-se nos 

recursos que lhe possam garantir a obtenção de vantagens competitivas e, 

preferencialmente, sustentáveis. O alcance da sustentabilidade das vantagens 

competitivas revela-se, cada vez mais, um constante desafio, obrigando a uma 

permanente gestão dos recursos necessários para a obtenção das mesmas ao longo do 

tempo.  

Neste contexto, o caso da empresa Ach Brito revela-se um caso digno de estudo. Nas 

décadas de 70 e 80 a empresa enfrentou alterações profundas nas condições de 

concorrência na indústria em que se insere com perdas acentuadas de competitividade 

bem como financeiras. Posteriormente a empresa desenvolve uma estratégia de 

recuperação da competitividade com desenvolvimento de recursos e capacidades que 

sustentam um processo de internacionalização muito dinâmico. 

Assim, este estudo de caso propõe-se analisar a empresa Ach Brito no âmbito da gestão 

estratégica internacional utilizando como quadro teórico da análise os modelos de Porter 

e de VRIO, identificando-se o acontecimento crítico impulsionador do processo de 

internacionalização da empresa.  

No primeiro capítulo, faz-se uma breve resenha histórica sobre a empresa Ach Brito, 

apresentando-se a cronologia dos principais marcos históricos da empresa até ao início 

do seu processo de internacionalização.  

No segundo capítulo, efectua-se a análise da Ach Brito sobre a perspectiva do conceito 

de born again global, destacando-se a parceria com a empresa americana Lafco NY, 

como acontecimento crítico e impulsionador do seu processo de internacionalização. 

Neste âmbito, descreve-se em que medida o relançamento e o posicionamento da marca 

Claus Porto contribuiu para a internacionalização da Ach Brito. Adicionalmente, 

descreve-se em que é que consistiu a estratégia encetada. 
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No terceiro capítulo efectua-se uma breve descrição do modelo Estrutura, 

Comportamento e Performance (ECP), como ponto de partida do modelo das cinco 

forças de Porter. Numa primeira fase, procedemos à caracterização da indústria onde a 

Ach Brito se insere, à luz do modelo das cinco forças de Porter. Posteriormente, 

fazemos uma análise comparativa da Ach Brito em dois cenários distintos, no momento 

anterior e posterior ao acontecimento crítico que impulsionou a internacionalização da 

empresa, i.e., o relançamento e reposicionamento da marca Claus Porto. Posteriormente 

conclui-se acerca do impacto da estratégia do relançamento da marca nas cinco forças 

preconizadas pelo modelo. Termina-se este capítulo com a análise da forma como a 

empresa influencia as cinco forças para retirar vantagens competitivas. Adicionalmente, 

efectuam-se algumas sugestões de medidas neste contexto. 

No quarto capítulo, apresentam-se os pressupostos teóricos do modelo VRIO. 

Posteriormente, efectua-se uma análise das capacidades, recursos e competências da 

Ach Brito, no contexto de internacionalização e no cenário após o relançamento e 

reposicionamento da marca Claus Porto. Nesta análise são elencados todos os recursos 

da empresa e faz-se a caracterização dos mesmos à luz do modelo de VRIO, 

identificando os recursos chave susceptíveis de dotar a empresa de vantagens 

competitivas sustentáveis. 

No último capítulo efectua-se uma análise comparativa dos dois modelos teóricos de 

VRIO e Porter, assinalando as principais diferenças, e em que medida estes modelos são 

complementares entre si. 

Termina-se o presente estudo de caso com algumas notas conclusivas. 
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1. Breve resenha histórica da empresa Ach Brito 

 

A Ach Brito é uma empresa portuguesa produtora de produtos de cosmética, 

nomeadamente, sabonetes.  

Actualmente, a actividade da empresa resume-se, às seguintes áreas de negócio: fabrico 

de marcas próprias, cujo leque de produtos se destina à moderna distribuição 

(comercialização nas grandes superfícies, produtos para hotelaria, fabrico de produtos 

personalizados (sob as marcas dos seus clientes) e fabrico de produtos de valor 

acrescentado que se consubstanciam no leque de produtos sob a marca Claus Porto. De 

referir, que, contrariamente aos produtos destinados às grandes superfícies, os produtos 

Claus Porto destinam-se, essencialmente para os mercados externos.  

Para contextualizar o nosso caso de estudo entendemos que é importante fazer uma 

breve resenha histórica. 

 

Quadro 1 – Cronologia dos principais marcos históricos da empresa Ach Brito 

 

1887: Fundação no Porto da empresa Alemã Ferdinand Claus & Georges Ph Schweder; 

1918: Constituição da empresa Ach Brito; 

1994: Parceria com empresa Lafco NY; 

1995: Início da actividade de exportação da empresa Ach Brito através do relançamento e 

posicionamento da marca Claus Porto. 

 

Em 1887, foi fundada no Porto a primeira fábrica de sabonetes e perfumes pelos 

alemães, Ferdinand Claus e Georges Ph. Schweder, que se encontravam radicados em 

Portugal. Nesta época, estes produtos eram considerados de luxo, e por essa razão, 

apenas acessíveis a determinadas classes sociais. Por outro lado, este tipo de produtos 

estavam muito pouco divulgados no mercado português, e os que eram vendidos eram, 

na sua maioria, oriundos do estrangeiro. Por esta razão, os fundadores reconheciam que 

Portugal seria um mercado muito vasto, não esquecendo as ex-colónias.  
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Sob o fogo cruzado da 1ª Guerra Mundial, e com o envolvimento da Alemanha no 

armistício, os dois mentores da Claus & Schweder vêem-se obrigados a deixar o país, o 

que ditou, em 1914, o encerramento da fábrica. O português Achilles de Brito que, 

entretanto assumira a gestão da empresa, cria, em 1918, uma aliança com o seu irmão 

Afonso e ambos partem para um novo desafio, fundando a Ach. Brito & CO, Lda. A 

nova empresa aposta na continuidade da qualidade e inovação da extinta empresa Claus 

& Scheweder. Seguem-se anos de forte expansão devido à forte divulgação do uso do 

sabonete.  

Nos anos 40 e 50 o mercado nacional do sector de perfumaria e cosmética era liderado 

pela Ach. Brito, facto também suportado pela política proteccionista que vigorava na 

economia portuguesa.  

A partir da década de 70, a Ach. Brito foi perdendo quota de mercado. A instabilidade 

política do país, a abertura da economia portuguesa ao exterior, a descolonização, 

aliados ao aparecimento da moderna distribuição consubstanciada na implantação de 

empresas multinacionais, a reconfiguração dos espaços de venda, alteração do perfil e 

hábitos de consumo, foram factores determinantes para a perda de quota de mercado. A 

empresa enfrenta enormes dificuldades competitivas face às grandes multinacionais, 

entre outras razões porque possui um parque de máquinas obsoleto e consequente 

impossibilidade de obtenção de economias de escala. Em consequência, a empresa 

apresenta grandes dificuldades financeiras. 

Na década de 90, em resultado da parceria com a empresa Lafco NY, a empresa Ach 

Brito inicia o fabrico de produtos de elevado valor acrescentado com a antiga marca 

Claus Porto - cuja origem remonta a 1887 - para um segmento de mercado com elevado 

poder de compra. Esta parceria veio a revelar-se um verdadeiro marco histórico, 

permitindo o início da actividade exportadora para os primeiros mercados, Estados 

Unidos e Canadá. 
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2. Ach Brito uma empresa Born Again Global 

 

Uma born global pode ser definida como uma empresa que, desde o seu início, 

persegue a visão de se tornar global rapidamente sem nenhum período que preceda a 

internacionalização i.e., sem existência de pré-internacionalização (Oviatt e McDougall, 

1994). 

O número de born globals está a aumentar (Knight et al, 2004). São vários os factos e 

tendências que podem explicar esta evidência e ajudar a compreender porque é que 

estas empresas podem entrar com sucesso nos mercados internacionais. A crescente 

procura de produtos mais especializados e personalizados, é uma tendência das 

economias mais maduras. Com a globalização dos mercados, e o aumento da 

competição mundial entre as grandes multinacionais, muitas empresas de menor 

dimensão não têm alternativa que não a especialização na oferta de produtos que 

ocupam nichos de mercado específicos. 

O conceito de empresa born again global foi apresentado recentemente, em resultado 

do facto de se observarem rápidos processos de internacionalização de empresas que 

estavam estabelecidas há longo tempo, mas que se focalizavam apenas no mercado 

doméstico (Bell et al, 2001). Este conceito surge como referência às empresas que 

estavam bem implementadas nos seus mercados domésticos, e que, muito embora, sem 

aparente motivação para a expansão para outros mercados, encetam um processo de 

internacionalização. Esta mudança de atitude é repentina e causada por um incidente 

crítico como, por exemplo, ser alvo de um take over, a aquisição de uma empresa com 

contactos internacionais, ou a internacionalização de um importante cliente doméstico. 

(Bell et al, 2001). As empresas born again globals reemergem como internacionais 

após terem estado focadas, anteriormente, apenas no mercado nacional durante um 

longo período de tempo (Bell et al, 2003). 

Neste contexto teórico, entendemos que podemos enquadrar a Ach Brito como uma 

empresa born again global. O acontecimento crítico, no caso da empresa, foi o convite 

à exportação para os Estados Unidos pela empresa americana Lafco NY, em 1994. A 

marca Claus Porto assume-se como o principal veículo da internacionalização da 

empresa. 
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Nesta década, um advogado americano encontrou um sabonete Musgo Real, numa 

mercearia de New Jersey, onde ainda se localiza actualmente uma forte comunidade 

portuguesa. O look antigo dos rótulos, assim como o acervo histórico da empresa, foram 

apontados como pontos fortes no desenvolvimento de um produto diferente destinado a 

responder a uma oportunidade detectada. Para um nova-iorquino, habituado à evolução 

tecnológica, as instalações da Ach. Brito, pareceram-lhe um local imune à passagem 

inexorável do tempo. A descoberta dos rótulos antigos, que tinham passado de geração 

em geração, e o modo artesanal de produção dos sabonetes fizeram-no acreditar que 

todas as condições estariam reunidas para o alcance do sucesso no mercado norte-

americano, especialmente em pontos de venda elitistas.  

Apostou-se no retro branding da marca Claus Porto, ou seja, no reposicionamento de 

uma marca que se destinava, num passado ainda relativamente recente (antes da 

fundação da Ach Brito), para um segmento inferior ao que, nesta fase, se pretendia 

(segmento elevado). Simultaneamente, procurou-se reposicionar a marca Claus Porto, 

torná-la numa high brand de nicho e que se adequasse aos canais de distribuição de 

outras marcas de luxo no sector da cosmética no mercado americano. Esta estratégia 

delineada para a Claus Porto marca um ponto de viragem na empresa que atravessava, 

neste período, dificuldades financeiras. 

Este acontecimento crítico, consubstanciado no início da parceria com a Lafco NY teve 

efeitos transversais na organização. O novo parceiro assume um papel determinante na 

transformação interna da empresa Ach Brito ao nível da dotação de recursos humanos, 

tecnológicos, legais. De referir, que estes recursos foram críticos e decisivos no 

processo de internacionalização da empresa, conforme poderemos verificar ao longo do 

presente trabalho. Convém referir que a Lafco NY, teve um papel preponderante na 

visão e na identificação dos principais recursos e competências da empresa, susceptíveis 

de gerar vantagens competitivas sustentáveis. Este ponto será desenvolvido 

posteriormente, no capítulo referente ao modelo VRIO. 
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3. Modelo das cinco Forças de Michael Porter 

 

O ponto de partida deste modelo foi o modelo de Estrutura, Comportamento e 

Performance (ECP), que defende que a performance de uma indústria é determinada 

pelo comportamento adoptado pelas empresas que se inserem nessa indústria e que é, 

por sua vez, determinado pelas características estruturais do próprio mercado.  

O modelo ECP focaliza-se, em primeira instância, na indústria e não nas empresas 

analisadas individualmente (Mason, 1939), i.e, a estrutura de uma indústria é 

determinada pelo comportamento das empresas, que é mensurável pela intensidade da 

rivalidade entre estas, e determinado pelas estratégias adoptadas ao nível de 

determinadas variáveis tais como o preço, produtos, investigação e desenvolvimento, 

marketing, investimento e enquadramento legal. Por sua vez, a performance da indústria 

é determinada pelo somatório das rentabilidades das empresas que dela fazem parte. 

O desempenho económico de uma empresa, surge como o resultado de comportamentos 

resultantes de decisões estratégicas que, em consequência, determinam o seu 

posicionamento na indústria a que pertence.  

Michael Porter adapta o modelo ECP no contexto da gestão estratégica, considerando 

que o desempenho das empresas está fortemente condicionado pelas características 

estruturais do sector de actividade, e que as vantagens competitivas de uma empresa 

traduzem-se na existência de um lucro supra-normal, (Porter, 1979, 1980, 1985).  

Porter (1985) considera que o comportamento é a estratégia e argumenta que a 

performance depende também da estrutura da indústria. A estrutura de uma determinada 

indústria é relativamente estável, podendo, contudo, sofrer alterações decorrentes da 

evolução da própria indústria. 

O modelo de Porter constitui uma ferramenta de análise do ambiente externo onde uma 

empresa opera e permite mensurar a atractividade e a competitividade de uma empresa, 

segmento de negócio ou de um produto (Porter, 1998). Porter (1980) identifica cinco 

forças que contribuem para caracterizar e determinar a rentabilidade de uma indústria. 

As cinco forças traduzem-se na ameaça de potencial entrada, poder negocial dos 

clientes e dos fornecedores, rivalidade entre concorrentes, e na ameaça de produtos 

substitutos.  
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A análise destas cinco forças, permite avaliar o grau de competitividade das empresas 

no sentido em que, quanto mais fortes e concorrenciais as empresas forem, maior é a 

probabilidade da empresa ter um desempenho superior à média do mercado, ou seja 

destacar-se das de mais do seu sector. Neste sentido, o modelo permite, adicionalmente, 

analisar as decisões estratégicas levadas a cabo pela empresa para a consecução do seu 

objectivo, o de ser competitiva por via do aumento da sua rentabilidade relativa. A 

empresa será tanto mais bem sucedida quanto mais competitiva for ao nível das cinco 

forças de Porter.  

No nosso estudo de caso, iremos analisar a empresa Ach Brito à luz deste modelo, antes 

e depois do relançamento e reposicionamento da marca Claus Porto. Pretende-se avaliar 

até que ponto a estratégia, consubstanciada no relançamento e reposicionamento da 

marca Claus Porto, via parceria com a empresa Lafco NY, contribuiu para uma melhor 

performance da empresa na indústria, à luz das cinco forças preconizadas pelo modelo. 
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3.1 Caracterização do sector onde a empresa Ach Brito se insere segundo o modelo 

de Porter 

 

3.1.1. A empresa Ach Brito antes do relançamento da Claus Porto 

 

Quadro 2 – Caracterização do Sector da Ach Brito 

(Antes do relançamento da Claus Porto) 

a) Ameaça de potencial entrada 

. Investimento moderado; 

. Baixa diferenciação do produto; 

. Atractividade do negócio em termos de 

volume e de produção em massa; 

. Aumento da complexidade ao nível da 

legislação do sector. 

c) Rivalidade entre concorrentes 

. Elevado número de empresas concorrentes; 

. Diferenciação do produto reduzida; 

. Preços baixos; 

. Aparecimento das marcas multinacionais; 

. A fidelização dos clientes moderada / baixa; 

. Baixos custos de mudança de produto por 

parte dos clientes; 

b) Poder negocial dos clientes 

. Concentração de clientes (implantação das 

grandes superfícies); 

. Diferenciação do Produto reduzida; 

. Moderada / baixa fidelização à marca; 

. Elasticidade preço da procura elevada; 

. Crescente poder das centrais de compras. 

d) Poder negocial dos fornecedores 

. Forte concentração de fornecedores (da 

principal matéria-prima); 

. Inexistência de produtos substitutos; 

. Elevada dependência de fornecedores 

estratégicos; 

 

 

 

 

 

e) Ameaças de produtos substitutos: 

. Verifica-se o aumento do número de 

produtos substitutos - barras cremosas e 

sabonetes líquidos. 

Nota: Baseado em Porter's Five Forces (Porter, 1985) 

 

Como mencionámos anteriormente, a partir da década de 80, com a abertura da 

economia nacional ao exterior, assistiu-se a uma mudança ao nível da estrutura e 

concorrência no sector da cosmética, que não foi favorável à Ach Brito. 

A entrada das grandes multinacionais no mercado português gerou um aumento 

significativo da concorrência, traduzida na guerra activa de preços. Em contrapartida, 

assiste-se ao declínio do comércio tradicional e ao aparecimento da moderna 
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distribuição centrada no surgimento das grandes superfícies e espaços comerciais. 

Podemos referir como exemplos da moderna distribuição, os grupos (nacionais ou 

estrangeiros) Auchan, Carrefour, Sonae e Jerónimo Martins. Estes grupos tornam-se 

dominantes e são abastecidos, essencialmente, por centrais de compras próprias que 

fazem a distribuição para as várias lojas do grupo. Consequentemente, o poder negocial 

destes grupos, junto dos respectivos fornecedores, torna-se elevado, na medida em que, 

o controle dos canais de distribuição (através de centrais de compra próprias) 

acompanha as preferências dos consumidores, que preferem fazer as suas compras 

nestes espaços, em detrimento do comércio tradicional. Estes grupos, exigem o 

pagamento de contrapartidas por parte dos seus fornecedores em troca de um espaço no 

linear, os chamados custos de trade, que se consubstanciam na exigência no pagamento 

de rubricas como rappel, oferta de produto, topos e folhetos, e comparticipação na 

dinamização das várias lojas dos grupos. Verifica-se o crescimento de “artifícios 

negociais” por parte dos grandes grupos económicos, que dotam este negócio de uma 

vertente quase que imobiliária, relativamente ao aluguer do espaço que os produtos 

ocupam nas prateleiras. Estes grupos não descuram o seu negócio ao nível dos ganhos 

financeiros - recebem a pronto dos consumidores finais e pagam num período dilatado 

aos seus fornecedores. 

A negociação com as centrais de compra destes grandes grupos começa a ser feita por 

distribuidores especializados (representantes de várias marcas de cosmética, detendo, 

por esta via, mais poder negocial do que uma empresa como a Ach Brito a negociar 

isoladamente e directamente com estas centrais). 

Neste contexto de alteração das condições de mercado, a rentabilidade liquida dos 

produtos deteriorou-se dramaticamente, sendo o volume um factor crítico e decisivo 

para o sucesso das empresas produtoras, de forma a amortizar a sua estrutura de custos 

fixos. Consequentemente, as empresas de pequena dimensão como o caso da Ach Brito 

enfrentaram sérias dificuldades. 

Em virtude das alterações de mercado mencionadas, o comércio tradicional (pequenos 

retalhistas), que era o principal canal da empresa, entra num processo de declínio. Esta 

evolução deve-se, por um lado, à mudança de hábitos dos consumidores finais, que 

começam a concentrar as suas compras em grandes superfícies, e, por outro lado, 

porque o poder negocial dos pequenos retalhistas junto dos fornecedores fica 
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enfraquecido relativamente ao dos grandes grupos (reflectindo-se na competitividade 

via preço). Convém referir que, como reacção, os pequenos retalhistas encetam 

estratégias cooperativas no sentido de aumentarem o seu poder negocial junto dos 

fornecedores e fazer face à concorrência proveniente por parte dos grandes players da 

grande distribuição. Neste sentido, assiste-se à formação de associações que os 

representam na negociação junto dos fornecedores. Podemos dar como exemplo, o caso 

da Euromadi que é um grupo de vários associados (pequenos supermercados e 

armazenistas), que negoceia condições iguais para o grupo. 

No que diz respeito à concorrência no sector, as condições do mercado também se 

alteraram. Assiste-se a uma concentração de marcas dominantes provenientes de 

empresas multinacionais como o caso da Dove e Palmolive, que oferecem melhores 

condições e contrapartidas aos grandes grupos para terem os seus produtos na moderna 

distribuição (investindo em publicidade, merchandising, preços baixos, pagamento de 

quantias atractivas pela ocupação do espaço no linear). A produção em larga escala, 

pois são empresas multinacionais presentes em vários mercados o que permite a 

obtenção de economias de escala, aliada à forte capacidade financeira das mesmas, 

foram preponderantes na conquista do mercado de cosmética nacional, tornando-as 

dominantes. 

Simultaneamente, começam a surgir produtos substitutos como os sabonetes líquidos e 

as barras cremosas (não são consideradas sabonetes porque não sofrem o processo de 

saponificação e por outro lado sofrem um desgaste mais rápido, pelo que a sua 

rotatividade e recorrência da compra é superior) que ditam as tendências de consumo e 

conquistam quota de mercado. O surgimento destes novos produtos não foi favorável à 

Ach Brito, uma vez que o fabrico destes produtos exigiria investimentos avultados.  

No que diz respeito à legislação do sector assiste-se a um aumento da complexidade ao 

nível das restrições, por parte das entidades reguladoras, quer ao nível comunitário quer 

ao nível extra-comunitário. As maiores exigências ao nível do cumprimento de regras 

legais, obriga a maior dotação de recursos bem como a um maior dispêndio de tempo, 

de time to market bem como a um maior custo com o lançamento de novos produtos. 

De salientar, que surgem ainda outros factores que introduzem uma nova dinâmica no 

sector. A explosão de novidades ao nível de componentes e ingredientes a incorporar 

nos produtos de cosmética, marcam tendências que as empresas necessitam de 
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acompanhar para se manterem actualizadas e, consequentemente, competitivas no 

mercado. Por outro lado, o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais reduzido, 

existindo um aumento dos custos com a criação e desenvolvimento de novos produtos, 

com o lançamento dos mesmos e com a sua colocação no mercado. Adicionalmente, 

não podemos descurar o crescente nível de exigência dos consumidores com aspectos 

relacionados com responsabilidade social e ambiental (resistência a produtos de 

cosmética cuja composição incorpore substâncias de origem animal, preferência por 

produtos com embalagens recicladas), que comportam, inevitavelmente custos 

adicionais. 

Neste contexto, estas alterações do sector tornaram a Ach Brito mais vulnerável, 

exigindo a adaptação da sua estratégia para o não comprometimento da sua 

competitividade no sector. Desta forma, a empresa aproveitou o “convite fortuito à 

exportação” por parte da Lafco NY, como oportunidade estratégia para fazer face aos 

novos desafios, através do relançamento e reposicionamento da marca Claus Porto. 

 

3.1.2. O relançamento da marca Claus Porto 

 

Actualmente a Claus Porto assume-se como uma marca de nicho, posicionando-se como 

uma marca de luxo. 

Na sequência da parceria com a Lafco NY, a Ach Brito optou pelo retrobranding da 

marca Claus Porto, através da reedição dos seus rótulos antigos, procedendo às 

alterações necessárias para que a imagem acompanhasse as actuais tendências do sector. 

Por outro lado, a empresa aproveitou o reconhecido know how, apostando na qualidade 

intrínseca do produto, através da selecção cuidada de matérias primas e subsidiárias. 

Os produtos Claus Porto são actualmente comercializados num leque muito 

diversificado de canais, como por exemplo: lojas de decoração e design, lojas gift, lojas 

gourmet e lojas de comercialização exclusiva de produtos de cosmética.   

Nesta parte do trabalho, pretendemos caracterizar o sector onde a empresa Ach Brito se 

insere apenas com a comercialização da marca Claus Porto (negligenciando as outras 

áreas de negócio da empresa), referindo a estratégia seguida pela Ach Brito em cada 

uma das cinco forças de Porter. 
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Quadro 3 – Caracterização do Sector da Ach Brito 

(Após relançamento da Claus Porto) 

a) Ameaça de potencial entrada 

. Investimento moderado; 

. Diferenciação do produto elevada; 

. Forte imagem de marca; 

. Forte controlo dos canais de distribuição; 

. Elevado domínio dos canais de distribuição; 

. Forte Networking pessoal e organizacional; 

. Elevado Know How; 

. Elevado conhecimento tácito; 

. Atractividade do negócio. 

c) Rivalidade entre concorrentes 

. Elevado número de empresas concorrentes; 

. Diferenciação do produto elevada; 

. Preços elevados; 

. Mercado em crescimento; 

. Clientes valorizam as marcas; 

. Fidelização dos clientes moderada; 

. Baixos custos de mudança de produto por 

parte dos clientes; 

. Dimensão dos pontos de venda. 

b) Poder negocial dos clientes 

. Universo alargado de potenciais clientes; 

. Baixa representatividade do cliente no 

volume de negócios da empresa; 

. Diferenciação do Produto elevada; 

. Moderada fidelização à marca; 

. Antiguidade da marca; 

. Elasticidade preço da procura moderada; 

. Clientes de produtos substitutos do sector da 

cosmética; 

. Clientes de produtos substitutos de outros 

sectores de actividade; 

. Elevado poder das Department Stores de 

referência. 

d) Poder negocial dos fornecedores 

. Forte concentração de fornecedores (da 

principal matéria-prima); 

. Inexistência de produtos substitutos; 

.Elevada dependência de fornecedores 

estratégicos. 

 

 

 

 

 

e) Ameaças de produtos substitutos: 

. Existência de produtos substitutos de outros 

sectores de actividade; 

. Existência de produtos substitutos 

provenientes do mesmo sector de actividade; 

. Custos de mudança reduzidos para o cliente. 

Nota: Baseado em Porter's Five Forces (Porter, 1985) 
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a) Ameaça de potencial entrada: 

 

Neste ponto pretendemos analisar com que facilidade é que novos concorrentes podem 

começar a competir com a marca Claus Porto.  

No que diz respeito ao custo de investimento para a criação de novas empresas neste 

nicho de mercado, as dificuldades não se fazem sentir tanto ao nível do capital 

necessário, quando comparadas com o conhecimento tácito e know-how que constituem 

variáveis chaves no sucesso de uma nova empresa. O know-how e conhecimento tácito 

não são facilmente transmissíveis e constituem, provavelmente, as principais barreiras à 

entrada de novos concorrentes. 

Tendencialmente, o ciclo dos produtos é cada vez menor, em resultado das novas 

dinâmicas dos mercados. Consequentemente, a procura de produtos tradicionais, 

exclusivos, de nicho é cada vez maior, atraindo potenciais novas entradas. Alia-se ainda 

o facto dos produtos de nicho, orientados para um segmento de luxo, permitirem, 

tendencialmente, rentabilidades relativas superiores às dos produtos fabricados em larga 

escala. A crescente atractividade no negócio pode ser factor potenciador de novas 

entradas. 

Os clientes deste tipo de produtos, está, em regra, disponível para pagar um preço 

superior. No entanto, para que uma empresa seja bem sucedida neste mercado de nicho, 

é deveras importante o controle dos canais de distribuição. De facto, a complexidade 

dos canais de distribuição pode constituir uma barreira à entrada de novos concorrentes 

no mercado. É fundamental possuir-se uma boa rede de contactos e conhecer muito bem 

os diferentes canais para a comercialização dos produtos. Por outro lado, o facto de os 

produtos poderem atingir um conjunto elevado de canais alternativos que transcendem 

os canais tradicionais, (aqueles oferecem exclusivamente produtos cosméticos) permite 

que os concorrentes possam também ser oriundos de outros sectores de actividade. 

Assim, acreditamos que a análise fica enriquecida se analisarmos a rivalidade 

relativamente a empresas concorrentes que oferecem igualmente produtos de cosmética, 

bem como a rivalidade relativamente a empresas concorrentes que oferecem produtos 

oriundos de outros sectores de actividade. Neste ponto, cabe-nos referir a estratégia 

adoptada pela empresa quanto à marca Claus Porto.  
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Como referimos anteriormente, o relançamento da Claus Porto surge como uma 

oportunidade e segmento de negócio alternativo ao segmento de negócio de fabrico de 

produtos em larga escala, destinados à venda em grandes superfícies, mercado 

dominado pelas grandes multinacionais. A Claus Porto destina-se a um mercado de 

nicho e para um segmento de consumidores com elevado poder de compra.  

De referir que, no sector das marcas de nicho a Ach Brito adopta uma sub-estratégia 

(estratégia dentro da própria estratégia), no sentido em que a empresa procurou penetrar 

em canais alternativos, ou seja canais em que, tradicionalmente, não seria expectável 

comprar produtos de cosmética. Podemos dar como exemplo, as lojas de decoração e 

design que vendem desde artigos de mobiliário, quadros, acessórios de decoração. Neste 

tipo de lojas, o preço relativo de um sabonete, é, relativamente mais baixo do que o 

preço de produtos de outra natureza como por exemplo os artigos de mobiliário. Desta 

forma, fica menos dispendioso adquirir um sabonete Claus Porto (igualmente 

considerado neste canal como sendo uma peça de decoração) do que outro tipo de 

produto. Por outro lado a compra de sabonetes é mais recorrente. A mesma análise não 

poderia ser feita num canal onde se encontram à venda apenas produtos de cosmética. 

Por fim a comparação de preços é mais facilmente percepcionada quando os produtos 

são do mesmo sector de actividade do que quando o efeito de substituição se refere a 

produtos de diferentes sectores de actividade.  

 

b) Poder negocial dos clientes 

 

Neste ponto, pretendemos avaliar o poder negocial dos clientes dos produtos Claus 

Porto.  

De uma forma global, o poder negocial dos clientes é elevado quando a sua 

representatividade em termos de volume de vendas para a empresa é significativa, 

quando os produtos em causa não são diferenciadores, quando os clientes estão bem 

informados relativamente às várias alternativas, ou quando estes são extremamente 

sensíveis à variável preço dos produtos adquiridos. 

No caso da marca Claus Porto, se pensarmos que os potenciais clientes são 

heterogéneos e que transcendem o sector da cosmética, podemos dizer que existe um 

leque ainda mais alargado de potenciais clientes para os produtos da marca. Contudo, o 
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mercado onde a marca tradicionalmente opera está dominado por grandes distribuidores 

(especializados em marcas de cosmética). No caso da marca Claus Porto a empresa tem 

distribuidores em alguns países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Noutros 

mercados vende directamente aos clientes revendedores e ou finais. Tendencialmente, 

os distribuidores compram em maior volume e, desta forma, a representatividade destes 

clientes é significativa no volume de negócios da empresa, pelo que o seu poder 

negocial é relativamente maior. Por outro lado, nos casos em que a empresa vende 

directamente, os clientes são diversificados, de menor dimensão quando analisados 

individualmente, não sendo representativos no volume de negócios da empresa, pelo 

que o seu poder negocial é relativamente mais baixo.  

Neste contexto, convém referir o caso das reputadas department stores de referência, 

que são estratégicas no posicionamento das marcas de luxo como é o caso da marca 

Claus Porto. Para além de contribuírem para a divulgação da marca, funcionam como 

âncora para os restantes clientes da marca Claus Porto, que posteriormente a procuram. 

Por estes motivos, consideramos que o seu poder negocial é significativamente mais 

elevado, ainda que a sua representatividade directa no volume de negócios da empresa 

não seja significativa.  

A estratégia traduziu-se na colocação da marca em lojas de referência mundial. Para a 

consecução deste objectivo foram importantes as acções de charme junto dos buyers 

destas department stores de uma forma informal. Por outro lado, essas acções de 

charme consubstanciaram-se na chamada de atenção de opinion makers como são o 

caso da Oprah Winfrey que ficou “apaixonada” por uma empresa familiar. 

O estatuto de marca de luxo, assume um papel importante no acto da compra desses 

produtos na medida em que o valor da marca associado está intimamente ligado à 

qualidade percepcionada pelos clientes. Ou seja, para além da qualidade intrínseca do 

produto e qualidade do serviço de venda e pós venda, o nome da marca é relevante na 

escolha desse produto. Assim, no mercado onde a Claus Porto opera, quanto maior for a 

notoriedade e reconhecimento da marca, maior é a fidelização dos clientes e menor o 

seu poder negocial.  

A antiguidade da marca (desde 1887) é, tendencialmente, percepcionada como 

sinónimo de credibilidade e savoir faire, atributos que, naturalmente podem limitar o 

poder negocial do cliente face a marcas novas no mercado. 
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No que diz respeito à análise do poder negocial dos clientes Claus Porto, entendemos 

suportar a nossa análise em duas vertentes. Entendemos pertinente avaliar o poder 

negocial dos clientes que procuram a Claus Porto como um produto de cosmética de uso 

pessoal (face aos outros produtos de cosmética de nicho) e o poder negocial dos clientes 

que procuram os produtos da Claus Porto como um produto gift, para oferecer (face ao 

leque de produtos gift de outros sectores de actividade, como por exemplo garrafas de 

vinhos seleccionados e de elevado valor acrescentado). É nossa convicção que existe 

uma oferta maior de produtos substitutos gift, do que produtos cosmética de nicho. 

Desta forma, acreditamos que, os clientes que compram produtos Claus Porto, em 

detrimento de outros produtos de cosmética de nicho são, tendencialmente, mais 

fidelizados à marca, e como tal, o seu poder negocial é, tendencialmente, mais limitado, 

quando comparado com o de clientes que procuram a Claus Porto como um gift para 

oferta. No entanto, convém referir que, actualmente assiste-se a um crescimento da 

oferta de produtos de cosmética de outras marcas nicho, o que a médio prazo poderá 

aumentar o poder negocial dos actuais clientes da marca Claus Porto.  

Relativamente aos produtos substitutos gift provenientes de outros sectores, estamos 

perante um mercado mais abrangente em termos de oferta. Neste contexto, 

presenciamos uma maior mobilidade dos clientes, ou seja, existe um menor grau de 

fidelização e, consequentemente, um maior poder negocial destes clientes. O cliente que 

hoje decide oferecer produtos Claus Porto como oferta, poderá no futuro, oferecer 

garrafas de vinho, caixas gift de chocolate, ramos de flores ou produtos de joalharia, por 

exemplo. Relativamente à elasticidade da procura em relação ao preço, podemos 

considerar que neste tipo de produtos é moderada. 

 

c) Rivalidade entre concorrentes 

 

De uma forma global, a rivalidade entre os concorrentes é tanto mais elevada quanto 

maior o número de concorrentes, em indústrias que apresentam baixas taxas de 

crescimento, em indústrias que apresentam custos fixos elevados, em industrias cujos 

produtos apresentam baixas taxas de diferenciação entre si, em indústrias cujos custos 

de mobilidade para outros fornecedores não são significativos ou quando os 
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concorrentes apresentam estratégias, objectivos e culturas heterogéneas (factor 

desestabilizador da indústria).  

O sector da Claus Porto caracteriza-se pela existência de um elevado número de marcas 

concorrentes e empresas de média dimensão. A indústria de produtos de nicho de 

cosmética e produtos gift (onde a Claus Porto opera) encontra-se, relativamente (à 

indústria de produtos de cosmética de massas e de preços relativos baixos) protegida no 

que diz respeito à guerra desenfreada de preços. Neste sentido, os preços praticados são 

relativamente elevados. Apesar de existirem vários concorrentes, a concorrência entre as 

marcas não se faz sentir tanto pela variável preço mas através da conquista de um 

espaço nos clientes de referência para a marca. Esta rivalidade, traduz-se na conquista 

do espaço na prateleira através do merchandising, colocação de expositores próprios nas 

lojas, oferta de amostras aos clientes finais. De salientar, que muitos dos clientes das 

marcas de nicho como a Claus Porto são pequenas lojas, de pequena dimensão. Assim, a 

limitação do espaço é um factor impulsionador da rivalidade entre as marcas 

concorrentes na conquista do espaço. Sendo assim, a conquista do espaço faz-se sentir 

sobretudo pela diferenciação do produto. 

Cabe-nos referir que o networking neste caso reveste-se de grande importância e pode 

fazer a diferença entre a marca estar ou não estar em determinado espaço. Por vezes, 

ainda que a marca não seja a mais competitiva em termos de preço, se tiver um bom 

suporte ao nível dos contactos, poderá conquistar o espaço na prateleira em detrimento 

das marcas concorrentes. Neste sentido, talvez seja importante reflectir no facto da 

rivalidade não se medir apenas pela guerra activa de preços. A rivalidade é resultante de 

um contexto em que os concorrentes procuram agir directamente sobre os clientes, 

através de medidas agressivas de curto prazo. Geralmente, um contexto de grande 

rivalidade conduz a um conjunto de interacções que deterioram a rendibilidade da 

indústria. 

Relativamente aos custos de mudança para os clientes, poderemos considerar que são 

praticamente inexistentes.  
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d) Poder negocial dos fornecedores  

 

A principal matéria-prima da empresa apresenta volatilidade ao nível dos preços de 

compra uma vez que o seu preço está indexado ao preço da commodity óleo de palma. 

Existe um número reduzido de fornecedores desta matéria-prima e a sua 

comercialização concentra-se num reduzido número de brokers no plano internacional. 

Por esta via, de facto o poder de negociação da empresa com estes fornecedores é 

limitado. Por outro lado, a Ach Brito enquanto cliente não é representativa no volume 

de negócio deste fornecedor, e por esta via o poder negocial destes fornecedores é 

também elevado. A empresa Ach Brito não é representativa para o seu fornecedor. De 

referir que, no caso da principal matéria-prima principal do produto, não existe 

substituto, o que contribui para o aumento do poder negocial dos forneceres.  

No que diz respeito aos custos de mudança de fornecedores, estes são, globalmente 

moderados. Podemos referir como exemplo os fornecedores de fragrâncias. As 

fragrâncias são produzidas em exclusividade para marca. A mudança de fornecedor é 

possível mas implica o início do desenvolvimento de contra-tipos das fragrâncias com o 

novo fornecedor.  

 

e) Ameaças de produtos substitutos 

 

A existência de produtos substitutos diminui a atractividade da indústria.  

O core business da empresa Ach Brito é o fabrico de sabonetes, muito embora a marca 

Claus Porto integre na sua linha outro tipo de produtos como sabonete liquido, gel de 

banho, creme de corpo e velas aromáticas. Considerando estas classes de produtos, 

podemos dizer, que o sabonete líquido e gel de banho são produtos substitutos do 

sabonete e que os difusores e ambientadores são produtos substitutos das velas. No 

entanto, se analisarmos os produtos substitutos da marca Claus Porto no canal gift e 

decoração (vinho, chocolates, flores), consideramos que a ameaça de produtos 

substitutos faz-se sentir ao nível de produtos gift de outros sectores de actividade. Em 

ambos os casos consideramos que os custos de mudança para os clientes são reduzidos. 

A marca Claus Porto assume-se como uma marca que acompanha as principais 

tendências de moda muito embora não dispense o seu cunho próprio e autêntico através 
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da reedição de rótulos antigos que são trabalhados de forma a acompanharem as 

tendências actuais. Acresce o facto de a marca estar associada às tendências de moda e 

das feiras onde participa. Existe a preocupação de se colocarem todos os anos novos 

produtos que são oficialmente apresentados aos mercados nas feiras. 

O produto da marca Claus Porto é direccionado para clientes de um segmente elevado. 

A ameaça de produtos substitutos não se faz sentir de uma forma sintomática porque o 

próprio produto vende-se pela marca, pela sua história, pela qualidade intrínseca do 

produto, pela forma de apresentação e como é comunicado para o mercado, pela 

envolvência, não se resumindo a um simples sabonete. Estes clientes privilegiam a 

compra de produtos exclusivos e que não estejam acessíveis ao consumo de massas, 

estando disponíveis para pagar um preço mais elevado. Por outro lado, preocupam-se 

em conhecer pormenorizadamente o produto, e o seu conceito. A empresa tem elevado 

know-how industrial no fabrico dos seus produtos bem como na sua apresentação ao 

mercado. De salientar, que a Claus Porto tem actualmente produtos cujo ciclo de vida 

ainda não se encontra na sua fase descendente e que se encontram no mesmo mercado 

desde há 20 anos. 

Podemos referir o caso do parceiro americano Lafco NY que conseguiu colocar os 

produtos nos melhores pontos de vendas dos Estados Unidos. Por outro lado, o 

networking tem assumido um papel importante na divulgação da marca. A estratégia da 

empresa tem-se baseado nas mais diversas parcerias que são fundamentais para 

fomentar e alargar a rede de utilizadores que tomam contacto com a marca. 
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Quadro 4 – Análise externa da Ach Brito antes do relançamento da Claus Porto vs 

após relançamento da marca Claus Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            - Análise Ach Brito antes do relançamento da marca Claus Porto. 

 

Nota: Baseado em: The Five Competitive Forces (Porter, 1985) 

 

Considerando a análise da Ach Brito à luz dos pressupostos do modelo de Porter, ceteris 

paribus, verifica-se que, com a estratégia de relançamento da marca Claus Porto, três 

das cinco forças diminuíram de intensidade, nomeadamente a ameaça de entrada de 

novos concorrentes, poder negocial dos clientes e rivalidade entre concorrentes. 

Ameaças de potencial  

entrada 

 

MODERADO 
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Poder negocial dos 
Fornecedores 

 

MODERADO 
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Clientes 
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Ameaças de Produtos 
Substitutos 
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concorrentes 

 

MODERADO 

ELEVADO 
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3.1.3. Estratégias para Influenciar as cinco forças competitivas identificadas por 

Porter "Reshape" 

 

Considerando que a empresa pode ser tanto mais competitiva quanto mais protegida 

estiver das cinco forças identificadas por Porter (1985), a empresa deverá concentrar-se 

nas forças onde não tem boa performance, através da adopção de medidas específicas. 

Se entendermos como é que as cinco forças competitivas influenciam a rentabilidade da 

empresa, a Ach Brito deverá empenhar-se estrategicamente naquelas onde se encontra 

menos protegida (Porter, 2008). 

 Por outro lado, se pensarmos que as forças não são estáticas, a empresa poderá explorar 

as suas mudanças e de certa forma moldá-las a seu favor (Porter, 2008). Compreender 

as forças que determinam a competitividade numa indústria é o ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma estratégia (Porter, 2008). 

Depois da análise das cinco forças relativamente à marca Claus Porto, vamos analisar 

como é que a empresa influencia as cinco forças a seu favor de modo a obter vantagens 

competitivas. A estratégia da empresa para a marca deve assentar onde as forças são 

mais fracas (Porter, 2008). As empresas da mesma indústria da Claus Porto enfrentam 

as mesmas forças identificadas por Michael Porter, contudo, a capacidade e a forma 

como as enfrentam podem ser diferentes. 

Pretendemos ainda fazer algumas sugestões de medidas que a empresa Ach Brito deve 

tomar relativamente à marca Claus Porto. 
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Quadro 5 – Formas da Claus Porto influenciar as cinco forças 

 

a) Reduzir a ameaça de potencial entrada 

. Reforçar a fidelização através da sua imagem 

da marca Claus Porto; 

. Reforçar os mecanismos de controlo dos 

canais de distribuição; 

. Preservar / reforçar o conhecimento tácito e 

know how. 

c) Reduzir a rivalidade entre a 

concorrência (existing players) 

. Focalização em segmentos diferentes; 

. Evitar a competição pelo preço; 

. Diferenciar o produto; 

. Aumentar o custo de mudança para os 

clientes. 

b) Reduzir o Poder dos Clientes 

. Reforçar a fidelização dos clientes; 

. Aumentar o carácter de nicho dos produtos; 

. Reforçar a diferenciação do produto. 

 

d) Reduzir o Poder dos fornecedores 

. Utilização da notoriedade da marca como 

forma de persuadir os fornecedores; 

. Diminuir o rácio de representatividade de 

cada um dos fornecedores. 

 e) Reduzir a ameaça de substitutos 

. Aprender as preferências dos consumidores; 

.Acentuar as diferenças (reais ou preceptivas) 

existentes entre os bens substitutos; 

. Diversificação da oferta de produtos; 

. Acompanhar a evolução das necessidades 

dos clientes on time. 

Nota: Baseado em Porter's Five Forces (Porter, 1985) 

 

a) Ameaça de potencial entrada: 

 

Neste ponto, pretendemos analisar quais as estratégias que a empresa adopta para 

aumentar as barreiras à entrada de novas empresas no sector. A empresa procura gerir o 

controlo e o acesso aos canais de distribuição que identifica para a marca. 

No que diz respeito à identificação e controlo dos canais, é de referir que a reinvenção 

do uso e utilidade do sabonete foi uma estratégia delineada para a marca no sentido em 

que a empresa detectou oportunidades em canais onde não era expectável, no passado, 

adquirir sabonetes. Note-se que os produtos Claus Porto fazem parte da decoração das 

casas de banho. Podemos dar como exemplo a penetração nas lojas de decoração e 
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design, gabinetes de arquitectura, museus, lojas gourmet, lojas gift livrarias e hortos 

com características especiais.  

A penetração em canais alternativos, alvo de menor concorrência, revelaram-se 

promissores e permitiram à empresa "proteger-se" face à concorrência. Por outro lado, 

em alguns destes canais, como as lojas de decoração de design, a empresa detectou 

como oportunidade o facto do preço dos seus produtos ser relativamente mais baixo 

quando comparado com outros produtos vendidos (como por exemplo, objectos de 

decoração e de design) e por isso, à partida, dotados de uma maior rotação no ponto de 

venda. 

Adicionalmente, convém referir que a empresa tem feito algumas apostas com vista à 

consecução de uma penetração crescente, tanto no mercado nacional como no 

internacional. Destacam-se as mais diversas parcerias, nomeadamente com a empresa 

Lafco NY e participações de capital, como por exemplo, num dos clientes de referência 

da marca Claus Porto no mercado nacional, A Vida Portuguesa. Por outro lado, o 

trabalho no que diz respeito ao alargamento dos diferentes canais de distribuição tem 

contado com a exploração da rede de contactos através de redes sociais como o 

Facebook, da angariação de distribuidores, locais de referência, da participação em 

feiras internacionais, e da conquista de alguns opinon makers como é o caso da Oprah 

Winfrey. Adicionalmente a empresa tenta aproveitar o reconhecimento da marca para 

desenvolver novas parcerias que criem canais alternativos para os produtos.   

Ainda no que diz respeito à divulgação da marca no plano internacional, a empresa, não 

tem nenhuma agência de comunicação. Deixou a comunicação da marca a cargo dos 

seus principais clientes, nomeando-os como embaixadores da sua marca no próprio país. 

A empresa entende que apesar da filosofia da marca ser a mesma para todos os países, a 

forma de a comunicar deve ser local e não há melhor entidade do que os próprios 

clientes para o fazer no seu país de origem. 

A marca deve continuar a explorar canais alternativos para os produtos Claus Porto bem 

como a apostar no seu networking para que o acesso e domínio dos canais de 

distribuição estejam assegurados.  

A empresa deve continuar a apostar na qualidade dos produtos e na reinvenção do uso 

do sabonete.  
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A empresa deve preservar o conhecimento tácito presente na sua organização e 

potenciá-lo nos atributos do produto, considerando que este tipo de conhecimento é 

mais difícil de replicar pelos concorrentes. A empresa deve criar mecanismos de 

transmissão deste conhecimento na sua organização, como por exemplo através da sua 

formalização com vista a facilitar a transmissão do conhecimento, e garantir os elos de 

ligação com os colaboradores mais antigos da organização (mesmo com aqueles que já 

não se encontram no activo). 

 

b) Poder negocial dos clientes 

 

Neste caso vamos analisar quais as medidas tomadas com vista a diminuir o poder 

negocial dos clientes. 

A marca privilegia o relacionamento informal com os clientes, o relacionamento com os 

clientes extravasa uma simples relação de cliente/fornecedor. Transmite-se a filosofia da 

marca e divulga-se a dimensão (pequena) da empresa, cultivando uma cultura muito 

própria da empresa. 

A estratégia da empresa para a marca passa pela standardização de preços e condições 

comerciais para os diferentes tipos de clientes (distribuidores, revendedores e 

consumidores finais). Por outro lado, a empresa procura seleccionar cuidadosamente os 

clientes para a Claus Porto e numa perspectiva de estabelecer relações de longo prazo. 

Estes requisitos prendem-se com a necessidade de manter a exclusividade e entidade da 

marca bem como o seu posicionamento num segmento elevado. A empresa acredita 

que, com estas medidas, todos os clientes, consoante ao tipo que pertencem, se sintam 

tratados uniformemente e que se cultive a ideia de que pertencem a uma mesma família, 

a família Claus Porto, independentemente da sua localização geográfica.   

Considerando estes standards que a marca preconiza na sua comercialização, os clientes 

não têm muito poder de negociação. Em concreto o reconhecimento que a marca Claus 

Porto já tem no mercado internacional, já existem muito distribuidores interessados em 

representar a marca, o que constitui um facto que potencia a redução do poder negocial 

deste tipo de clientes. A diferenciação dos produtos Claus Porto, através da recuperação 

do seu portfólio aliado ao design e a uma marca centenária, são factores de 

diferenciação que de alguma forma diminuem o poder negocial dos clientes. 
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c) Rivalidade entre concorrentes 

 

A empresa reconhece que alguns dos seus concorrentes poderão tentar imitar o conceito 

da marca Claus Porto mas nunca o longo percurso histórico e identidade, características 

importantes na concepção e consequente diferenciação dos produtos. 

Relativamente aos custos de mudança para os clientes, consideramos que são 

praticamente inexistentes. Neste campo, a marca poderá considerar o desenvolvimento 

de produtos que contribuam para a fidelização (exemplo: desenvolvimento de recargas 

como complemento). Reforço dos atributos singulares da marca como antiguidade, 

genuinidade dos rótulos antigos. Reforço da originalidade do produto para que a 

comparação com os concorrentes possa ser possível de fazer uma forma clara, directa e 

objectiva. 

 

d) Poder de negocial dos fornecedores  

 

Mais uma vez, a empresa deve centrar-se onde as suas forças são mais fracas e tomar 

medidas direccionadas à consecução de melhores níveis de competitividade. A empresa 

define um rácio para a representatividade máxima que cada fornecedor pode atingir, e a 

partir do qual deverá trabalhar com fornecedores alternativos.  

A Ach Brito deverá potenciar a notoriedade da marca para trabalhar com os melhores 

fornecedores e usufruir das melhores condições.  



27 

 

4. O modelo de VRIO  

 

4.1. Pressupostos do modelo de VRIO 

 

Ao longo dos anos, académicos e gestores têm tentado compreender os factores que 

determinam a rentabilidade das empresas, nomeadamente o que determina o seu 

posicionamento competitivo acima das respectivas concorrentes. 

A teoria baseada nos recursos, fornece uma fundamentação económica na análise do 

papel dos recursos das empresas na criação de vantagens competitivas. Esta visão foca-

se nos recursos e competências das empresas, isto é nos activos que estas possuem e 

utilizam para escolherem e implementarem as suas estratégias de desenvolvimento de 

vantagens competitivas numa determinada indústria (Barney, 1991). 

As empresas possuem recursos/capacidades tangíveis e intangíveis, no entanto importa 

identificar quais os que são estratégicos, isto é quais os que criam valor pois são esses 

os decisivos na criação e sustentabilidade de vantagens competitivas. A maioria dos 

recursos estratégicos é, tendencialmente, intangível e de base tecnológica. Embora 

sejam os recursos tangíveis que permitem a execução da actividade da empresa como 

por exemplo, as instalações ou parque de máquinas, são os recursos intangíveis que são 

uma fonte mais provável de vantagens competitivas (Ray et al, 2004). 

Os recursos estratégicos resultam de um mix de conhecimento explícito e tácito 

incorporado numa empresa sob a forma de competências, recursos e conhecimento 

únicos (Rumelt et al, 1994). Estes recursos, são difíceis de comprar e replicar, pelo que 

podem ser determinantes para a organização passar de um estádio de convergência 

competitiva para um estádio que lhe confere vantagens competitivas face à 

concorrência. São exemplos de recursos estratégicos, a qualidade, a reputação, as 

capacidades de gestão, o reconhecimento da marca, a detenção de patentes, a cultura 

organizacional, a capacidade tecnológica bem como a focalização no cliente 

(Chakraborty, 1997). Assim, o conhecimento tácito e explícito que conduz à inovação 

pode ser decisivo para a criação de produtos/serviços diferenciadores (Nonaka e 

Takeuchi, 1995). 

Na teoria baseada nos recursos, os recursos estratégicos podem ser avaliados através da 

utilização do modelo VRIO (Barney, 2002). VRIO assume-se como um modelo de 
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tomada de decisão na análise dos recursos de acordo com as seguintes atributos: valor, 

raridade, inimitabilidade e organizacional (Barney, 2002). 

A análise dos recursos à luz destes atributos permite avaliar se os mesmos são fontes de 

vantagens competitivas. No que diz respeito ao atributo valor, um recurso possui valor 

quando explora oportunidades e neutraliza ameaças externas (Barney, 1991), ou seja, 

quando gera um retorno acima do normal (Barney, 2002). Relativamente ao atributo 

raridade, importa analisar se os recursos são ou não comuns, ou seja, se são controlados 

por várias empresas concorrentes. Se a condição de raridade não se verificar, estes 

recursos não são geradores de vantagens competitivas. Apenas os recursos que criam 

valor e são raros podem ser geradores de vantagens competitivas (Barney, 2002). No 

entanto, convém referir, que o facto de ser raro é uma condição necessária mas não 

suficiente para a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis (Barney, 1996). Se 

um recurso é valioso, mas não é raro, a captação desse recurso por parte da empresa vai 

permitir-lhe, ceteris paribus, ficar numa situação de igualdade face às empresas 

concorrentes, contudo, não se traduzirá numa vantagem competitiva. Contudo, muito 

embora, esse recurso não proporcione vantagens competitivas para a empresa, a sua não 

captação poderá ser geradora de desvantagens competitivas. Desta forma, estes recursos 

não devem ser vistos como forças para a organização.  

No que concerne ao atributo da inimitabilidade, a empresa deve analisar se os recursos 

podem ou não ser facilmente replicados (Barney, 2002). Se um recurso é valioso, raro, 

mas difícil de imitar, a exploração desse recurso gerará vantagens competitivas 

temporárias. A empresa poderá obter ganhos acima da média por ser pioneira na posse 

desse recurso mas, apenas até, que o mesmo seja também adquirido ou desenvolvido 

por outras empresas concorrentes. Estes recursos ou competências podem ser vistos 

como forças organizacionais ainda que as suas vantagens competitivas sejam 

temporárias. No caso dos recursos valiosos, raros e difíceis de imitar, devem ser 

encarados como forças sustentadas e distintivas para a organização. 

No que diz respeito à questão organizacional dos recursos, é importante analisar se a 

empresa está devidamente organizada para que possa tirar o máximo proveito dos 

recursos identificados como valiosos, raros e difíceis de replicar (Barney, 2002). Se tal 

não acontecer a empresa poderá não retirar todo o potencial de vantagens competitivas 

intrínsecas a esses recursos. Alguns autores identificam vários aspectos internos à 
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empresa que contribuem para a capacidade organizacional. Stieglitz e Heine (2007) 

referem que a existência de activos complementares aos activos estratégicos podem ser 

fundamentais à concretização de vantagens competitivas. Kostova e Roth (2003) 

referem que a forma como a empresa se encontra organizada reveste-se de alguma 

complexidade social na medida em que, muitas vezes, são as relações de 

interdependência invisíveis ou informais que acrescentam valor e se traduzem em 

recursos muito difíceis de replicar pela concorrência. Desta forma, apenas recursos que 

geram valor, que são difíceis de imitar e raros e, que estão devidamente organizados, 

podem produzir uma vantagem competitiva sustentável e contribuir para uma 

performance da empresa acima da média. 

A análise VRIO defende que alguns recursos não são facilmente replicáveis no curto 

prazo, especialmente, quando se tratam de capacidades e competências que resultam de 

um processo longo e complexo. Nestes casos, as causas da boa performance são 

ambíguas, de tal modo que, por vezes, a própria gestão de topo não consegue identificar 

com objectividade os factores que contribuíram para o sucesso (Lovallo e Caringal, 

2006). Por outro lado, essa lista de factores poderá variar consoante o manager (apesar 

de estarem ambos na mesma empresa, a sua percepção quanto aos factores críticos de 

sucesso pode ser diferente). Esta dificuldade é paradoxal à luz da perspectiva baseada 

nos recursos isto porque, se já não é fácil para os insiders determinar objectivamente 

quais são as causas que contribuem para o sucesso da empresa, mais complexo será para 

os outsiders quando estes tentam captar esses recursos e capacidades. 

A título de conclusão, se os recursos criarem valor e forem raros, mas facilmente 

replicáveis, apenas gerarão vantagens competitivas temporárias, não sustentáveis. A 

análise destes quatro atributos em simultâneo proporciona uma ferramenta importante 

para entender o retorno potencial associado e explorar alguns dos recursos ou 

competências da empresa. Desta forma, os recursos que satisfazem os pressupostos 

preconizados pelo modelo de VRIO, contribuem para as vantagens competitivas de uma 

empresa (Amit e Schoemaker, 1993). Alguns autores referem-se às core competencies 

como sendo recursos que são VRIO (Prahalad e Hamel, 1990). 
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4.2. Análise das capacidades, recursos e competências da Ach Brito no contexto da 

Internacionalização da empresa (após o relançamento da Claus Porto) 

 

Neste ponto iremos analisar o processo de internacionalização da empresa Ach Brito 

considerando o modelo VRIO. 

Pretendemos identificar quais as capacidades, recursos (tangíveis e intangíveis) e 

competências que permitiram à empresa obter vantagens competitivas sustentáveis, e 

ainda, como é que esta organizou os seus recursos, para se diferenciar face à 

concorrência e, consequentemente, fazer face ao período de dificuldades financeiras. Os 

recursos da empresa traduzem-se nos activos, capacidades, processo organizativo, 

atributos da empresa, informação e conhecimento, que permitem a concepção e a 

implementação da estratégia delineada (Barney, 1991). Com esse objectivo, o Quadro 6 

identifica os principais recursos da empresa e apresenta-os de acordo com a respectiva 

natureza de tangibilidade ou intangibilidade. Posteriormente, no Quadro 7, os recursos 

são classificados de acordo com o quadro de análise VRIO, o que permite identificar 

aqueles que mais contribuem para a competitividade da empresa. 
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Quadro 6 – Principais Recursos da Ach Brito 

 

Recursos Tangíveis Nº 

Instalações 1 

Localização geográfica 2 

Acervo histórico 3 

Parque de máquinas / Equipamentos 4 

Recursos Intangíveis  

Marca registada 5 

Qualidade (percepcionada pelos clientes) 6 

Antiguidade da marca Claus Porto / empresa Ach Brito 7 

Imagem da marca Claus Porto (reputação no mercado) 8 

Capital humano 9 

Forma de relacionamento peculiar com os clientes 10 

Know-how explícito 11 

Conhecimento tácito / Conhecimento geracional, conhecimento interno que se 

transmite ao longo de gerações dentro da própria organização, difícil de aprender 

12 

Cultura da empresa / Cultura organizacional 13 

Redes de contactos institucionais e pessoais 14 
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Quadro 7 - Recursos e competências chave - Baseado em VRIO Framework 

 

Recurso 

(Nº) 
Valioso? Raro? Inimitável? Explorado? 

Implicações 

Competitivas 

Performance 

Económica 

1 Sim Não - - Paridade Normal 

2 Sim Não - - Paridade Normal 

3 Sim Sim Sim Sim V. Sustentadas A. Normal 

4 Sim Não - - Paridade Normal 

5 Sim Não - - Paridade Normal 

6 Sim Não - - Paridade Normal 

7 Sim Sim Sim Sim V. Sustentada A. Normal 

8 Sim Sim Não - V. Temporária  

9 Sim Sim Sim Sim V. Sustentada A. Normal 

10 Sim Sim Sim Sim V. Sustentada A. Normal 

11 Sim Não - - Paridade Normal 

12 Sim Sim Sim Sim V. Sustentada A. Normal 

13 Sim Não - - Paridade Normal 

14 Sim Sim Sim Sim V. Sustentada A. Normal 

 

Relativamente a cada um dos recursos identificados anteriormente, pretendemos fazer 

uma breve descrição e caracterização dos mesmos à luz dos pressupostos do modelo 

VRIO. 

A dimensão das instalações da Ach Brito acompanhou o processo de 

internacionalização da empresa. Em 1994, a Ach Brito localizava-se no coração da 

cidade do Porto numa unidade fabril com uma área de 7.000m2. Contudo, as infra-

estruturas eram desadequadas e, por outro lado, não era desejável o funcionamento de 

uma fábrica no centro da cidade. Nesta altura, as instalações estavam 

sobredimensionadas ao negócio da empresa. Em 1999, a Ach Brito muda de instalações, 

para um pólo industrial de Vila do Conde, para um edifício de 1.600m2. Em 2007, com 

a performance evolutiva do processo de internacionalização e consequente perspectiva 

de crescimento, a empresa mudou de instalações para um outro pólo industrial de Vila 
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do Conde. As novas e modernas instalações de 10.000m2, permitem acompanhar a 

perspectiva de crescimento da empresa e oferecem condições, ao nível de infra-

estruturas, mais vantajosas para o desempenho da sua actividade.  

Por outro lado, a localização geográfica é privilegiada ao nível da sua proximidade com 

um dos principiais portos marítimos nacionais (o que é um factor de extrema 

importância para que a empresa se mantenha competitiva ao nível dos custos 

relacionados com a logística). De salientar, que a maior dimensão destas novas 

instalações, permitiu o crescimento sob várias vertentes. Destacamos como exemplos, a 

possibilidade de aumentar o stock de aprovisionamento de matérias-primas, bem como 

o de produto acabado, aumento da capacidade instalada com a colocação de linhas de 

fabrico adicionais, a criação de um show room e loja de fábrica e o acolhimento de 

novos colaboradores. 

O parque de máquinas que outrora fora considerado completamente desadequado e 

obsoleto (para que a empresa pudesse concorrer com as multinacionais líderes no 

mercado de massas), foi aproveitado e direccionado para a produção dos produtos da 

marca Claus Porto. O facto deste equipamento fazer parte da história da empresa, 

contribuiu para a fidelização aos métodos tradicionais e, por outro lado, revela-se 

adequado ao fabrico de quantidades relativamente pequenas.  

De referir que, os pontos aparentemente fracos da empresa foram transformados em 

pontos forte, se pensarmos que o conceito da Claus Porto foi criado em torno da 

exclusividade (pequenas quantidades), do fabrico artesanal e embalamento manual 

(resultante do know how de décadas) e qualidade dos produtos (máquinas antigas, 

recorrendo a métodos tradicionais de fabrico).  

Contudo, este parque de máquinas antigas, a localização geográfica da empresa bem 

como as suas instalações, não constituem, por si só, fonte de vantagens competitivas, 

permitem, apenas, atingir um nível de paridade face às empresas que operam no mesmo 

segmento da Claus Porto. 

No conjunto de recursos tangíveis identificados, destaca-se o acervo histórico da 

empresa. Este recurso permitiu a obtenção de vantagens competitivas sustentadas, 

porque foi explorado de forma adequada, se pensarmos na estratégia adoptada pela 

empresa a partir de 1994 com a Lafco NY e relançamento da marca Claus Porto. A 

empresa apostou na diferenciação e a autenticidade dos seus produtos foi alcançada 
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também por via do uso do design dos seus rótulos originais. O uso do acervo histórico 

original, foi identificado como um activo muito difícil de replicar. A empresa teve 

consciência que, muito embora, o conceito pudesse ser imitado, a história da empresa e 

da marca, e, simultaneamente o design dos rótulos dificilmente o poderiam ser. Não 

podemos deixar de mencionar que apesar deste recurso ser valioso, raro e difícil de 

imitar, toda a organização em torno da exploração do mesmo foi determinante. No que 

diz respeito à parte organizacional (associada ao acervo histórico), podemos referir 

como exemplo o facto da empresa restringir a reedição de rótulos antigos unicamente 

para o desenvolvimento de produtos Claus Porto. Por outro lado, a identificação do 

acervo histórico como recurso e capacidade da empresa contribuíram para a 

diferenciação do conceito (aliar o melhor do passado às tendências actuais, num produto 

de luxo). Neste sentido, consideramos que o acervo histórico é um recurso VRIO. 

No que respeita aos recursos intangíveis, podemos analisar os mesmos consoante estes 

sejam recursos que contribuam para a paridade competitiva da empresa face aos 

concorrentes, que permitam o alcance de vantagens competitivas temporárias e aqueles 

que permitam o alcance de vantagens competitivas sustentáveis.  

No que diz respeito ao registo da marca Claus Porto, o seu alargamento geográfico foi 

progressivo, acompanhando o processo de internacionalização da empresa. O registo 

das marcas assume-se como uma ferramenta fundamental, não obstante, ainda assim, se 

verifique a ocorrência de desafios no que diz respeito a tentativas de cópias (ao nível 

fonético, por exemplo), essencialmente, no continente asiático. 

 A Ach Brito detém o registo da marca Claus Porto para os países onde comercializa os 

seus produtos. O registo permite a protecção da marca de eventuais cópias da marca na 

mesma categoria de produtos. Em algumas linhas de produtos da marca, o registo 

estende-se à própria imagem bem como o nome da linha. Desta forma, o registo da 

marca surge como forma de protecção de um recurso que é distintivo da empresa.  

A Ach Brito tem consciência que o brand building da marca e a coesão ao nível da 

identidade e da imagem são factores determinantes na afirmação da marca no plano 

internacional.  

A marca Claus Porto influencia os consumidores no acto de compra e a maior ou menor 

influência traduz-se no valor percepcionado pelos clientes à luz dos seus atributos.  
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A combinação do luxo e da exclusividade da marca, aliados à qualidade intrínseca dos 

produtos, são características e elementos determinantes na criação de valor para o 

cliente, que percepciona a marca como um conjunto de produtos de elevado valor 

acrescentado. Importa salientar que os atributos mencionados apenas geram valor se 

forem também assim percepcionados pelo cliente. A singularidade não conduz à 

diferenciação, a menos que, seja valorizada pelo cliente (Porter, 1985).  

O conceito de cadeia de valor preconizado por Porter (1985) é uma cadeia de 

actividades para uma empresa operar numa determinada indústria. A cadeia de valor 

categoriza as actividades genéricas que acrescentam valor a uma organização. As 

empresas competem considerando o valor que geram para os clientes. Neste contexto, a 

elevada qualidade percepcionada dos produtos Claus Porto assume-se como uma mais-

valia e a consecução dessa percepção é o resultado do esforço da empresa na 

manutenção dos elevados níveis de qualidade. Este esforço traduz-se no facto da 

consciência desta necessidade estar presente quer a montante, quer a jusante do 

processo. Ou seja, a qualidade inicia-se na selecção cuidada dos fornecedores e 

matérias-primas, passando pelas actividades relacionadas com o processo produtivo e 

research de matérias-primas, pela forma de como se faz o acompanhamento dos clientes 

desde o momento da compra até à assistência pós venda. De salientar, que existem 

standards mínimos de qualidade que têm de ser obrigatoriamente cumpridos para que a 

condição de paridade competitiva seja alcançada. A partir deste patamar, torna-se 

necessário delinear estratégias (baseadas na utilização e combinação de recursos VRIO) 

que permitam o alcance de vantagens competitivas sustentadas. Outros factores que 

contribuem para a elevada qualidade percepcionada dos clientes são o processo de 

fabrico tradicional (com mais de um século) dos produtos e os rótulos serem originais 

do acervo histórico da empresa.  

Por outro lado, a criação de funcionalidades ao produto, com base na análise da cadeia 

de valor dos clientes é importante. Os produtos da marca entram na cadeia de valor dos 

clientes, não apenas como um simples sabonete, que satisfaz a sua função primária de 

“lavar” mas, assumem-se, adicionalmente, como produtos de decoração que oferecem 

um life style sustentado no design. 

Relativamente ao know how explícito, os autores Alavi e Leidner (2001) sugerem que é 

necessário que exista um conhecimento susceptível de ser partilhado de modo a que um 
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individuo A possa entender o conhecimento do individuo B. Este conhecimento 

explícito e partilhável é indispensável para que exista fluxo de conhecimento e know 

how na organização e que, consequentemente, todos possam ter uma base comum de 

conhecimento que permita que a comunicação e entendimento fluam na organização. O 

know how existente na Ach Brito, de forma explícita, documentado e de fácil 

transmissão interna na empresa, encontra-se relacionado com os processos formais da 

organização. Este conhecimento encontra-se relacionado com as boas práticas da 

indústria em termos de qualidade, de normativos legais, de garantia de qualidade ao 

consumidor, do conhecimento técnico ao nível de produção e dos processos da 

organização em todas as suas áreas. Contudo, apesar de crítico e determinante na 

produção e bom funcionamento da organização, este conhecimento explícito, per si, não 

constitui fonte de vantagem competitiva, apenas permite à Ach Brito estar num mercado 

exigente de forma equitativa nesta matéria face aos concorrentes. 

No que diz respeito à cultura organizacional, diversos autores defendem a existência de 

uma relação entre esta e a performance da empresa. Contudo, esta evidência não é 

consensual (Alvesson, 2002). Os estudos que perseguem a relação de interdependência 

entre estas duas variáveis são, essencialmente, expressos como causa efeito (Siehl e 

Martin, 1990). Ou seja, os resultados alcançados dependem do tipo e força da cultura na 

empresa. Uma das formas de caracterizar a cultura organizacional, é a análise dos 

elementos que podem distinguir uma organização de outras similares. Considerando que 

o conceito de vantagem competitiva é um conceito económico, a cultura organizacional, 

deve gerar consequências económicas positivas. No caso da Ach Brito, a cultura 

organizacional é forte e unificada sendo um factor, que combinado com outros recursos, 

contribui para o sucesso da empresa. A empresa encontra-se devidamente organizada 

sob uma cultura orientada para o cliente (cuja forma de relacionamento com estes é 

muito peculiar, conforme mencionámos anteriormente).  

Contudo, consideramos que estes recursos intangíveis (registo da marca, qualidade 

percepcionada pelos clientes, know how explícito e cultura organizacional) são, de certa 

forma, comuns a um vasto número de empresas do sector, e também não são difíceis de 

replicar.   



37 

 

No que diz respeito aos recursos que permitem a consecução de vantagens competitivas 

temporárias, ou seja aqueles que possuem valor e são raros destacarmos a imagem de 

marca da Claus Porto. 

Consideramos que marca é um dos recursos estratégicos mais importantes de uma 

organização. As empresas que gerem as marcas obtêm vantagens competitivas, seja 

porque diferenciam o produto face à concorrência (Berthon et al. 1999), seja porque 

fortalecem as relações de interdependência entre os consumidores e os 

produtos/serviços, de forma estável e duradoura (Fournier, 1998). No contexto da 

internacionalização das empresas, existem autores que defendem que apenas as marcas 

mais fortes e bem geridas sobrevivem, (Ourosoff et al,1992) isto porque, permitem a 

obtenção de um retorno acima da média através da fidelização dos clientes. O activo 

marca, é definido por Keller como o efeito diferenciador do conhecimento da marca na 

resposta dos consumidores ao marketing da marca (Keller, 1993). Este activo pode ser 

desenvolvido através de esforços de publicidade e dos componentes de marketing 

(qualidade, funcionalidade, estratégias de preço).  

Outros factores que influenciam a imagem da marca são a escolha do canal de 

distribuição e dos pontos de venda estratégicos bem como a forma como é que a marca 

é promovida junto dos clientes finais. No caso da Claus Porto, as department stores de 

referência são exemplos onde a marca se posiciona e funcionam como âncora 

potenciadora de novos clientes bem como novos mercados. Note-se que, por exemplo, o 

Saks Fith Avenue, em Nova Iorque, é o palco das tendências e é visitado por buyers de 

todo mundo e dos mais variados tipos de loja. De salientar, que a equipa comercial que 

gere a marca tem um impacto directo na imagem da marca, devido ao seu esforço na 

análise e escolha minuciosa dos pontos de venda para a marca bem como a forma muito 

estreita como interagem com os clientes.  

De uma forma geral, as barreiras linguísticas e culturais dificultam a afirmação da 

marca nos vários mercados. Muito embora, o objectivo ser o mesmo (posicionar a Claus 

Porto como uma marca de luxo), a forma e os meios para o atingir, podem ser 

substancialmente diferentes em função da cultura de cada mercado. Nem sempre é fácil 

a comunicação devido às diferentes línguas. Por outro lado, existem desafios associados 

à standardização dos produtos para todos os mercados como no caso da Claus Porto. A 

marca comercializa os mesmos produtos em todos os países muito embora, os produtos 
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mais vendidos sejam diferentes em função de cada mercado, o que está também 

relacionado com questões culturais. A combinação bem sucedida de vários atributos 

como a recriação de produtos inspirados no acervo histórico da empresa, design, 

método de fabrico tradicional bem como a qualidade intrínseca do produto, serviço 

prestado aos clientes bem como o domínio dos, canais de distribuição, constituem o 

activo da marca Claus Porto e permitiram que a marca se tornasse transversal a todos os 

mercados. 

Relativamente aos recursos VRIO, identificamos os seguintes: a antiguidade da marca 

Claus Porto (1887) e da empresa Ach Brito (1918), o conhecimento tácito, o capital 

humano, forma de relacionamento peculiar com os clientes e o networking como 

capacidade para o relacionamento. 

A antiguidade da Claus Porto e da Ach Brito constituem um recurso VRIO, o seu valor 

está relacionado com a confiança, know-how, competência e savoir faire que é 

transmitido ao cliente. A antiguidade (associada ao vasto acervo histórico) é explorada 

estrategicamente e constitui um factor diferenciador que gera valor para o cliente. A 

antiguidade da marca Claus Porto confere identidade única à marca, que causa nos 

clientes uma atitude positiva relativamente à marca. As origens da marca, assentes no 

seu património (standards originais da marca, na sua longa história (que facilita os 

consumidores a familiarizar-se com a marca e a compreender o seu status), contribuem 

para a sua intemporalidade. E é também a intemporalidade da marca que contribui para 

a obtenção de vantagens competitivas ao longo do tempo. De referir que existem cada 

vez menos empresas e ou marcas antigas que se mantêm no mercado. 

O conhecimento tácito traduz-se no conhecimento interno que se transmite ao logo de 

gerações dentro da própria organização e cuja aprendizagem não é imediata. Este 

conhecimento tem origem na experiência e é difícil de ser sistematizado bem como 

expresso em instruções verbais. Considerando a dificuldade de transmissão do 

conhecimento tácito, este é transmitido de uns colaboradores para outros através da 

experiência directa. (Polanyi, 1973). No caso da Ach Brito, o conhecimento tácito 

vigente na organização foi-se transmitindo ao longo de gerações, de colaborador para 

colaborador, através de learning by using it. A existência deste conhecimento é 

fomentada pela própria cultura da empresa devido à sua reconhecida importância no 

sucesso da organização. Apesar da transmissão deste conhecimento, ser de uma forma 
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geral, um processo lento, a empresa tenta acelerar este processo através da constituição 

de uma equipa que integra várias gerações e recursos com diversos níveis de 

experiência. Um exemplo de conhecimento tácito que tem vindo a ser transmitido ao 

longo de gerações é a forma artesanal relativamente às técnicas de embalamento dos 

produtos, bem como cuja produção não é apenas baseada em fórmulas objectivas mas 

também são complementadas pela observação. Ao longo do tempo, os colaboradores 

mais jovens e menos experientes vão adquirindo o conhecimento tácito dos 

colaboradores com mais experiência. Por outro lado, a criatividade para a inovação está 

presente em várias vertentes, seja no desenvolvimento de novos produtos, seja na 

inovação na forma de comunicar, seja na inovação ao nível dos canais de distribuição, 

seja nos próprios postos de trabalho, e que se baseia, não apenas no conhecimento 

visível e explícito mas também nas reservas invisíveis de experiencia e interacções 

informais. Este conhecimento tácito, representa, sem dúvida um recurso VRIO para a 

Ach Brito, e é estrategicamente gerido. Este conhecimento tácito é mais difícil de ser 

copiado e transportado para fora da organização dado o seu carácter de maior 

intangibilidade e por estar mais incorporado e enraizado na organização, sendo assim 

uma fonte de vantagem competitiva sustentada. 

O capital humano é um factor essencial para a obtenção de vantagens competitivas. A 

empresa Ach Brito aposta numa equipa multidisciplinar que confere à empresa uma 

combinação de capital humano único. De acordo com Barney (1991), os recursos 

humanos podem fornecer vantagens competitivas para uma empresa, na medida em que 

estes sejam únicos e não possam ser copiados, ou substituídos por empresas 

concorrentes. O focus não é apenas no comportamento das pessoas, mas nas suas 

competências, conhecimento e atitudes. O valor dos recursos humanos está relacionado 

com a capacidade destes na utilização das suas competências para gerarem retorno.  

No caso da Ach Brito os colaboradores core, ou seja, aqueles que estão em funções que, 

pela sua natureza adicionam mais valor, possuem três vertentes importantes: 

competências técnicas (formação base e reciclagem de conhecimentos), competências 

da própria pessoa, e competências relacionadas com o conhecimento da cultura, 

conhecimento tácito da empresa. Por outro lado, a combinação dos recursos torna a 

organização única como um todo. 
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A forma de interacção peculiar com os clientes está intrinsecamente relacionada com a 

cultura da marca e que se transmite a todos aqueles se relacionam, de forma directa ou 

indirecta, com a marca, colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores. Esta cultura da 

marca encontra-se relacionada com valores, espírito e conceito de família Claus Porto. 

O relacionamento com os clientes é muito próximo e a interacção muito personalizada, 

e está directamente relacionado com o conhecimento tácito e geracional que se 

transmite de forma informal dentro da organização. Para se entender a cultura da marca 

Claus Porto, é importante o conhecimento do seu percurso histórico, os valores core da 

empresa Ach Brito tais como: confiança, espírito de equipa, persistência, sentido de 

justiça, enfoque no cliente, conceito de família. Ainda acerca da forma de 

relacionamento peculiar com os clientes Claus Porto, é importante referir que a mesma 

ainda se torna mais estreita quando nos referimos ao parceiro americano, Lafco NY. 

 No que diz respeito à utilização das redes de contactos pessoais e institucionais, 

observações empíricas evidenciam que as networks permitem alcançar vantagens 

competitivas sustentadas (Fund et al, 2008; Rowley e Baum, 2008), e que o networking 

pode conduzir as empresas, directa ou indirectamente, à internacionalização (Larson, 

1992). À luz da teoria das redes, a internacionalização é um processo que permite 

estabelecer relações de interdependência com outras entidades e alargar as redes de 

contacto. As redes de contacto podem ser inter-organizacionais ou sociais (O´Donnel, et 

al, 2001). As inter-organizacionais, são estabelecidas entre empresas e as redes sociais, 

são estabelecidas entre indivíduos e são o método preferido para a identificação de 

oportunidades internacionais (Ellis, 2000). As redes de contacto podem ser uma fonte 

privilegiada de obtenção de informação quando que esta não se encontra disponível no 

mercado.  

As relações estabelecidas, bem como os laços sociais criados entre os intervenientes, 

podem ser impulsionadores de negócios internacionais e veículos transmissores de 

informação como, por exemplo, informação acerca de empresas, produtos e ou 

mercados. A existência desses laços permite a diminuição da distância psicológica entre 

os intervenientes.  

As redes sociais, tornaram-se recursos políticos e económicos (Nahapeit e Ghoshal, 

1998) e são potenciadoras de benefícios de informação ao nível de oportunidades de 

negócio e angariação de potenciais parceiros internacionais (Komulainen et al, 2004). 
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Neste sentido, permitem à empresa o estabelecimento de relações de interdependência 

com potenciais parceiros e iniciar e ou consolidar o processo de internacionalização. 

A teoria das redes sugere que a internacionalização é gerada pelos contactos da empresa 

e da sua rede (Coviello e Munro, 1997).  

No caso da Ach Brito, este recurso assume especial relevância devido à dimensão da 

empresa e foi um dos factores que conduziram ao sucesso da internacionalização. Nesta 

matéria podemos referir os benefícios da rede de contactos do parceiro americano no 

que diz respeito ao processo de internacionalização. Como já tivemos oportunidade de 

referir anteriormente, no mercado onde a empresa opera, não basta ter apenas um 

produto de qualidade mas também é igualmente importante deter uma rede de contactos 

que permita fazer chegar os produtos da marca, por exemplo, aos locais de venda 

estrategicamente desejáveis. Conforme foi referido ao longo do presente trabalho, a 

utilização das redes de contactos têm-se revelado importantes no sucesso de 

internacionalização e crescimento da empresa, quer ao nível da projecção mediática da 

marca quer ao nível da participação da empresa em eventos de referência do sector ou 

na realização de parcerias com clientes estratégicos. 

A título de conclusão, considerando a heterogeneidade e imobilidade dos recursos, o 

modelo de VRIO admite que podem existir empresas com elevada performance (mesmo 

dentro no mesmo sector de actividade), em virtude de serem detentoras de recursos 

valiosos, raros e difíceis de imitar, e organizados, e que, por outro lado, não são visíveis 

e detectáveis pela concorrência. Assim, o objectivo é construir empresas fortes, 

identificando, desenvolvendo e alavancando recursos e capacidades. A imitação não 

tende a ser uma boa estratégia – quando muito a empresa seguidora que 

meticulosamente replica os recursos e actividades  da empresa líder pode esperar no 

limite alcançar a mesma paridade competitiva da empresa líder. Uma empresa poderá 

ser bem sucedida se mais do que replicar recursos e capacidades, conseguir criar novas 

formas de criar valor e dotar-se de capacidades únicas que lhe confiram vantagens 

competitivas sustentáveis. Contudo, é de referir que uma vantagem competitiva 

sustentável não é sinónimo que o seja por um período indeterminado de tempo. No 

mundo global em que os ritmos de competição se fazem sentir mais do que nunca é 

mais difícil que estas vantagens competitivas se mantenham por longos períodos de 

tempo. Assim, as estratégias das empresas devem ser “para além da montanha” na 
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perspectiva de conseguirem antecipar necessidades e conseguir precocemente construir 

e dotar-se de recursos e capacidades para a competição no futuro. 

À semelhança de outras teorias, a perspectiva baseada nos recursos pode ser controversa 

à luz dos pressupostos que defendem. As principais críticas ao modelo de VRIO 

prendem-se, essencialmente, com o facto do modelo focar-se no contexto interno do 

negócio uma vez que apenas se concentra nos recursos, capacidades e competências da 

própria empresa.  
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5. Comparação dos modelos teóricos de Porter e VRIO 

 

Nesta fase do estudo de caso da Ach Brito entendemos que é relevante a análise 

comparativa do modelos das cinco forças de Porter e do modelo de VRIO que podem 

ser utilizados como modelos complementares no âmbito teórico da definição da 

estratégia de obtenção de vantagens competitivas.  

A análise VRIO está no cerne da teoria baseada nos recursos (Wernerfelt, 1984). A 

teoria baseada nos recursos é mais orientada para o longo prazo e assume a sua utilidade 

na análise dos recursos e competências das empresas concorrentes (por exemplo, na 

análise das ameaças que possam advir de uma concorrência por imitação). O modelo de 

Porter, por sua vez, acrescenta a necessidade de compreensão da envolvência externa no 

curto prazo, (Foss, 1996).  

Outros autores (Spanos e Lioukas, 2001), apontam semelhanças entre os dois modelos 

uma vez que ambos partilham a visão de que é possível a obtenção de rentabilidades 

acima da média no longo do tempo. Os dois modelos procuram explicar o mesmo 

fenómeno, ou seja, a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis. Adicionalmente, 

ambas as perspectivas assumem que os gestores são racionais e que o objectivo final das 

empresas é aumentar a sua performance. 

Apesar da complementaridade entre a teoria baseada nos recursos e o modelo de Porter 

(Porter, 1980), existem algumas diferenças (Foss, 1996). Porter (1980) apenas identifica 

as determinantes de vantagens competitivas na indústria, contudo não analisa os 

recursos subjacentes que permitem a consecução da estratégia delineada (Foss, 1996). 

Por outro lado, considerando a articulação entre ambiente competitivo, recursos e 

estratégia, o modelo de Porter constrói-se sobre o paradigma ECP (estrutura, conduta, 

performance). No trabalho de Porter, a acumulação de recursos faz parte da 

implementação da estratégia, que é condicionada por constrangimentos no seu ambiente 

externo. Pelo contrário, a teoria baseada nos recursos, defende que os recursos (VRIO) 

da empresa fornecem a base de sustentação de uma estratégia, a estratégia deve estar 

centrada nesses recursos, de tal forma que a sua optimização seja possível.  

Podemos considerar os modelos das cinco forças de Porter e de VRIO como 

perspectivas complementares. VRIO é um modelo que assenta sobre os recursos e 

defende que, se uma indústria for constituída por empresas idênticas em termos dos 
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recursos que dominam, nenhuma das empresas conseguirá obter vantagens competitivas 

sobre as restantes (Barney, 1991).  

O modelo das cinco forças de Porter defende que, mesmo que as empresas sejam 

homogéneas, estas, colectivamente, poderão ter vantagens competitivas sustentáveis 

sobre outras empresas de outras indústrias. Estas vantagens competitivas são tanto 

maiores, quanto maiores forem as barreiras à entrada no referido sector de actividade 

(Porter, 1980). Nesta matéria, Barney (1991) defende que estas barreiras apenas existem 

quando as empresas concorrentes são heterogéneas nos recursos estratégicos que 

dominam. 

VRIO considera a cadeia de valor do modelo de Porter (1985) e complementa-o com a 

análise dos recursos existentes em cada momento e que são importantes na consecução 

de vantagens competitivas. Neste sentido, VRIO, analisa quais são os recursos da 

empresa que possam ser geradores de vantagens competitivas no sector de actividade 

onde a empresa se insere. Assim, as empresas que fazem parte do mesmo sector de 

actividade podem ser heterogéneas ao nível dos recursos que dominam e estes recursos 

podem não ser totalmente transmissíveis entre estas empresas. Admite a hipótese da 

heterogeneidade dos recursos bem como da sua difícil mobilidade entre as empresas (ou 

seja, não estão facilmente acessíveis e passíveis de serem adquiridos no mercado pelas 

empresas concorrentes, como por exemplo o conhecimento tácito).  

O modelo VRIO procura determinar o grau de competitividade dos recursos que 

determinada empresa controla, avaliando se permitem gerar vantagens competitivas à 

empresa Barney (1991,1996) e em que medida essas vantagens são sustentáveis ou não.  

Porter (1980) defende que a empresa deve centrar-se nas suas forças, ou seja, nos 

atributos que permitem diferenciar-se face à concorrência de modo a levar a cabo uma 

estratégia competitiva. Por sua vez, uma estratégia competitiva traduzir-se-á naquela 

que permite à empresa a obtenção de lucros supranormais (Barney 1991, 1996).  

A análise de Porter permite-nos elencar as cinco forças de contexto externo que deverão 

ser alvo de reflexão da empresa para que adopte estratégias que permita ser competitiva 

no sector em que opera. Contudo, a competitividade também deve ser analisada sob o 

contexto interno da empresa, numa perspectiva das condicionantes internas que 

determinam o seu desempenho. 
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A visão baseada nos recursos admite que todas as empresas poderão ser diferentes pelos 

recursos e capacidade que detêm, ou seja esta perspectiva considera o potencial 

heterogeneidade de recursos. Neste sentido, admite-se que cada empresa utiliza uma 

combinação única de recursos e capacidades. Segundo esta perspectiva as empresas 

devem ser empreendedoras na forma como combinam os seus recursos e capacidades e 

esta combinação pode ser uma forte vantagem competitiva. Por outro lado, esta visão 

assume que, os recursos e capacidades que são únicos numa empresa, podem não ser 

facilmente replicáveis noutra, e como tal, podem traduzir-se numa vantagem 

competitiva. Desta forma, a imobilidade de recursos é defendida num contexto em que a 

empresa possui recursos e capacidades muito específicos que não são facilmente 

transmissíveis para outras empresas. 

De acordo com Barney (1991), um recurso apenas pode constituir uma fonte de 

vantagem competitiva se permitir à empresa executar uma estratégia que melhore a sua 

eficiência e performance face aos seus concorrentes.  
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6. Notas conclusivas 

 

O presente estudo de caso permite analisar como é que uma empresa antiga, 

estabelecida no mercado nacional adquire o estatuto de born again global através de um 

acontecimento crítico e fortuito que culmina com a parceria com uma empresa 

americana conduzindo-a a um caso de sucesso de internacionalização.  

O estudo da empresa Ach Brito permite-nos concluir que o conhecimento profundo do 

ambiente externo bem como da realidade específica da empresa (ao nível dos seus 

recursos e competências) a cada momento, revelam-se ferramentas de gestão muito 

importantes na tomada de decisões estratégicas ao nível da internacionalização, num 

cenário de mutação constante das condições de mercado. De referir, que a flexibilidade 

da estratégia bem como o saber aproveitar as oportunidades e acontecimentos frutos do 

acaso, contribuíram eficazmente para os resultados bem sucedidos.  

A empresa deve tomar decisões no âmbito de cada uma das cinco forças de Porter de 

forma a torná-las mais favoráveis, podendo seguir algumas sugestões enunciadas no 

ponto 3.1.3. Simultaneamente, deve centrar-se nos seus recursos VRIO por serem 

potencialmente geradores de vantagens competitivas sustentáveis. Contudo é importante 

reconhecer que estas vantagens não são eternas ou estáticas, fruto das constantes 

alterações das condições de mercado. Neste sentido, torna-se necessário que a empresa 

adquira uma visão global da sua envolvência externa (sector) bem como da sua 

realidade interna (recursos e competências) e a conjugação destas análises resulte na 

tomada de decisões estratégicas que a tornem competitiva face aos concorrentes no 

longo prazo. 
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