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• O contexto externo da gestão

• Meio envolvente Competitivo (Imediato) –

análise das 5 forças de Michael Porter

• Meio envolvente Geral – análise PESTAL

• Definir complexidade e mudança

• Identificar partes interessadas (“stakeholders”) 

e sua influência

• Acções do gestor

O meio envolvente
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Influências do meio envolvente na organização

Envolvente

geral ou

mediato

Envolvente

competitivo, 

sectorial ou

imediato
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Porquê estudar o contexto externo?

• Organisações dependem do seu meio envolvente onde
vão buscar recursos (inputs) e onde colocam bens, 
serviços e resultados (outputs)

• Gestores actuam na base de assunções que fazem sobre:

– meio envolvente competitivo (imediato)

– meio envolvente geral

– partes interessadas “stakeholders”

• O meio envolvente afecta a forma como as organizações
actuam (tarefas e processos)

• As assunções são correctas? Interpretações alternativas? 
Acções alternativas? 

Amílcar Ramos: ISCTE-Business 

School

4

Forças externas

• Meio envolvente imediato ou competitivo

• Meio envolvente geral ou mediato

• Partes interessadas (Stakeholders)

• Estas forças afectam a rentabilidade do sector e 

da organização

• Gestores

– Interpretam estas forças (realidades objectivas e 

subjectivas)

– Respondem mudando o contexto interno
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Meio envolvente imediato: 5 forças de Porter
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Ameaça de novos entrantes

Menos novos entrantes = mais lucro

• Afectada pelas barreiras à entrada, tais como:

– Elevados custos dos equipamentos

– Canais de distribuição tomados

– Fidelidade dos clientes às marcas existentes

– Acesso a economias de escala (pequenas
empresas) 

– Subsídios/regulações em favor das empresas
exeistentes

• Protecção de patentes (medicamentos, 
software)
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Intensidade da rivalidade entre concorrentes

Maior rivalidade = menos lucro

– Rivalidade aumenta quando:

• muitas empresas, mas nenhuma dominante: 

equilíbrio

• Crescimento lento dos mercados, empresas lutam

pela quota

• Elevados custos fixos encorajam sobre-produção

• Lealdades (negócios familiares ou apoio político) 

prolongam sobre-capacidades
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Poder de negociação dos clientes (compradores)

Maior poder dos compradores = menos lucro para o 

vendedor

– Poder do comprador aumenta se:

• Compra elevada % das vendas do vendedor

• Existem muitas alternativas (produtos ou vendedores) 

• Produto representa elevada % dos custos do 

comprador, criando incentivos para procura de 

alternativas

• Custo de mudança (transferência) para outros

fornecedores é baixo

– Produtos “online”, supermercados
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Poder de negociação dos fornecedores

Elevado poder do fornecedor = menos lucro para o 
comprador

– Poder do fornecedor é elevado se:
• Comprador toma pequena % das vendas

• Existem poucas alternativas de produtos ou
fornecedores (produtos diferenciados mantêm
lealdade do comprador)

• Produto representa baixa % dos custos do comprador 
(fraco incentivo para procurar alternativas)

• Custos de mudança de fornecedor são elevados para
o comprador  

– Marcas de luxo, negócio de “software”
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Ameaça dos produtos substitutos

Fácil de substituir = Menos lucro para o 

fornecedor

• Substituição torna-se fácil quando:

– Compradores desejam mudar de hábitos

– Desenlvimentos tecnológicos posibilitam novos

produtos e serviços

– Baixa os custos de transporte

– Novos fornecedores entram no mercado

– Relação qualidade / preço mais favorável

• Produtos “online media”, novos materiais
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Gerir as 5 forças

• Interpretação subjectiva e simultaneamente

realidades objectivas

• Forças contraditórias, balanço das várias forças

• Gestores podem conscientemente tentar modificá-

las como parte da sua estratégia

• As 5 forças competitivas são afectadas pelos

factores do meio envolvente geral

Compreender jogo concorrencial, antecipar…

(operacionalidade, dinamismo...)
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Análise do meio envolvente geral - PESTAL
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Político e económico

• Politico

– Governos mudam o que “o negócio pode fazer”

• Fiscalidade, poluição, regulação

• Influenciam as 5 forças de Porter ... 

• Exemplo: Políticas fiscais nacionais…

• Económico

– Nível de riqueza e estádio de desenvolvimento

• Níveis de salários, taxas de juro, confiança do 

consumidor

• Exemplo: atratividade da produção em dois

países
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Social e tecnológico

• Social

– Tendências demográficas, da moda, estruturas

familiares, atitudes

• Tecnológico

– Infraestruturas físicas, transportes, 

telecomunicações

– Exemplo: convergência de tecnologias de 

transmissão de  dados, video e voz abrem amplos

mercados
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Ambiental e legal

• Ambiental (natureza)

– Recursos naturais, poluição e efeitos nas

mudanças climáticas e mudanças nos negócios

(ameaças e oportunidades: Automóveis…)

• Legal

– O quadro legal em que as empresas operam –

emprego, financeiro, regulação do Estado
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Utilizar a análise PESTAL

• Tal como nas 5 forças, existe uma interpretação
subjectiva e realidades objectivas

• As forças ou factores do meio envolvente geral
afectam as organizações públicas e privadas

• O valor da análise não está numa longa lista de 
factores, mas naqueles que consensualmente
são críticos e que as partes interessadas podem
utilizar para estimular a mudança interna
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Mudança e complexidade

Envolventes cada vez 

mais complexos, 

mais dinâmicos e incertos…

Simples e

Estáveis…

Complexos e

Dinâmicos…
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Partes interessadas (“Stakeholders”)

• Entidades ou grupos com expectativas sobre a 
organização (influenciam e/ou são influenciados)

– Clientes, comunidades, governos…

• Como gerir estes interesses em conflito?

– Campbell – balancear todos os “stakeholders”
– Argenti – satisfazer os accionistas ( shareholders)

– Abordagem pragmática – satisfazer os “stakeholders”
com poder elevado

• Avaliar o poder relativo dos “stakeholders”

• Empresas influenciam os seus “stakeholders”
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“Stakeholders” (partes interessadas na

organização)
Trabalhadores      Clientes

Sindicatos                        Grupos pressão  

Accionistas                                Concorrentes

Comunidades                           Associações

Fornecedores               Governos, UE ...

“Media”

O
rg
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a
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Stakeholder mapping The power – interest matrix, Johnson Scholes (2002)

Stakeholders que a empresa

deve procurar satisfazer…

Merecem uma atenção 

mínima da empresa…

Quais os mais importantes…?

Quais os que têm mais poder…?

Que podemos fazer…?
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Gerir a mudança e a complexidade

• Os elementos do meio envolvente competitivo e geral

determinam em grande parte a rentabilidade das 

empresas (de determinado sector de actividade) 

• Torna-se crítico para o gestor compreender essas

forças, antecipar a sua evolução para adaptar a 

empresa; construir o futuro desejável “compatível com 

o cenário mais provável”; tomar acções no presente

para ganhar o futuro; ganhar vantagem (atrair e 

satisfazer clientes…)

• Envolventes cada vez mais turbulentos (complexos, 

dinâmicos e incertos)
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Que deve o gestor fazer?

• Antecipar, adaptar (o meio é um dado)
- Prever evolução

- Amortecer flutuações do ciclo

- Proceder a descontos

• Influenciar (alterar elementos do meio envolvente, 
tornando-os compatíveis com a organização)

- Relações públicas, publicidade

- Recrutamento “pessoas-chave”

- Negociação contratos (Forneced. Clientes)

- Lobby para influenciar legislação

- Joint-ventures, alianças

• Mudar actividades (Prod./Merc./Tec.; capacidades organizacionais)
- Mudar mix de produtos / serviços

- Novas áreas geográficas

- Diversificar para novos negócios

- INOVAR
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Conclusão:

• Assunções acerca do meio envolvente e sobre como 

os gestores acrescentam valor aos recursos

• Modelos das 5 forças, do PESTAL e das partes

interessadas “stakeholders” fornecem instrumentos

para analisar o meio envolvente

• Capacita o gestor para se questionar

sistematicamente sobre:
– assunções que orientam a sua acção

– em que medida outros interpretam correctamente o contexto

– as alternativas que podem acrescentar mais valor aos recursos e 

capacidades

Assunções? Contexto? Alternativas?


