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2C.  COMPETITIVIDADE DAS NAÇÕES - Visão moderna 
 
1. Vantagem competitiva das empresas: “As empresas ganham e mantêm vantagem 
competitiva no mercado internacional mediante inovação, melhoria e constante 
aperfeiçoamento (“up-grading”) dos seus produtos em função  do progresso tecnológico 
e da percepção das mudanças e necessidades do mercado”. (Michael Porter). 
”Inovação, na forma de novos produtos, processos e métodos de administração” (HBS, 
Institute for Strategy and Competitiveness, www.isc.hbs.edu).  
 
2. Vantagem competitiva das nações: Portanto, “A competitividade de cada país é 
determinada pelo ambiente produtivo em que as empresas nascem,  interagem e lutam  
para atingir seus objetivos” (Micahel Porter). 
 
3. Prosperidade das nações:  “A prosperidade de um país depende de sua 
competitividade, que é baseada na produtividade com que produz seus bens e 
serviços”. (HBS, Institute for Strategy and Competitiveness, www.isc.hbs.edu). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 

1. Fatores:  Recursos humanos, tecnologia, recursos naturais e capital 
2. Demanda: Dimensão, estrutura, e exigências do consumidor interno 
3. Fornecedores: Eficiência e competitividade das empresas fornecedoras 
4. Concorrência interna: Condições determinantes da funcionalidade e rivalidade  

empresarial 
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DETALHAMENTO DOS COMPONENTES DO DIAMANTE DE PORTER 

 
1. Características dos fatores de produção: Condições fundamentais dos fatores de produção: 

• recursos humanos: disponibilidade, habilidade, produtividade, custos da mão-de-obra 
qualificada; 

• recursos naturais: disponibilidade, acessibilidade e custos de produção (terra, água, 
minerais, madeira, energia); 

• estoque de conhecimentos: disponibilidade e utilização de conhecimentos científicos, 
técnicos, administrativos,  etc. 

• capital: disponibilidade e custos do capital financeiro (poupança) para financiar o 
investimento (formação de capital); 

 
2. Características da demanda interna: São fatores fundamentais 

• os padrões comportamentais do consumidor no  mercado  interno (e semelhança com 
comportamento do consumidor externo  a fim de gerar excedente exportável): 

• a segmentação da demanda: a estrutura  da demanda por cada tipo de produto, força a 
reação e adaptação do setor produtivo, inovação e desenvolvimento tecnológico; 

• a dimensão da demanda: o tamanho e o crescimento da demanda geram  investimento 
e economias de escola. 

 
3. Fornecedores: Existência de fornecedores eficientes (de matérias primas, materiais 

secundários  e serviços) capazes de: 
• aumentar (em vez de reduzir) competitividade das atividades de exportação; 
• inovar (em vez de manter imutáveis)  seus sistemas de produção de bens e serviços; 

conquistar o mercado externo para produtos complementares; 
 

4. Estratégia, estrutura e rivalidade empresarial: Condições  nacionais que determinam 
as características organizacionais e administrativas das empresas nacionais e a natureza 
da concorrência (rivalidade) doméstica, bem como 
• práticas de administrativas adequadas ao ramo industrial (nenhum sistema 

administrativo é universalmente apropriado e adequado a todos os ramos de negócio)  
• atitudes nacionais relativas a autoridade, normas de relacionamento social e 

interpessoal e padrões de comportamento profissional (resultantes do sistema 
educacional, religioso e social) que determinam capacidade de empreendimento, 
invenção, e capacitação; 

• habilidades lingüísticas e culturais  necessárias a uma visão global; 
• concorrência (rivalidade interna) de preço, qualidade, dimensão que levam à inovação e 

eficiência produtiva; 
• papel do governo (através de políticas governamentais que determinam ou contribuem 

para os “quatro” ‘vértices do diamante). 
 
5. Leitura recomendada: 

Michael, Porter. The Competitiveness of Nations. New York: Free  Press (1990). 
                                Já foi traduzido para o português. 

 
6. Visita recomendada: www.ics.hbs.edu .  Institute for Strategy and Competitiveness. 
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