
PORTER
Inspirado por Mindtools: Porter’s Five 
Forces – Understanding Competitive Forces 
to Maximize Profitability. 

situação de uso
analisar o ambiente operacional

dificuldade
média

tempo
1h00 

O QUÊ? 

A análise Porter é uma estrutura que 
verifica o estilo de competição em uma 
indústria por meio de cinco pontos: o 
poder de barganha do fornecedor; o poder 
de barganha do consumidor; o tipo de 
rivalidade entre os concorrentes; o nível 
de ameaça de produtos substitutos; 
e a ameaça de novos concorrentes. O 
modelo foi originalmente desenhado 
para determinar as forças e as fraquezas 
na indústria, mas, hoje, pode ser 
aplicado para qualquer segmento 
econômico que esteja em busca de 
lucros e atrativos financeiros.

POR QUÊ? 

Ao compreender onde estão as 
forças da indústria e como funciona o 
balanço de poder, é possível para uma 
organização extrair vantagens de uma 
situação de força ou melhorar uma 
posição de fraqueza, evitando passos 
incorretos que levem a prejuízos. O 
exercício permite também identificar 
se um novo produto, serviço ou 
negócio tem potencial de entrar em um 
determinado mercado e obter lucro.

COMO

1. Ameaça de novos concorrentes: 
quão atraente é o mercado para 
novos entrantes? Qual o perfil dos 
novos concorrentes? Quais barreiras 
de entrada existem (tecnológicas, 
tempo, regulações ou financeiras)?

2. Ameaça de produtos substitutos: 
quão fácil é encontrar uma 
alternativa aos seus produtos 
ou serviços? Qual o custo para 
se trocar de produto? Quais são 
os elementos que diferenciam o 
seu produto dos substitutos?

3. Poder de barganha dos 
fornecedores: quantos fornecedores 
disponíveis existem? Quão 
único é o produto ou o serviço 
que oferecem? Qual o custo 
para trocar de fornecedor?

4. Poder de barganha dos 
consumidores: quantos 
consumidores controlam as vendas? 
Qual o tamanho dos pedidos? 
São fortes o suficiente para ditar 
os termos da negociação?
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5. Como se dá a concorrência no 
mercado: quantos competidores 
você tem? Como a qualidade dos 
produtos e serviços se comparam ao 
seu? A concorrência se dá pelo preço 
ou pela diferenciação? O consumo 
é segmentado ou de massa?

6. Analise as respostas das questões 
e avalie a direção da influência 
da força (positiva ou negativa).

7. Estabeleça um valor para a 
força: baixo, médio ou alto.

QUANDO SE DEVE USAR?  Caso 
alterações significativas das vendas 
sejam verificadas, a análise de 
cinco forças de Porter é essencial 
para compreender os fatores de 
mercado que estão afetando a 
sustentabilidade da organização. 
Ela deve ser usada quando for 
necessário expandir, revisar 
ou criar ofertas de produtos, 
serviços e modelos de negócio.

DICAS 

Muitas vezes, não haverá informações 
disponíveis prontamente sobre alguns 
dos fatores. Você, então, terá de fazer 
suposições, mas somente depois de 
esgotadas as possibilidades de uma 
pesquisa preliminar. Tente procurar 
relatórios de pesquisas ou realize um 
questionário com uma amostra dos seus 
consumidores para novas perspectivas 
sobre o negócio.

Monitore as forças constantemente com 
o objetivo de verificar a ocorrência de 
mudanças que possam melhorar ou piorar 
o posicionamento estratégico da empresa. 
Leve também em conta a interação entre 
as forças. Um exemplo é quando surge 
um novo fornecedor oferecendo insumos 
mais baratos. Se o custo de produção 
do produto irá diminuir, a organização 
precisa decidir quanto deve repassar de 
desconto para o consumidor final.

A análise Porter tem 
um enfoque na questão 
competitiva, mas é necessário 
pensar na possibilidade 
de cooperação dentro das 
forças. Essa cooperação entre 
agentes pode estabelecer 
vantagens estratégicas que 
fortaleçam ou prejudiquem a 
posição da organização.
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C OMO SE DÁ A 

C ONC ORRÊNCI A 

NO MERC A DOP ODER DE B A RG A NH A 

DO S F ORNECEDORE S

P ODER DE B A RG A NH A 

DO S C OMPR A DORE S

A ME AÇ A DE PRODU T O S 

SUB T I T U T O S

A ME AÇ A DE NOVO S 

C ONC ORREN T E S

Faça você 
mesmo

essa é a hora de 
transformar 
a teoria em um 
exercício prático.

reproduza este 
canvas em uma lousa 
ou quadro negro.

se desejar, use post-its  
de cores diferentes  
para priorizar ideias  
ou diferenciar as  
notas de cada um  
dos participantes.

se preferir, use um 
aplicativo digital  
de lousa como o 
miro ou o mural.

use post-its para 
colocar notas de 
ideias e insights.

todo mundo que 
está participando da 
atividade deve dar a 
sua opinião.

ao final da atividade, 
discuta brevemente 
sobre as descobertas 
do grupo e parta para  
o próximo exercício.

8 2 |  8 3TÉCNICAS DE ANÁLISE DO AMBIENTE


