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INTRODUÇÃO: 

A rápida disseminação de novas tecnologias da informação entre as empresas nas últimas 

décadas transformou a forma que políticas de inovação são orientadas dentro das organizações. Frente 

a isso, foi realizada uma pesquisa de artigos na área da digitalização, com temas chaves como: 

“digitalização”, “indústria 4.0”, “digitização”, "servitização” e “economia digital”. Para contribuir com a 

análise do cenário estratégico, o “Modelo da Rivalidade Ampliada de Porter” foi analisado, e uma ponte 

foi criada entre o modelo do autor com o cenário da digitalização, com o foco em "servitização'' e 

“indústria 4.0”. 

METODOLOGIA: 

Nas últimas décadas, muito se comentou a respeito da introdução de novas tecnologias no 

ambiente empresarial. É possível encontrar diversos artigos em revistas sobre o assunto, mas no 

ambiente acadêmico brasileiro o assunto ainda é muito pouco discutido. Observando os locais que 

sofreram intensa digitalização, percebe-se uma disrupção com formas antigas de se empreender, 

modificando radicalmente a dinâmica de todas as indústrias, sendo que os disruptores são quase sempre 

novos entrantes (Matzler et al., 2018), e o Brasil se encontra a parte desse processo.  

Frente a isto, foi realizada uma pesquisa por artigos nos principais periódicos acadêmicos 

publicados recentemente a respeito do processo digitalização e seus principais efeitos. Grande parte da 

literatura escolhida foi produzida nos continentes Europa e América do Norte, o que pode inicialmente 

dificultar a aplicabilidade no contexto brasileiro. É importante entender que grande parte dos locais em 

que esses artigos foram produzidos já vivem o processo de digitalização da economia há muito tempo. 

Logo, aspectos exclusivos à realidade enfrentada pelos gestores brasileiros podem acabar sendo 

deixados de lado. Esta pesquisa, acima de tudo, oferece uma nova perspectiva a ser levada em conta 

tanto pela academia, quanto pelos empresários que buscam melhorar os processos que envolvem a 

produção de seus produtos. 
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Os textos acadêmicos que envolvem o assunto em questão foram coletados de pesquisas 

realizadas no banco de dados Scopus. Devido a relevância do tema, a busca foi delimitada em textos 

produzidos nos últimos 5 anos e com os termos chaves “digitalização”, “indústria 4.0”, “digitização”, 

"servitização” e “economia digital” como filtros de pesquisa. Para a análise dos textos, foi utilizado o 

método de pesquisa qualitativa de análise de conteúdo (content analysis).  

O foco da pesquisa foi direcionado aos temas “servitização” e “indústria 4.0”. Os artigos reunidos 

foram expostos nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as especificações sobre o nome do artigo, autor, país e 

ano de cada umas das publicações: 

Foi realizada uma revisão minuciosa sobre o Modelo de Rivalidade Ampliada de Porter, 

enfatizando principalmente as cinco forças e suas implicações para a estratégia das empresas. Após 

essa etapa, os artigos reunidos foram conectados com pontos importantes da teoria de Porter. Ao fim 

do trabalho, foram reunidos aspectos fundamentais a serem levados em conta nas discussões 

envolvendo o ambiente externo das empresas, o fenômeno da digitalização e suas consequências. 

 

Figura 1 – Tabela de resultados encontrados sobre “Servitização” 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

MODELO DE RIVALIDADE AMPLIADA DE PORTER: 

Michael E. Porter (1980), no primeiro capítulo de seu livro “Estratégia Competitiva - Técnicas para 

Análise de Indústrias e da Concorrência”, estabelece o modelo das cinco forças competitivas básicas 

como uma forma de se estudar o grau de competitividade de uma indústria. Segundo o autor, o objetivo 

da estratégia competitiva de uma empresa está em encontrar o seu melhor posicionamento dentro do 

mercado, desta forma, não só se defendendo das forças competitivas, mas também às utilizando a seu 

favor. As cinco forças competitivas determinadas pelo autor são: “entrada, ameaça de substituição, 

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

atuais concorrentes”. 

A análise de Porter contribui tanto para a concepção do cenário da competitividade das indústrias, 

pois, através de anos de prática nessa área, o autor foi capaz de perceber a ocorrência de um padrão 

dos fatores externos que afetam as empresas. Esses aspectos destacados anteriormente se mantêm 

presentes nos mercados até os dias de hoje, o que torna tão importante de se entender e testar a sua 

aplicabilidade no contexto moderno da administração de empresas. 

MODELO DE PORTER APLICADO AO CONTEXTO EMPRESARIAL MODERNO: 

Após a identificação das forças descritas pelo modelo de Porter, a empresa deve finalizar a etapa 

de diagnóstico do cenário estabelecido e definir as forças e fraquezas de sua posição diante o mercado. 

Neste momento, os esforços direcionados a identificar as forças são recompensados ao tornarem 

visíveis os pontos fortes e os pontos que ainda precisam ser desenvolvidos.  

Tecnologias como computação em nuvem, inteligência artificial, robótica, impressão 3D, 

dispositivos smart, big data ou mídias sociais são essenciais de serem levadas em conta em grande 

Figura 2 – Tabela de resultados encontrados sobre “Indústria 4.0” 
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parte das discussões que visam a modernização de uma empresa (Matzler et al., 2018). A seguir, será 

realizada a ponte entre os conceitos trazidos por Porter e sua análise das forças que direcionam a 

competitividade das empresas, com os principais conceitos em gestão tecnológica discutidos 

atualmente. 

 

SERVITIZAÇÃO: 

As empresas têm vivenciado mudanças fundamentais na forma que entregam os seus produtos 

aos clientes. Nota-se que a forma tradicional de oferecer produtos em escala pode ser vista com uma 

forma menos eficiente de agregar valor aos produtos. Como uma alternativa às já tradicionais economias 

de escala, as empresas passam a agregar serviços aos produtos, com a finalidade de aumentar a 

lucratividade de seus negócios. Entende-se este processo como Servitização. 

INDÚSTRIA 4.0: 

Processos com uso intensivo de tecnologias nas indústrias são essenciais para a competitividade 

das empresas e adaptação às rápidas mudanças no cenário competitivo. Só se pode alcançar esses 

processos com investimentos intensivos em tecnologias de grande impacto na produção da empresa. 

Tem-se que existe uma grande necessidade da conexão direta entre as indústrias e todos os outros 

pontos de relevância nas diversas cadeias de produção existentes. 

 

CONCLUSÕES: 

O tema da digitalização é de grande importância para as empresas que desejam melhorar a 

competitividade com relação aos concorrentes. Para realização deste trabalho, foram reunidos artigos 

de relevância acerca do tema da digitalização, com o foco nas frentes de “digitalização” e “indústria 4.0” 

(tabelas 1 e 2). As empresas que tomarem ciência das informações levantadas e estudarem a fundo as 

informações levantadas podem adquirir diferenciais importantes. 

A relevância do tema discutido foi justificada diversas vezes ao ser relacionada com o Modelo 

das Quatro Forças de Porter. A aplicação do modelo frente ao cenário da digitalização e indústria 4.0 

evidenciou que incorporar essas práticas à estratégia pode colocar a empresa em uma posição à frente 

de seus concorrentes. 
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