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A DIPLOMACIA EMPRESARIAL COMO DIFERENCIAL NA 
GESTÃO ESTRATÉGICA 
 

RESUMO 

O objetivo do presente artigo é analisar a fundamentação teórica da diplomacia 

empresarial como instrumento de gestão estratégica. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, exploratória descritiva e revisão bibliográfica em diversos livros, 

textos e artigos científicos. Além disso, buscou-se como resultado, demonstrar à luz do 

estudo teórico como a prática da diplomacia empresarial relaciona-se estreitamente com a 

gestão estratégica da organização empresarial. 
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INTRODUÇÃO 

O setor de diplomacia empresarial está cada vez mais em evidência no 

mercado brasileiro. Sua importância vem crescendo não só nas grandes empresas como 

também nas pequenas e médias organizações. Em um cenário globalizado, como o atual, 

faz-se necessário buscar novos recursos e estratégias de diferenciação perante os 

concorrentes.  

Assim sendo, o diplomata empresarial é um fator chave para a empresa, 

uma vez que, entre as suas diversas funções executadas na organização está a de ser o 

elo entre a empresa e as entidades oficiais ou não existentes no ambiente externo da 

empresa. Tendo como foco otimizar a exploração dos recursos internos e externos da 

empresa identificados por meio do uso da ferramenta VBR1- Visão baseada em recursos 

com o objetivo de criar vantagem competitiva sustentável.  

O presente artigo está estruturado, como segue: introdução; a segunda 

seção apresenta um estudo histórico da construção do conceito de diplomacia 

empresarial, desde 1904 até o início da década de 2000; na terceira seção são abordadas 

as diferenças teóricas entre a prática da diplomacia empresarial e o lobby, visando 

diferenciar conceitualmente cada uma a partir dos conceitos e do perfil do diplomata e do 

lobista; na quarta seção é demonstrada a importância da diplomacia empresarial como 

instrumento de gestão estratégica sob a análise dos seguintes tópicos: a definição de 

estratégia, estratégias de negócios, e diplomacia empresarial como diferencial 

estratégico, e, na quinta e última seção são apresentadas as considerações finais. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Processo histórico da construção do conceito de  diplomacia empresarial 
 

Ao longo da história mundial, a classe empresarial sempre esteve 

preocupada em defender seus interesses. No caso do Brasil, os empresários durante o 

Império foram representados pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e, em 

1904, fundaram o Centro da Indústria Brasileira (CIB) (Oliveira, 2004). 

Na década de 1920, a classe empresarial brasileira reconheceu a 

importância de sua partilha na economia criando as federações regionais como meio de 

aglutinação dos seus interesses, mas, principalmente, de legitimar a participação e 

liderança empresarial (Bianchi, 2001). 

                                            
1 Doravante, a Visão Baseada em Recursos será descrita com o uso da sigla VBR. 
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Na década de 1930, época da Revolução, o contexto econômico e político 

sinalizavam alterações impactantes no cenário nacional, entre essas, podem-se citar: (i) a 

burguesia perante o setor agroexportador em relação ao peso na economia reduziu sua 

participação, entretanto, mantinha o poder de influência na esfera governamental; (ii) as 

importações foram reduzidas em decorrência dos altos preços dos produtos estrangeiros 

devido à desvalorização da moeda, e a inexistência dos recursos necessários para 

manter o fluxo de compras no exterior; (iii) o pensamento neoliberal deu espaço à criação 

do movimento ideológico internacional liderado prioritariamente por Hayek e pela 

Sociedade Mont Pelerin; (iv) a criação do Ministério do Trabalho e o da Indústria e 

Comércio, (v) em 1931, pelo Decreto nº. 19.770, foi promulgada a primeira legislação 

sindical brasileira, com ênfase na subordinação dos sindicatos ao Estado, e (vii) a criação 

da (CNI) Confederação Nacional da Indústria (Moraes, 2007, Bianchi, 2001). 

Em 1950 após a Conferência de Havana, Celso Furtado, economista e autor 

brasileiro, contribuiu com a divulgação e disseminação das ideias, propostas, e planos de 

inovação defendidos pela CEPAL convertendo, o Brasil no segundo país, após o Chile, 

em que os ideias da CEPAL foram conhecidos e discutidos. Em 1952 a CEPAL tornou-se 

uma Comissão permanente da ONU (Vitagliano, 2004, Berardi, 2007). 

Na década de 1970, a doutrina neoliberal configurou-se como ideologia 

hegemônica no Ocidente. A classe trabalhadora não era solidamente organizada e o 

empresariado apoiava-se na força que recebia do Estado autoritário. Por meio da 

fragmentação da centralidade dos Estados Unidos no cenário econômico ocidental e a 

economia japonesa e europeia com a crise do petróleo, o Brasil recebeu significativa 

quantia de capital externo. Assim sendo, o país optou por utilizar esse dinheiro em 

investimento na indústria doméstica, fechando e protegendo sua economia, o que 

configurou um padrão próprio de desenvolvimento recebendo multinacionais que visavam 

desenvolver uma produção local voltada ao consumo nacional. Consequentemente, tais 

atos fizeram desse o período de maior expansão da América Latina, porém, acarretou a 

redução da influência da CEPAL. Ainda nessa década, ocorreu à desaceleração 

econômica, um dos principais motivos que motivaram o empresariado a rebelar-se contra 

o regime, objetivando um movimento de redemocratização. Além disso, o lobbying teve 

seu primeiro registro no Brasil (Moraes, 2007, et al). 

Na década de 1980, a crise de representação do empresariado brasileiro, 

com a multiplicação de entidades empresariais chegou ao seu ápice. Outro elo de 

extrema importância tanto política como econômica, nessa época, foi o fracasso do Plano 
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Cruzado. Além disso, o PNBE traz de inovador ao discurso empresarial uma persistente 

afirmação da negociação e do entendimento nacional como chave para a saída da crise 

econômica e política. A ditadura militar chega a seu fim no final da década de 1980, sendo 

marcada pela crise e o esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado na forte 

presença do Estado. Porém, o sistema de crédito não repercutiu como na década anterior 

o que acarretou um novo reajuste. Com a grande quantia de investimentos nos EUA, que 

aumentou a sua taxa de juros tornou menos atrativo para os investidores internacionais o 

mercado dos países subdesenvolvidos, deixando esses com uma crise de liquidez 

(Bianchi, 2001, Oliveira, 2004, Vitagliano, 2004). 

Na década de 1990, vários foram os eventos que ampliaram a economia 

internacional brasileira. Dentre os mais relevantes pode-se citar o engajamento do 

governo brasileiro em processos de negociações internacionais como a ALCA (Área de 

Livre Comércio das Américas). Outro acontecimento foi a acentuada transformação no 

ambiente empresarial brasileiro. Tendo sua causa fundamentada, principalmente, na 

inflexão liberal na política de estabilização econômica do país. Ambos os eventos, 

influenciaram o despertar do processo de organização revolucionário político do 

empresariado. A partir desse ano, ocorreu o crescimento do número de organizações 

mantidas por grandes empresas, objetivando o desenvolvimento de projetos que auxiliem 

na diminuição dos problemas sociais do país (Gros, 2003, Mancuso & Oliveira, 2006). 

Em suma, a atuação do empresariado industrial brasileiro esteve voltada 

para o Executivo, principalmente no que se refere à direção de agências da burocracia 

voltadas à formulação e implementação de políticas econômicas, sobretudo as políticas 

industriais setoriais. Contudo, em meados de 2004, o Legislativo readquiriu sua 

centralidade no processo decisório devido à crise e desarticulação do modelo estatal 

desenvolvimentista e à instauração da ordem democrática no país. Assim, ocorreu um 

redirecionamento, por parte do empresariado, de seu foco de atenção para a arena 

legislativa (Oliveira, 2004). 

 

2.2 DIFERENÇAS ENTRE A PRÁTICA DA DIPLOMACIA EMPRES ARIAL E O LOBBY 

2.2.1 Diplomacia 
 

É fundamental compreender inicialmente o significado clássico do que é 

diplomacia para posteriormente compreender do que se trata o exercício da diplomacia 

empresarial. Desta forma, recorre-se a definição dada pelo Ministério das Relações 
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Exteriores (MRE) que sinaliza que diplomacia pode ser entendida como: uma ferramenta 

dedicada a planejar e executar a política externa, por meio da atuação de diplomatas e 

estes basicamente “promovem os interesses brasileiros no plano internacional, fortalecem 

os laços de cooperação do Brasil com seus parceiros externos e prestam assistência aos 

brasileiros no exterior” (Itamaraty, 2015). 

Nesse contexto, o papel do diplomata é, antes de tudo, um servidor público 

federal funcionário do Ministério das Relações Exteriores, órgão da administração pública 

federal. Tem como sua principal tarefa o auxílio ao Presidente da República para a 

formulação e execução da política externa.  

Ao longo da carreira o diplomata pode trabalhar em Brasília ou em um dos 

escritórios de representação regional do Itamaraty localizados em Salvador, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Manaus, Recife 

e em postos no exterior. O desempenho em cargos no exterior do diplomata é organizado 

de acordo com as relações do Brasil com aquele determinado país para o qual foi 

designado. Há cinco setores de trabalho que são comuns às missões no exterior, mas 

cuja intensidade e prioridade variam de acordo com o país, sendo estes, político; 

comercial; consular; cultural; e administrativo. 

Não há área específica de formação profissional ou acadêmica. Contudo, o 

funcionário do Serviço Exterior Brasileiro (assistente de chancelaria, oficiais de 

chancelaria e diplomata) deve possuir, como perfil: (i) interesse em questões 

internacionais e por conhecer outras culturas, (ii) ser dedicado à promoção dos interesses 

do Brasil no exterior, (iii) ter forte compromisso com o serviço público, (iv) saber trabalhar 

sob pressão, (v) ser atuante e (vi) saber ser proativo em um ambiente de trabalho formal.  

O exercício da diplomacia é de extrema importância para o funcionamento 

do país, especialmente, nas ações de representação, negociação, informação e proteção 

de interesses brasileiros no campo internacional, desta forma, na área empresarial e por 

analogia há atividades e ações similares às desempenhadas pelo diplomata oficial 

surgindo no mercado de trabalho uma nova profissão: o diplomata empresarial.  

 

2.2.2 Diplomacia empresarial 
 

Para Guimarães (2009), a diplomacia empresarial é um setor novo dentro 

das organizações e, tem assumido relevância a partir da formação do MERCOSUL e da 

Rodada Uruguai do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) em que os diplomatas 

oficiais brasileiros contaram com o apoio e participação de empresários exercendo 

influência nas decisões e reconhecimento no palco latino-americano (Rosa, 2014). 
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A diplomacia empresarial pode ser conceituada como sendo as 

organizações que buscam representar seus interesses nas mais diversas questões, 

como: (i) a diversidade, (ii) o aperfeiçoamento das atividades de um grupo de 

colaboradores, (iii) o vencer de barreiras ligadas à mudança e (iv) a obtenção de apoio de 

outras organizações (Rosa, 2014). 

A diplomacia empresarial pode ser implementada em qualquer tipo de 

organização, visto que, desde as empresas de pequeno e médio porte até as 

multinacionais buscam por defender e disseminar seus objetivos e pontos de vista às 

demais organizações e entidades governamentais. 

Para Ferreira e Gonçalves (2009) e Rosa (2014) a diplomacia pode ser 

subdivida em duas partes: (i) a primeira trata dos negócios de Estado para Estado, 

utilizada para negociações dos Governos em âmbito mundial, e (ii) a segunda aplicada 

para defender os interesses das organizações de um país para que tenham seus 

objetivos alcançados. Esta pesquisa tratará, exclusivamente, da segunda alternativa 

intitulada como diplomacia empresarial. 

O Diplomata Empresarial deve sempre presar pela ética e humanidade em 

suas ações. Ao longo das diversas negociações em seu dia a dia, deve resolver o que 

está sendo negociado, visando os impasses em negociações futuras e, como citado por 

Carvalho Filho (2011), terá reforçado os seus ganhos e diminuído suas perdas, para 

tanto, é imprescindível identificar o perfil do diplomata empresarial. 

 

2.2.3 Perfil do diplomata empresarial 
 

A competência de um diplomata empresarial pode ser definida, de maneira 

genérica, como o descrito por Galli (2012): 

A competência não se restringe somente ao conjunto de conhecimentos teóricos e 
empíricos dominados pelo profissional, mas acima de tudo a forma que o 
profissional aplica este conhecimento. Desta forma, não basta somente “o saber”, 
é preciso “como” e “quando” aplicar esse saber. (GALLI, 2012, p. 124). 

 
Assim sendo, segundo Galli (2012) e Rosa (2014), o diplomata empresarial 

deverá apresentar: capacidade de liderança, conhecimento em diversas áreas, disposição 

perante novos desafios, criatividade, capacidade de improviso e preparação formal, saber 

“como” e ”quando” utilizar seus conhecimentos, construir relacionamentos, ter capacidade 

para negociações complexas, facilidade de relacionamento, sólidos conhecimentos nas 

áreas de Direito, Economia, Política e Administração, estar bem informado sobre o 

assunto foco e/ou estar assessorado por experts/consultores nas questões técnicas. 
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Além disso, a diplomacia empresarial se mostra eficiente quando objetiva 

responsabilizar-se por questões referentes à diversidade, as dificuldades, ao 

aperfeiçoamento das atividades de um grupo de colaboradores, ao vencer barreiras 

ligadas à mudança e também a obtenção de apoio de outras organizações. Assim sendo, 

um fator crucial nessa área a ser compreendido é a falta de rotina. Um diplomata 

empresarial dificilmente encontrará um dia igual ao outro.  No decorrer de seu exercício 

na função, ocorrerão trabalhos diferentes, casos divergentes, novos desafios além de 

viagens e conhecimento de novas culturas e mercados (Rosa, 2014). 

Para que ocorra um acordo de negociação bem sucedido, é necessário que 

tanto o diplomata empresarial como a outra parte cedam em alguns pontos e concordem 

com outros ao tratar-se dos contratos e exigências. Nesse aspecto da profissão muitos 

são os diplomatas que utilizam de sua própria criatividade na hora da negociação 

deixando, muitas vezes, de lado a preparação formal necessária. Tal fato não é visto com 

maus olhos por profissionais da área, porém deve ocorrer uma conciliação entre ambos, 

não deixando de lado nenhuma das partes (Rosa, 2014). 

Muitos leigos no assunto ainda confundem o tema Diplomacia Empresarial 

com Lobbying. Assim sendo, será necessário abordar, nesse artigo, a definição e 

características desse tema, para que ocorra um maior esclarecimento do assunto. 

 

2.3 Lobby 

 

Segundo Thomas, Lobby significa uma expressão inglesa que significa 

antecâmara, antessala, vestíbulo, saguão, sala de entrada, especialmente quando 

analisada sob sua utilização nos corredores dos edifícios de escritórios de autoridades. É 

utilizada habitualmente para designar a ação desenvolvida quando se procura um 

representante oficial para pedir favores específicos ou transmitir influência em temas do 

seu interesse, numa abordagem particular (Thomas, 2004). 

Já o Lobbying é conceituado por Graziano como um saber especializado 

utilizado por representantes que reúnem informações, e, dados técnicos e políticos dando 

sustentação a um atuação pública em defesa de interesses privados especiais (grupos de 

interesse) (Graziano, 1994). 

Segundo Oliveira, a ação de Lobbying é o processo pelo qual os grupos de 

pressão buscam participar do processo estatal de tomada de decisões, contribuindo para 

a elaboração das políticas públicas de cada país (Oliveira, 2004). 
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O lobbying pode ser classificado de quatro formas por meio de profissionais, 

entidades ou departamentos como: (i) lobbying público, assessorias de assuntos 

parlamentares ou Departamentos de Comunicação Social dos Ministérios, (ii) lobbying 

institucional, executivos de relações governamentais, alocados em departamentos de 

assuntos corporativos/institucionais das empresas, (iii) lobbying classista, entidades 

classistas, como a CNI e o DIAP, (iv) lobbying privado, escritórios de lobbying e 

consultoria (Oliveira, 2004). 

Assim sendo, os lobistas utilizam-se de uma cadeia multifacetada de 

atividades que incluem: (i) coleta de informações, (ii) propostas políticas, (iii) estratégias 

apropriadas para dar suporte a tais demandas, (iv) confecção de pesquisas e (v) a 

procura por aliados. A pressão é seu último estágio e geralmente requer uma presença 

organizada no centro de decisões de cada país (Graziano, 1994). 

Em uma sociedade democrática, os lobistas são o sustentáculo da 

informação de um especialista técnico-político. Devido ao fato de que os grupos de 

pressão fornecem informações confiáveis e comprováveis aos tomadores de decisão e os 

mesmos transformam esses grupos em interlocutores, convidando-os a emitir sua opinião 

quando necessário, uma vez que, os tomadores de decisão são confrontados com uma 

complexa rede de interesses e se valem das ideias e opiniões dos grupos de pressão 

para subsidiarem suas decisões (Oliveira, 2004). 

Assim sendo, os lobistas são de relevante importância para o Poder 

Nacional, pois esse tipo de saber específico dos grupos de pressão ajuda os tomadores 

de decisão a formular propostas políticas e a perceber as reações da sociedade civil 

frente a essas propostas. Desse modo, o lobby desempenha destacado papel como força 

social de aproximação entre a sociedade civil e o Estado (Figueira, 1987). 

 

2.3.1 Perfil do Lobista 

 

Embora o lobista não possua uma formação acadêmica única, sendo estes 

formados em sua maioridade por cursos como o de administração de empresas, 

economia, jornalismo, relações públicas e ciência política. Desde a década de 80 os 

profissionais da área de relações públicas defendem a ideia de que a atividade seja 

privativa de sua categoria. A ideia baseia-se no fato que é a relações públicas quem 

trabalha no setor encarregado pela divulgação da marca da empresa, dos valores e 

princípios da instituição e por seu relacionamento com os diversos públicos externos. 

Assim sendo, o profissional dessa área teria o perfil requerido para o exercício da 

atividade, existindo até mesmo uma denominação específica para a atividade restrita a 

esses profissionais da área: relações públicas governamentais (Oliveira, 2004). 
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Devido ao início do período de distensão da ditadura militar, entre 1974 e 

1978 foram criados os canais institucionais de relacionamento com o Estado. Com o fim 

da ditadura militar, as empresas, principalmente multinacionais, tiveram de se adaptar a 

um novo contexto que envolvia o processo de tomada de decisões, uma vez que, o 

empresário estava acostumado a ter acesso a um ministro e este a “abrir todas as portas” 

(Oliveira, 2004). 

Em suma, no que se refere à função do executivo de relações 

governamentais, este deve, de maneira ampla e geral, obter sucesso na defesa dos 

interesses de sua empresa, utilizando de ferramentas e métodos como: (i) informação de 

qualidade, (ii) boa organização, (iii) boa estratégia traçada, (iv) estar alicerçado em bons 

argumentos, e (v) ter um grupo coeso e afinado (Oliveira, 2004). 

 

2.4 Diplomacia empresarial como instrumento de gest ão estratégica 

2.4.1 Definição de estratégia   

 

Segundo Barney e Hesterly (2011), estratégia de uma empresa possui como 

definição “sua teoria de como obter vantagens competitivas”. Para que a empresa, ou o 

empreendedor consiga tais vantagens competitivas, se faz necessário desenvolver um 

conjunto de hipóteses e suposições sobre como atender as necessidades dos clientes 

daquele setor, e mais que isso, como superar seus concorrentes. Nas palavras de Barney 

e Hesterly, “Quanto mais acuradas forem as suposições e hipóteses em refletir como a 

competição no setor realmente evolui, maior a probabilidade de que uma empesa obtenha 

vantagens competitivas com a implementação de suas estratégias”. 

Para Barney e Hesterly (2011), o processo de administração estratégica é 

definido como “o conjunto sequencial de análises e escolhas que podem aumentar a 

probabilidade de uma empresa escolher uma boa estratégia, isto é, uma estratégia que 

gere vantagens competitivas”. 

Tal processo inicia-se com a definição da missão da empresa, sendo este o 

seu propósito de longo prazo. Em seguida, devem ser mensurados os objetivos principais 

do negócio, assim como as análises externa e interna. Por fim, com todos esses pontos 

completos, a empresa terá a capacidade de realizar suas escolhas estratégicas, ou seja, 

escolher a sua ‘teoria de como obter vantagem competitiva’. 
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2.4.2 Estratégias de negócios 

 

As escolhas estratégicas adotadas por uma empresa enquadram-se em 

duas categorias: estratégias no nível de negócios e estratégias no nível corporativo. A 

estratégia a ser tratada nesse artigo será a de nível de negócios. Tal estratégia é definida 

por Barney e Hesterly (2011) como “ações que as empresas praticam para obter 

vantagens competitivas em um único mercado ou setor”. 

As duas estratégias mais utilizadas nessa categoria são liderança em custos 

e diferenciação de produto. Uma empresa que preza pela liderança em custos, tem seu 

foco em ganhar vantagens por meio da redução de seus custos para níveis inferiores aos 

de seus concorrentes. Já a empresa que visa à diferenciação de produto, busca ganhar 

vantagem competitiva aumentando o valor percebido de seus produtos e/ou serviços em 

relação ao valor percebido dos produtos e/ou serviços oferecidos pelos seus 

concorrentes. 

 

2.5 Diplomacia empresarial como diferencial estraté gico 

 

Uma vez que a estratégia da empresa é a de buscar vantagem competitiva 

no setor em que atua, esta irá buscar formas de representar os seus interesses perante 

terceiros e o farão da melhor forma possível, ou seja, da forma que mais gerar benefícios 

para a empresa. 

Além do processo de administração estratégica dentro de um único país, 

deve-se levar em consideração a atuação de empresas multinacionais, que possuam a 

necessidade de atuar em um contexto competitivo global (Barney e Hesterly, 2011). 

Ou seja, em meio a uma contextualização no mercado global, as empresas 

devem ter em mente que para importar ou exportar seu serviço e/ou produto de mercados 

geográficos que ultrapassem a fronteira de seu país, devem utilizar a estratégia 

internacional. Contudo, buscar a diversificação de suas operações internacionalmente, 

deve ser avaliado como um meio para um fim, não um fim em si. 

Assim sendo, a criação de um setor de coordenação de diplomacia 

empresarial necessita percorrer e analisar os mais diversos aspectos do planejamento 

estratégico dentro de uma organização, entre eles: visão, missão, objetivos, recursos e 

capacidades (Rosa, 2014). 
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2.5.1 Análise externa e interna 

 

Ao longo do gerenciamento estratégico, a empresa deve considerar as 

análises internas e externas da organização e concorrência. Por meio da análise externa, 

a empresa identificará as ameaças e oportunidades ímpares a esta, ou seja, quais são os 

fatores externos que afetam a organização e como a tomada de decisão desta afeta o 

meio externo em que está inserida. 

A análise interna consiste em identificar as forças e fraquezas da 

organização. É descrita nas empresas por Barney e Hesterly (2011), como “também ajuda 

a entender quais de seus recursos e capacidades mais provavelmente serão fonte de 

vantagens competitivas e quais são fontes menos prováveis dessas vantagens”. O 

método mais utilizado para realizar as análises internas e externas de uma organização é 

a análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats).  

Por meio dessa ferramenta, a empresa consegue mensurar quais são suas 

forças e fraquezas (ambiente interno) e oportunidades e ameaças (ambiente externo). 

Com isso, busca-se formular estratégias de negócios, objetivando aperfeiçoar o 

desempenho da empresa no mercado. 

O modelo VBR fundamenta-se no desempenho com foco nos recursos e 

capacidades controlados por uma empresa como fontes de vantagem competitiva. Para 

Barney e Hesterly (2011), recursos no modelo VBR são “ativos tangíveis e intangíveis que 

a empresa controla e que podem ser usados para criar e implementar estratégias”. E 

capacidades são “um subconjunto dos recursos da empresa. São definidas como ativos 

tangíveis e intangíveis, que permitem à empresa aproveitar por completo outros recursos 

que controla”. Assim sendo, o VBR baseia-se em duas suposições fundamentais sobre 

recursos e capacidades que as empresas podem controlar: a Heterogeneidade de 

recursos das empresas e a Imobilidade de recursos. Por meio dessas duas suposições, é 

possível explicar o porquê algumas empresas superam outras, mesmo que estejam todas 

competindo no mesmo setor. 

Considerando que o modelo VBR prioriza o desenvolvimento de recursos 

para a geração da vantagem competitiva sustentável. Pode-se afirmar que o mesmo 

poderá ser utilizado pelas empresas na busca de uma estratégia de diferenciação frente 

aos seus concorrentes. Por exemplo, no mercado de companhias telefônicas, uma 

empresa poderá investir mais recursos financeiros no equipamento de TI e capacitação 

dos funcionários dessa área, desta forma, realizará atendimentos dinâmicos e 

customizados para os clientes corporativos ou pessoas físicas, enquadrados como VIPs, 

gerando vantagem competitiva permanentemente. 
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Contudo, nem todos os recursos existentes em uma organização são fontes 

geradoras de vantagem competitiva. Para tanto, Barney e Hesterly (2011) apresentam o 

modelo VRIO2. Trata-se de um mecanismo para analisar os recursos e capacidades da 

empresa que geram vantagem competitiva, por meio da avaliação de quatro atributos do 

recurso, são eles: Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização. 

Segundo o modelo VRIO, os recursos e capacidades da empresa outorgam 

vantagem competitiva quando conseguem responder afirmativamente às seguintes 

perguntas: Os recursos e capacidades da empresa são Valiosos? Proveem de uma 

vantagem competitiva? Os recursos e capacidades da empresa são Raros/Esquisitos? 

Outros concorrentes também os têm? São custosos para Imitar? A empresa 

está Organizada para poder aproveitá-los? 

Para exemplificar esse método de perguntas, pode-se imaginar a seleção 

brasileira de vôlei masculino. Ela apresenta respostas afirmativas para todas as perguntas 

acima listadas, pois possui recursos valiosos (alguns jogadores são contratados por times 

europeus que pagam caro por cada jogador), os recursos e capacidade da seleção são 

raros, uma vez que apresenta um dos melhores jogadores do mundo, apresenta recursos 

e capacidades custosos de imitar, caso contrário já teria replicado jogadores como o Giba, 

por exemplo. Além disso, esteve organizada para aproveitar os recursos e capacidades 

que tem, pois já conquistou todos os principais campeonatos de voleibol mundiais.  

Assim como todos os modelos criados, segundo Alvarez (2011), o modelo 

VRIO também apresenta vantagens e desvantagens em sua utilização. Dentre as 

vantagens encontradas estão: (i) pode se relacionar com outros modelos como SWOT, 

benchmarking, cadeia de valor e oceanos azuis; (ii) tem foco no que a gerência pode 

fazer; (iii) é integral; (iv) nova teoria com respeito ao crescimento e diversificação. Já as 

desvantagens encontradas são: (i) nem sempre está clara a importância dos recursos e 

capacidades; e (ii) ainda há pouco suporte empírico para o modelo. 

Quando a ferramenta VBR é utilizada nas organizações para realização de 

diagnósticos estratégicos é recomendável associá-la ao uso do modelo VRIO permitindo 

um reconhecimento do que representa os recursos e capacidades como meios 

organizacionais eficazes para atingir os resultados fixados, mas principalmente alcançar a 

criação de vantagem competitiva sustentável. 

 

                                            
2 Doravante, será utilizada a sigla VRIO para referir-se a Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

  Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória descritiva e revisão 

bibliográfica em diversos livros, textos e artigos científicos. Além disso, buscou-se como 

resultado demonstrar à luz do estudo teórico como a prática da diplomacia empresarial, 

relaciona-se estreitamente com a gestão estratégica da organização empresarial. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa bibliográfica permitiu identificar, e analisar, a fundamentação 

teórica da diplomacia empresarial, bem como evidenciar seu uso como instrumento de 

gestão estratégica. Dessa forma, este trabalho atendeu ao objetivo geral e aos três 

objetivos específicos: (i) Descrever o processo histórico da construção do conceito de 

diplomacia empresarial; (ii) Descrever a diferença entre a prática da diplomacia 

empresarial e o lobby; e (iii) Identificar a diplomacia empresarial como instrumento de 

gestão estratégica. Com referência aos resultados esperados, foi demonstrado à luz do 

estudo teórico como a prática da diplomacia empresarial relaciona-se estreitamente com a 

gestão estratégica da organização empresarial. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Os negócios contemporâneos são realizados globalmente, num mundo sem 

fronteiras, em que o relacionamento entre as pessoas o chamado network é essencial 

como uma ferramenta não só de comunicação e expansão dos negócios, mas 

principalmente como um meio de levantar informações, acompanhar as tendências do 

mercado, identificar previamente as necessidades dos consumidores e, principalmente, 

manter-se presente na rede de contatos desde fornecedores à potenciais clientes futuros, 

portanto, um diplomata empresarial desempenha simultaneamente vários papéis no 

contexto da representação externa da empresa. 

Contudo, faz-se necessário dar continuidade ao trabalho por meio da 

realização de uma pesquisa empírica numa empresa que possua um setor de diplomacia 

empresarial, visando verificar por meio de um estudo de caso, se na prática a diplomacia 

empresarial é um instrumento de gestão estratégica utilizado na busca contínua de criar 

vantagem competitiva sustentável ou não. 
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