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ABSTRACT 

This paper intends to describe the real estate development organizational environment and the use of 
strategic alliance as means to promote the growth of the firms and market expansion, through the study of 
Brazilian firms, especially those located in São Paulo. In this sense, the organizational environment was 
analyzed based on secondary data and macroeconomic information, and a further multiple cases 
qualitative study was performed, collecting primary data, including interviews with the firms’ CEOs, 
bringing to light their cooperative behavior facing the strategic challenges the Brazilian market proposes 
at the moment, most of all, the forming of strategic alliances. The environment was found to be under 
great evolution, indicating acceleration in its dynamism, showing critical points in its munificence and 
enhancing the importance of its complexity. Giving way to its expansion and nationalization, and aiming 
to diminish uncertainty, the real estate development firms have been establishing strategic alliances, 
which indicate a movement towards mergers and acquisitions.  
 

RESUMO 

O presente artigo visa a analisar o atual ambiente competitivo das organizações do setor de incorporações 
imobiliárias, observando-se o papel das alianças estratégicas como forma de favorecer o crescimento das 
firmas e da própria expansão do mercado, tendo como base as firmas que atuam no âmbito brasileiro, em 
especial as empresas paulistanas. Nesse sentido, buscou-se avaliar o ambiente das organizações, partindo-
se da análise de dados secundários setoriais e macro-econômicos, sendo posteriormente elaborado estudo 
qualitativo de múltiplos casos, incluindo-se entrevistas com os gestores principais das organizações 
pesquisadas, traçando-se um panorama do comportamento desses gestores frente aos novos desafios 
estratégicos que o mercado imobiliário impõe e a recorrente adoção de acordos cooperativos, 
particularmente, alianças estratégicas. Observou-se que o ambiente do setor em foco encontra-se em 
acentuado processo de modificação, havendo indícios de aceleração no seu dinamismo, de aspectos 
críticos em sua munificência e perspectivas de agravamento no seu grau de complexidade. Como forma 
de possibilitar a expansão e a crescente nacionalização das empresas incorporadoras, e no intuito de 
diminuir as incertezas, a maioria das organizações pesquisadas tem optado pela realização de alianças 
estratégicas, indicando, ainda, um futuro período de consolidação do mercado. 
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1. INTRODUÇÃO 
O estudo da estratégia no âmbito das incorporações imobiliárias tem se aprofundado ao redor do 
globo, nos últimos anos, em virtude do atual período de desenvolvimento econômico mundial ter 
favorecido a amplificação do setor e o interesse pela atividade, o que leva ao incremento do 
número de estudos e de oportunidades para publicação e a correspondente apresentação dos 
achados de pesquisa (ROULAC et al., 2004). 
Entretanto, cabe ressaltar que a diversidade deste setor, decorrente de evidentes especificidades 
geográficas, quanto às políticas públicas, legislação, cultura e desenvolvimento econômico local, 
permanece como desafio aos pesquisadores da disciplina. 
Nesse sentido, esta pesquisa objetiva analisar o atual ambiente competitivo das organizações do 
setor de incorporações imobiliárias brasileiro, em especial o mercado paulistano, observando-se 
o papel das alianças estratégicas como forma de favorecer o crescimento das firmas e da própria 
expansão do mercado. 
Para tanto, a metodologia da pesquisa baseou-se, inicialmente, em análise do ambiente a partir de 
dados secundários setoriais e macro-econômicos, estabelecendo-se seu perfil e variáveis capazes 
de medí-lo, sendo posteriormente complementada por pesquisa qualitativa. Nesta segunda etapa, 
foi realizado estudo de múltiplos casos, incluindo entrevistas com os gestores principais das 
organizações, visando a traçar um panorama de sua avaliação do ambiente e do comportamento 
destes frente aos desafios competitivos e estratégicos que o atual mercado imobiliário impõe. 
O estudo aqui proposto é de grande relevância, tanto acadêmica, quanto organizacional, uma vez 
que a dinâmica do ambiente organizacional impele as organizações a criar possibilidades de 
adaptação ou construir opções que modifiquem o mercado, de forma a melhorar seu 
desempenho, tanto individual, quanto geral. Desta maneira, buscou-se analisar a dinâmica do 
ambiente competitivo do setor em pauta, além do reconhecimento de que o comportamento 
cooperativo tem sido aplicado pelos gestores das firmas, como resposta a seus estímulos. 
Assim, os resultados indicaram que o ambiente competitivo do setor em foco encontra-se em 
acentuado processo de modificação, havendo indícios de aceleração no seu dinamismo, de 
aspectos profundamente críticos em sua munificência e perspectivas de agravamento no seu grau 
de complexidade. Para favorecer o aproveitamento das oportunidades atuais deste setor em forte 
expansão e como forma de possibilitar o crescimento das firmas e a progressiva nacionalização 
das mesmas, e ainda, no intuito de diminuir as incertezas, a maioria das organizações 
pesquisadas tem optado pela realização de alianças estratégicas, indicando tendência a um futuro 
período de consolidação do mercado. A observação dos aspectos–chave do ambiente que 
compreende o segmento aqui pesquisado, possibilitando-se sua comparação com outros 
mercados, bem como a realização de estudo longitudinal, acompanhando-se os desdobramentos 
dos atuais relacionamentos de cooperação, podem complementar futuramente este estudo.  
 
2. METODOLOGIA 
Este artigo visa a observar quais os aspectos relevantes da dinâmica do ambiente competitivo em 
que se inserem as organizações atuantes no mercado imobiliário brasileiro, com foco nas firmas 
paulistanas e quais as formas utilizadas para o melhor aproveitamento das oportunidades 
geradas, observando-se, portanto, o papel da cooperação, em especial, das alianças estratégicas, 
como maneira de favorecer o crescimento das firmas e da própria expansão do mercado. 
Este objetivo determinou a própria metodologia, como quer Richardson (1999, p. 70), que 
explica que o método está relacionado ao tipo de pesquisa que se pretende realizar. Para Gogoy 
(1995b) a pesquisa qualitativa ocupa-se do estudo e análise do mundo empírico, em seu 
ambiente, valorizando-se o contato direto e prolongado entre o pesquisador e a situação em foco. 
Diante do exposto e dadas as características do ambiente e do setor aqui pesquisado, bem como 
das profundas alterações que o mesmo vem demonstrando, conforme relacionado anteriormente, 
estabeleceu-se como mais adequada a metodologia de caráter exploratório, qualitativo, aqui 
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definida conforme Denzin e Lincoln (2000, tradução nossa), como a “atividade de pesquisa que 
insere o observador no mundo, consistindo de um conjunto de práticas materiais e 
interpretativas, que tornam este mundo visível”. Uma vez que as transformações vêm ocorrendo 
no momento da pesquisa, há que se descortinar os eventos durante seu desenvolvimento. 
Assim, após estudo de referencial teórico e de análise detida de dados secundários relativamente 
ao ambiente estudado, estabelecendo-se seu perfil e as variáveis capazes de medir os fatores 
determinantes, procedeu-se a estudo de múltiplos casos (YIN, 2003), escolhendo-se, para tanto, 
cinco empresas representativas do universo de organizações paulistanas de incorporação 
imobiliária, além de uma de projetos arquitetônicos e outra de construção civil, realizando-se 
entrevistas e análise documental que permitiram observar as variáveis essenciais e seus 
indicadores do ambiente além de quais os procedimentos e motivações dos gestores principais 
dessas empresas para melhor aproveitar as oportunidades reveladas no cenário atual, em 22 
ocasiões nos últimos 2 anos. 
 
3. RESULTADOS 
Conforme se observa na seção 4, de discussão dos resultados, dados secundários foram utilizados 
no intuito de promover avaliação do ambiente organizacional do setor em foco, obtendo-se 
importantes resultados, no período de análise, compreendido entre 2005 e 2007. 
Com relação à avaliação do atual ambiente do mercado imobiliário, pode-se dizer que se obteve 
unanimidade entre os pesquisados, que declararam observá-lo como em grande ascensão, sendo 
que suas perspectivas são de uma grande “revolução”. Entretanto, como já haviam identificado 
Hannan e Freeman (1993) os gestores vêem que as organizações, sendo sistemas complexos, são 
limitadas em sua flexibilidade para responder às variações do ambiente. Assim, todos os atores 
têm uma concepção bastante alinhada do comportamento do ambiente e avaliam que a forma 
mais eficiente para sua rápida adaptação às mudanças é o estabelecimento de alianças 
estratégicas. 
Para melhor se considerar o que vem ocorrendo no setor objeto deste artigo é válido observar o 
ambiente específico e o geral a ele associado. Pode-se instituir que o ambiente específico, 
conforme Lawrence e Lorsch (1986), é aquele composto pelos players externos à organização e 
que têm a capacidade de afetar a forma como esta assegura seu acesso a recursos, de inputs e de  

outputs (Fig. 1). Assim, formam o conjunto de inputs no ambiente específico da incorporação 
imobiliária: 
• O governo e suas ações quando incidem sobre o nível de atividade, de taxas de juros de 
financiamentos e de carga tributária sobre materiais, equipamentos e serviços, bem como 
decisões macro-econômicas, como taxa de câmbio, alterando custos de produção;  
• Também as empresas do setor, que isoladas e conjuntamente exercem forte pressão sobre 
o governo e mercado, obtendo avanços nas políticas setoriais; 
• Os recursos financeiros e investidores são aspectos-chave para a atuação na incorporação 
imobiliária, dadas as características do setor, de maturação longa e grande investimento inicial, 
para formação de landbank.   
• Os fornecedores das empresas são bastante relevantes, mormente num setor que teve 
baixo crescimento nos últimos 20 anos e apresenta retomada impressionante nos últimos 2 anos 
(POMPÉIA, 2007), o que tem levado ao desequilíbrio entre a demanda e a oferta de profissionais 
especializados na área, materiais, serviços e equipamentos, sendo que, diante da atual 
valorização do real1, vislumbra-se a possibilidade de importação de materiais, entretanto a 
formação de profissionais e prestadores de serviços, bem como a aquisição de equipamentos, 
podem se constituir num gargalo à produção.  

                                                 
1 A taxa de câmbio de 14 de setembro de 2007 é de 1,00 Dólar equivalendo a 1,9031 Reais para venda, conforme 
cotação do Banco Central do Brasil. 
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• Os clientes, por sua vez, detêm uma determinada renda e impõem suas necessidades de 
produto, relativamente ao espaço, à localização ou suas limitações financeiras, para a definição 
de tipologias de unidades a serem realizadas. 
Desta forma, todos esses atores trazem informações de diversas maneiras à organização e esta 
opta por aquelas com que lidará. É muito importante, para essa escolha, compreender-se quais as 
preferências das outras firmas, havendo indícios de que estabelecer alianças é uma das maneiras 
de se adaptar aos movimentos do ambiente.  
Diante dessa análise, os outputs são as unidades habitacionais, comerciais e demais, que são 
devolvidas ao mercado, após a operação da firma de incorporação imobiliária, ou ainda os 
títulos, certificados de recebíveis e demais papéis que representem tais empreendimentos. 

 

Figura 1 - Ambiente Específico do Setor de Incorporação Imobiliária 

 
Fonte: BATALHA-VASCONCELOS (2007) 

Quanto ao ambiente geral, ainda de acordo com Lawrence e Lorsch (1986), compõe-se dos 
atores que intercedem no ambiente específico, interpondo-se de maneira direta ou indireta na 
forma com que as organizações do ambiente específico mantêm acesso a seus recursos. Desta 
maneira, o ambiente geral do setor aqui em estudo sofre interferência tanto do cenário político e 
econômico, quanto das mudanças tecnológicas e ambientais, bem como das especificidades 
demográficas, culturais e arcabouço legal. 
Com relação ao âmbito político e legal, sua influência se opera tanto no estabelecimento de 
políticas para o setor, quanto nos programas sociais e legislação voltados à construção de 
moradias, em especial as de baixa renda, bem como de comércio e outras. As diversas alterações 
de parâmetros e a constante reorientação de políticas públicas e sociais são extremamente  
adversas ao desenvolvimento de atividade que tem um período de maturação longo, de no 
mínimo 20 meses, conforme média ponderada dos dados de prazos de entrega dos últimos 10 
anos na região metropolitana de São Paulo, constantes do Relatório Anual de 2006 da Embraesp. 
As mudanças de tecnologia, por sua vez, alteraram a forma de atuar no âmbito imobiliário, sendo 
as inovações de processo, as mais profundas recentemente operadas no setor em análise. 
Os aspectos culturais, demográficos e de meio-ambiente são relevantes em função de 
modificações necessárias na idealização dos produtos e das incorporações e da interveniência das 
condições de sustentabilidade que suportem sua realização. 
O aspecto econômico tem influência importante no que se denomina ambiente geral, uma vez 
que o déficit imobiliário nacional, de aproximadamente sete milhões de moradias (CASTELO et 
al., 2007), por si só já indica que a recuperação de renda da população e o alongamento de prazos 
de financiamentos, aliado à redução de suas taxas de juros, são primordiais para a atividade do 

INPUTS das Empresas de 
Incorporação Imobiliária INPUTS OUTPUTS 

• Terrenos incorporáveis 
              (landbank) 
• Serviços Jurídicos 
• Consultorias 
• Projetos Arquitetônicos 
• Projetos de Engenharia 

e Técnicos 
• Marketing e Propaganda 
• Vendas Imobiliárias 
• Construção civil (e toda 

sua cadeia produtiva) 
• Recursos Financeiros 
 

• Títulos com base imo- 
 biliária 
• Unidades habitacio- 
 nais,  comerciais e 

outras 
 

AMBIENTE ESPECÍFICO DO SETOR DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

• Empresas do Setor 
• Clientes 
• Recursos Financeiros e 

Investidores 
• Fornecedores das  
 Empresas 
• Ações Governamentais 
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setor, sem abandonar os custos de produção também afetados pela economia. 
Inserido nesse ambiente, o estabelecimento de alianças estratégicas segue duas vertentes 
principais de comportamento, o colaborativo e o competitivo, conforme se observa na Fig. 2. 
 

Figura 2 – Tipologias de Alianças Corporativas 

Fonte: Adaptado de Hitt; Ireland; Hoskisson (2001) 

 
Diante dos estudos de caso realizados, delineou-se que é extensa a utilização de alianças 
estratégicas, com intuitos competitivos e cooperativos, tendo-se, então, as mais variadas 
motivações, sendo que podem ser agrupadas com base no trabalho de Yoshino e Rangan (1996). 

Figura 3 –Tipologias de Alianças nas Incorporações Imobiliárias 

 
Fonte: Batalha-Vasconcelos (2007) 

CONTRATUAIS ACIONÁRIAS 
Sem Nova Entidade:  

• Investimento de Capital 
Minoritário ou 
Majoritário; 

• Co-incorporação; 
• Permuta. 

 
Com Nova Entidade: 

• SPE’s 
• Joint-Venture Não-

subsidiária 
• Joint-Venture 

Subsidiária. 
 

 

INFORMAIS 
Acordo de Cooperação 

• Desenvolvimento de 
Produtos e Mercados; 

• Realização de 
Empreendimentos 
Conjuntos; 

• Prestação de Serviços; 
• Fornecimento de Materiais 

e Equipamentos. 
 

Acordos de Competição 
• Parcerias 

Complementares, 
combinando-se 
competências para reduzir 
ou responder a competição 
e reduzir riscos. 

Tradicionais:  
• Contrato Simples; 
• Contrato de Parceria; 
• Franquia; 

 
Não-Tradicionais: 

• Pesquisa e 
Desenvolvimento 
Conjunto; 

• Desenvolvimento de 
Produto Conjunto; 

• Construção Conjunta; 
• Acordos de Fornecimento 

de Longo Prazo; 
• Consórcios; 
• Serviço Compartilhado; 
• Marketing Conjunto. 

TIPOLOGIAS DE ALIANÇAS CORPORATIVAS: COMPETITIVAS E COOPERATIVAS 

ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS ESTRATÉGIAS COOPERATIVAS 

Alianças complementares: para aproveitar 
oportunidades de mercado, através da combinação de 
ativos e competências. 

• Verticais: Formadas por empresas atuando 
em distintos estágios da cadeia produtiva, 
inclusive terceirização. 

• Horizontais: Formadas por empresas 
atuando no mesmo segmento da cadeia 
produtiva. 

Alianças estratégicas de redução da competição: 
Através de cartel ou coalizão tácita, a empresa reduz 
o poder de competição considerado excessivo. 
Alianças estratégicas de resposta à competição: 
Através da união de esforços as empresas reagem à 
estratégia dos competidores. 
Alianças estratégicas de redução de incerteza: 
Realizadas para proteção ao risco, como hedge em 
ambientes muito dinâmicos. 

Alianças estratégicas diversificantes: Para o 
desenvolvimento conjunto de produtos, com risco 
reduzido e com flexibilidade, sem fusão ou 
aquisição. 
 
Alianças estratégicas sinérgicas: Reunião de 
esforços para o desenvolvimento de pesquisa 
conjunta ou compartilhamento de plantas industriais, 
sem fusão ou aquisição. 
 
Franchising: Realizada para amplificar os recursos e 
competências da firma, com menor aporte de capital, 
realizando a transferência de conhecimentos e a 
concessão da marca com reputação. Neste caso, o 
poder da franqueadora é maior. 

TIPOLOGIA DE ALIANÇAS NAS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS: 
INFORMAIS, CONTRATUAIS E ACIONÁRIAS 
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Estes autores indicam uma diversidade de tipologias, subdividindo-as em dois conjuntos. 
Diante dos achados desta pesquisa, a autora propõe que no setor em pauta as tipologias sejam 
decompostas em três classificações, conforme Fig. 3. 
Esta adaptação é proposta em função das especificidades do setor de incorporação imobiliária 
paulistano, em que ocorrem inúmeras alianças informais. Muitos acordos são realizados 
verbalmente ou não formalizados, firmados contratualmente a cada novo empreendimento ou 
subdivisões, entretanto as condições da própria aliança, via de regra, são definidas 
informalmente. 
As formas e tipos de alianças são bastante diversificados, havendo acordos com fornecedores, 
investidores e ainda com empresas do mesmo nível de atuação na cadeia produtiva. 
 
4. DISCUSSÃO  
4.1. O Ambiente da Firma de Incorporação Imobiliária 
O estudo do ambiente organizacional pode ser fundamentado numa vasta gama de teorias, sendo 
que cada uma delas apresenta um enfoque que determina a avaliação e a atuação da firma diante 
desta questão. Neste estudo, parte-se dos estudos de Dess e Beard (1984) e Lawrence e Lorsch 
(1986). 
Durante o desenvolvimento da presente pesquisa, dois aspectos do ambiente assumiram 
destaque: a ação das políticas públicas e a realização de IPOs (Initial Public Offerings) das 
empresas  de incorporação imobiliária no Novo Mercado da BOVESPA. 
No primeiro caso, antigas reivindicações do setor, através de instituições como ADEMI, 
SECOVI e Sinduscon, transformaram-se em ações governamentais que criaram um marco 
regulatório que vem incentivando os agentes financeiros a realizarem empréstimos imobiliários, 
bem como fornecendo a segurança determinante para os necessários investimentos privados 
nacionais e internacionais no setor 
Quanto às ofertas públicas iniciais de ações de empresas desta atividade econômica, sua 
intensificação, que já conta - segundo a BOVESPA - com mais de 22 (vinte e duas) desde 
setembro de 2005 até o momento, e o relevante afluxo de capital, nacional e estrangeiro, levaram 
a importante modificação da dinâmica do mercado imobiliário brasileiro, em especial o 
paulistano. 
Dess e Beard (1984), baseados em suas pesquisas, indicam serem três a dimensões para análise 
da incerteza no ambiente, sugerindo as variáveis de munificência, que é indicativa da existência 
de recursos, quer insumos, quer demanda, i.e, capacidade de oferta e assimilação da mesma, 
complexidade, que mede a concentração-dispersão e a homogeneidade-heterogeneidade dos 
recursos, ou seja, sua distribuição no ambiente, bem como dinamismo, que revela a estabilidade 
do ambiente ou ainda sua instabilidade, partindo-se da análise da velocidade das mudanças 
tecnológicas e mercadológicas. Esses parâmetros permitem a observação do âmago do ambiente 
e de sua repercussão e correspondente reflexo diante das organizações nele inseridas. 
O conceito de munificência, para Dess e Beard (1984) é a extensão da capacidade de 
crescimento sustentável em determinado ambiente. Assim, indicam esses autores que o 
crescimento do mercado permite às organizações fortalecer sua posição competitiva ou a 
expansão de seu escopo. Neste estudo pode-se relacionar à munificência a renda da população e 
o alongamento de prazos de financiamento e suas menores taxas de juros, de um lado, e a 
capacidade produtiva e sua taxa de crescimento, de outro. 
Aqueles autores entendem por dinamismo o grau de mudança relativamente às forças exercidas, 
tanto no ambiente específico quanto no ambiente geral. Assim, na incorporação imobiliária 
observa-se instabilidade no ambiente em virtude do expressivo ingresso de recursos para 
financiamento do setor e da necessidade premente de as empresas no Novo Mercado 
estabelecerem um landbank que melhore sua capacidade de rentabilidade, a fim de cumprir suas 
metas preconizadas. 
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A complexidade é dada pela heterogeneidade e a amplitude de atividade da organização. Assim, 
quanto maior a heterogeneidade, maior a incerteza e maior a necessidade de processamento de 
informações para os gestores. Assim, o aumento na competitividade e o processo de 
nacionalização pelo qual passam as maiores empresas do setor, em especial as paulistanas, e a 
necessidade de diversificação de produtos e mercados-alvo, denotam o aumento da 
complexidade. Entretanto, a recente concentração de mercado, indicada pelo Relatório Anual de 
2006 da Embraesp e inferida por seus dados mensais de 2007 até esta data, revela indícios de um 
futuro decréscimo na densidade populacional no setor. 
O ambiente, portanto, faz parte da organização e a modifica, conforme se observa na teoria da 
contingência. Para Dess e Beard (1984, tradução nossa), “os recursos necessários à sobrevivência 
da organização são o foco mais relevante na definição do ambiente organizacional”. 
Essa afirmação é especialmente importante para o presente trabalho, quando se observa uma 
intensificação de atividade e mudança no regime de crédito do setor, conforme explica Pompéia 
(2007), em Relatório Anual da Embraesp: 
 

O comportamento do mercado imobiliário da Região Metropolitana de São 
Paulo, em 2006, foi atípico no segmento residencial... 2006 ficará na história 
como o ano da recuperação da indústria imobiliária na Região Metropolitana de 
São Paulo, graças à não menos surpreendente ação dos investidores, 
responsáveis pela excelente liquidez do mercado paulistano. (POMPÉIA, 2007) 

 
É certo que as firmas estão sujeitas a seu ambiente e que este é determinante na escolha da 
estrutura organizacional, sendo que a teoria da contingência de Lawrence e Lorsch (1986) se 
edifica no ajustamento das características internas da organização, suas tendências individuais e 
condições externas, em especial, na incerteza que as envolve” (LAWRENCE; LORSCH, 1986). 
Explica, ainda, que não há uma melhor configuração para se defrontar com as diversas pressões 
que as rodeiam e que as firmas deverão determinar sua estrutura “em função de melhor 
administrar os recursos e as limitações impostas pelo meio em que se inserem”. Para esses 
autores, as firmas funcionam melhor se desenhadas e adaptadas ao ambiente que escolhem para 
si. Cada sub-segmento da organização deve se adaptar aos aspectos do ambiente que mais lhe 
atingem, assim, esse procedimento gera empresas com unidades diferenciadas entre si, o que 
pode levar a enfrentamentos entre os sub-sistemas e necessitar de um conjunto de ações 
integrativas, que, no entanto, pode ser implantado em diversos níveis da organização 
(LAWRENCE; LORSCH, 1991, tradução nossa).   
Ainda com o objetivo de avaliar as variações no ambiente competitivo, utilizou-se a escala 
elaborada por Barreto (2006), que estudou setor distinto, mas com características gerais 
comparáveis ao da atividade econômica de incorporação imobiliária, necessitando, para tanto 
pequenas adaptações. 
Assim, as escalas de munificência, complexidade e dinamismo apresentam as variáveis e 
indicadores, conforme Tab. 1. 
 

Tabela 1: Perfil do Ambiente do Setor de Incorporação Imobiliária 

PERFIL DO AMBIENTE DO SETOR 
Fatores Variáveis Indicadores  

Munificência 

1. Evolução do investimento 
 
2. Evolução do número de 

empregados do setor 
 
 

3. Evolução de vendas 
 

1.1 Crescimento do investimento total 
1.2 Crescimento do investimento em ativos 
2.1 Crescimento do número médio de empregados por 
empresa 
2.2 Crescimento do número total de empregados do setor 
2.3 Crescimento da massa salarial do setor 
3.1 Crescimento do faturamento em vendas 
3.2 Crescimento do valor adicionado 
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4. Evolução da Produção 
5. Ações Governamentais 
 
6. Grau de competição 

 

3.3 Crescimento em vendas e valor adicionado 
4.1 Crescimento da produção 
5.1 Políticas governamentais 
5.2 Assistência governamental  
6.1 Taxa de concentração das vendas 
6.2 Capacidade produtiva disponível no setor 
6.3 Tamanho dos incrementos em ampliação da 
capacidade 
6.4 Diversidade de competidores 
6.5 Interesse estratégico dos competidores 

Complexidade 

1. Homogeneidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Concentração Geográfica 
 
 

3. Legislação; Regula-
mentações; Políticas 
setoriais 

 
4. (Inter) Nacionalização 

 

1.1 Número de setores diferentes que consomem os 
produtos deste setor 

1.2 Número de produtos diferentes 
1.3 Parcela de vendas correspondente ao produto 

primário (principal) 
1.4 Disponibilidade de substitutos para os produtos do 

setor 
1.5 Número de concorrentes 
1.6 Diversidade de concorrentes 
1.7 Interesse estratégico dos competidores 
2.1 Concentração de vendas por estado/região do país 
2.2 Concentração do número de estabelecimentos por 

estado/região do país 
3.1.Grau de influência da regulamentação existente 
3.2 Grau de influência dos padrões institucionais 
criados por associações de classe 
3.3 Grau de influência das políticas setoriais 
4.1 Grau de influência da legislação (inter)nacional 
existente 
4.2 Porcentagem de matéria prima de outras regiões ou 
importada 
4.3 Porcentagem de bens de capital de outras regiões ou 
importados  
4.4 Número de países cujos cidadãos investem no setor 
4.5 Influência da regulamentação tributária doméstica e de 
investimentos estrangeiros no setor 

Dinamismo 

1. Variação do número de 
empregados  

 
 
 

2. Variação das vendas 
 

3. Variação da produção 
 

4. Variação tecnológica 
 
 
 

5. Variação institucional 
 
 
 

6. Turbulência 

1.1 Variação do número médio de empregados por 
empresa 

1.2 Variação do pessoal ocupado (número total de 
empregados) 

1.3 Variação da massa salarial 
2.1 Variação do faturamento 
2.2 Variação das vendas por segmentos de atuação 
3.1 Variação da produção 
3.2 Variação de diversificação geográfica 
4.1 Número médio de pessoal qualificado por empresa 
4.2 Descontinuidade tecnológica 
4.3 Existência de design dominante 
4.4 Existência de padrões formais e “de fato” 
5.1 Grau de variação na regulamentação e políticas 
governamentais 
5.2 Força política das associações de classe 
5.3 Turbulência política no setor 
6.1 Porcentagem dos produtos que são utilizados como 
“matéria-prima” por outros setores 
6.2 Número de setores diferentes que consomem os 
produtos deste setor como matéria prima 
6.3 Número de diferentes setores que consomem os 
produtos deste setor como investimento 

Fonte: Elaboração Própria - Adaptado de Barreto (2006)  
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Durante o período pesquisado, entre 2005 e 2007, os aspectos do ambiente organizacional em 
que se inserem as firmas estudadas sofreram profundas variações, em todos as suas variáveis, 
podendo-se citar, principalmente, todos os aspectos de munificência. É certo que o dinamismo e 
a complexidade também têm se intensificado, entretanto, mais agravantes são as limitações de 
munificência que se vislumbram. Os próprios players têm se antecipado e desenvolvido acordos 
de cooperação para minimizar esses efeitos. 
Assim, passa-se à discussão dos comportamentos cooperativos encontrados no setor. 
 
4.2. As Alianças Estratégicas 
Estudos acadêmicos têm sugerido, nos últimos anos, que o mundo caminha para uma nova 
trajetória de mercado capitalista, muitas vezes descrita como capitalismo de aliança, relacional, 
coletivo, associativo ou “novo capitalismo”, em que a organização da produção e as transações 
envolvem tanto cooperação, quanto competição, entre os agentes líderes na criação de riqueza 
(DUNNING, 1995). 
Esses agentes têm traços próprios e se inserem num ambiente que os modificam, ou seja, além de 
contarem com recursos e vantagens competitivas, podem utilizar vantagens colaborativas ou um 
conjunto das duas para conquistar redução de custos de transação e aproveitarem oportunidades, 
ou até mesmo criá-las, ao modificarem as propriedades da indústria em que se inserem, sempre 
no intuito de obter melhor desempenho (MCGAHAN; PORTER, 1997). 
O estudo do estabelecimento de alianças estratégicas deve ser alicerçado em teorias com base 
econômica e organizacional, sempre inseridas no âmbito da estratégia, contemplando tanto o 
comportamento competitivo, quanto colaborativo entre as organizações e seu impacto nas firmas 
que as adotam, sendo fato que não há uma única vertente teórica que possa contemplar seus 
múltiplos aspectos, como explicam Child, Faulkner e Tallman (2005). 
Nesse panorama, as alianças podem ser descritas como fenômenos sociais heterogêneos, que 
estão continuamente sendo impactados por forças múltiplas e contraditórias, compostas por 
indivíduos que aportam sua pluralidade de interesses, valores, histórias, preconceitos e 
preferências para interagir numa confrontação contínua, não sendo estáveis, tampouco instáveis, 
mas que levam a mudanças, sem haver certeza de que estas sejam para melhor (DE ROND; 
BOUCHIKHI, 2004). 
Para Harbison e Pekar (1999) as alianças estratégicas são a maneira primordial, essencial e 
permanente das empresas excederem seus limites para a obtenção de recursos estratégicos e, 
ainda, de seguir as constantes modificações tecnológicas em um mercado competitivo, em 
constante mutação. As firmas estão sempre diante de hiatos que podem ser mais facilmente 
preenchidos através do estabelecimento de alianças, uma vez que o caminho independente é uma 
escolha disponível para poucas empresas, diante das dificuldades e custos dessa opção. 
Parkhe (1993) explicou que as alianças estratégicas são acordos cooperativos voluntários 
interfirmas, geralmente caracterizados por instabilidade inerente, decorrente da incerteza que 
cerca o comportamento futuro do parceiro e pela ausência de uma autoridade superior que 
assegure submissão às regras estabelecidas. 
As alianças estratégicas são, de fato, fenômenos onipresentes, descritos como arranjos 
voluntários entre firmas que envolvem troca, compartilhamento ou desenvolvimento conjunto de 
serviços, tecnologia e produtos, podendo ser formados através das fronteiras verticais ou 
horizontais da firma, bem como assumir diferentes formas para atingir variados tipos de 
objetivos, pelos motivos mais diversos (GULATI,1998). 
Delimitando-se o que se entende por aliança, utiliza-se o conceito de Contractor e Lorange 
(2002), para os quais o termo abrange uma vasta gama de modalidades de governança híbrida, 
sendo definido como a cooperação interfirmas, conforme Fig. 4, situada entre os extremos 
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formados por contratos relacionais descontínuos, at arms-length
2 e de curto-prazo, de um lado, 

até aquisição e fusão, de outro. Sendo que a expectativa de sua duração é maior para as joint-

ventures, se forem organizadas com o intuito de durar. 
 

Figura 4 - Amplitude de Arranjos Cooperativos 

Fonte: Adaptado de Contractor; Lorange (2002) 

 
Os autores Hitt, Ireland e Hoskisson (2001) discorrem acerca das estratégias corporativas, 
indicando sua tipologia conforme traços comuns, subdividindo-os em grupos de estratégias 
competitivas cooperativas, sendo essas tipologias bastante adaptadas ao mercado imobiliário, 
uma vez que descrevem, com muita sagacidade, os relacionamentos de aliança ali encontrados, 
conforme se observa na Fig. 2, na seção de Resultados. 
 
5. CONCLUSÃO 
Diante dos resultados obtidos, percebe-se que é preciso uma conjunção das diversas correntes 
teóricas, de base econômica e organizacional para explicar as inúmeras faces das alianças 
estratégicas no setor de incorporação imobiliária, comprovando-se o que preconizam Child, 
Faulkner e Tallman (2005), que revelam não haver apenas uma única vertente que explique a 
adoção de alianças estratégicas, em geral, sendo necessário observá-la segundo inúmeros 
aspectos, multiplicando-se, portanto, a utilização de estudos com fundamentação em diferentes 
áreas do conhecimento para se compreender o fenômeno.  
A importância e a necessidade das alianças estratégicas no atual setor de incorporações 
imobiliárias paulistano para os gestores principais, ou ‘parcerias’ como no seu jargão, pode ser 
avaliada nas frases de dois entrevistados: “... a gente pretende fazer tudo nesse esquema de 
parceria”  e  “... graças a Deus hoje eu tenho parcerias”. 
As alianças têm demonstrado ser a melhor maneira de as empresas adaptarem-se ao ambiente 
que compõe a atividade objeto deste estudo, dadas as recentes modificações que estabeleceram 
um novo marco regulatório, favorecendo alterações expressivas no setor. Assim, compreender-se 
as alianças estratégicas que permeiam a atividade de incorporações imobiliárias, bem como suas 
motivações, pode contribuir para o estudo da estratégia de uma atividade econômica que possui 
efeitos tão relevantes em nossa sociedade, quer econômicos, quer sociais e ambientais. 

 
Este artigo teve o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq – Brasil. 

                                                 
2 Ao alcance da mão ou à disposição no mercado, conforme tradução livre nossa. 
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