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ESTRATÉGIA COMPETITIVA: UMA ANÁLISE SOBRE O GRUPO ÁGUIA BRANCA, 
EMPRESA CAPIXABA QUE SE PREPARA PARA ENTRAR NO MERCADO DE 
CAPITAIS 

RESUMO 

As empresas, buscam tornar-se cada vez mais competitivas e, para isto, é necessário 

identificar as melhores oportunidades, estudar, conhecer e interagir com as constantes 

mudanças que ocorrem no mundo corporativo. Desta forma, desenvolveu-se o tema 

pela importância de comprovar a aplicação prática das teorias amplamente estudadas 

por grandes autores da Administração e os resultados que as empresas alcançam 

utilizando-as. Assim, buscou-se desenvolver o presente estudo com o objetivo de 

verificar as evidências sobre aderência da estratégia competitiva no quesito 

posicionamento e o retorno sobre o investimento a partir de dados das demonstrações 

contábeis do Grupo Águia Branca, e se o retorno sobre o investimento do mesmo está 

acima da média de retorno das empresas brasileiras com ações negociadas na 

BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo. O estudo analítico-empírico valeu-

se de técnicas estatísticas utilizando-se inferências entre duas variáveis: 

Posicionamento (Barreiras de Entrada) e o retorno das unidades empresariais. Os 

resultados dos testes demonstram que há uma significância de aderência em relação 

a estratégia de posicionamento e o retorno do Grupo está acima da média do 

mercado. 

Palavras chave: Estratégia competitiva, Retorno sobre investimento. 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo busca expor de maneira clara a estrutura do mercado hoje, 

fazendo uma análise das vantagens competitivas, de posicionamento, barreiras à 

entrada bem como o retorno sobre o investimento do Grupo Águia Branca, uma 

empresa Capixaba que busca entrar no Mercado de Capitais. 

O estudo está fundamentado em uma relação conjunta entre duas áreas do 

conhecimento: Estratégia Competitiva e Informações Contábeis, onde a Estratégia 

Competitiva busca identificar se os conceitos da teoria de posicionamento são 

aderentes às estratégias do Grupo Águia Branca, no quesito Barreira de Entrada, e 

as Informações Contábeis buscam identificar se o Retorno Sobre o Investimento está 

acima da Média do Mercado. 
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Chambers (1966) afirma que o objetivo da Contabilidade através das suas 

Demonstrações Contábeis é tornar as atividades empresariais mais compreensíveis, 

apresentando aos seus usuários um posicionamento calculado do sucesso de uma 

empresa na execução de suas atividades. 

O mesmo autor afirma ainda que os Dados Contábeis possuem poder 

informacional que norteiam e sustentam as práticas contábeis focando a utilidade 

destas informações. Os procedimentos e práticas racionalmente testados identificam, 

mensuram e evidenciam as informações econômicas para tomada de decisão por 

parte dos usuários destas informações. 

OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo principal identificar se estratégia de 

posicionamento do Grupo Águia Branca proporciona retorno acima da média do 

mercado. 

Dentro desse contexto, torna-se importante responder à seguinte questão: O 

posicionamento estratégico do Grupo Águia Branca proporciona retorno acima 

da média do mercado? 

Supõe-se que os conceitos da teoria de posicionamento são aderentes às 

estratégias do Grupo Águia Branca e que o Retorno Sobre o Investimento está acima 

da média do mercado.  

Com objetivo de verificar se tal suposição pode ser confirmada em 

comparação ao mercado brasileiro, configurou-se as seguintes hipóteses: 

H0.: A unidade empresarial Grupo Águia Branca apresenta em média retorno 

superior, comparado com os retornos das unidades empresariais no mercado 

brasileiro. 

H1.: A unidade empresarial Grupo Águia Branca não apresenta em média 

retorno superior, comparado com os retornos das unidades empresariais no mercado 

brasileiro. 

Para testar as hipóteses foram relacionadas as empresas listadas na BM&F 

BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo – [B]³ Brasil, Bolsa e Balcão) e dados do 

Balanço Consolidado do Grupo Águia Branca nos períodos de 2008 a 2015, em que 

foram extraídas as seguintes informações: Total do Ativo, Receita de Vendas e 

Retorno sobre o Ativo. O Total dos ativos e Receita de vendas foram utilizados como 

variáveis representativas do tamanho das empresas (proxy para barreira de entrada). 



3 
 

METODOLOGIA 

Para o estudo em questão utilizou-se a metodologia classificada como 

empírico analítica que. A técnica estatística aplicada foi um teste empírico utilizando 

inferências estatísticas entre duas variáveis para verificar a existência de relação 

positiva entre a variável Posicionamento (Barreiras de Entrada) e o retorno das 

unidades empresariais no mercado brasileiro, a partir de informações contábeis. 

As amostras para a análise foram os balanços consolidados do Grupo Águia 

Branca dos períodos entre 2008 à 2015. Já as amostras das empresas que tiveram 

ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, foram extraídas do banco de 

dados da Ecomomática, empresa especializada em informações para o mercado de 

capitais. 

Foram selecionados dados do Total dos Ativos, Receita de Vendas e Retorno 

Sobre o Ativo das empresas que apresentaram informações em todos os anos dos 

referidos períodos selecionados, calculando-se assim a média dos períodos. Após os 

procedimentos foram eliminados os outliers (fora de foco), excluindo a observação 

extrema com o fundamento de que ela representa um verdadeiro valor fora de foco. 

Conforme Ronchi (1977, p. 31) “Quando desejamos calcular a lucratividade 

de uma empresa, devemos, antes de tudo, resolver o problema da escolha do 

investimento a ser considerado na base de cálculo”. Nas firmas os relatórios que 

geram ou que oferecem essa base de escolha são os Balanços e as Demonstrações 

de Resultados do Exercício. 

Desta forma, buscaram-se os resultados a partir dos seguintes cálculos: 

O ROI para cálculo do Retorno Total da companhia, onde ROI (Retorno sobre 

o Investimento) é igual ao LL (Lucro Líquido) dividido pelo AT (Ativo Total). 

Também se pode obter a partir dessa expressão o número de vezes que o 

total do ativo foi utilizado durante certo período de tempo, e também a margem de 

lucro sobre as referidas vendas obtidas pela companhia. 

O número de vezes que o ativo foi utilizado, diz respeito a quão a companhia 

está eficiente, proporcionando receitas às unidades empresariais, isso mostra quantas 

vezes o ativo foi transformado em vendas, para obter esse resultado calcula-se o RI 

(Rotação do Investimento), que é igual a VT (Venda Total) dividido por AT (Ativo 

Total). Com relação à margem de lucro, pode-se obter dividindo-se o Lucro Líquido 

pelas vendas, multiplicando-se as Rotações de Investimento pela Margem de Lucro 
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tem-se a taxa de Retorno sobre o Investimento  

 Figura 03 – Relação retorno, margem e giro. 

 

 Fonte: Santi Filho (1997, p.67). 

Utilizou-se a Estatística Descritiva para verificar e comparar o tamanho da 

companhia, sendo uma das formas de se verificar à aderência competitiva do Grupo 

Águia Branca no quesito posicionamento, utilizou-se como critério de separação dos 

grupos, a mediana e a média, e em seguida calculou-se a média dos retornos sobre 

o ativo de cada grupo. 

Também se utilizou o método de Estatística de Teste para verificar a 

normalidade dos dados com base em duas amostras, que é utilizado para checar se 

as médias das duas populações são iguais.  

O teste paramétrico utilizado num primeiro momento foi a ANOVA (Analysis 

of Variance) para comparar e testar se há alguma diferença entre as médias. O p-

valor do output do teste expressa a probabilidade que as médias têm de ser iguais. 

Para mostrar qual ou quais das médias são diferentes das demais, utilizou-se um teste 

post-hoc, o teste de Tukey. Esse teste permite a comparação dos retornos entre as 

comparações unitárias e gera um novo p-valor para cada par associado. Sendo o 

modelo: 

ijiijy    

Como a distribuição dos dados do estudo não foram normais, optou-se por 

realizar o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis. Esse teste é equivalente a ANOVA, 

porém não é necessária a normalidade das séries de dados. O Kruskal-Wallis vem 

acompanhado do p-valor, que indica a possibilidade, em termos percentuais, que as 

médias de todos os fatores testados têm de serem iguais. Para efeito deste trabalho 

foi adotado como parâmetro de aceitação ou rejeição de hipóteses um p-valor menor 

ou igual a 5%. 
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Quanto aos critérios estatísticos utilizados nesse estudo, foi adotado para a 

interpretação dos resultados o nível de significância (p-valor) de 5%, ou seja, α= 0,5. 

Os testes estatísticos foram realizados com a utilização do software estatístico SPSS, 

ver. 22.0.0.0. 

O GRUPO ÁGUIA BRANCA  

Fundado em 1946, o Grupo Águia Branca é um dos maiores conglomerados 

empresariais de transportes e logística do país. Sua sede no Espírito Santo com um 

faturamento superior a R$ 5 bilhões por ano. O grupo atua em todo o território 

brasileiro, em aéreo, terrestre e rodoviário de carga e passageiros e comércio de 

veículos.  

Em 1971 o Grupo Águia Branca inaugurou a Garagem de Cariacica, em 1987 

foi criada a Holding Águia Branca Participações LTDA, com o objetivo de racionalizar 

a administração dos negócios do grupo.  

Os acionistas criaram em 1993 o Conselho de Administração e as Unidades 

de Negócios, o Conselho é responsável pelas diretrizes estratégicas e pelas macro- 

decisões do grupo. A execução das deliberações do Conselho é conduzida pela 

Diretoria Executiva da Holding que é apoiada por acessórias nas áreas de Auditoria, 

Comunicação, Contabilidade, Finanças, Gestão Tributária, Jurídica, Orçamentos, 

Qualidade, Segurança Patrimonial e Tecnologia da Informação.  

A princípio o grupo adotava uma gestão baseada na qualidade total, sempre 

preocupada com a sustentabilidade e a satisfação de seus clientes. 

Em 2006 o Grupo Águia Branca adquiriu parte da empresa Trip Linhas Aéreas, 

um novo marco na trajetória, agora alçando voos altos. O grupo passa a deter 50% 

das ações, em 2012 a Trip se uni a Azul Linhas Aéreas, tornando-se uma coligada do 

Grupo.   

Em 2013, com o objetivo de alcançar novos horizontes, o grupo passou a 

adotar uma Gestão por Governança Corporativa, necessária para empresas que 

pretendem atuar no Mercado de Capitais. 

O Grupo Águia Branca e composto pelas empresas: Viação Águia Branca, 

Vitória Diesel, Land Vitória, Kurumá, Osaka, Autoport, Vitória Motors - Jeep, Vitória 

Motors – Mercedes Benz, Savana e Vix Logística.   

O grupo já possui os quesitos exigidos pela BM&FBOVESPA para lançar 

ações e aguarda o momento favorável para exercer tal prática.   



6 
 

DESENVOLVIMENTO 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

A administração estratégica é uma área de extrema importância para as 

empresas que empreendem para obter vantagens competitivas e criar valor para a 

organização e seu stakeholders. 

Hoskisson et al. (2002) salienta que a administração estratégica surgiu em 

resposta à necessidade de modelos mentais e ferramentas de planejamento para 

auxiliar os executivos a orientar suas empresas neste ambiente global de negócios 

desafiadores. 

O mesmo autor afirma ainda que “o processo de administração estratégica é 

o conjunto integral de compromissos, decisões e ações necessárias para uma 

empresa criar valor e obter retornos superiores àqueles concorrentes”. 

Para que resulte em “[...] vantagens competitivas é necessário utilizar a 

administração estratégica para analisar a empresa e seu ambiente”, e em seguida 

usar as informações para implantar as estratégias de forma a adequar-se a um 

mercado cada vez mais competitivo e em mudanças constantes, buscando 

diferenciar-se neste cenário.  

“As decisões estratégicas, por sua própria natureza, são caracterizadas por 

risco e incerteza consideráveis”. (WRIGTH, KROLL, PARNELL 2014, p. 35). 

CINCO FORÇAS COMPETITIVAS 

Segundo Porter (1989) a competição em determinado setor é influenciada por 

cinco principais forças competitivas: ameaça por produtos ou serviços substitutos; 

poder de barganha dos clientes; poder de barganha dos fornecedores; ameaças de 

novos entrantes e rivalidade entre concorrentes, ter poder de competitividade significa 

ser capaz de minimizar a ação destas forças competitivas. 

A Rivalidade entre Concorrentes - podem prejudicar seu negócio, 

normalmente, por disputas de preços, propagandas, introdução de novos produtos, 

entre outros fatores. Risco de Novos Entrantes - refere-se às facilidades e riscos de 

novas empresas surgirem no seu segmento. Ameaça de Produtos ou Serviços 

Substitutos - produtos podem ser adquiridos no lugar do seu e quais diferenças 

existem entre ambos. Poder de Barganha dos Fornecedores - refere-se à 

negociação de preços e condições de pagamento e recebimento com fornecedores e 
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o quanto isso influencia competitivamente o seu negócio. Poder de Barganha dos 

Clientes - entendimento de quem tem mais força na balança cliente x empresa.  

A combinação entre as forças vai determinar o grau de competição entre as 

firmas. A estrutura herdada de todas as organizações competitivas, sempre haverá as 

cincos forças básicas. O poder dessas cincos forças vai determinar o qual potente 

será a organização, e com intuito de obter retorno acima da média do custo de capital. 

RESULTADOS  
Tabela 1 - Estatística Descritiva da Amostra- 2008 a 2015 

 
 

Para verificação e comparação ao tamanho da companhia, sendo um dos 

pontos de se verificar no que diz respeito à aderência competitiva do Grupo Águia 

Branca no quesito posicionamento, foram listados em ordem crescente de Total do 

Ativo e Receita de Vendas, foram utilizados como critério de separação dos grupos 

Variáveis n Média Desvio Padrão Mediana Máximo Minimo

BOVESPA

Total dos Ativos 187 3.904.605,81   14.207.157,22    513.501,85    144.861.377,35 8.413,15        

Volume de vendas 187 1.217.529,50   3.433.304,45      306.945,83    36.430.061,85   19,09             

Retorno 187 (0,11) 7,82 1,86 11,75 (20,08)

TAMANHO DO ATIVO

MEDIANA

Grupo de Empresas Menores

Tamanho do Ativo 94 177.163,63      137.829,71         135.310,39    513.501,85        8.413,15        

Retorno 94 (1,48) 6,68                    (1,15) 10,78                 (18,10)

Grupo de Empresas Maiores

Tamanho do Ativo 93 8.239.976,38   19.360.343,19    2.391.900,93 144.861.377,35 519.475,95    

Retorno 93 1,25                 5,63                    1,90               12,33                 (13,88)

MEDIA

Grupo de Empresas Menores

Tamanho do Ativo 157 756.398,27      903.702,10         328.668,35    3.747.168,43     8.413,15        

Retorno 157 (0,55) 8,15                    0,64               13,66                 (22,10)

Grupo de Empresas Maiores

Tamanho do Ativo 30 21.882.849,06 29.765.149,18    9.264.844,64 144.861.377,35 4.449.690,69 

Retorno 30 1,70                 4,69                    1,89               12,19                 (10,23)

VOLUME DE VENDAS

MEDIANA

Grupo de Empresas Menores

Volume de Vendas 94 94.885,24        80.305,94           70.927,16      306.945,83        19,09             

Retorno 94 (1,48) 7,71                    (0,98) 13,66                 (22,10)

Grupo de Empresas Maiores

Volume de Vendas 93 2.351.630,95   4.607.160,09      931.139,31    36.430.061,85   318.023,31    

Retorno 93 1,12                 5,68                    1,85               11,53                 (16,03)

MEDIA

Grupo de Empresas Menores

Volume de Vendas 153 308.632,40      320.936,96         170.825,00    1.170.602,69     19,09             

Retorno 153 (0,70) 7,21                    0,09               12,66                 (21,10)

Grupo de Empresas Maiores

Volume de Vendas 34 5.282.323,78   6.689.164,92      2.948.245,49 36.430.061,85   1.298.405,05 

Retorno 34 2,19                 3,38                    2,40               12,19                 (4,99)

GRUPO AGUIA BRANCA

Grupo Aguia Branca

Tamanho do Ativo 1 2.398.415,00   449.443,05         2.348.536,00 3.206.055,00     1.823.192,00 

Receita de Vendas 1 282.447,75      43.653,65           282.733,00    339.945,00        215.838,00    

Retorno 1 2,89                 4,71                    2,94               10,77                 (4,75)
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maiores empresas e menores empresas, utilizaram-se também a mediana e a média, 

e em seguida calculou-se a média dos retornos sobre o ativo de cada grupo. 

Os dados refletem que, em média, os retornos sobre os ativos das maiores 

empresas são superiores aos retornos das empresas menores. Isso ocorre 

independentemente de se usar o volume de venda ou total de ativos como variáveis 

do tamanho da empresa e, ainda, média ou mediana como critério de segregação dos 

grupos de empresas.  

O desvio padrão do Total dos ativos e Receita de vendas é superior no grupo 

das grandes empresas, demonstrando que tais variáveis estão mais dispersas no 

grupo das grandes empresas e mais concentradas no grupo das pequenas empresas, 

enquanto a medida de retorno apresenta uma maior dispersão nos dados no grupo 

das pequenas empresas. 

Comparando com a empresa em estudo o Grupo águia Branca, há evidencias 

de existência de aderência em relação à estratégia de posicionamento, pois 

comparando o Total do Ativo e Receita de Vendas se aproxima das maiores 

empresas, isso mostra que o Grupos Águia Branca tem se posicionado criando uma 

barreira de entrada a fim de evitar novos entrantes. Em relação a hipótese do trabalho 

aceita-se (H0), onde a unidade empresarial apresenta em média retorno superior, 

comparado com os retornos das unidades empresarias no mercado brasileiro.  

RESULTADOS DOS TESTES DE NORMALIDADE DOS DADOS 

Para o teste de normalidade, definiu-se como hipótese nula que as variáveis 

de teste: total do ativo, receita de vendas e retorno sobre o ativo – apresentavam 

distribuição normais. Após os testes, obtiveram-se os seguintes resultados: 

Distribuição das variáveis: Total do Ativo                       Distribuição das variáveis: Volume de Vendas 

          

 

 

 

 

 

 

                              

Os gráficos da distribuição dos dados:  Ativo Total e Receita de Venda 

comparado com o Grupo Águia Branca, foco do estudo, observou-se: a). Em relação 

ao Total do ativo o Grupo Águia Branca possui uma quantidade significativamente 
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menor (p=0,00017) quando comparado com o grupo de empresas maiores, entretanto 

observa-se uma diferença significativa com grupo de empresas menores (p=0,8655).  

Em relação a Receita de vendas a empresa Grupo Águia Branca possui uma 

quantidade significativamente menor (p=0,000154) de vendas quando comparado 

com o grupo empresas maiores, entretanto observa-se uma diferença significativa 

com o grupo de empresa menores (p=0,1834). 

Distribuição de Retorno 

 

Em relação ao ROI houve diferença significativa entre o Grupo Águia Branca 

e o grupo de empresas maiores e menores (0<0,05). Observa-se um maior retorno 

quando se compara o Grupo Águia Branca com o grupo de empresas maiores, e um 

maior retorno quando comparado com o grupo de empresas menores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dos testes das médias apontam uma evidência de aceitação da 

hipótese deste trabalho H0, assim, existe uma tendência de posicionamento na 

característica tamanho e está positivamente relacionado com o Retorno do Grupo 

Águia Branca comprado com o mercado brasileiro. Os testes demonstram que o 

retorno da unidade empresarial Grupo Águia Branca possui é superior à média do 

retorno das unidades empresariais do mercado brasileiro. 

Portanto, os dados são estatisticamente significantes em que o Grupo Águia 

Branca vem se posicionando estrategicamente e utilizando a força “Barreira de 

Entrada” da teoria da estratégia do posicionamento a seu favor. 
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