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RESUMO 

 

A necessidade de uma rápida tomada de decisão para que a organização possa 

alocar suas capacidades de maneira rápida e organizada depende de como a alta 

gestão baseia sua fonte de informações e conduz a organização. Desta forma, a 

estratégia de operações suporta a tomada de decisão na alocação de recursos 

para a maximização dos resultados da organização deforma a alinhar e reconciliar 

a alocação de recursos com as necessidades do mercado. (SLACK e LEWIS, 

2009) 

 

Vincular esse conceito de valor ao cliente à estratégia operacional e ao sistema de 

entrega continua sendo um desafio para a pesquisa e a prática no campo de 

Operações e Supply Chain Management. Avaliar a aderência entre os indicadores 

de desempenho da estratégia de operações e a percepção de valor fornece uma 

abordagem rigorosa para design de operações e problemas de entrega com base 

nas preferências do cliente. (ROTH, SCHROEDER, et al., 2008)  

 

Este estudo de caso possui como objetivo entender a relação entre os indicadores 

de desempenho de operações e a importância dos fatores de percepção de valor 

dos clientes aplicados a estratégia de operações em uma empresa multinacional 

moveleira aplicado ao mercado B2B. 

 

Em suma, as investigações empíricas sobre o vínculo entre as organizações que 

formulam estratégia de operações - tanto em termos de processo como de conteúdo 

– e os requisitos de mercado através do levantamento da percepção do cliente, 

representam uma oportunidade de pesquisa significativa que serão explorados neste 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Estratégia de operações; percepção de valor do cliente; estratégia 

corporativa; mercado B2B; indicadores de desempenho. 



 
 

ABSTRACT 

 

The need for quick decision-making struggles organizations for allocating its 

capabilities in a fast and organized way and it depends on how top management 

bases its source of information and leads the organization. In this way, the operations 

strategy supports the decision making in the allocation of resources to maximize the 

results of the organization in order to align and reconcile the allocation of resources 

with the needs of the market. (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

Linking this concept of customer value to the operational strategy and delivery 

system remains a challenge for research and practice in the field of Operations and 

Supply Chain Management. Evaluating the adherence between the performance 

indicators of the operations strategy and the customer value perception provides a 

rigorous approach to design operations and delivery problems based on customer 

preferences. (ROTH, SCHROEDER, et al., 2008) 

 

This paper as a case study aims to relate an adequacy of key processes indicators 

and factors of customer value perception applied in operations strategy in a 

multinational furniture company applied in a B2B market. 

 
In short, empirical investigations of the link between organizations formulating 

operations strategy - both process and content - and market requirements by 

surveying customer perception represent a significant research opportunity that will 

be explored in this paper. 

 

Key words: operations strategy; customer value perception; corporate strategy; B2B 

market; key process indicators.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, muitas empresas enfatizaram a qualidade de seus produtos e 

serviços e na satisfação dos clientes, de forma a entender os clientes atuais, o uso 

de seus produtos e a impressão dos clientes quanto aos serviços. A ênfase na 

percepção de valor do cliente vai um passo adiante para estabelecer e entender as 

razões pelas quais o cliente escolhe um determinado produto, pela análise da gama 

de produtos e serviços, e por aspectos intangíveis que compõe a imagem e a marca 

de uma organização. (SIMCHI-LEVI, 2010)  

 

Esse foco no valor do cliente promove uma visão mais ampla das ofertas de uma 

empresa e de seus clientes. É necessário entender por que os clientes compram, 

continuam comprando ou desistem de uma empresa. Quais são suas preferências e 

necessidades e como elas podem ser satisfeitas? Quais clientes são lucrativos e têm 

potencial para crescimento de receita, e qual cliente pode perder?  

 

Pressupostos sobre o valor do cliente precisam ser examinados cuidadosamente 

para garantir uma compreensão precisa do que impulsiona a demanda. Alguns 

exemplos de perguntas que devem ser feitas incluem os seguintes: 

i. O cliente valoriza preços baixos, qualidade superior ou excelentes serviços de 

suporte ao cliente? 

ii. O cliente prefere a entrega no dia seguinte ou muitas opções? 

iii. O cliente prefere comprar em uma loja especializada ou em uma megastore 

que ofereça oportunidades de compras completas? 

iv. O cliente prefere escolher entre um grande menu de itens semelhantes ou um 

menu pequeno e fixo de produtos de baixo preço? 

 

Essas são questões críticas para qualquer negócio e devem ser a força motriz por 

trás da estratégia de negócios e das medidas de desempenho. As respostas a essas 

perguntas podem ajudar a determinar uma estratégia de operações apropriada e 

verificada através de um sistema de medição de desempenho. 
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O objetivo desta pesquisa de estudo de caso é entender a relação entre os 

indicadores de desempenho de operações e a importância dos fatores de percepção 

de valor dos clientes na estratégia de operações, e encontrar possíveis respostas 

para a pergunta: “Como Operações deve adequar sua estratégia de operações caso 

haja uma inadequação entre a percepção de valor dos clientes e os indicadores de 

desempenho da organização?”. 

 

A estratégia de operações pode responder aos requisitos da estratégia de negócios 

definindo suas próprias metas ou metas de desempenho. Ou podem contribuir para 

a estratégia de negócios desenvolvendo e explorando capacitações que permitam 

que os negócios atuem nas áreas críticas para os clientes, entrem em novos 

mercados ou explorem novas oportunidades. (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

A estratégia de operações tem duas funções principais (SLACK e LEWIS, 2009): 

i. Fornecer dados e informações necessárias a tomada de decisões que 

abordem os aspectos funcionais estratégicos e de longo prazo operações. A 

responsabilidade direta pela criação e entrega de produtos e serviços e suas 

combinações para clientes externos (outras empresas) e consumidores 

(indivíduos). 

ii. Orientar as atividades operacionais realizadas por todo o pessoal em toda a 

organização. Aqui, reconhece-se a importante noção de que as atividades 

operacionais tem lugar em toda a organização como parte de uma cadeia de 

valor que reside em um sistema de valor mais amplo. Como tal, haverá muitos 

valores agregando cliente-fornecedor relacionamentos, internos e externos.  

 

Claramente, nem todas as organizações terão uma função de operações distintas e 

separadas. As estratégias de operações usadas por uma empresa (lembrando que 

pode haver mais de uma) precisarão estar estreitamente alinhadas com a estratégia 

geral de negócios. A estratégia de operações tem um papel importante na 

coordenação das metas operacionais para a organização. No entanto, os objetivos 

da organização mudarão com o tempo; daí a necessidade da estratégia de 

operações antecipar as necessidades futuras. Desta forma, age como um portfólio 

que pode se adaptar às necessidades de combinação de produtos e serviços em 

mudança do cliente final. 
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Ao obter uma compreensão clara dos requisitos e desafios operacionais do mercado 

e atributos de produtos e serviços, faz-se necessário traduzir esse conhecimento na 

atividade operacional e estratégia (as prioridades competitivas). Uma empresa vai 

ganhar vantagem competitiva com o seu sistema operacional, superando os 

concorrentes em termos de um ou mais desses recursos. Verifica-se imediatamente 

que esses recursos correspondem a muitos dos atributos dos produtos e serviços 

ofertados. Tais atributos, por um lado, consistem nas escolhas que um cliente fará, 

por outro, eles dirigem a estratégia de operações em termos dos requisitos 

fundamentais necessários. Eles moldam as competências e processos essenciais, 

os recursos, as tecnologias e as principais questões que compreendem uma 

estratégia de operações. Assim, eles traduzem os atributos do produto e serviço em 

capacidades e implicações operacionais. 

 

Este tema também explora como as empresas fazem mudanças nos recursos 

refletindo ambientes externos de tarefas contextuais e internas, permitindo para 

variabilidade e incerteza em ambos. Enquanto o contexto externo ambiente consiste 

em elementos como concorrentes, fornecedores, reguladores e tecnologias 

disponíveis, a tarefa interna ambiente inclui decisões sobre portfólios de produtos, 

informações tecnologias, incentivos aos funcionários e produção métodos. 

 

Apesar da importância do relacionamento business-to-business (B2B), há uma 

pesquisa limitada sobre o quê os clientes esperam e o valor das relações em 

contextos industriais. Este estudo, portanto, busca entender melhor o valor 

percebido pelo cliente, investigando clientes potencias na indústria moveleira. É 

amplamente reconhecido que os relacionamentos com clientes são importantes para 

os negócios sucesso. Similarmente, o conceito de valor percebido pelo cliente 

recebeu muita atenção em literatura acadêmica, particularmente em relação às 

noções de relacionamentos e qualidade de relacionamento. A Figura 1.1 mostra a 

necessidade do alinhamento e entendimento entre operações e marketing de forma 

a traduzir as necessidades do mercado em capacidade e recursos com vantagem 

competitiva alcançando objetivos de alto desempenho. 
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Figura 0.1 – Interação entre estratégia de operações e marketing 

 

Fonte: (ANWAR, SUBROTO, et al., 2014) 

 
 

Este estudo está dividido em 7 capítulos e descreve como a estratégia de operações 

está intimamente ligada a formulação, desenvolvimento e execução da estratégia da 

organização, e sua correlação direta no entendimento das necessidades dos clientes 

para o desenvolvimento de suas capacidades atuais e futuras.  O estudo é relevante 

para profissionais de áreas relacionadas à formulação e execução de estratégia, 

bem como para os profissionais que atuam com na formulação e implementação da 

estratégia de operações, gerenciamento da manufatura, gerenciamento da cadeia 

de suprimentos. 

 

O primeiro e segundo capítulos apresentam respectivamente a introdução ao tema e 

as principais ideias relacionadas na literatura disponível, o tema desta pesquisa e 

posicionamento do problema em relação ao mundo acadêmico e corporativo, e as 

contribuições esperadas para este estudo. 
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A abordagem metodológica é apresentada no quarto capítulo. Este trabalho é do tipo 

qualitativo com elementos quantitativos de análise baseado em um estudo de caso 

único: uma grande empresa multinacional moveleira, a Vitra do Brasil. Este estudo 

de caso é único, pois se pretende verificar as soluções pra o problema de pesquisa 

somente a Vitra do Brasil em razão da facilidade da coleta de dados. 

 

Um estudo de caso é “uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e inserido no contexto da vida real, especialmente 

quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

evidentes”. Um estudo de caso único não é suficiente para gerar base estatística 

que permita generalizações sobre o fenômeno, porém, aproxima a academia da 

prática, pois descreve como a organização encontra soluções para o problema de 

pesquisa, sendo estas comparáveis ou não com a literatura disponível. ( Y I N ,  

2 0 0 1 )  

 

A fundamentação teórica é apresentada no quarto capítulo e subdividida em quatro 

partes. A primeira seção aborda a necessidade de alinhamento da organização ao 

ambiente externo, voltada a uma centricidade ao cliente, através da formatação de 

sua estratégia competitiva. A segunda seção aborda a revisão da literatura sobre a 

estratégia de operações como elemento fundamental para alinhamento e execução 

da estratégia corporativa através de um sistema de medição de desempenho. A 

terceira seção aborda a percepção de valor do cliente e sua correlação a estratégia 

competitiva e a estratégia de operações. E por fim a quarta seção apresenta um 

breve relato sobre a diferenciação de mercados B2B (business-to-business) e B2C 

(business-to-customer), pois o estudo realizado é aplicado ao mercado B2B em 

razão da estratégia adotada pela organização estudada e maior representatividade 

de receita quando comparado ao mercado B2C. 

 

Em seguida, no quinto capítulo é apresentada uma breve visão da Vitra e a 

implantação do Headquarter Operations. As informações são importantes para 

localizar o leitor e dar compreensão sobre o ambiente onde a pesquisa se passou. 
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Os resultados estão apresentados e discutidos detalhadamente no sexto capítulo, 

onde dados coletados através de questionário junto aos clientes selecionados 

atuantes no mercado business-to-business (B2B) da Vitra do Brasil através dos 

dados coletados para análise dos fatores de percepção de valor e os indicadores de 

desempenho atuais utilizados pela organização em estudo. Outros fenômenos 

encontrados e não diretamente relacionados com a pergunta de pesquisa também 

são apresentados e brevemente discutidos. 

 

Por fim, o sétimo capítulo apresenta as principais contribuições, conclusões, 

propostas para estudos futuros e considerações finais a partir dos dados obtidos, 

analisados e comparados com a literatura disponível e revisada nessa pesquisa. 
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CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS 

 

O desenvolvimento de relacionamentos mutuamente benéficos com clientes é crucial 

no contexto B2B e essas relações dependem do estabelecimento de construtos 

como confiança, qualidade de produtos e serviços e tratamento personalizado de 

clientes. No entanto, há uma falta de pesquisa sobre o que os clientes esperam e 

valorizam de um relacionamento em um contexto industrial (KATSIKEAS, SAMIEE e 

THEODOSIOU, 2006). 

 

O valor percebido pelo cliente é de crescente interesse tanto para pesquisadores de 

diferentes disciplinas quanto para profissionais de negócios. Este artigo adota uma 

visão holística do construto valor, baseando-se na literatura de axiologia, psicologia, 

economia e marketing para refletir sobre as demandas por pesquisas mais 

multidisciplinares em marketing e para maior síntese de pesquisas de diversas 

áreas. (HOLBROOK, 1999) 

 

Esta pesquisa, portanto, procura investigar os principais atributos de percepção de 

valor do cliente e sua correlação com os objetivos de desempenho da estratégia de 

operações. O resultado deste estudo também visa informar os gerentes de unidades 

da organização em estudo sobre como desenvolver e gerenciar relacionamentos de 

forma eficaz com seus clientes e, assim, melhorar o desempenho de operações e 

negócios. 
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ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Este capítulo explora os passos que fazem parte do desenvolvimento e da redação 

de um procedimento qualitativo cujas características são: que a pesquisa ocorra em 

um cenário natural; empregue métodos múltiplos de coleta de dados; seja 

emergente, e não pré-configurada; seja baseada nas interpretações do pesquisador; 

seja vista de forma holística; seja reflexiva; use processos de raciocínio indutivo e 

dedutivo; empregue urna estratégia de investigação. A diretriz recomenda mencionar 

urna estratégia de investigação, como o estudo de pessoas (narrativa, 

fenomenologia), a exploração de processos, de atividades e de eventos (estudo de 

caso, teoria baseada na realidade) ou o exame de comportamentos de 

compartilhamento de cultura de pessoas ou grupos (etnografia). A escolha da 

estratégia precisa ser apresentada e justificada. Além disso, a proposta precisa 

abordar o papel do pesquisador: experiências passadas, conexões pessoais com o 

local, passos para conseguir acesso e questões éticas delicadas. A discussão sobre 

coleta de dados deve incluir a técnica de amostragem proposital e as formas de 

dados a serem coletados (ou seja, observações, entrevistas, documentos, materiais 

audiovisuais). Também é útil indicar os tipos de protocolos de registro de dados que 

serão usados. A análise de dados é um processo contínuo durante a pesquisa. 

Envolve análise das informações dos participantes, e os pesquisadores geralmente 

empregam os passos de análise encontrados dentro de urna estratégia de 

investigação específica. Passos mais genéricos incluem organização e preparo dos 

dados, além de leitura inicial das informações, codificação dos dados, 

desenvolvimento - a partir dos códigos - de uma descrição e análise temática, e 

representação dos resultados em tabelas, gráficos e figuras. Envolve também 

interpretação dos dados à luz das lições pessoais aprendidas, comparação dos 

resultados com literatura existente e teoria; levantamento de questões e/ ou 

apresentação de urna agenda para reforma. A proposta também deve conter uma 

seção sobre os resultados esperados para o estudo. Finalmente, um passo adicional 

importante no planejamento da proposta é mencionar as estratégias que serão 

usadas para validar a exatidão dos resultados. 
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1.1 Pesquisa qualitativa 

Os critérios para a classificação do tipo de pesquisa a ser desenvolvida variam de 

acordo com o enfoque dado pelos pesquisadores sendo classificadas as pesquisas 

conforme o objetivo geral, que englobam as pesquisas exploratória, descritiva, 

explicativa ou analítica, ou quanto à forma de abordagem – quantitativa, qualitativa 

ou mistas, conforme apresenta a Tabela 3.1. (NEVES e DOMINGUES, 2007) 

 

Tabela 0.1 – Estratégias alternativas de investigação 

Quantitativa Qualitativa Métodos mistos 

Projetos experimentais 

Projetos não experimentais, 

como levantamentos. 

Narrativas 

Fenomenologias 

Etnografias 

Teoria baseada na realidade 

Estudo de caso 

Sequencial 

Simultânea 

Transformador 

Fonte: adaptador pelo autor. (CRESWELL, 2007) 

 

A pesquisa com abordagem quantitativa é utilizada em estudos com grandes 

amostras e pode exigir cálculos de tamanhos de amostras e testes estatísticos para 

aceitação ou rejeição das hipóteses. A postura do pesquisador é independente com 

relação à situação pesquisada e o processo é dedutivo, na busca pela relação causa 

e efeito. (CRESWELL, 2007); (NEVES e DOMINGUES, 2007) 

 

Já a pesquisa qualitativa exige uma maior aproximação do pesquisador ao campo 

de trabalho e é empregada quando se consideram relevantes os fatores sociais, 

políticos, ideológicos, além dos técnicos, que cercam os sujeitos estudados. O 

processo é indutivo e há busca de compartilhamento mútuo e simultâneo de fatores. 

(CRESWELL, 2007); (NEVES e DOMINGUES, 2007) 
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Considerando que os objetivos desta pesquisa buscam traçar as relações de causa 

e efeito entre o os fatores de percepção do valor pelo cliente (qualidade, custo, 

confiabilidade, flexibilidade e velocidade) e os indicadores de desempenho atuais 

praticados pela organização em estudo, incluindo a análise dos resultados 

apresentados, conclui-se que a abordagem qualitativa é a mais adequada para a 

condução do presente estudo. 

 

A presente pesquisa visa analisar se os atuais indicadores de desempenho de 

operações refletem os fatores destacados como importantes para os clientes num 

relacionamento B2B (business-to-business). Esta pesquisa pode ser enquadrada 

como pesquisa descritiva, por demandar a observação e o conhecimento dos fatores 

que caracterizam o desempenho dos fatores de percepção de valor do cliente com 

os indicadores de desempenho atuais praticados pela organização em estudo de 

caso. 

 

1.2 O projeto de pesquisa 

A Figura 3.1 apresenta essas três condições e mostra como cada uma se relaciona 

às cinco estratégias de pesquisa principais nas ciências sociais: experimentos, 

levantamentos, análise de arquivos, pesquisas históricas e estudos de caso. 

 

Figura 0.1 – Diferentes estratégias de pesquisa 

 

Fonte: (CRESWELL, 2007) 
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Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. A investigação de 

estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir 

em um formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento 

prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados. (YIN, 2001) 

 

Em outras palavras, o estudo de caso como estratégia apresenta as seguintes etapas 

conforme apresentado pela Figura 3.2. 

 

Figura 0.2 – Etapas para um estudo de caso 

 

Fonte: (MIGUEL, FLEURY, et al., 2012) 

 

Nesta pesquisa utilizou-se uma técnica de métodos mistos a qual o pesquisador 

tende a basear as alegações de conhecimento em elementos pragmáticos (por 

exemplo, orientado para consequência, centrado no problema e pluralista). Essa 

técnica emprega estratégias de investigação que envolve coleta de dados 

simultânea ou sequencial para melhor entender os problemas de pesquisa. A coleta 

de dados também envolve a obtenção tanto de informações numéricas (por 

exemplo, em instrumentos, questionários) como de informações de texto (por 
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exemplo, em entrevistas, dados da organização), de forma que o banco de dados 

final represente tanto informações quantitativas (análise estatística obtida através 

dos dados coletados pelo questionário) como qualitativas (dados e gráficos dos 

KPI’s de desempenho de operações), conforme apresentado na Tabela 

3.2.(CRESWELL, 2007) 

 

Tabela 0.2 – Métodos de pesquisa 

Método de pesquisa 

quantitativo 

Método de pesquisa 

qualitativo 
Método misto de pesquisa 

� Predeterminado 

� Perguntas baseadas em 

instrumento 

� Dados de desempenho, de 

atitude, observacionais e 

de censo 

� Análise estatística 

� Métodos emergentes 

� Questões abertas 

� Dados de entrevista, de 

observação, de 

documentos e 

audiovisuais 

� Análise de texto e de 

imagem 

� Métodos 

predeterminados e 

emergentes 

� Questões abertas e 

fechadas 

� Formas múltiplas de 

dados contemplando 

todas as possibilidades 

� Análise estatística e 

textual 

Fonte: adaptador pelo autor. (CRESWELL, 2007) 

 

Casos únicos representam um projeto comum para realizar estudos de caso, e foram 

descritas duas etapas: as que utilizam projetos holísticos e as que utilizam unidades 

incorporadas de análise. No geral, o projeto de caso único é eminentemente 

justificável sob certas condições nas quais o caso representa um teste crucial da 

teoria existente, nas quais o caso é um evento raro ou exclusivo ou nas quais o caso 

serve a um propósito revelador.  (YIN, 2001) 

 

1.3 O papel do pesquisador 

Particularmente na pesquisa qualitativa, o papel do pesquisador como instrumento 

primário de coleta de dados necessita de identificação de valores pessoais, 

suposições e vieses no inicio do estudo. A contribuição do investigador para o 

cenário de pesquisa pode ser útil e positiva, em vez de prejudicial. (YIN, 2001) 
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Atualmente o pesquisador trabalha na organização em estudo e possui livre acesso 

as informações públicas e confidenciais da organização. Permissões são 

necessárias para delimitar quais informações confidenciais podem ser publicadas e 

registradas nesta pesquisa. A organização Vitra do Brasil foi escolhida pela 

facilidade de obtenção de dados e pelo pesquisador participar das decisões 

estratégicas da organização. Ao mesmo tempo em que há um cenário positivo, por 

outro lado, pode ocorrer vieses de análises em razão da racionalidade limitada das 

informações. 

 

Durante o estudo da pesquisa, o pesquisador continuará suas atividades diárias e 

compromissos de médio e longo prazo frente a organização em estudo. Para facilitar 

o andamento das entrevistas e coleta de dados das entrevistas, haverá o auxílio de 

um estagiário de Operações. 

 

Este estudo permitirá a organização em estudo uma visão e abordagem da 

percepção de valor do cliente sobre a estratégia de operações e como os 

indicadores de desempenho de operações auxiliam nesta abordagem para tomada 

de decisões. 

 

1.4 Delimitações do estudo 

• Cenários 

Este estudo será conduzido num empresa nacional moveleira Vitra do Brasil. 

Entrevistas para levantamento das percepções de valor do cliente serão 

realizadas para uma amostra de clientes referente ao mercado business-to-

business (B2B) que compreende em média 80% do faturamento líquido da 

organização, considerando a base de clientes de 456 organizações que 

realizaram pelo menos uma compra durante o período de janeiro 2014 a 

dezembro 2017. Será entrevistado apenas um informante por cliente. 

 

• Atores 

Os informantes dos clientes podem ser arquitetos, gerente de compras, 

compradores, gestores de negócios que participaram efetivamente do 

processo de compra junto a Vitra. 
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• Eventos 

Os informantes serão informados sobre a realização da pesquisa e sua 

finalidade de modo a coletar as informações necessárias sem que haja uma 

interferência de longo período a atividade diária do informante. Caso o 

informante não possa atender em um primeiro momento, o mesmo será 

abordado novamente obedecendo ao período de coleta de dados até a 

obtenção dos dados. 

 

• Processo 

Caso o informante requisite que os resultados da pesquisa sejam informados, 

o mesmo será informado via correio eletrônico informando quais fora as notas 

informada no momento da entrevista e quais fatores de percepção possuem 

relação a suas notas. 

 

1.5 Considerações éticas 

A maioria dos autores que discute projeto de pesquisa qualitativa aborda a 

importância das considerações éticas. Antes de mais nada, o pesquisador tem a 

obrigação de respeitar direitos, necessidades e valores e desejos dos informantes. 

(YIN, 2001) 

 

As seguintes salvaguardas serão utilizadas para proteger os direitos do informante: 

(1) os objetivos de pesquisa serão articulados verbalmente e/ou por escrito (caso 

solicitado pelo informante), de forma que tais objetivos sejam claramente entendidos 

pelo informante (incluindo uma descrição de como os dados serão utilizados), (2) o 

informante dará permissão escrita ou verbal para prosseguir com o estudo de forma 

como foi articulado, (3) o informante será comunicado sobre todos os mecanismos e 

sobre todas as atividades de coleta de dados, (4) caso haja solicitação pelo 

informante, transcrições literais e interpretações escritas serão disponibilizados para 

o informante, (5) direitos, interesses e desejos do informante serão considerados em 

primeiro lugar quando for necessário fazer escolhas em relação ao relato dos dados 

e (6) a decisão final em relação ao anonimato do informante será do próprio. 
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1.6 Estratégias da coleta de dados 

As fontes de evidências discutidas aqui são a documentação, os registros em 

arquivos, as entrevistas, a observação direta, a observação participante e os 

documentos físicos e/ou eletrônicos. (YIN, 2001) 

 

Outros tipos de pesquisa como bibliográfica e documental foram necessárias para 

aumentar o conhecimento no assunto, fundamentar o desenvolvimento dos 

instrumentos de pesquisa, bem como contribuir para a análise dos resultados e o 

alcance dos objetivos do presente estudo. O levantamento do conteúdo bibliográfico 

e documental foi realizado a partir de artigos encontrados por meio da busca em 

bases de dados Ebsco Search utilizando-se de periódicos (journals) tais como 

Production and Operations Management (POMS), International Journal of Operations 

Management (IJOM), Strategic Management Review (SMR) e entre outros. Utilizou-

se também livros destinados ao campo da estratégia, percepção de valor ao cliente, 

estratégia de operações e análise de dados. 

 

É necessário utilizar um protocolo de entrevista para registrar as informações 

durante uma entrevista qualitativa. Este protocolo incluir os seguintes componentes: 

cabeçalho, instruções para o entrevistador (declarações de abertura), as principais 

questões de pesquisa, instruções para aprofundar as principais perguntas, 

mensagens de transição para o entrevistador, espaço para registrar os comentários 

do entrevistador e espaço no qual o pesquisador registra notas reflexivas. 

(CRESWELL, 2007) 

 

Considerando que as empresas alvo da pesquisa responderam o questionário sem a 

intervenção do pesquisador, bem como da necessidade delas estarem envolvidas 

com o tema e serem o mais fiel possível ao fornecerem suas respostas, o 

questionário utilizado como instrumento da entrevista é caracterizado como 

“estruturado não disfarçado”. As questões foram construídas relacionadas com o 

quadro teórico apresentado pelas Figuras 3.3 e 3.4 baseados nas dimensões 

qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos. 
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Os dados serão coletados no período de janeiro a julho de 2018. Essa coleta inclui a 

condução de entrevista conforme formulário de entrevista da Tabela 9.1 (apêndice 

A) com uma duração de 15 minutos junto aos informantes, cadastrados no sistema 

de informações relacionados aos clientes, suficiente para coleta das notas de 1 a 5 

referente às percepções de valor do cliente. Observações dos informantes referente 

as notas e as percepções não serão anotadas pois a pesquisa se limitará apenas a 

coleta das notas referente as percepções para preenchimento do formulário 

apresentado na Tabela 9.1. 

 

Para facilitar a fase da coleta de dados e armazenamento de dados, será utilizando 

planilha eletrônica contendo nome do cliente, nome do informante, registro das 

percepções de valor do cliente e suas respectivas notas. 

 

1.7 Procedimentos para análise de dados 

Para a análise dos dados, análise descritiva, a análise fatorial exploratória e a 

análise de agrupamentos foram utilizadas. 

 

As técnicas exploratórias de análise fatorial são muito úteis quando há a intenção de 

se trabalhar com variáveis que apresentem, entre si, coeficientes de correlação 

relativamente elevados e se deseja estabelecer novas variáveis que captem o 

comportamento conjunto das variáveis originais. Cada uma dessas novas variáveis é 

chamada de fator, que pode ser entendido como o agrupamento de variáveis a partir 

de critérios estabelecidos. Nesse sentido, a análise fatorial é uma técnica 

multivariada que procura identificar uma quantidade relativamente pequena de 

fatores que representam o comportamento conjunto de variáveis originais 

interdependentes. (HAIR, BLACK, et al., 2009) As Figuras 3.5 e 3.6 mostram o 

passo a passo para a utilização da análise fatorial exploratória. 

 

A análise de agrupamentos representa um conjunto de técnicas exploratórias muito 

úteis e que pode ser aplicadas quando há a intenção de se verificar a existência de 

comportamentos semelhantes entre observações (indivíduos, empresas, municípios, 

países, entre outros exemplos) em relação a determinadas variáveis e o objetivo de 

se criarem grupos, ou clusters, em que prevaleça a homogeneidade interna.  As 
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técnicas de análise de agrupamentos são consideradas exploratórias, ou de 

interdependência, uma vez que suas aplicações não apresentam caráter preditivo 

para outras observações não presentes inicialmente na amostra, e a inclusão de 

novas observações no banco de dados torna necessária a reaplicação da 

modelagem, para que, eventualmente, sejam gerados novos agrupamentos. Além 

disso, a inclusão de nova variável também pode fazer com que haja um rearranjo 

completo das observações nos grupos. Os esquemas de aglomeração podem ser 

classificados, basicamente, em dois tipos, hierárquicos e não hierárquicos. O 

esquema de aglomeração hierárquico caracteriza-se por privilegiar uma estrutura 

hierárquica (passo a passo) para a formação de agrupamentos. O esquema de 

aglomeração não hierárquico (k-means) refere-se a processo que são definidos 

centros de aglomeração a partir dos quais são alocadas observações pela 

proximidade a eles. (HAIR, BLACK, et al., 2009) A Figura 3.7 mostra o passo a 

passo para a utilização da análise de agrupamentos. Neste trabalho utilizou-se tanto 

o esquema de aglomeração hierárquico, para a definição de clusters, e depois se 

aplicou o método não hierárquico para definição dos grupos com mais proximidades. 

 

Para a análise fatorial exploratória, análise descritiva e análise de agrupamentos, 

utilizou-se o software IBM SPSS® Statistics®. 

 

1.8 Verificação 

Para assegurar validade interna, empregaram-se as seguintes estratégias: 

• triangulação de dados – os dados serão coletados através de fontes múltiplas 

para incluir entrevistas, observações e analise de documentos. 

• verificação de membro – o informante vai atuar como conferente durante todo 

o processo de aplicação do questionário conforme Tabela 9.1. 

• observações a longo prazo e repetidas no local de pesquisa – observações 

regulares e repetidas de fenômenos e cenários similares vão ocorrer no local 

durante um período da pesquisa refrente aos indicadores de processos de 

operações. 

• exames dos pares – fundamental a participação tanto de pares quanto de 

colaboradores para entendimento e compreensão da análise dos resultados 

das entrevista de coleta de dados das percepções de valor dos clientes. 
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• modos de pesquisa participatórios – o informante estará envolvido somente 

na entrevista para coleta de dados. Pares e colaboradores serão envolvidos 

em etapas que sejam pertinentes suas opiniões, tais como formatação do 

formulário do questionário e análise dos dados obtidos juntos aos 

informantes. 

• esclarecimento dos vieses do pesquisador: no inicio do estudo, os vieses do 

pesquisador serão articulados ao redigir a proposta de tese. 

 

A estratégia utilizada neste projeto para assegurar a validade externa será a 

provisão de descrições ricas, densas e detalhadas, de forma que qualquer pessoa 

interessada no que for transferível tenha uma estrutura sólida para comparação. 

Desta forma, três técnicas serão utilizadas para assegurar a confiabilidade: (i) o 

pesquisador vai fazer um relato detalhado do foco do estudo, do papel do 

pesquisador, da posição do informante e da base de seleção e do contexto do qual 

os dados serão coletados, (ii) uso da triangulação da coleta e análise de dados, o 

que aumenta a confiabilidade e validade interna e (iii) as estratégias de coleta e 

análise de dados serão relatadas em detalhes para garantir um quadro claro e 

acurado dos métodos usados neste estudo 

 

1.9 Relato dos resultados 

Embora as estratégias de coleta e análise de dados sejam similares entre os 

métodos qualitativos, o modo como os resultados são relatados são diversos. 

Sugere-se a importância de criar uma mostra de dados e que o texto narrativo seja a 

maneira mais frequente para exibição de dados qualitativos. (YIN, 2001) 

 

Este estudo apresentará os resultados de forma descritiva-narrativa de forma que a 

descrição densa seja o veículo para comunicar as informações de texto em formato 

tabular (como matrizes), usar tabulações ou outra formatação especial para chamar 

a atenção dos leitores, tais como figuras, gráficos e tabelas. 

 

Além disso, será descrito os resultados obtidos das análises comparando com 

teorias e literatura geral sobre o tópico abordado. 
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Figura 0.3 – Fonte de dados para levantamento dos fatores de percepção do cliente (continua) 

Fonte: adaptado pelo autor (ROTH, SCHROEDER, et al., 2008) 
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Figura 0.4 - Fonte de dados para levantamento dos fatores de percepção do cliente (continuação) 

 Fonte: adaptado pelo autor (ROTH, SCHROEDER, et al., 2008)  
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Fonte: adaptado pelo autor (HAIR, BLACK, et al., 2009) 
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Figura 0.5 – Análise fatorial exploratória, estágios de 1 a 3 
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Fonte: adaptado pelo autor (HAIR, BLACK, et al., 2009) 
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Figura 0.6 - Análise fatorial exploratória, estágios de 4 a 7 
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Figura 0.7 – Análise de agrupamentos 

 

Fonte: adaptado pelo autor (HAIR, BLACK, et al., 2009) 
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Neste capítulo serão abordadas as fundamentações teóricas referente a

estratégia de operações, sistema de medição de desempenho e percepção de valor

do cliente. Apresenta-se 

de mercados B2B (business

estudo realizado é aplicado ao mercado B2B em razão da estratégia adotada pela 

organização estudada e maior representatividade de receita quando comparado ao 

mercado B2C. A Figura 

estão conectadas. 

 

Figura 0.1 – Diagrama da fundamentação teórica

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

 

1.10 Estratégia 

As organizações devem enfatizar os benefícios de manter as estruturas 

organizacionais alinhadas para as mudanças de dema

que a constante reorganização se faz necessária em ordem de manter a adequação 

evolucionária. (GIROD e WHITTINGTON, 2017)

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão abordadas as fundamentações teóricas referente a

estratégia de operações, sistema de medição de desempenho e percepção de valor

se ao final do capítulo um breve relato sobre 

usiness-to-business) e B2C (business-to

do realizado é aplicado ao mercado B2B em razão da estratégia adotada pela 

organização estudada e maior representatividade de receita quando comparado ao 

igura 4.1 mostra um diagrama de como tais fundamentações 

Diagrama da fundamentação teórica 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

As organizações devem enfatizar os benefícios de manter as estruturas 

organizacionais alinhadas para as mudanças de demandas nos ambientes, de forma 

que a constante reorganização se faz necessária em ordem de manter a adequação 

(GIROD e WHITTINGTON, 2017) 
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Neste capítulo serão abordadas as fundamentações teóricas referente a estratégia, 

estratégia de operações, sistema de medição de desempenho e percepção de valor 
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to-customer), pois o 

do realizado é aplicado ao mercado B2B em razão da estratégia adotada pela 
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ndas nos ambientes, de forma 

que a constante reorganização se faz necessária em ordem de manter a adequação 
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A constante globalização dos mercados e o aumento da competitividade mundial 

fazem com que as decisões mercadológicas sejam tão mais importantes para a 

sobrevivência, crescimento e lucratividade de empresas multinacionais. Dois 

aspectos suportam o ajuste estratégico, (i) a necessidade de manutenção de uma 

ligação estreita e consistente entre a estratégia da empresa e o contexto no qual a 

estratégia é implementada, e (ii) as aplicações de noções de marketing centradas na 

noção de que a empresa reage ao meio ambiente como uma variável exógena e 

ajusta sua estratégia para combinar o ambiente com o objetivo principal de obter um 

desempenho superior. (GARY, 2005) 

 

Evidenciou-se que uma determinada estratégia de marketing leva a um desempenho 

superior apenas na medida em que as empresas multinacionais alcançam êxito no 

alinhamento da estratégia implementada e importantes fatores contextuais. Os 

fatores contextuais podem ser fatores macro ambiente como ambiente econômico, 

ambiente regulatório, intensidade e velocidade tecnológica, costumes e tradições, e 

fatores micro ambiente como características dos clientes, infraestrutura de mercado, 

ciclo de vida do produto e intensidade de competição. Desta forma, os gerentes das 

unidades locais responsáveis pela implementação das estratégias de mercado 

necessitam ser capazes de diagnosticar e corrigir o desajuste. Isso implica no 

desenvolvimento de recursos internos flexíveis e políticas que permitem tal 

combinação. (KATSIKEAS, SAMIEE e THEODOSIOU, 2006) 

 

Em um mercado orientado, o alcance de rentabilidade para crescimento está 

vinculado a execução de estratégias centradas no cliente que ofereçam valor 

superior através de inovações que atendam as necessidades de mercado. O desafio 

das organizações depende da capacidade dos gerentes seniores para cultivar 

comportamentos e, em última análise, uma cultura orientada para o mercado, em 

que todos os funcionários estão empenhados em aumentar o valor do cliente para 

geração de receita. As organizações bem sucedidas do futuro apoiarão a 

aprendizagem e a colaboração organizacional, ao mesmo tempo em que 

descobrirão as formas mais eficazes de colecionar e divulgar informações levando a 

vantagem competitiva. Organizações que apresentam uma orientação forte para o 

cliente devem estabelecer medidas-chaves que liguem as melhorias ao desempenho 

do negócio em várias áreas (interna e externa). (SALTER e JELAVIC, 2017) 
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O futuro da competitividade para as operações manufatureiras sob ambientes 

dinâmicos e complexos baseia-se em estratégias de futuro. Recessões econômicas 

que afetam as organizações independentemente da localização, aumentam a 

competição e mudam as expectativas dos clientes, de forma a contribuir e exigir que 

as empresas sejam resilientes. Na análise da correlação entre liderança e estratégia 

de operações, durante uma crise, a liderança é motivada e os líderes reagem mais 

ativamente não apenas passivamente para seguir um controle central, mas também 

para ajustar suas estratégias de acordo com as mudanças de mercado e para 

desenvolver medidas relevantes para lidar com a crise. (LIU e LIANG, 2015) 

 

A Figura 4.2 esboça a abordagem estratégica necessária para suportar as decisões 

estratégicas de operações e sua relação direta entre as necessidades de mercado, 

traduzidas neste trabalho pela percepção de valor do cliente e os objetivos de 

desempenho de operações em um posicionamento de mercado B2B (business-to-

business) de forma a entender as mudanças requeridas pelos clientes. 

 

Figura 0.2 - Framework de abordagem estratégica 

 

Fonte: adaptado de (BECKMAN e ROSENFIELD, 2008) 
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1.11 Estratégia de operações 

Skinner declara que a estratégia de operações é diferente da estratégia competitiva 

pois a estratégia de operações é um dos componentes funcionais a qual sua 

implementação necessita adequar-se com a estratégia competitiva, sendo então 

este o lugar da estratégia de operações na estratégia competitiva. (SIMCHI-LEVI, 

2010). A Figura 4.3 indica os assuntos abordados nesta pesquisa referente a 

estratégia de operações. 

 

Figura 0.3 – Diagrama dos assuntos abordados a estratégia de operações 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

1.11.1 Potencial da estratégia de operações 

Durante anos, o conceito de estratégia de operações parecia uma contradição em 

termos de suporte a estratégia. A estratégia é ampla, de longo prazo, agregada e a 

preocupação da mais alta gerência no negócio. As operações, por outro lado, são 

detalhadas, complexas, preocupadas com as questões do dia-a-dia e levadas a 

cabo por aqueles em direção aos níveis mais baixos da hierarquia organizacional. 

No entanto, isso deve confundir operações com operacionais. Operacional é de fato 

o oposto da estratégia. Mas as operações são os recursos que criam serviços e 

produtos, isto é, as partes do negócio que satisfazem as necessidades dos clientes. 

(SLACK e LEWIS, 2009) 
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Não é difícil justificar a importância da perspectiva estratégica das "operações" sobre 

o negócio como um todo. Nenhuma outra estratégia funcional tem um impacto tão 

direto na receita e no custo. A popularização de ideias como a gestão da qualidade 

total e a produção enxuta, estabelecidas tanto na prática quanto na pesquisa, cria a 

ideia de que a prática de operações deve perseguir os objetivos gêmeos de 

melhorar os aspectos do serviço, como qualidade, variedade, capacidade de 

resposta, etc., reduzindo ao mesmo tempo os custos. (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

Dada a máxima empresarial de que “o lucro é um número muito pequeno composto 

pela diferença entre dois números muito grandes”, qualquer assunto que afirme 

aumentar a receita e reduzir custos deve exigir a atenção de empresas que possam 

avaliar seu efeito potencialmente desproporcional sobre a lucratividade. Não é 

surpresa, portanto, que a contribuição cumulativa do desenvolvimento conceitual da 

estratégia de operações tenha sido significativa. (SIMCHI-LEVI, 2010) 

 

1.11.2 Relação entre estratégia de operações e estratégia competitiva 

A estratégia de operações torna-se a arma competitiva para atingir o objetivo da 

empresa. Como o motivo é que a atividade de operações apresenta em sua maior 

parte, fazer com que o produto ou serviço ocorra em operação, assim a 

produção/operação tem grande valor como arma competitiva em toda estratégia da 

empresa. Na empresa, a operação era a função principal, porque não havia razão 

para construir a empresa, a menos que resultasse algo a ser oferecido ao 

consumidor ou mercado. Sem a função de atividade e operações, as outras funções, 

como marketing, negócios financeiros e recursos humanos, não foram entendidas. 

Isso significa que todas as funções ou pilares são integrações que devem existir e 

integradas para a empresa. (OLTRA e FLOR, 2010) 

 

Como Slack e Lewis (2009) definiram que a estratégia de operações como padrão 

decisivo que forma capacidade de longo prazo e tipo de operação que contribuiu 

para toda a estratégia através da integração dos requisitos de marketing com o 

recurso de operações. A decisão de gerenciamento de operações envolve: 1) 

projetar produtos e serviços, 2) gerenciamento de qualidade, 3) projetar processo e 
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capacidade, 4) selecionar localidade, 5) planejamento de layout, 6) recursos 

humanos e projeto de trabalho, 7) gerenciamento de cadeia de suprimentos, 8) 

abastecimento, planejamento, commodity básica e just-in-time (JIT), 9) programação 

de médio prazo e curto prazo, 10) cuidados. 

 

A perspectiva da orientação externa na estratégia de operações é iniciada 

identificando as necessidades de mercado existentes e ajustando os recursos de 

operações através da implementação da estratégia de operações conforme indicado 

pela Figura 4.4. Essa perspectiva classifica e identifica os requisitos para o mercado 

como a estratégia competitiva básica a ser ajustada com a estratégia de operações 

(estratégia funcional) para melhorar a capacidade de trabalho. A relação entre a 

estratégia competitiva e o desempenho na empresa é mediada pela estratégia de 

operações. (OLTRA e FLOR, 2010) 

 

Figura 0.4 - Interação entre recursos de operações e requisitos de mercado 

 

Fonte: traduzido e adaptado pelo autor (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

1.11.3 O papel dos executivos de operações 

A noção de que as empresas enfrentam trocas no que podem fazer e, portanto, 

precisam escolher como competir, tem sido abordada pela interação da estratégia 

competitiva e operacional. No nível das operações, as compensações típicas 

envolvem custo, qualidade, variedade, capacidade de resposta, etc. e resultam na 

necessidade de selecionar prioridades específicas ou uma “tarefa de fabricação” que 

deve subsequentemente orientar instalações, capacidade, tecnologia, 

gerenciamento de qualidade e outras escolhas. (DEMEESTER, MEYER e 

GRAHOVAC, 2014) 
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Estratégias de cadeia de suprimentos e operações são as “decisões e planos que 

envolvem o desenvolvimento, posicionamento e alinhamento de políticas gerenciais 

e recursos necessários para que sejam consistentes com a estratégia geral de 

negócios”. As escolhas dos executivos sobre estratégias de cadeia de suprimentos e 

operações podem “incluir não apenas o estabelecimento de formas estruturais, mas 

também a manipulação de características ambientais”. A importância de envolver 

executivos na tomada de tais decisões no campo da Gestão de Operações foi 

destacada por Skinner (1969). (BOYER e LEWIS, 2002) 

 

Skinner (1969, p.136) afirmou a importância do envolvimento dos executivos na 

tomada de decisões relevantes para a estratégia de operações, observando a ironia 

de que “a alta administração delega inadvertidamente uma parcela 

surpreendentemente grande de decisões políticas básicas em níveis mais baixos na 

área de manufatura” sugere uma abordagem “top-down” para formular uma 

estratégia de manufatura que priorize a definição de “políticas básicas de 

manufatura” ao tomar decisões técnicas relacionadas à otimização do uso de 

recursos escolhidos. Pesquisas subsequentes mostram que o envolvimento de 

executivos de operações na tomada de decisões estratégicas está associado ao 

desempenho superior da empresa em ambientes de negócios complexos e hostis. 

(DEMEESTER, MEYER e GRAHOVAC, 2014) 

 

A concepção de estratégia de operações como uma busca de escolhas operacionais 

coerentes e que se reforçam mutuamente em apoio à estratégia global da empresa. 

É importante ressaltar que essa concepção também implica uma abordagem top-

down em que as prioridades competitivas para a função de operações derivam da 

estratégia de nível de negócios conforme apresentado pela Figura 4.5. (BARNEY e 

HESTERLY, 2010) 
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Figura 0.5 – Abordagem “top-down” e “bottom-up” 

 

Fonte: (SIMONS, 1995) 

 

1.11.4 Cognição estratégica dos executivos de operações 

A necessidade de realizar tarefas distintas e exigentes coloca desafios importantes a 

estratégia de operações do ponto de vista da racionalidade limitada. Para abordar 

questões desse tipo, a pesquisa em teoria organizacional e tomada de decisões 

estratégicas frequentemente conceitua organizações como hierarquias de 

processadores de informação racionalmente limitados, nos quais a estrutura e a 

intensidade dos fluxos de informação precisam responder de maneira ideal ao 

ambiente. (DEMEESTER, MEYER e GRAHOVAC, 2014) 

 

No entanto, salvo algumas exceções, a exploração de questões relevantes para a 

estratégia de operações na literatura de estratégia de operações tende a seguir a 

perspectiva racional. Os behavioristas desafiam a suposição de racionalidade 

observando que “sistemas operacionais reais como fábricas, cadeias de suprimentos 

e organizações de desenvolvimento de produtos são sistemas sociais complexos 

onde o comportamento humano é um fator central” e “a utilidade de ferramentas e 

métodos e as estruturas que ignoram as realidades e limitações do comportamento 

humano são limitadas”.  
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Os gerentes limitados racionalmente podem prestar atenção apenas a um 

subconjunto dos fatores relevantes do ambiente. Os fatores que eles percebem são 

influenciados por suas origens e responsabilidades profissionais, bem como os 

méritos relativos de outros fatores que buscam sua atenção simultaneamente. Dado 

que eles são frequentemente bombardeados com questões relacionadas a questões 

operacionais de curto prazo, os executivos de operações podem ignorar 

desenvolvimentos de longo prazo que mudam lentamente. 

 

A iluminação dos tipos de problemas, conforme tópicos abordados pela Tabela 4.1, 

que os executivos abordam pode ajudar a explicar como os executivos de operações 

fazem escolhas estratégicas para adaptar suas cadeias de suprimentos a mudanças 

de longo prazo. (BOYER, SWINK e ROSENZWEIG, 2005) 

 

Tabela 0.1 – Referência a assuntos relacionados a estratégia de operações 

 

Fonte: adaptado pelo autor (BOYER, SWINK e ROSENZWEIG, 2005) 
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Decisões sobre a estratégia da cadeia de suprimentos, como construir instalações 

de produção, comprar uma frota de veículos, criação de uma rede de distribuição, 

etc., exigem previsões sobre o futuro devido à defasagem entre a elaboração e a 

implementação da decisão e a dificuldade de reverter às decisões implementadas. 

Um estudo de campo recente sobre o pensamento futuro-futuro mostra que as 

“projeções do futuro estão sempre entrelaçadas com visões do passado e do 

presente”, e especula-se que a cognição prospectiva pode variar amplamente entre 

os administradores individuais de forma a vislumbrar “muitos caminhos para o futuro” 

ou manter “múltiplas e variadas interpretações do futuro”. (BOYER, SWINK e 

ROSENZWEIG, 2005) 

 

Grande parte da pesquisa nesta área é baseada na premissa de que a estratégia de 

operações é dependente do caminho: o padrão de escolhas estruturais e 

infraestruturais feitas pelas firmas hoje restringe sua escolha de futuras alternativas 

estratégicas. No entanto, essa perspectiva pode diferir das visões razoavelmente 

racionais dos processos de desenvolvimento de estratégias, com o reconhecimento 

de que a evolução pode ser “guiada” por fatores que vão além de escolhas 

estratégicas claras, como a taxa na qual a organização aprende ou a influência de 

um gerente superior tem sobre sua própria agenda pessoal. Com algumas exceções 

notáveis, a pesquisa nessa área é essencialmente conceitual por natureza. Há uma 

forte necessidade de examinar empiricamente modelos dinâmicos de estratégia de 

operações. Outro ponto de vista comportamental é o da meta/alinhamento/consenso 

entre os diferentes tomadores de decisão dentro ou entre organizações. Essa 

corrente de pesquisa examina a necessidade de numerosas pessoas em uma única 

organização trabalharem em conjunto para alcançar objetivos estratégicos - uma 

necessidade crítica, já que operações, mais do que outras áreas como finanças ou 

marketing - exigem as contribuições de uma grande proporção da organização. . 

Uma área final da pesquisa de estratégia de operações lida com o que se chama de 

teoria da produção. Esses estudos tendem a ser mais focados em um único aspecto 

de estratégia ou desempenho, como o gerenciamento de variedade de produtos ou 

flexibilidade. (BOYER, SWINK e ROSENZWEIG, 2005) 
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1.11.5 Implementando a estratégia de operações 

A estratégia de operações define como as operações de uma organização devem 

organizar seus recursos e processos num desenvolvimento a longo prazo de forma a 

atender desafios atuais e futuros em ambientes competitivos de mudança constante. 

(SLACK e LEWIS, 2009) 

 

O objetivo geral da estratégia de operações é integrar as capacidades e atividades 

do processo de uma organização com sua estratégia de negócios, melhorando a 

capacidade do sistema operacional de facilitar essa. Para apoiar a estratégia de 

negócios, a estratégia de operações emprega um portfólio de projetos: várias 

iniciativas de desenvolvimento de tecnologia e processo prosseguem em paralelo. 

(BECKMAN e ROSENFIELD, 2008) 

 

Tal portfólio é complexo porque seus projetos constituintes interagem de maneiras 

não simples, se não por causa da compatibilidade, por razões econômicas, como 

orçamentos limitados. Dada essa complexidade, raramente há uma pessoa que 

entenda todas as decisões; Portanto, a organização deve distribuir decisões e 

iniciativas inovadoras em vários atores, cada um com conhecimento parcial. Por 

essa razão, a implementação da estratégia de operações não pode ser 

caracterizada como a execução direta das diretivas sugeridas por algum programa 

de otimização global; deve ser reconhecido como um processo que envolve, em que 

as explorações por atores racionalmente limitados são combinadas para produzir 

melhorias de desempenho que podem envolver novas tecnologias, novas práticas 

ou novas habilidades. (DEMEESTER, MEYER e GRAHOVAC, 2014) 

 

Essa busca distribuída de melhorias e inovações significativas exige a integração 

das atividades e das propostas de solução de muitos atores organizacionais 

distribuídos. No que diz respeito à implementação da estratégia em geral, identifica-

se dois processos simultâneos. Primeiro, o processo indutivo de cima para baixo 

leva a intenção estratégica da estratégia de negócios a sub-objetivos mais refinados 

para o desenvolvimento de capacidades tecnológicas. A estabilidade é, portanto, 

fomentada à medida que atores de nível inferior (idealmente) alinham suas próprias 

decisões com a diretiva abrangente da estratégia de operações. Esse processo 
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indutivo é muitas vezes facilitado por “ferramentas de estratégia em cascata” - tais 

como indicadores chave de desempenho (KPI), auxiliares de seleção de portfólio e 

scorecards. Em segundo lugar, o processo autônomo de baixo para cima convida a 

impulsos de inovação indiretos dos atores da linha de frente para adaptar e refinar o 

sistema operacional existente. Este processo, conforme apresentado pela Figura 

4.6, baseia-se nas oportunidades que surgem de novas tecnologias significativas, 

bem como nos ajustes ou na experimentação de atores da linha de frente em seus 

domínios.  (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

Figura 0.6 - Interação “de cima para baixo” e “de baixo para cima” 

 

 

Fonte: adaptado de (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

1.11.6 Capacidades operacionais críticas para manufatura competitiva 

O papel da concorrência mudou continuamente ao longo do tempo. A fim de se 

manter à frente dos concorrentes, as empresas foram forçadas a mudar suas 

estratégias, de modo a se adaptarem ao ambiente de negócios dinâmico, turbulento 

e em rápida mudança. A competição não é mais estável e estática, e o sucesso de 

uma empresa depende de sua capacidade de antecipar tendências de mercado e 

responder prontamente às necessidades variáveis dos clientes. A essência da 
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estratégia mudou da natureza dos produtos e estrutura dos mercados para os 

processos de negócios, de "onde uma empresa deve competir" para "como uma 

empresa deve competir". Além disso, a dinâmica do comportamento de uma 

empresa tornou-se a prioridade no atual ambiente de negócios. O objetivo é 

identificar e desenvolver capacidades de operações difíceis de imitar, o que ajudará 

uma empresa a se destacar entre seus concorrentes. As empresas de manufatura 

só podem superar os concorrentes, se conseguirem criar uma vantagem competitiva 

sustentável. (BOYER, SWINK e ROSENZWEIG, 2005) 

 

Vantagens podem ser criadas ao oferecer aos clientes um valor superior, seja 

fornecendo os mesmos benefícios que os concorrentes a um custo mais baixo 

(vantagem de custo) ou fornecendo benefícios que excedam os das ofertas 

concorrentes (vantagem de valor) ou ambos. (BARNEY e HESTERLY, 2010) 

 

Tal vantagem reside na capacidade de diferenciar-se da concorrência em relação a 

produtos e atendimento ao cliente e na capacidade de operar a um custo menor com 

menos recursos. Isso é conseguido organizando a empresa em torno da criação e 

entrega eficientes de valor para o cliente, e considerando como esses processos 

podem ser coordenados e gerenciados de maneira otimizada. O sucesso competitivo 

de uma empresa depende de sua capacidade de desenvolver recursos operacionais 

que forneçam consistentemente valor superior ao cliente. As empresas, que baseiam 

sua concorrência nas capacidades de operações, identificam seus principais 

processos de negócios, as gerenciam centralmente e investem nelas, provavelmente 

obterão um retorno de longo prazo. A implementação de ações defensivas ou 

ofensivas apropriadas irá desenvolver forças competitivas e, além disso, obter um 

retorno superior sobre o investimento para os concorrentes. Seguindo essa lógica, 

uma empresa que se concentra em suas capacidades operacionais pode competir 

em diferentes regiões, com diferentes produtos e negócios, e competir de forma 

mais coerente do que outras empresas. (BARNEY e HESTERLY, 2010)  
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Encaminhar uma vantagem competitiva sustentável, os processos da empresa 

devem ser valiosos, raros, inimitáveis e não substituíveis, representando como a 

âncora da visão baseada em recursos. A visão baseada em recursos baseia-se na 

ideia de que a vantagem competitiva é derivada de fatores internos e recursos 

organizacionais, o que inclui capacidades críticas de operações. Quanto melhor o 

ajuste, a coerência e o alinhamento entre os recursos da empresa que suportam a 

estratégia de operações, melhor será seu desempenho. (BARNEY e HESTERLY, 

2010) 

 

A principal atenção na abordagem da visão baseada em recursos é recurso e 

capacidade. A vantagem competitiva será obtida pela organização que possui ativo 

ou capacidade específica. A lucratividade da empresa é decidida por tipo, 

quantidade, recurso e capacidade que existiram. No entanto, o gerenciamento 

estratégico baseia-se em recursos que envolvem como desenvolver e usar o recurso 

e a capacidade específica de formar competências essenciais que se tornam a base 

da vantagem competitiva da empresa para obter retornos acima da média. A 

empresa é capaz de identificar o recurso e capacidade que se torna competências 

essenciais serão capazes de mais eficiente e eficaz na realização de negócios. Isso 

significa que a identificação da força e fraqueza do recurso, a empresa pode fazer 

escala de prioridade e selecionar qual recurso que pode ser otimizado para produzir 

a produtividade e eficiência. A perspectiva da visão baseada em recursos mostra 

que a implementação da estratégia de operações é construída pela força e fraqueza 

das operações de recursos, encontrando a oportunidade de mercado apropriada 

com a estratégia competitiva. (BARNEY e HESTERLY, 2010) 

 

A capacidade das capacidades operacionais de afetar um resultado é influenciada 

por sua capacidade de servir como um recurso interno e externo à empresa. O 

primeiro aspecto está relacionado à capacidade de criar melhorias de desempenho 

interno, enquanto o segundo aspecto está relacionado à capacidade de gerar uma 

vantagem competitiva externa. A vantagem competitiva é deliberadamente incluída e 

formulada na estratégia de negócios e deve mais tarde ser aplicada à estratégia de 

operações funcionais. (BARNEY e HESTERLY, 2010) 
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A Figura 4.7 apresenta dois elementos centrais na definição de uma estratégia de 

operações, a primeira é uma declaração do que a função de operações deve realizar 

(chamada de tarefas de operação, objetivos ou prioridades) e a segunda como pode 

ser definida como os recursos que a unidade de operações precisa para competir, 

dada sua estratégia geral de negócios. Em particular, as prioridades competitivas 

são as capacidades pretendidas, que são aquelas que a empresa quer ter no futuro 

ou sobre as quais a ênfase deve ser colocada no futuro. 

 

Figura 0.7 – Matriz de estratégia de operações 

 

Fonte: adaptado pelo autor (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

Estes são objetivos e metas que orientarão a gestão na construção de capacidades 

operacionais. De fato, o segundo elemento de uma estratégia de operações é um 

padrão de ações que uma empresa empreende o que determina as capacidades 

reais do sistema de operações. A gestão atua em termos de operações, dadas as 

prioridades especificadas, os recursos disponíveis, e isso resulta em algumas 

capacidades operacionais. Tais capacidades são definidas como capacidades 

realizadas, que são aquelas que são obtidas após a implementação de ações de 

gerenciamento. Portanto, os recursos de operações enfatizam o papel do 

gerenciamento estratégico na adaptação, integração e configuração de habilidades e 

recursos para corresponder às expectativas do cliente. Dessa forma, os recursos de 
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operações formam a base para o desempenho organizacional (por exemplo, receita, 

lucro e giro de ativo) e operacional (por exemplo, lead time, custo unitário e custo de 

configuração). (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

As capacidades de operações são frequentemente mutuamente exclusivas, e a 

escolha das corretas é a essência da estratégia. No modelo de trade-off, as 

empresas consideram algumas capacidades operacionais estrategicamente mais 

importantes que outras. Os gerentes devem, portanto, concentrar-se em uma 

capacidade de operação de cada vez, porque os recursos de operações são 

distintos, mutuamente exclusivos e exigem diferentes sistemas de suporte 

operacional e de infraestrutura. As decisões tomadas no processo de priorização de 

capacidades operacionais definem o padrão no qual as empresas competem no 

mercado. No entanto, tem sido argumentado que certos trade-offs podem perder 

relevância no atual ambiente de negócios, que é caracterizado por avançadas 

tecnologias de fabricação e intensa competição global que colocou mais pressão 

sobre as empresas para se destacarem em múltiplas capacidades operacionais. 

Portanto, o modelo cumulativo ou “cone de areia” sugere que melhorias duradouras 

podem ser alcançadas se as capacidades das operações forem construídas de 

forma sequencial e cumulativa. (ZANON, FILHO, et al., 2013) 

 

A criação de vantagem competitiva baseada em capacidades operacionais 

provavelmente requer várias análises e comunicação dentro das funções 

operacionais. Desta forma, a comunicação e a junção de estratégia com as demais 

áreas devem estar bem organizada, pois os executivos de operações possuem 

papel importante na estruturação e execução da estratégia de forma a corroborar 

com a vantagem competitiva e desempenho da organização. (DEMEESTER, 

MEYER e GRAHOVAC, 2014) 
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A estratégia da organização é melhor suportada ou implementada quando as 

atividades suportadas pelas áreas funcionais (operações, marketing, pesquisa e 

desenvolvimento, recursos humanos e finanças) desenvolvem-se complementando 

uma a outra e trabalham para o alcance dos objetivos do negócio. Desta forma, 

evidencia-se e enfatiza-se a necessidade que os gerentes de operações estejam 

alinhados com as demais áreas funcionais para desenvolver, implementar e 

suportar a estratégia da organização conforme Figura 4.8. (BECKMAN e 

ROSENFIELD, 2008)  

 

Figura 0.8 - Interação entre operações e demais processos da organização 

 

 

Fonte: (BECKMAN e ROSENFIELD, 2008) 

 

A necessidade de alinhamento está implícita em quase todos os estudos de 

estratégia de operações, mas recebeu relativamente pouco exame explícito. Devido 

a uma visão excessivamente racional dos processos estratégicos, a maioria dos 

estudos de pesquisa supõe que uma empresa com uma estratégia apropriada em 

termos de conteúdo e processo esteja bem posicionada para o sucesso, mas, na 

verdade, as decisões operacionais são feitas com uma frequência tão grande por 

um número tão grande de indivíduos dentro de uma organização que há muitas 

vezes um alto grau de desalinhamento. (BOYER, SWINK e ROSENZWEIG, 2005) 
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Não há dúvida de que a arena competitiva atual, que inclui produção enxuta, 

customização em massa e fabricação ágil, coloca grandes demandas sobre as 

capacidades das operações e é essencial acumular e desenvolver essas 

capacidades são dois ingredientes que formam o núcleo de um processo de 

formulação de estratégia inclusiva: o papel do pessoal de operações de nível 

superior e a natureza e o escopo da estratégia de operações, que deve estar 

explicitamente vinculado à estratégia de negócios da empresa. (BROWN, SQUIRE 

e LEWIS, 2010) 

 

A estratégia competitiva não equivale à competitividade sem processos de 

correspondência, práticas de recursos humanos e relações efetivas com membros 

da cadeia de suprimentos. Os vínculos entre estratégia competitiva e estratégia de 

operações foram amplamente estudados, no entanto, o efeito do alinhamento entre 

estratégia competitiva e estratégia de operações e, em particular, como a estratégia 

de operações é implantada através de práticas específicas no desempenho da 

empresa recebeu relativamente menos atenção. (LAOSIRIHONGTHONG, TAN e 

R., 2010) 

 

A Figura 4.9 mostra o conflito de alinhamento entre a estratégia competitiva, 

representada pelos requisitos de mercado, e a estratégia de operações, 

representada pelos seus recursos operacionais. 

 

Figura 0.9 – Conflito entre recursos de operações e requisitos de mercado 

 

Fonte: (SLACK e LEWIS, 2009) 
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A estratégia de operações define como as operações de uma organização devem 

organizar seus recursos e processos num desenvolvimento a longo prazo de forma a 

atender desafios atuais e futuros em ambientes competitivos de mudança constante. 

(SLACK e LEWIS, 2009) 

 

A mensuração de desempenho através de indicadores de desempenho deve ser 

utilizada para aplicação de uma avaliação quantitativa periódica de um processo e 

procedimentos que são executados para mensuração e interpretação de dados. 

(BECKMAN e ROSENFIELD, 2008) 

 

Os objetivos de desempenho (qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e 

custo), destacados pela Figura 4.10, são as classificações gerais sob as quais se 

agrupam os fatores competitivos e tais fatores são as dimensões de desempenho 

que definem a posição de mercado planejada pela a organização. Cada objetivo de 

desempenho possui um efeito dentro e fora da operação. As prioridades relativas 

dos objetivos de desempenho serão influenciadas pela importância do cliente e pelo 

desempenho comparativo com os concorrentes. Os objetivos de prioridade mais alta 

para operações são normalmente aqueles que os clientes acham importante, mas 

onde o desempenho relativamente pobre comparado aos concorrentes. (SLACK e 

LEWIS, 2009) 

 

Figura 0.10 – Relação entre objetivos de desempenho e áreas de decisão 

 

Fonte: (SLACK e LEWIS, 2009) 
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1.11.7 Sistema de medição de desempenho 

Os sistemas de medição de desempenho foram popularizados nos últimos anos e a 

literatura de gerenciamento de operações está repleta de discussão sobre métricas e 

sistemas de medição. Através da literatura, identifica-se dois tipos de usos que 

incluem uso de diagnóstico (a revisão de variáveis críticas de desempenho para 

manter, alterar ou justificar padrões em uma atividade organizacional) e uso 

interativo (atividade de visão direta exemplificada por envolvimento ativo e frequente 

da alta administração prevendo novas maneiras de orquestrar recursos 

organizacionais para obter vantagem competitiva) e relacioná-las com sua interação 

(isto é, tensão dinâmica) com as capacidades organizacionais, conforme indicados 

pela Figura 4.11. Além disso, vincula-se as capacidades ao desempenho objetivo, 

que subsequentemente impacta o desempenho organizacional (operacionalizado por 

meio de medidas perceptuais e objetivas de desempenho financeiro). Há evidências 

suficientes para sugerir que o uso de sistemas de medição de desempenho leva a 

melhores capacidades, que impactam o desempenho. (SIMONS, 1995) 

 

Figura 0.11 – Alavancas de controle da estratégia da organização 

 

Fonte: (SIMONS, 1995) 
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A literatura de medição de desempenho tem sido um forte componente de métricas e 

respectivos sistemas de medição de desempenho há algum tempo. Os sistemas de 

medição de desempenho são essenciais para os processos de orquestração de 

recursos e, nas últimas três décadas, muitas organizações investiram enormes 

quantidades de capital, tempo e esforço para desenvolver e implementar esses 

sistemas. Sem dúvida, um dos paradigmas mais populares é o Balanced Scorecard, 

primeiro documentado e publicado por Kaplan e Norton (1992). Há, no entanto, 

inúmeras outras estruturas de medição (Bititci e Turner, 2000) que foram propostas e 

implementadas - por exemplo, a matriz de medição de desempenho (Keegan et al., 

1989), o modelo de resultado e determinantes (Fitzgerald et al., 1991), a pirâmide de 

desempenho (Lynch & Cross, 1992) e o prisma de desempenho (Neely et al. , 2002). 

Esses sistemas de desempenho formal são utilizados como mecanismos que 

permitem que as organizações orquestrem seus recursos de maneira mais eficaz. 

(ABDOLVAND, ALBADVI e AGHDASI, 2015) 

 

A visão baseada em recursos argumenta há muito tempo que possuir recursos 

valiosos, raros, inimitáveis e não substituíveis é vital para manter uma vantagem 

sustentada. (BARNEY e HESTERLY, 2010) 

 

O que uma empresa faz com seus recursos é pelo menos tão importante quanto os 

recursos que ela possui. Embora a posse de recursos seja essencial, a capacidade 

de uma empresa “orquestrar” seus recursos é mais fundamental, pois a empresa 

oferece a capacidade de processar seus objetivos estratégicos. A orquestração de 

recursos, no entanto, também é um assunto da alta direção que mobiliza a visão de 

direcionar e usar recursos da empresa para alcançar objetivos. A orquestração de 

recursos se preocupa com as ações do líder para facilitar os esforços para gerenciar 

efetivamente os recursos da empresa. (SIMONS, 1995) 

 

A Figura 4.12 denota a necessidade do alinhamento da estratégia competitiva da 

organização e os objetivos de desempenho da organização vinculados através de 

um sistema de medição de desempenho. 
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Figura 0.12 – Sistema de medição de desempenho 

 

Fonte: (SIMONS, 1995) 

 

Tais ações incluem, por exemplo, a estruturação do portfólio de recursos da 

empresa, agregar recursos em recursos e alavancar os recursos para criar valor 

para os clientes (Hitt et al., 2011; Sirmon e Hitt, 2003; Sirmon et al., 2007). Enquanto 

cada ação e suas particularidades são vitais, a sincronização de ações pode 

contribuir positivamente para o desempenho. Para gerenciar cada ação e sincronizar 

a orquestração de recursos, os líderes contam com mecanismos como os sistemas 

de medição de desempenho que fornecem informações sobre o funcionamento de 

seu portfólio de recursos e pacote de recursos. Essas informações são críticas para 

os líderes porque permitem que eles façam ajustes fundamentais em seus recursos 

e mobilizem os recursos necessários à medida que as condições mudam. O papel 

orquestraste do sistema de gerenciamento de desempenho está atrelado a gestão 

de operações e que o sistema de medição de desempenho é o responsável final 

pela manutenção do alinhamento e coordenação. (FERREIRA, SHAMSUZZOHA, et 

al., 2012) 

 

 



 

Líderes de gerenciamento d

informações sobre desempenho de estoques para decidir se é necessário espaço 

adicional para inventário doméstico a fim de buscar uma nova estratégia de “entrega 

no mesmo dia” que exija altos níveis de serviço, como a es

expressa local. Por meio dos atributos diagnósticos de um sistema de 

desempenho, os gerentes podem concentrar a atenção em questões de importância 

estratégica, monitorar o desempenho e detectar se o nível de serviço desejado 

ser alcançado, considerando o nível atual e a combinação de recursos. Além disso, 

o engajamento ativo e pessoal da liderança com processos de medição de 

desempenho pode servir como um catalisador na orquestração da aquisição e 

agregação de recursos e 

A Tabela 4.2 mostra possíveis métricas (informações) que correlacionam os 

requisitos de operações e os requisitos de mercado vinculados a seus respectivos 

objetivos de desempenho tais como qualidade,

flexibilidade e custo. 

 

Tabela 0.2 – Inter-relação

Fonte: (BECKMAN e ROSENFIELD, 2008)

 

 

 

Líderes de gerenciamento da estratégia de operações, por exemplo, precisam de 

informações sobre desempenho de estoques para decidir se é necessário espaço 

adicional para inventário doméstico a fim de buscar uma nova estratégia de “entrega 

no mesmo dia” que exija altos níveis de serviço, como a es

expressa local. Por meio dos atributos diagnósticos de um sistema de 

, os gerentes podem concentrar a atenção em questões de importância 

estratégica, monitorar o desempenho e detectar se o nível de serviço desejado 

ser alcançado, considerando o nível atual e a combinação de recursos. Além disso, 

o engajamento ativo e pessoal da liderança com processos de medição de 

desempenho pode servir como um catalisador na orquestração da aquisição e 

agregação de recursos e capacidades essenciais para atingir as metas de entrega. 

A Tabela 4.2 mostra possíveis métricas (informações) que correlacionam os 

requisitos de operações e os requisitos de mercado vinculados a seus respectivos 

objetivos de desempenho tais como qualidade, velocidade, confiabilidade, 

relação entre requisitos de operações e requisitos de mercado

(BECKMAN e ROSENFIELD, 2008) 
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operações, por exemplo, precisam de 

informações sobre desempenho de estoques para decidir se é necessário espaço 

adicional para inventário doméstico a fim de buscar uma nova estratégia de “entrega 

no mesmo dia” que exija altos níveis de serviço, como a estratégia de entrega 

expressa local. Por meio dos atributos diagnósticos de um sistema de medição de 

, os gerentes podem concentrar a atenção em questões de importância 

estratégica, monitorar o desempenho e detectar se o nível de serviço desejado pode 

ser alcançado, considerando o nível atual e a combinação de recursos. Além disso, 

o engajamento ativo e pessoal da liderança com processos de medição de 

desempenho pode servir como um catalisador na orquestração da aquisição e 

capacidades essenciais para atingir as metas de entrega. 

A Tabela 4.2 mostra possíveis métricas (informações) que correlacionam os 

requisitos de operações e os requisitos de mercado vinculados a seus respectivos 

velocidade, confiabilidade, 

entre requisitos de operações e requisitos de mercado 

 



 

As métricas e os respectivos sistemas de 

elos essenciais entre estratégia, exe

apresentado pela Tabela 4.3

pode ser caracterizado como um si

incorpora uma estrutura estruturada, especificando as principais métricas de 

desempenho financeiro e não financeiro. De um ponto de vista teórico, um sistema 

de medição de desempenho

incorpora elementos mecanicistas e orgânicos. Como um mecanismo de 

orquestração, a organização pode usar o sistema 

controlar o comportamento organizacional (tanto para um uso mecanicista) como 

outro lado, pode usá-lo para promover a inovação organizacional e a renovação 

estratégica (assemelhando

se concentrar mais no uso “mecanicista” de sistemas de 

enquanto o uso mais “orgânic

cunhado como o uso diagnóstico na literatura e é primariamente responsável pelo 

fornecimento de informações.

 

Tabela 0.3 – Como as metas direcionam a execução estratégica

Fonte: (SULL e SULL, 2018)

 

métricas e os respectivos sistemas de medição de desempenho

elos essenciais entre estratégia, execução e criação de valor final, conforme 

apresentado pela Tabela 4.3. Um sistema de medição de desempenho

pode ser caracterizado como um sistema de controle de gerenciamento que 

incorpora uma estrutura estruturada, especificando as principais métricas de 

desempenho financeiro e não financeiro. De um ponto de vista teórico, um sistema 

medição de desempenho pode ser descrito como um sistema 

incorpora elementos mecanicistas e orgânicos. Como um mecanismo de 

orquestração, a organização pode usar o sistema de medição de desempenho

controlar o comportamento organizacional (tanto para um uso mecanicista) como 

lo para promover a inovação organizacional e a renovação 

estratégica (assemelhando-se a um uso orgânico). A literatura, entretanto, tende a 

se concentrar mais no uso “mecanicista” de sistemas de medição de desempenho

enquanto o uso mais “orgânico” é geralmente negligenciado. O uso mecanicista é 

cunhado como o uso diagnóstico na literatura e é primariamente responsável pelo 

fornecimento de informações. (KOUFTEROS, VERGHESE e LUCIANETTI, 2014)

Como as metas direcionam a execução estratégica 

(SULL e SULL, 2018) 
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medição de desempenho servem como 

cução e criação de valor final, conforme 

medição de desempenho também 

stema de controle de gerenciamento que 

incorpora uma estrutura estruturada, especificando as principais métricas de 

desempenho financeiro e não financeiro. De um ponto de vista teórico, um sistema 

pode ser descrito como um sistema ambidestro porque 

incorpora elementos mecanicistas e orgânicos. Como um mecanismo de 

de medição de desempenho para 

controlar o comportamento organizacional (tanto para um uso mecanicista) como por 

lo para promover a inovação organizacional e a renovação 

se a um uso orgânico). A literatura, entretanto, tende a 

medição de desempenho, 

o” é geralmente negligenciado. O uso mecanicista é 

cunhado como o uso diagnóstico na literatura e é primariamente responsável pelo 

(KOUFTEROS, VERGHESE e LUCIANETTI, 2014) 

 

 



65 
 

As empresas que implantam seus sistemas de medição de desempenho devem ser 

capazes de moldar as capacidades para atender ou exceder o desempenho 

desejado. Destacar e motivar o interesse em adotar um sistema de gerenciamento 

de projetos é, portanto, a alegação de que as organizações com um sistema de 

gerenciamento de desempenho superam suas contrapartes sem um sistema de 

gerenciamento de desempenho. Infelizmente, essa alegação é discutível em parte 

porque há apenas um punhado de pesquisas empíricas publicadas investigando a 

alegação e em parte porque a literatura empírica existente relatou resultados mistos 

sobre os efeitos do uso do sistema de gestão de desempenho no desempenho 

organizacional. 

 

1.12 Percepção de valor do cliente 

A maneira tradicional de analisar a satisfação ou a qualidade, a partir da experiência 

de serviço do produto central e generalizá-lo para serviços periféricos, não se 

ajustam bem a todo o produto/serviço experimentado pelo cliente. Além disso, a 

fidelidade do cliente não pode ser corretamente derivada de tais abordagens de 

satisfação ou qualidade. Portanto o valor percebido dos produtos e serviços deve 

desempenhar um papel fundamental para entender a percepção do consumidor. 

(WOODRUFF e GARDIAL, 1996). A Figura 4.13 indica os assuntos abordados nesta 

pesquisa referente a percepção de valor do cliente 

 

 

Figura 0.13 – Diagrama  dos assuntos abordados a percepção de valor do cliente 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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1.12.1 Valor para o cliente 

Muito tem sido escrito sobre valor percebido, valor para o cliente, satisfação do 

cliente e qualidade de serviço com o objetivo de discutir qual conceito seria mais 

adequado para futuras pesquisas de comportamento do cliente. O cliente lida com 

vários provedores de produtos e serviços bastante identificáveis, cada um com sua 

marca, sua imagem e sua tradição. Uma aliança pode aparecer como uma entidade 

que se interpõe entre as marcas de produto/serviço e o cliente. Também pode ser 

visto como um engajamento entre empresas que se uniram para fornecer melhores 

serviços através da rede. Portanto, é crucial para o cliente perceber as vantagens 

que podem ser obtidas com essa formação de aliança e ela pode derivar o valor da 

rede, o que determinará sua satisfação e suas intenções comportamentais. Desde 

os trabalhos precursores de pesquisadores anteriores, o valor percebido é 

reconhecido pela maioria dos pesquisadores como sendo um trade-off entre 

benefícios e custos para o usuário, sendo posteriormente tomado explicitamente em 

um sentido mais amplo, integrando muitas dimensões qualitativas (emocional, 

psicossocial, conforto, risco percebido, sensação de rebaixamento, etc.) além das 

considerações monetárias ou financeiras. (WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 

 

Como os clientes selecionam todos os elementos para construir suas percepções 

sobre sua experiência de produto/serviço? Quais são de importância primária para 

eles? Que entre eles levará a favorecer uma solução contra o outro? Que tipo de 

critérios guiará os clientes a avaliar um produto ou serviço? A avaliação que o cliente 

faz de uma experiência de produto/serviço se transforma principalmente em uma 

síntese globalizada e vários conceitos têm sido apresentados pelos pesquisadores 

para medir a opinião do consumidor, porque tais sínteses podem implicar futuros 

comportamentos de lealdade. (GALE e WOOD, 1996) 
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A maneira tradicional de analisar a satisfação ou a qualidade, a partir da experiência 

de serviço do produto central e generalizá-lo para serviços periféricos, não se 

ajustam bem a todo o produto/serviço experimentado pelo cliente. Além disso, a 

fidelidade do cliente não pode ser corretamente derivada de tais abordagens de 

satisfação ou qualidade. Portanto o valor percebido dos produtos e serviços deve 

desempenhar um papel fundamental para entender a percepção do consumidor. 

(WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 

 

O valor percebido aparece como uma síntese da experiência e da informação 

estabelecida na mente do cliente: os benefícios exercem uma influência positiva 

sobre o valor, enquanto os custos jogam negativamente. O conceito de valor torna 

possível colocar em conjunto, as diversas dimensões levadas em consideração por 

um cliente após experimentar um produto/serviço e tal abordagem parece altamente 

apropriada no contexto de uma empresa em rede. (HOLBROOK, 1999) 

 

O valor percebido pelo cliente de uma oferta é a agregação de benefícios que o 

cliente está buscando, esperando ou experimentando e as consequências 

indesejadas que vêm com eles. Benefícios e consequências indesejadas são os 

resultados da compra e do consumo da oferta, e estes podem ser direta ou 

indiretamente, imediatos ou postergados. O aspecto central dessa conceituação é 

que os clientes escolhem ações que maximizam as consequências desejadas e 

minimizam consequências indesejadas e concorrentes. Benefícios (e consequências 

indesejáveis) são gerados através da oferta de atributos pela criação de valor ao 

cliente conforme demonstrado pela Figura 4.14. (WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 

 

Figura 0.14 – Criação de valor ao cliente 

 

Fonte: (WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 
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Por um lado, o cliente analisa os benefícios obtidos devido ao sistema de alianças 

utilizado e, por outro lado, os custos que ele/ela teve que pagar (ou sofrer) para 

obtê-los. Na verdade, é lógico que o valor para um cliente possa variar quando se 

consideram separadamente critérios diferentes, como utilidade (ou valor funcional), 

valor econômico ou social (em que os preços podem desempenhar papéis 

contraditórios) ou mesmo sentimentos emocionais. No entanto, na perspectiva do 

conceito de valor percebido pelo cliente, essas abordagens multidimensionais 

obviamente misturam o conceito de valor em si (tomado como uma síntese na mente 

do cliente) e as várias formas de uma experiência de serviço que são levadas em 

conta pelo consumidor. (HOLBROOK, 1999) 

 

Isso desperta questões que devem ser debatidas: deve essas formas separadas ser 

consideradas como dimensões do conceito de valor ou como seus determinantes? É 

realmente impossível conceber uma medida mais ou menos direta da avaliação 

percebida de um serviço por um consumidor? Neste caso, o conteúdo dado ao 

conceito irá variar consideravelmente de acordo com o campo estudado. O conceito 

de valor percebido, de fato, ganharia um escopo muito maior com uma medida 

direta. Tal medida direta pode ser considerada como uma variável latente a partir da 

qual as consequências diretas podem ser facilmente medidas. 

 

Valor é definido como uma preferência percebida pelo cliente e uma avaliação dos 

atributos do produto, desempenho de atributos e consequências decorrentes do uso 

que facilita (ou bloqueia) o alcance dos objetivos e propósitos do cliente. 

(WOODRUFF e GARDIAL, 1996). 

 

Qualquer definição de valor deve considerar a inclusão de benefícios totais, 

incluindo benefícios diretos e indiretos derivados de atributos e consequências que 

surgem de atividades e comportamentos de parceiro (vendedor-comprador), menos 

custos diretos e indiretos totais e ser determinados a partir da perspectiva do cliente. 

(WOODRUFF e GARDIAL, 1996). A Tabela 4.4 mostra algumas definições ao longo 

de trabalhos pesquisados para suportar tal referência teórica. 
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Tabela 0.4 - Quadro sobre a definição de valor 

 

Fonte: (CHEN e CHEN, 2010) 

 

O valor do cliente é inerente (ou vinculado) ao uso de certos produtos ou serviços e 

o valor do cliente é percebido pelos clientes (ao invés de ser determinado 

objetivamente pelos vendedores ou outras partes interessadas). Além disso, esses 

processos de percepção normalmente envolvem um trade-off entre o que os clientes 

recebem (como qualidade, benefícios e utilidades) e o que sacrificam (como preço, 

custo de oportunidade, custo de manutenção e aprendizado). (CHEN e CHEN, 2010) 

 

O presente estudo concorda com a maioria dos pesquisadores que definiram o valor 

para o cliente em termos de obter (benefício) e dar (sacrifício) componente, em 

contraste com os pesquisadores que argumentaram que valor percebido consiste 

apenas em benefícios. O presente estudo concorda que o valor do cliente é derivado 

da percepção, preferência e avaliação dos clientes, e que qualquer consideração do 

valor do cliente deve levar em conta esses fatores. 
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Pode-se resumir os temas comuns sobre o valor para o cliente que está "ligado ao 

uso de produto ou serviço", "percebido pelos clientes em vez de determinado 

objetivamente pelo vendedor", e "geralmente envolve uma relação comercial", entre 

o que o cliente recebe, por exemplo, qualidade, benefícios, valor e o que ele ou ela 

desiste de adquirir e usar um produto ou serviço, por ex. preço, sacrifícios ’’. Então, o 

valor do cliente é a soma dos benefícios menos os sacrifícios que resultam como 

consequência de um cliente usar um produto ou serviço para atender a 

determinadas necessidades. Essa definição se afasta da noção de que valor é algo 

inerente ao produto ou serviço em relação à noção de que o valor é determinado no 

contexto do uso do cliente. (HOLBROOK, 1999) 

 

Em termos de componentes de valor, o valor é interpretado como o desempenho e 

as características físicas do produto que: 

i. deve estar presente; 

ii. devem estar presentes; e 

iii. encantar os clientes se as características estiverem presentes. 

 

Desta forma, o valor do cliente é a diferença (ou razão) entre benefícios totais e 

sacrifícios totais. O valor, de acordo com o modelo de meios e fins, é a realização de 

fins favoráveis através da aquisição e do uso de um produto como meio. Mesmo que 

esses modelos sejam (até certo ponto) diferentes, eles não são mutuamente 

exclusivos, mas se sobrepõem uns aos outros. (AULIA, SUKATI e SULAIMAN, 2016) 

1.12.2 Integração do desempenho do cliente e gestão 

O valor para o cliente é uma arma estratégica para atrair e reter clientes e se tornou 

um dos fatores mais significativos para o sucesso de empresas de manufatura e 

provedores de serviços. (GALE e WOOD, 1996) 

 

Oferecer valor superior ao cliente tornou-se uma preocupação constante na 

construção e sustentação da vantagem competitiva, impulsionando o desempenho 

do gerenciamento de relacionamento com o cliente. Como muitos pesquisadores 

sugeriram, as empresas devem reorientar suas operações para a criação e entrega 

de valor superior ao cliente, se quiserem melhorar seu desempenho.  
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À medida que mais empresas enfatizam o relacionamento com o cliente, a questão 

de como avaliar o desempenho permanece um desafio significativo. Poucos estudos, 

se houver, foram realizados para examinar os efeitos diferenciais das dimensões 

individuais do valor do cliente nas dimensões específicas do desempenho. Isso torna 

quase impossível para os gerentes determinar e identificar os processos e atividades 

de criação e entrega de valor que mais contribuem para o aspecto de desempenho 

pretendido para maximizar o valor do cliente de suas empresas. Na prática, 

investigar empiricamente os efeitos das principais dimensões do valor para o cliente 

é extremamente importante - porque a entrega de valor superior ao cliente pode 

envolver custos significativos para as empresas. Em alguns casos, pode haver 

preocupação de que tais custos possam superar os possíveis benefícios financeiros. 

(BOWEN, SIEHL e SCHNEIDER, 1989) 

 

Em outras palavras, embora as empresas frequentemente reconheçam que o valor 

superior do cliente pode levar a lucros maiores, elas podem ter medo de praticar 

devido à preocupação de que custos significativos possam reduzir os lucros. É, 

portanto, imperativo que as empresas entendam os efeitos de cada dimensão do 

valor do cliente e aloquem seus recursos limitados de acordo. A Figura 4.15 mostra 

a relação entre desempenho, entrega de valor ao cliente e satisfação do cliente. 

 

Figura 0.15 – Interação entre desempenho e satisfação do cliente 

 

Fonte: (WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 
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Pouco se sabe sobre a importância relativa de cada dimensão de valor para o cliente 

na melhoria das diferentes dimensões do desempenho. Embora exista um corpo 

significativo de conhecimento sobre o conceito de valor para o cliente e suas 

relações com a qualidade do serviço e a satisfação do cliente, tem havido 

relativamente pouca pesquisa empírica sobre o assunto. Apenas alguns estudos se 

concentraram em como o valor superior do cliente é constituído na perspectiva dos 

clientes e como uma escala de medição mais confiável e válida para um construto 

tão complicado e importante poderia ser desenvolvido. Na verdade, a falta de uma 

compreensão gerencial de “o que constitui o valor superior do cliente e como 

operacionalizá-lo” tornou-se uma das barreiras mais influentes para pesquisadores e 

profissionais. (ABDOLVAND, ALBADVI e AGHDASI, 2015) 

 

Com a concorrência cada vez mais intensa dos negócios e a forte tendência da 

globalização, o papel do cliente mudou de um simples cliente para um papel 

multifacetado como consumidor, cooperador, co-produtor, co-criador de valor e co- 

desenvolvedor de conhecimento e competências, o que implica uma posição muito 

mais importante do cliente do que nunca. Como resultado, houve um aumento 

substancial no interesse na criação e entrega de valor aos clientes e na gestão 

eficaz do relacionamento com o cliente. Em particular, as empresas buscam manter 

os clientes existentes e atrair novos clientes por meio de atividades específicas de 

criação de valor. Para isso, eles precisam de uma compreensão profunda das 

dimensões subjacentes do valor do cliente, as implicações práticas de diferentes 

medidas de desempenho e o conhecimento de como melhorar cada um deles, 

concentrando-se em uma dimensão específica do valor do cliente ou suas 

combinações. (TAM, 2004) 

 

Impulsionadas por clientes exigentes, competição acirrada e rápidas mudanças 

tecnológicas, muitas empresas têm procurado oferecer um valor superior ao cliente. 

Oferecer valor superior ao cliente é agora reconhecido como um dos fatores mais 

importantes para o sucesso de qualquer empresa, agora e no futuro, porque tem um 

impacto significativo nas intenções comportamentais dos clientes e porque tem um 

papel importante no fornecimento aos gerentes de insights como alcançar um 

desempenho superior. (CHEN e CHEN, 2010) 
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1.12.3 Percepção de valor ao cliente e estratégia de operações 

Não é um exagero afirmar que todas as organizações empresariais estão sujeitas a 

dois tipos básicos de restrições: a demanda por seus bens e serviços (ou seja, 

marketing); e custo, capacidade e conhecimento de seus recursos (por exemplo, 

gerenciamento de operações). Portanto, uma estreita coordenação entre marketing e 

operações é um elemento essencial do sucesso organizacional.  (ZANON, FILHO, et 

al., 2013) 

 

A inter-relação entre marketing e operações torna-se ainda mais pronunciada dentro 

da indústria de serviços, porque os clientes são um insumo vital para o processo de 

produção, os clientes fornecem a si mesmos, suas posses, suas necessidades ou 

suas ações para iniciar um processo. Enquanto na manufatura tradicional, as 

entradas de um processo podem ser adquiridas por um fornecedor a montante na 

cadeia de suprimentos, em um processo de serviço, o cliente é o fornecedor. 

 

Na manufatura, o suprimento de produção pode ser muito independente da 

demanda real, mas este não é o caso na produção de serviços. Para que um 

processo de serviço ocorra, um cliente deve ser fornecido para fornecer sua opinião. 

O marketing e as operações devem trabalhar de perto para solicitar e processar 

insumos do cliente para que os clientes apreciem o valor da produção final. Os 

clientes não apenas criam demanda e fornecem insumos fundamentais para o 

processo de serviço, mas também podem participar da criação de pacotes de 

produtos e serviços produzidos pela empresa. Além disso, a produção e o consumo 

de produtos criados por uma empresa de serviços geralmente acontecem 

simultaneamente, o que reforça a necessidade de marketing para trabalhar com as 

operações. 
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Embora a importância e a estreita interação entre marketing e operações possam 

parecer óbvias para alguns como uma maneira de garantir o sucesso de uma 

empresa de serviços, muitas vezes há uma atenção indevida em medidas 

financeiras de curto prazo que resultam em empresas não alocando supervisão 

estratégica suficiente para alinhar sua estratégia de marketing e operações. O 

resultado de uma abordagem tão míope frequentemente leva ao colapso final, ou, no 

mínimo, à erosão significativa da competitividade da empresa. 

 

A formulação da estratégia inclui a definição de prioridades competitivas alinhadas 

da estratégia de marketing e operações. A execução da estratégia consiste em 

transformar efetivamente insumos em produtos com base nas necessidades e 

preferências de seus clientes e mercados. Para empresas de serviços, os clientes 

geralmente são uma importante entrada e saída do processo de produção. As 

decisões gerenciais incorporadas no processo de transformação são principalmente 

o domínio do gerenciamento de operações, mas também estão fortemente 

relacionadas às decisões de marketing.  

 

Finalmente, dentro da estrutura, os resultados de uma empresa são descritos como 

baseados em seus produtos comercializáveis, comumente classificados como bens 

e serviços. Enquanto a maioria dos produtos vendidos no mercado consiste em 

pacotes de bens e serviços (ou seja, produtos), os próprios serviços são descritos 

como sendo diferentes dos bens em termos de suas características de 

intangibilidade, simultaneidade e co-produção. 

 

A criação de bens e serviços que satisfaçam as necessidades do mercado é uma 

das principais funções de uma organização empresarial. Os estudiosos da disciplina 

de gestão de operações estudam o conjunto de atividades e processos que 

transformam diversos insumos (por exemplo, matérias-primas, componentes, 

energia, mão-de-obra e especialidade gerencial) em produtos de valor agregado (por 

exemplo, bens e serviços). A noção de “criação de valor”, definida do ponto de vista 

dos clientes, é central para a estrutura da gestão de operações e liga estreitamente 

as decisões operacionais estratégicas e táticas aos objetivos da empresa e a outras 

funções do negócio, como marketing.  
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A pesquisa empírica relacionada a uma relação de marketing e operações 

coordenada é bastante elaborada. Várias fontes apresentadas na Tabela 4.5 e na 

Tabela 4.6 fornecem suporte positivo para as ideias conceituais apresentadas 

anteriormente, mas também identificam condições quando alguns relacionamentos 

propostos são moderados por outros fatores. 

 

Dentro dos livros clássicos de marketing, muitas vezes há uma discussão sobre os 

“4 Ps do marketing”, que se referem ao preço, produto, ponto de venda e promoção 

como quatro componentes da estratégia de marketing. Com base em sua estratégia 

corporativa, espera-se que uma empresa priorize e alinhe seu foco de marketing 

nessas quatro dimensões. (DIXON, KARNIOUCHINA, et al., 2014) 

 

Dentro da literatura clássica de gerenciamento de operações, Hayes e Wheelwright 

(1984) descreveram um grupo de quatro prioridades competitivas denominadas 

custo, qualidade, entrega e flexibilidade. Desde os primeiros dias da avaliação da 

estrutura da estratégia de operações, também está claro que as empresas não 

podem e não devem tentar se destacar em todas as quatro prioridades competitivas 

por causa de trade-offs inerentes. Assim, sugere-se que a estratégia de operações 

seja coerente com a estratégia de marketing. Embora as recomendações específicas 

variem e dependam do contexto, a maioria das publicações tende a concordar que 

as prioridades operacionais competitivas devem ser posicionadas e alinhadas com 

as prioridades de preço, produto, ponto de venda e promoção do marketing. 

(BECKMAN e ROSENFIELD, 2008) 
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Tabela 0.5 – Referências entre estratégia de operações e marketing 

 

Fonte: adaptado de (DIXON, KARNIOUCHINA, et al., 2014) 
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Tabela 0.6 - Referências entre estratégia de operações e marketing (continuação) 

 
Fonte: (DIXON, KARNIOUCHINA, et al., 2014) 
 
 

1.12.4 Criando valor ao cliente 

Os benefícios diferem dos atributos em que as pessoas recebem benefícios, 

enquanto as ofertas têm atributos. Assim, atributos são características ou 

propriedades de uma oferta. De fato, os clientes nunca perceberão todos os 

atributos objetivos (claramente), mas formarão uma percepção composta que 

reconhece a saliência do respectivo atributo. Embora grande parte da literatura 

conceitue o preço como um dos muitos atributos potenciais, é claro que é necessário 

incluir todos os componentes de custo separadamente. Além do preço, eles 

normalmente incluem uma vasta gama de custos de transação diferentes, assim 
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como custo e risco de aprendizado. Curiosamente, grande parte da literatura de 

marketing normalmente considera o preço como o único componente de custo de 

uma oferta, negligenciando assim os muitos tipos diferentes de custos imediatos e 

atrasados que os clientes podem incorrer. Os atributos percebidos são agregados 

pelos clientes por meio de um processo de categorização em benefícios mais 

abstratos, a fim de reduzir a sobrecarga de informações e facilitar o processamento 

posterior. Como deve ser avaliado o valor do produto e do serviço (percepção do 

cliente)? Como os principais direcionadores de valor para o cliente podem ser 

identificados e calibrados? Medir o valor percebido pelo cliente é o ponto de partida 

natural antes que alguém possa considerar dar recomendações com relação ao 

gerenciamento orientado a valor. (WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 

 

 

Figura 0.16 – Planejamento da mensuração do valor do cliente 

 

Fonte: (WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 

 

 

As principais tarefas a serem concluídas, apresentado de forma simplificada pela 

Figura 4.16, são (1) medir o valor percebido geral, (2) medir os atributos e benefícios 

subjacentes associados e (3) determinar os pesos relativos que vinculam atributos / 

benefícios ao valor percebido geral. Os clientes estão buscando ofertas que gerem o 

maior valor ou utilidade esperada. Como a utilidade não pode ser medida nem 

observada diretamente, os pesquisadores de mercado, psicólogos e economistas 

criaram maneiras de representar essas utilidades. Existe uma longa tradição de 

medição de utilidade / preferência no marketing que comumente usa métodos de 

composição e decomposição para modelar as preferências do consumidor. 

(WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 
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Os métodos de composição começam com um conjunto de atributos / benefícios 

explicitamente escolhidos e os utilizam como base para determinar as avaliações de 

valor globais. Na abordagem composicional, a utilidade esperada é uma função dos 

atributos ou benefícios do produto e custos correspondentes multiplicados por seus 

respectivos pesos de importância. A premissa chave aqui é que os atributos 

relevantes e seus respectivos níveis relevantes são conhecidos do tomador de 

decisão, e os clientes seguem em grande parte uma abordagem racional de tomada 

de decisão. (NAUMANN, 1995) 

 

Em contraste, as técnicas de decomposição tentam inferir as utilidades subjacentes 

da escolha observada, isto é, preferências reveladas. Eles começam com medidas 

de preferência por ofertas ou pacotes de atributos e os utilizam para inferir o valor 

associado às características subjacentes. O objetivo é aproximar a oferta de valor da 

disposição do cliente em pagar.  

 

Da perspectiva da empresa, o foco das abordagens de medição refere-se 

principalmente a atributos tangíveis do produto. Os únicos aspectos intangíveis que 

aparentemente encontraram entrada nesses modelos de medição são a dimensão 

do nome da marca e os aspectos do design estético. Outros aspectos intangíveis 

parecem ausentes. Por exemplo, no contexto da digitalização, o que parece 

interessante é como a percepção de um indivíduo sobre o que constitui valor é 

influenciada por outros (ou seja, efeitos de rede). (BUELL, CAMPBELL e FREI, 

2016) 

 

Percepção de valor do cliente é a percepção do que eles querem que aconteça 

(consequências) em uma situação específica de uso, com a ajuda de um produto ou 

serviço ofertado em ordem a cumprir uma proposta ou meta desejada. (WOODRUFF 

e GARDIAL, 1996) 

 

Quanto mais benefícios o produto ou a oferta de serviços, mais satisfeito o cliente, 

portanto, as chances mais altas que levam a um comportamento positivo. 

Infelizmente, com a natureza da característica do produto, existem vários tipos de 

dimensões de valor que podem ser encontrados ou criados para um tipo de produto 

ou serviço. Consequentemente, pode ser difícil identificar qual o tipo de valor que a 
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empresa pode oferecer ou oferecer ao cliente através do seu produto. Isso leva à 

necessidade de uma melhor perspectiva do valor percebido para ajudar a identificar 

suas dimensões. (AULIA, SUKATI e SULAIMAN, 2016) 

 

O valor relacionado ao produto é referido na perspectiva do cliente, que o produto é 

a fonte de valor. Uma vez que o produto é o foco principal nas atividades de compra, 

onde os clientes gastam seu dinheiro, assim eles esperam alguns benefícios disso. 

Esses benefícios ou valor podem ser vistos a partir de duas perspectivas 

fundamentais das necessidades do cliente, que são a necessidade da função do 

produto e a necessidade do prazer de usar o produto. (GALE e WOOD, 1996) 

 

O valor social é referido na perspectiva do cliente, que a sociedade é a fonte de 

valor. Por fonte, significa que os clientes veem a sociedade como o lugar onde 

podem obter alguns benefícios através da interação com outras pessoas. Estes 

benefícios podem ser vistos a partir de duas perspectivas fundamentais de 

necessidades, que são a necessidade de aceitação e a necessidade de 

cumprimentos. 

 

O valor pessoal relacionado pode ser visto a partir de duas perspectivas 

fundamentais de necessidades relacionadas a si mesmas, que são as necessidades 

de ser próprio e as necessidades de fazer coisas boas na vida. Na primeira 

perspectiva, os clientes valorizam o produto com base em como se encaixa com 

suas características.  

 

Uma vez que o cliente é um indivíduo que é único por natureza, eles tendem a 

aceitar qualquer coisa que eles pensem estar de acordo com suas características e 

rejeitar qualquer coisa que não esteja de acordo com suas características. Em 

segundo lugar, o cliente pode valorizar o produto com base na imagem que 

representa. Nesta perspectiva, o valor pode ser derivado quando o cliente percebeu 

que a autoimagem coincide com a imagem da marca do produto 

 

 

 

 



81 
 

Em mercados altamente competitivos, as empresas estão cada vez mais 

preocupadas com o comportamento pós-compra dos clientes. É reconhecido que 

meramente satisfazer os clientes não é suficiente para garantir a fidelidade do 

cliente. Na década passada, a qualidade foi reconhecida como uma ferramenta 

estratégica para fortalecer a posição competitiva de uma empresa e melhorar sua 

rentabilidade. (TAM, 2004) 

 

No entanto, à medida que os clientes se tornam mais exigentes, a concorrência se 

intensifica e o crescimento econômico e industrial diminui, o que pode não ser uma 

fonte adequada de vantagem competitiva. Desta forma, o valor do cliente é a 

próxima fonte subjacente de vantagem competitiva, sendo o direcionador estratégico 

que diferencia a oferta de uma empresa no mercado lotado. (WIENSTEIN e 

JOHNSON, 1999) 

 

Para conceber estratégias eficazes para melhorar a satisfação e lealdade do cliente, 

é imperativo compreender o papel da competência e dos custos na avaliação do 

valor do cliente e suas relações com satisfação e comportamento pós-compra. 

 

Quando uma empresa possui uma elevada posição de qualidade de serviço relativo 

dentro de um mercado, pode atrair clientes que, em relação aos clientes atendidos 

em outros lugares, tenham padrões de serviço mais elevados e, por sua vez, serão 

mais difíceis de agradar. (BUELL, CAMPBELL e FREI, 2016) 

 

1.13 Mercado B2B 

A divisão entre o mercado business-to-business (B2B) e o mercado business-to-

customer (B2C) é um conceito obsoleto, difícil de isolar pesquisas, e os quais são 

abrangidos simultaneamente pelo campo do estudo de varejo. (DANT e BROWN, 

2008) 
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Esta afirmação tem como fundamento fluxos de pesquisa no pensamento de 

marketing contemporâneo (DANT e BROWN, 2008): 

 

i. o surgimento da perspectiva da Gestão da Cadeia de Suprimentos para o 

gerenciamento de empresas demonstra amplamente que esta divisão B2B e 

B2C é artificial a implicação da coprodução da criação de valor, incluindo os 

consumidores no processo; 

ii. o casamento cada vez mais notável de ostensivamente comportamento do 

consumidor e construções interpessoais, como atribuição, personalidade, 

confiança e compromisso em contextos business-to-business (B2B). 

 

Uma vez que as políticas de marketing baseadas na qualidade percebida e/ou na 

satisfação do cliente revelaram suas limitações, a proposição de um valor superior 

para os clientes está se tornando essencial para muitas empresas. Esta crescente 

preocupação gerencial é a liderança dos gerentes de marketing para questionar o 

valor percebido de sua oferta, ou seja, o valor de um produto/serviço, experiência 

e/ou relação, percebido pelos clientes ou por todas as partes interessadas 

envolvidas em transações. (WOODRUFF e GARDIAL, 1996) 

 

Esta síntese pode ser usada para formar um panorama de pesquisa sintético e 

coerente, embora não necessariamente exaustivo, em B2C e B2B conforme Tabela 

4.7. 

 

i. Esta síntese mostra as seguintes três observações: a variedade de fontes de 

valor entre B2B e em B2C, mas também dentro de cada área; 

ii. A existência de uma série de pontos sobrepostos de teoria entre B2B e B2C, 

como o aspecto multidimensional do valor, que é consensual em ambas as 

áreas; e 

iii. Por último, a existência de contribuições específicas relacionadas a 

investigações de pesquisadores em cada área. 
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Tabela 0.7 - Comparação da percepção do valor de cliente entre mercados B2B e 
B2C 

 

 

Fonte: adaptado de (MENCARELLI e RIVIÈRE, 2015) 

 

Neste último ponto, vale a pena indicar: 

 

i. No mercado B2C, o trabalho de conceituação realizada em valor 

(consideração de dimensões não funcionais, adoção de abordagens 

experienciais), juntamente com o desenvolvimento de numerosos modelos de 

medição (agregados ou analíticos, um ou multidimensionais); e 

ii. No mercado B2B, o objetivo de se afastar de uma visão transacional focada 

no cliente e visões relacionais integrando formas de co-criação de valor. 
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A existência de importantes pontos de sobreposição e a identificação de 

desenvolvimentos teóricos recentes e específicos exige um maior aperfeiçoamento 

ao realizar, em uma segunda parte, uma transferência cruzada de valor percebido 

em B2B e B2C. 

 

Historicamente, o trabalho no marketing industrial concentra-se na primeira 

abordagem que avalia o valor, no contexto do comércio, como uma relação custo-

benefício relativa à oferta de um fornecedor, percebida pelos tomadores de decisão 

na organização do cliente. Outros ampliaram esse trade-off para cobrir outros 

benefícios (desempenho, design, qualidade de serviço, imagem do fornecedor, etc.) 

e sacrifícios (custos de commodity, custos de mudança, etc.). A Tabela 4.8 

apresenta várias definições de valor percebido aplicados ao mercado B2B. O valor 

percebido é então associado às vantagens geradas no curso da relação e leva à 

adoção de uma visão agregada e cumulativa de todas as transações que ocorrem 

entre as duas empresas. (MENCARELLI e RIVIÈRE, 2015) 

 

Tabela 0.8 - Como o valor percebido é estruturado em B2B 

 

Fonte: (MENCARELLI e RIVIÈRE, 2015) 

 

 



 

UM BREVE OLHAR SOBRE

 

Neste capítulo é apresentada uma breve visão da Vitra 

importantes e dar compreensão sobre o ambiente onde a pesquisa se

Serão abordados, como apresentado pela Fi

relação do produto e design de produto, exposição dos conceitos de design através 

de exposições e museus, e finalmente será apresentado as interações de 

Operações com HeadQuarter

sistema de medição de desempenho.

 

Figura 0.1 – Diagrama sobre aspectos a Vitra

Fonte: elabora pelo autor (2018).

 

1.14 Sobre a Vitra 

A Vitra é uma empresa familiar suíça, estabelecida a 80 anos em 

da Alemanha, possui como missão, 

escritórios e espaços públicos através do poder do design. Criar produtos e 

conceitos inovadores com grandes designers é a essência da Vitra. E

desenvolvidos na Suíça e instalados em todo o mundo por arquitetos, empresas e 

usuários particulares para construir espaços inspiradores para viver, trabalhar e 

fazer compras, bem como áreas públicas. 

UM BREVE OLHAR SOBRE  A VITRA 

é apresentada uma breve visão da Vitra para prover informações 

e dar compreensão sobre o ambiente onde a pesquisa se

abordados, como apresentado pela Figura 5.1, os segmentos de atuação, a 

relação do produto e design de produto, exposição dos conceitos de design através 

de exposições e museus, e finalmente será apresentado as interações de 

HeadQuarter, os gerentes de unidades (plant managers

sistema de medição de desempenho. 

Diagrama sobre aspectos a Vitra 

Fonte: elabora pelo autor (2018). 

A Vitra é uma empresa familiar suíça, estabelecida a 80 anos em 

possui como missão, dedicar-se a “melhorar a qualidade

escritórios e espaços públicos através do poder do design. Criar produtos e 

conceitos inovadores com grandes designers é a essência da Vitra. E

na Suíça e instalados em todo o mundo por arquitetos, empresas e 

usuários particulares para construir espaços inspiradores para viver, trabalhar e 

fazer compras, bem como áreas públicas.  
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para prover informações 

e dar compreensão sobre o ambiente onde a pesquisa se passou. 

os segmentos de atuação, a 

relação do produto e design de produto, exposição dos conceitos de design através 

de exposições e museus, e finalmente será apresentado as interações de 

plant managers) e o 

 

A Vitra é uma empresa familiar suíça, estabelecida a 80 anos em Weil Am Rhein, sul 

melhorar a qualidade” de casas, 

escritórios e espaços públicos através do poder do design. Criar produtos e 

conceitos inovadores com grandes designers é a essência da Vitra. Estes são 

na Suíça e instalados em todo o mundo por arquitetos, empresas e 

usuários particulares para construir espaços inspiradores para viver, trabalhar e 
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Com os seus clássicos, a Vitra representa um design inovador do século XX. Hoje, 

ao combinar a expertise técnica e conceitual com a criatividade de designers 

contemporâneos, a Vitra procura continuar ampliando os limites da disciplina de 

design. O Vitra Campus, com edifícios de alguns dos principais arquitetos do mundo 

e o Vitra Design Museum, com suas exposições de design e arquitetura, arquivos de 

design e uma coleção abrangente de móveis, fazem parte da Vitra. Eles inspiram os 

visitantes, informam o processo de design e criam uma atmosfera na qual a 

inovação floresce. 

 

O parque de arquitetura no Campus em Weil am Rhein (Alemanha) é tão 

característico da Vitra quanto o mobiliário de casa e de escritório que produz. Em 

1981, após um grande incêndio ter destruído a maioria dos edifícios da fábrica 

construídos na década de 1950, este parque foi desenvolvido em um conjunto 

heterogêneo de arquitetura contemporânea. O lendário arquiteto Philip Johnson 

escreveu certa vez: “Desde o Weissenhofsiedlung em Stuttgart (Alemanha), em 

1927, não houve uma reunião em um único lugar de um conjunto de edifícios 

projetados pelos mais distintos arquitetos do mundo ocidental.” No desenvolvimento 

do Campus, os arquitetos envolvidos procuraram criar edifícios que harmonizaram 

tanto com as áreas residenciais circundantes e com a paisagem natural do triângulo 

fronteiriço (Suíça, Alemanha e França). E, de fato, o que aconteceu foi uma coleção 

de construções construídas propositadamente, a incrível densidade e qualidade que 

tornaram o Campus Vitra, conforme Figura 5.2, uma atração para os fãs da 

arquitetura de todo o mundo. 

 

[...]A Weissenhofsiedlung de Stuttgart foi uma exposição 

de arquitetura moderna realizada por encomenda do Deutscher 

Werkbund, que sob comando de Mies van der Rohe, promoveu 

a realização de uma trintena de atuações singulares 

(basicamente habitações uni familiares, mas também blocos e 

habitações geminadas ou em fileira numa área da então 

periferia de Stuttgart, em 1927. A Weissenhofsiedlung (ou 

Weissenhof Siedlung) de Stuttgart teve uma extraordinária 

importância no estabelecimento do cânone moderno, e assim a 

recolheram posteriormente na posterior exposição de Philip 
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Johnson e Henry Russell Hitchcock na sua exposição Modern 

Architeture: International exhibition (MOMA, 1932) e a 

simultânea publicação The International Style: Architecture 

since 1922. 

 

Figura 0.2 – Vitra Campus 

 

Fonte: www.vitra.com 

 

1.14.1 Segmento residencial (Home) 

A Vitra Home Collection engloba mobiliário, iluminação e acessórios para interiores 

privados, incluindo clássicos conhecidos como a Eames Lounge Chair e a Panton 

Chair, bem como inúmeras peças de designers contemporâneos. A Vitra Home 

Collection segue o princípio da colagem - a ideia de que um espaço vivo vibrante 

não é alcançado ao se conformar a um plano unificado, mas ganha caráter através 

de uma mistura de antigo e novo, alto e baixo, clássico e contemporâneo. 
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1.14.2 Segmento escritório (Office) 

Por mais de cinquenta anos, a Vitra desenvolveu móveis de escritório inovadores, 

funcionais e esteticamente atraentes. O papel do escritório tem crescido em 

importância ao longo dos anos, com soluções espaciais inteligentes que contribuem 

significativamente para a identidade e o sucesso das empresas de hoje. A Vitra 

trabalha em estreita colaboração com o cliente para conceber conceitos interiores 

adaptados que ajudam a conciliar as crescentes exigências da vida diária - 

aceleração, progresso tecnológico e mudança social - com a cultura corporativa 

individual da empresa. 

 

1.14.3 Segmento área pública (Public Area) 

Desde que a Vitra começou a produzir projetos de móveis de George Nelson e 

Charles e Ray Eames na década de 1950, a empresa também dedicou sua atenção 

ao aparelhamento de espaços públicos. A Vitra considera o fornecimento de 

interiores públicos - em aeroportos e estações de trem, em instituições culturais e 

educacionais, ou em cafés, restaurantes e hotéis - como uma boa oportunidade para 

demonstrar a influência positiva do design. 

 

1.14.4 Segmento varejo (Shopfitting) 

Vitra tem suas raízes no negócio de shopfitting. Atuando como parceira de empresas 

de varejo por mais de oito décadas, a Vitra ajudou a aumentar a atratividade, 

qualidade e produtividade das áreas de vendas. Os sistemas inteligentes de 

montagem e exposição da Vitra são utilizados em todo o mundo por marcas 

proeminentes e clientes internacionais, bem como em locais de varejo de todos os 

tamanhos. Os projetos podem ser realizados em colaboração com nossas empresas 

afiliadas Ansorg e Vizona. 
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1.14.5 Designers e arquitetos 

A Vitra vê os designers não apenas como contratados, mas como autores. A relação 

de confiança entre esses autores de todos os cantos do mundo e a Vitra, que 

compartilha suas ambições, está no coração do processo de desenvolvimento de 

produtos da empresa. As colaborações são sempre uma síntese sutil de liberdade 

artística, know-how de produção e conhecimento da indústria. Essa filosofia moldou 

a cultura da empresa desde suas primeiras parcerias com designers seminais como 

Charles & Ray Eames e George Nelson. 

 

1.14.6 Processo de design 

A Vitra trabalha com “autores” independentes, principalmente com designers, mas 

também com arquitetos e artistas gráficos. O que distingue o trabalho dessas 

pessoas daquelas de outros designers é o fato de que sua impressão pessoal e 

suas perspectivas se refletem em todos os seus produtos. 

 

Em contraste, os designers em emprego fixo devem adaptar sua interpretação 

pessoal às exigências do cliente. Não se define papéis em termos de cliente e 

contratado. Dois parceiros de negócios, o designer e a Vitra, embarcam em uma 

busca comum por uma solução ideal. A tarefa da Vitra é fornecer um ambiente 

estimulante, suporte técnico, entrada conceitual e crítica construtiva. No entanto, 

mesmo isso não é garantia de sucesso. Às vezes, um produto simplesmente não 

vem junto, tornando necessário começar tudo de novo. E o processo de 

desenvolvimento sempre demora muito mais do que o previsto. Às vezes o resultado 

é muito diferente do que foi originalmente planejado. O produto tem que vir a ser, 

para encontrar sua identidade. Esse entendimento e a capacidade de canalizá-lo 

cuidadosamente é a arte do gerenciamento de design. 

 

O campo do design abrange uma vasta área: desde a criação de peças de edição 

(que são parentes próximos de objetos de arte) para projetar a atividade no âmbito 

da produção em massa; do item do colecionador ao objeto utilitário anônimo; do 

sensacionalmente extremo ao convenientemente prático ao triticalmente mundano. É 
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óbvio que manifestações “extremas” são percebidas de maneira diferente das 

adequadas. 

 

Os objetos que normalmente entram em coleções e arquivos são extremos: eles 

rompem com a tradição; eles apresentam uma solução brilhante para um aspecto de 

um problema, ignorando outros aspectos. Em resumo, são obras individuais 

espetaculares. Eles deixam pouco espaço para o objeto prático. Este último é 

absorvido no uso diário, serve a função pretendida, proporciona prazer ao usuário, 

mas raramente acaba em um museu, mesmo quando ele contribui significativamente 

para a evolução de um gênero. 

 

No entanto, há outro tipo de novidade - tão prático e perfeitamente adequado à sua 

tarefa, que sua recepção é quase imediata, e se estabelece como padrão dentro de 

um curto período de tempo. Essa novidade é tipológica. Mesmo os objetos 

tipologicamente novos raramente são mostrados nos museus, apesar de 

estabelecerem novos padrões. Uma razão é que a qualidade de tais objetos 

raramente é demonstrativa ou espontaneamente evidente, em contraste com os 

novos e impressionantes projetos. Paradoxalmente, muito mais pesquisa e 

desenvolvimento básicos - tempo e esforço, tentativa e erro - são investidos no 

objeto tipologicamente novo do que na obra dramática e virtuosa. 

 

A introdução das peças Vitra Edition em 1987 forneceu um exemplo vívido disso: um 

objeto que foi desenvolvido em poucos meses atraiu mais atenção do que uma 

cadeira de escritório que levou anos para ser desenvolvida, oferecendo novos 

recursos mecânicos, materiais inovadores e uma aparência nova. em conjunto com 

um novo conceito de escritório. Ambos os tipos de novidade - o extremo e o prático - 

são importantes para o design, mas a Vitra coloca seu foco principal na prática. 

 

Às vezes, uma solução prática é notavelmente impressionante ao mesmo tempo. 

Estes são os grandes momentos do design. Toda disciplina experimenta esses 

momentos: literatura, cinema, arte. Algo novo é criado e encontra sua expressão 

definitiva imediatamente. Quando algo é novo em um sentido climático e histórico (e 

não apenas em uma colina nos forelands das montanhas), ele determina a direção 

dos desenvolvimentos subsequentes por um longo período de tempo. Um trabalho 
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pioneiro que começou como uma heresia se torna um clássico. Ele permanece 

relevante até o próximo desenvolvimento novo e épico, trazendo consigo uma 

mudança de paradigma. A validade desse tipo de novidade não se baseia no fato de 

ser nova, mas no estabelecimento de um novo equilíbrio. Isso é especialmente 

verdadeiro quando materiais e tecnologias inovadoras se tornam acessíveis - como, 

por fim, são exemplificados no trabalho de Charles & Ray Eames. 

 

A Vitra trabalhou com vários designers por muitos anos e trabalha com outros de 

tempos em tempos. Uma colaboração sustentada durante um longo período é 

possível e produtiva quando é ao mesmo tempo econômica e criativamente benéfica 

para o designer, e ao mesmo tempo em que traz continuidade à busca da Vitra por 

seus temas centrais.  

 

Os temperamentos e métodos de trabalho de alguns projetistas não se prestam a 

um relacionamento contínuo de longo prazo com a Vitra, mas as colaborações 

orientadas para projetos produziram resultados inovadores. 

 

Cada uma delas incorpora de maneira particular o que é típico na relação entre a 

Vitra e seus “designers”: uma mistura de espírito pioneiro interesse em pesquisa 

científica, determinação inabalável e a compreensão do design como uma 

“investigação do amor”, como Charles Eames chamou a confluência de dedicação e 

paixão que leva a soluções de design de sucesso. 

 

1.14.7 Projeto Vitra 

O Projeto Vitra começou em Basel (Suíça) e Weil am Rhein (Alemanha) no ano de 

1957, quando os fundadores da empresa, Willi e Erika Fehlbaum, começaram a 

produzir móveis de Charles & Ray Eames e George Nelson. Atualmente fabricam-se 

tais móveis clássicos, com os escritórios de vendas e financeiro na região 

metropolitana de Basel (Suíça). No entanto, ao longo dos anos, o projeto Vitra 

passou a abarcar muitas outras coisas. 
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A razão pela qual se chama isso de projeto é porque todos os envolvidos o 

consideram muito mais do que apenas uma questão de negócios. Obviamente, o 

sucesso econômico foi, e continuará sendo, a base da empresa Vitra. No entanto, o 

objetivo de trabalho baseia-se na convicção de que a vida cotidiana tem um grande 

potencial de inspiração e prazer estético, e que o design pode descobrir e 

desenvolver esse potencial. O projeto Vitra serve este propósito como um 

enriquecimento da vida quotidiana e manifesta-se em diferentes níveis: nos produtos 

e conceitos interiores da empresa, na sua arquitetura, coleções, museu, métodos de 

comunicação e, finalmente, na sua abordagem a designers e designers. 

 

A diversidade do Project Vitra (Projeto Vitra) pode parecer quase confusa às vezes. 

Isso nunca incomoda. O parque arquitetônico no Campus Vitra em Weil am Rhein 

(Alemanha) define a organização prontamente tanto quanto as cadeiras, mesas, 

sofás, sistemas de acessórios e acessórios que são produzidos. Com suas coleções, 

arquivos e miniaturas, o Vitra Design Museum e o Vitra Schaudepot pertencem tanto 

ao projeto quanto aos clássicos do século XX ou às colagens para interiores 

residenciais e de escritório em desenvolvimento.  

 

1.14.8 Vitra Design Museum 

O Vitra Design Museum, apresentado pela Figura 5.3, é um dos principais museus 

de design do mundo. Dedica-se à pesquisa e apresentação de design, passado e 

presente, e examina a relação do design com a arquitetura, arte e cultura cotidiana. 

No principal edifício do museu, Frank Gehry, o museu monta anualmente duas 

grandes exposições temporárias, entre elas grandes retrospectivas a solo, como "An 

Eames Celebration" (2017), sobre os designers Charles & Ray Eames, “Alexander 

Girard”. “Universo do Designer” (2016) ou “Alvar Aalto” (2014), bem como grandes 

exposições como “Hello, Robot. Design entre humano e máquina” (2017), “A 

Bauhaus #itsalldesign” (2015) ou “Lightopia” (2013). Além disso, shows menores são 

apresentados na Vitra, que muitas vezes seguem uma abordagem mais 

contemporânea e experimental. 
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Figura 0.3 – Vitra Design Museum 

 

Fonte: www.vitra.com 

 

O trabalho do Vitra Design Museum é baseado em sua coleção, que inclui não 

apenas os principais objetos da história do design, mas também as propriedades de 

várias personalidades importantes do design. A biblioteca do museu e o arquivo de 

documentos estão disponíveis para os pesquisadores, mediante solicitação. O 

museu concebe suas exibições para turnês, e elas são exibidas em locais ao redor 

do mundo. No Campus Vitra, eles são complementados por um programa 

diversificado de eventos, visitas guiadas e workshops. 

 

1.14.9 Vitra Schaudepot 

O Vitra Schaudepot, apresentado pela Figura 5.4, projetado por Herzog & de 

Meuron, apresenta aproximadamente 400 objetos-chave da extensa coleção e, 

portanto, se assemelha a uma das maiores coleções permanentes e locais de 

pesquisa sobre design moderno de móveis em todo o mundo. Todos os anos, a 

apresentação é ampliada por três a quatro exposições menores, com foco específico 
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em itens da coleção. Muitas vezes desenvolvidas com designers de renome, muitas 

das exposições do museu abrangem temas contemporâneos altamente relevantes, 

como tecnologias futuras, sustentabilidade ou questões como mobilidade e 

responsabilidade social. Outros estão apresentando tópicos históricos ou exposições 

monográficas em designers icônicos. 

 

Figura 0.4 – Vitra Shcaudepot 

 

Fonte: www.vitra.com 

 

Inaugurado em 2016, abriga parte da coleção do Vitra Design Museum, que com 

7000 peças de mobiliário, mais de 1000 objetos de iluminação e inúmeros arquivos, 

bem como as propriedades de vários famosos designers, está entre as mais 

importantes explorações de design de móveis do mundo. 

1.14.10 Vitra Haus 

A Figura 5.5 apresenta o Vitra Haus, construído pelos designers Herzog & de 

Meuron, sendo a principal loja da Vitra e a qual abriga a Vitra Home Collection. Aqui, 

há a exposição de arranjos de móveis em diferentes estilos de design, que incluem 

tanto os grandes clássicos da Vitra quanto os mais recentes designs 

contemporâneos. Aqui encontra-se inspiração para sua casa, explorar seu gosto em 

design e experimentar, encomendar e comprar móveis e objetos de design. É 

possível apreciar a vista do loft e, em seguida, realizar um tour de descoberta pelo 

showroom de quatro andares, uma loja, o Lounge Chair Atelier e o Café no térreo. 
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Figura 0.5 – Vitra Haus 

 

Fonte: www.vitra.com 

 

1.15 Operations HQ (HeadQuarter ) 

A estrutura do headquarter de operações da Vitra composta por suas unidades fora 

da Alemanha é definida como apresentado pela Figura 5.6. 

 
Figura 0.6 – Organograma Operations Headquarter 

 
 
Fonte: Vitra Operations HQ 
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Outra estrutura conforme mostra a Figura 5.7 relevante aos gerentes de unidades e 

ao headquarter de operações é sua interação com as demais áreas de operações 

denominadas como Group Functions. Tais áreas abrangem os processos de 

compras (procurement), logística (logistics), qualidade (quality), conhecimento 

técnico (technics) e excelência operacional (operational excellence). 

 
Figura 0.7 – Interação das unidades com Group Functions 

 
Fonte: Vitra Operations HQ 
 
 
Vale ressaltar também a interação de operações com outras áreas da organização 

tais como recursos humanos (HR Business Partners), controladoria (Local Controller 

e HQ Operations Controller), projetos (Local Project Managers) e vendas (Local 

Sales Business Leaders) conforme indicado pela Figura 5.8. 

 
 
Figura 0.8 – Interação dos gerentes de unidades com demais áreas 

 
Fonte: Vitra Operations HQ 
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As principais regras para os gerentes de unidades definidas pelo headquarter de 

operações são: 

 

i. O demonstrativo de resultados (P&L report), o relatório de redução de custos 

(savings report) e os KPIs (indicadores de desempenho) de operações são 

ferramentas fundamentais para gerir a unidade local. 

ii. Os gerentes de unidades (plant managers) conhecem os principais fatos e 

números de sua área de responsabilidade. 

iii. Os gerentes de unidades (plant managers) podem explicar os desvios ao 

orçamento (budget) e ao ano anterior. 

iv. Os gerentes de unidades (líder de conteúdo) são responsáveis pelos planos 

de médio prazo, orçamentos (budgets) e previsões (forecasts), enquanto os 

controllers (líderes de processo) suportam o processo. 

 
O relatório dos indicadores de desempenho (KPIs) de operações é formatado 

conforme apresentado pela Tabela 5.1 e discutido mensalmente em reuniões em 

conjunto com o headquarter e as demais unidades. Após o preenchimento dos 

dados, obtém-se um gráfico de rede conforme apresentado pela Figura 5.9. 

 
 
Figura 0.9 – Gráfico em rede dos indicadores de desempenho de operações 

 
 
Fonte: Vitra Operations HQ 
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Tabela 0.1 – Indicadores de desempenho de operações 

 
 
Fonte: Vitra Operations HQ 
 
 

A Tabela 5.1 acima apenas demonstra a quantidade total de indicadores de 

desempenho (KPIs) utilizados pelas unidades e sua periodicidade de mensuração, 

não demonstrando neste momento a avaliação do desempenho individual de cada 

indicador. 
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Com base na matriz de estratégia de operações apresentada por Slack e Lewis 

(2009) conforme indicado na Figura 5.10, posicionou-se os indicadores de 

desempenho de operações de acordo com os objetivos de desempenho 

relacionados às áreas de decisão. 

 

Figura 0.10 – Matriz de estratégia de operações relacionada aos indicadores de 
desempenho de operações 

 
 
Fonte: elaboração própria e adaptada de (SLACK e LEWIS, 2009) 
 
 

Esta relação entre indicadores de desempenho e áreas de decisão da estratégia de 

operações é fundamental para o constante realinhamento da estratégia de 

operações as necessidades de mercado.  

 
Desta forma, como apresentado no objetivo de pesquisa, pretende-se investigar a 

relação entre os indicadores de desempenho de operações, aplicados a Vitra do 

Brasil, e a importância dos fatores de percepção de valor dos clientes na estratégia 

de operações. 
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RESULTADOS DE PESQUISA E DISCUSSÃO 

 

Para o levantamento das questões referentes aos indicadores de desempenho de 

operações, foi levantada uma análise junto a literatura para entender quais seriam 

os fatores mais apropriados para a formulação da pergunta junto ao cliente, “Qual a 

importância do fator no momento da compra”, isto é, identificar quais fatores 

suportam a tomada de decisão no momento da compra e como tais fatores podem 

suportar a estratégia de operações a tomar ações que sejam centradas nos clientes 

e suportem as decisões estratégicas definidas pela alta direção. 

 

Desta forma, baseando-se no modelo de Slack e Lewis (2009), têm-se como base 

dos fatores, as dimensões referentes aos indicadores de processos tais como 

velocidade, flexibilidade, confiabilidade, custo e qualidade. A Tabela 6.1 indica como 

os fatores para cada dimensão estão associados a literatura de estratégia de 

operações. 

 

Tabela 0.1 – Relação entre desempenho requerido e fator de percepção do cliente 

Desempenho requerido  Variável  Fator de percepção do cliente  
Qualidade Q1 design do produto 
 Q2 durabilidade do produto 
 Q3 estética pretendida do produto 
 Q4 qualidade esperada do produto 
 Q5 pontualidade da entrega 
Velocidade V1 adequação do prazo de entrega 
 V2 resposta ao atendimento na venda 
 V3 atendimento da data esperada 
 V4 pontualidade de entrega 
Custo C1 custo de propriedade 
 C2 preço adequado da compra 
 C3 relação custo-benefício 
Flexibilidade F1 variedade de produtos 
 F2 prazo de entrega 
 F3 customização 
 F4 negociação do preço de venda 
Confiabilidade R1 qualidade 
 R2 prazo de entrega 
 R3 durabilidade do produto 
 R4 pontualidade da entrega 
Fonte: elaboração própria 
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Definido os fatores para cada dimensão, tomou-se como base a cadeia business-to-

business (B2B), pois a mesma representa mais de 80% do faturamento da 

organização. Considerando a base de clientes durante o período de janeiro 2014 a 

dezembro 2017, tem-se como base 456 organizações das mais áreas diversas como 

clientes. Aplicou-se o questionário descrito na Tabela 9.1, através de telefonema 

junto aos colaboradores (informantes) representantes de cada empresa cliente que 

no período de 2014 a 2017 realizou alguma aquisição de produto ou serviço. 

 

1.16 Análise descritiva 

Pode-se através da análise descritiva de cada fator, pode-se analisar as respostas 

obtidas na escala de 1 a 5, sendo 1 (sem importância) e 5 (muito 

importante/decisivo) através de sua distribuição, moda e mediana. Para a obtenção 

dos dados de análise descritiva e gráficos utilizou-se o software IBM® SPSS 

Statistics®. 

 

Fatores de percepção de valor do cliente com relação a qualidade (Figura 6.1) 

 

Q1 – qualidade do design do produto 

Maior frequência de respostas na escala 5 (muito importante) já que os produtos 

ofertados pela organização baseados em design e estética indicam ao cliente que o 

produto é um produto diferenciado e premium. 

 

Q2 – qualidade da durabilidade dos produtos 

A durabilidade possui sua frequência distribuída entre as escalas de 3 (neutro) a 5 

(muito importante), pois em razão da oferta de produto diferenciado e premium, os 

clientes esperam que o tempo de vida do produto realmente seja adequado a oferta 

de 10 anos dados pela organização. 

 

Q3 – qualidade da estética pretendida dos produtos 

A estética pretendida obteve sua frequência distribuída entre as escalas de 3 

(neutro) a 5 (muito importante), pois em razão da oferta de produto diferenciado e 

premium, os clientes esperam que o tempo de vida do produto realmente seja 

adequado a oferta de 10 anos dados pela organização. 
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Q4 – qualidade esperada dos produtos 

A qualidade esperada obteve sua frequência distribuída entre as escalas de 3 

(neutro) a 5 (muito importante), pois a oferta de produto ao mercado como 

diferenciado, com design e estética, indicam aos clientes que o produto possui alto 

padrão de qualidade junto a oferta de tempo de vida de 10 anos, quando comparado 

aos seus concorrentes  

 

Q5 – qualidade da pontualidade de entrega 

A qualidade da pontualidade de entrega obteve sua frequência distribuída entre as 

escalas de 3 (neutro) a 5 (muito importante), pois o cliente espera que a organização 

cumpra com a data programada para entrega conforme acordado no momento da 

compra. 

 

Figura 0.1 – Gráficos de frequência dos fatores de qualidade 

 

Fonte: extraído de IBM SPSS® Statistics® 



103 
 

Fatores de percepção de valor do cliente com relação a velocidade (Figura 6.2) 

 

V1 – velocidade de adequação ao prazo de entrega 

A velocidade de adequação ao prazo de entrega possui um distribuição de 

frequência concentrada na escala 5 (muito importante) pois os clientes, por 

pertencerem a cadeira B2B, desejam receber os produtos para cumprimento de 

cronograma de projetos de adequação de layout, novo layout ou mudança de 

escritório físico. 

 

V2 – velocidade de resposta ao atendimento na venda de produtos 

A velocidade de resposta ao atendimento na venda de produtos obteve sua 

frequência distribuída entre as escalas de 3 (neutro) a 5 (muito importante), pois os 

clientes necessitam da rápida interação entre definição de layout e escolha dos 

produtos pelos comitês de arquitetura e alta direção. Desta forma, os clientes 

entendem que a organização deve responder de forma adequada de acordo com a 

velocidade das tomadas de decisão e com os requisitos do projeto. 

 

V3 – velocidade no atendimento da data esperada 

A velocidade no atendimento da data esperada de entrega possui um distribuição de 

frequência concentrada na escala 5 (muito importante) pois os clientes aguardam a 

possibilidade de redução do leadtime do prazo de entrega. 

 

V4 – velocidade da pontualidade de entrega 

A velocidade da pontualidade da entrega possui uma distribuição de frequência 

concentrada na escala 5 (muito importante), pois os clientes aguardam que os 

produtos sejam prontamente entregues na chegada da data de entrega acordada, 

sendo, na maioria dos casos, com entrega noturna, contemplando os serviços de 

alocação dos produtos conforme layout definido e montagem de produtos (quando 

necessário). 
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Figura 0.2 – Gráfico de frequência dos fatores de velocidade 

 

Fonte: extraído de IBM SPSS® Statistics® 

 

Fatores de percepção de valor do cliente com relação a custo (Figura 6.3) 

 

C1 – custo de propriedade 

O custo de propriedade obteve sua frequência distribuída entre as escalas de 3 

(neutro) a 5 (muito importante), pois os clientes sempre estimam seus custos de 

propriedade (custos diretos e indiretos) relacionados ao investimento, incluindo 

manutenção e treinamento dos usuários. 

 

C2 – preço adequado a compra 

O custo do preço adequado a compra possui uma distribuição de frequência 

concentrada na escala 5 (muito importante), pois os clientes avaliam o preço aos 

demais concorrentes e os escopos dos produtos com relação ao design, estética e 

durabilidade. 
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C3 – relação custo-benefício 

A relação custo-benefício obteve sua frequência distribuída entre as escalas de 3 

(neutro) a 5 (muito importante), pois está intrinsecamente ligada aos fatores C1 

(custo de propriedade) e C2 (preço adequado a compra), pois o cliente após a 

compra não deseja uma lacuna entre aqui que foi desejado e aquilo que foi adquirido 

(percepção de valor do cliente). 

 

Figura 0.3 – Gráfico de frequência dos fatores de custo 

 

Fonte: extraído de IBM SPSS® Statistics® 

 

Fatores de percepção de valor do cliente com relação a flexibilidade (Figura 6.4) 

 

F1 – flexibilidade da variedade de produtos 

A flexibilidade da variedade de produtos obteve sua frequência distribuída entre as 

escalas de 3 (neutro) a 5 (muito importante), pois em razão da possibilidade de 

definição de um novo layout para escritório, lounges, etc., os clientes desejam que 

seus fornecedores possuam uma alta variedade de produtos. 

 

 

 

 



106 
 

F2 – flexibilidade do prazo de entrega 

A flexibilidade do prazo de entrega possui uma distribuição de frequência 

concentrada na escala 5 (muito importante), pois os clientes avaliam a necessidade 

de recebimentos dos produtos em uma única data programa, e este leadtime 

programado pode conflitar com diferentes leadtimes de família de produtos. 

 

F3 – flexibilidade a customização 

A flexibilidade a customização obteve sua frequência distribuída entre as escalas de 

3 (neutro) a 5 (muito importante), pois o cliente, mesma que haja variedade de 

produtos, o mesmo deseja customização referente a dimensões de mesas de 

reuniões e, às vezes, a substituição do acabamento, tais como, tecidos e cores. 

 

F4 – flexibilidade na negociação do preço de venda 

A flexibilidade na negociação do preço de venda possui uma distribuição de 

frequência concentrada na escala 5 (muito importante), pois os clientes sempre 

desejam que haja uma redução do preço de venda em razão do alto valor agregado 

dos produtos. 

 

Figura 0.4 – Gráfico de frequência dos fatores de flexibilidade 

 

Fonte: extraído de IBM SPSS® Statistics® 
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Fatores de percepção de valor do cliente com relação a confiabilidade (Figura 6.5) 

 

R1 – confiabilidade da qualidade 

A confiabilidade da qualidade obteve sua frequência distribuída entre as escalas de 

3 (neutro) a 5 (muito importante), pois assim como definido a percepção de valor do 

cliente, o cliente não deseja a lacuna entre aquilo que deseja e aquilo que foi 

adquirido. 

 

R2 – confiabilidade do prazo de entrega 

A confiabilidade do prazo de entrega possui uma distribuição de frequência 

concentrada na escala 5 (muito importante), pois os clientes esperam que, 

independentemente se é um compra única ou uma frequência de compras com a 

organização, o prazo de entrega programado seja cumprido. 

 

R3 – confiabilidade da durabilidade do produto 

A confiabilidade da durabilidade possui uma distribuição de frequência concentrada 

na escala 5 (muito importante), pois os clientes esperam que durante o período de 

tempo de vida de do produto de 10 anos, não haja manutenções nem assistência 

técnica em garantia. 

 

R4 – confiabilidade da pontualidade de entrega 

A confiabilidade da pontualidade de entrega obteve sua frequência distribuída entre 

as escalas de 3 (neutro) a 5 (muito importante), pois os clientes aguardam que os 

produtos sejam prontamente entregues na chegada da data de entrega acordada, 

sendo, na maioria dos casos, com entrega noturna, contemplando os serviços de 

alocação dos produtos conforme layout definido e montagem de produtos (quando 

necessário). 
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Figura 0.5 – Gráfico de frequência dos fatores de confiabilidade 

 

Fonte: extraído de IBM SPSS® Statistics® 

 

 

1.17 Análise fatorial exploratória 

Após a análise de cada fator isoladamente, pôde-se verificar a confiabilidade da 

escala através do modelo Alfa. Obteve-se uma confiabilidade de 0,853 conforme 

demonstrado pela Tabela 6.2. 

 

Tabela 0.2 – Confiabilidade 

 

 

Fonte: extraído de IBM SPSS® Statistics® 
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[...] Alfa de Cronbach é a medida de confiabilidade que varia de 

0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o limite 

inferior de aceitabilidade. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 100) 

 

[...] Confiabilidade é o grau em que uma variável ou conjunto 

de variáveis é consistente com o que se pretende medir. Se 

múltiplas medidas são realizadas, as medidas confiáveis serão 

muito consistentes em seus valores. (HAIR, BLACK, et al., 

2009, p. 101) 

 

Importante salientar que o teste de esfericidade de Bartlett possui significância 

abaixo de 0,05 e a medida de adequação de amostragem se mostra adequada já 

que possui valor acima de 0,70 conforme indicado pela Tabela 6.3. 

 

Tabela 0.3 – Tabela de medida de adequação de amostragem e teste de 
significância 

 

Fonte: extraído de IBM SPSS® Statistics® 

 

[...] Teste de esfericidade de Bartlett é o teste estatístico da 

significância geral de todas as correlações em uma matriz de 

correlação. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 102) 

 

[...] Medida de adequação de amostragem quantifica o grau de 

intercorrelações entre as variáveis e a adequação da análise 

fatorial. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 110) 
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A Tabela 6.4 apresenta a correlação entre as variáveis de percepção de valor do 

cliente conforme apresentado anteriormente pela Tabela 6.1 (Relação entre 

desempenho requerido e fator de percepção do cliente).  

 

[...] Comunalidade é a quantia total de variância que uma 

variável original compartilha com todas as outras variáveis 

incluídas na análise. Variáveis que possuam comunalidades 

menores que 0,50 são identificadas como não tendo explicação 

suficiente. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 101) 

 

Verifica-se a alta correlação (maior que 0,70) e alto valor de comunalidade (maior 

que 0,70) entre os fatores Q1 (qualidade do design do produto), V1 (velocidade da 

adequação do prazo de entrega), V3 (velocidade no atendimento na data esperada), 

V4 (velocidade na pontualidade da entrega), F2 (flexibilidade do prazo de entrega), 

R2 (confiabilidade do prazo de entrega), R3 (confiabilidade da durabilidade do 

produto), F4 (flexibilidade na negociação do preço de venda) e C2 (preço adequado 

à compra). 

 

[...] Matriz de correlação é a a matriz das correlações parciais 

entre variáveis após uma análise fatorial, e que representa o 

grau em que os fatores explicam um ao outro nos resultados. A 

diagonal contém as medidas de adequação da amostra para 

cada variável, e os demais valores são correlações parciais 

entre variáveis. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 101) 
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Tabela 0.4 – Matriz de correlações para a primeira rodada de análise fatorial 

 
 
Fonte: elaboração própria e extraída de IBM SPSS® Statistics®  
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Para uma primeira análise considerando todos os fatores para a análise fatorial tipo 

R (análise das correlações dos fatores), foi encontrado 3 componentes de 

agrupamentos de variáveis conforme a Tabela 6.5. Porém como os valores para as 

variáveis Q3, R4 e Q2 foram inferiores a 0,60, pode-se excluir tais fatores para a 

segunda rodada da análise. Através da análise fatorial pelo método rotacional 

ortogonal Varimax, obteve-se no quadro abaixo os valores das cargas fatoriais de 

cada elemento, sendo que para esta pesquisa, considerou-se como adequado, 

cargas fatoriais iguais ou acima de 0,60. 

 

[...] Carga fatorial é a correlação entre as variáveis originais e 

os fatores, bem como a chave para o entendimento da 

natureza de um fator em particular. As cargas fatoriais ao 

quadrado indicam qual percentual da variância em uma variável 

original é explicado por um fator. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 

101) 

 

Tabela 0.5 – Matriz de componentes e coeficiente de escores 

 

Fonte: elaboração própria e extraída IBM SPSS® Statistics® 
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Através da análise fatorial pelo método rotacional ortogonal Varimax, obteve-se no 

quadro acima os valores das cargas fatoriais de cada elemento, sendo que para esta 

pesquisa, considerou-se como adequado, cargas fatoriais iguais ou acima de 0,60. 

 

[...] Apesar de cargas fatoriais de ±0,30 a ±0,40 serem 

minimamente aceitáveis, valores maiores que ±0,60 são 

geralmente considerados necessários para significância 

prática. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 101) 

[...] O critério Varimax maximiza a soma de variâncias de 

cargas exigidas da matriz fatorial. Há uma tendência para 

algumas cargas altas (isto é, próxima de -1 e +1) e algumas 

cargas próximas de 0 em cada coluna da matriz. A lógica é que 

a interpretação é mais fácil quando as correlações variável-

fator são (1) próximas de +1 ou -1, indicando assim uma clara 

associação positiva ou negativa entre a variável e o fator, ou (2) 

próximas de 0, apontando uma clara falta de associação. 

(HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 118-119) 

 

O gráfico de escarpa (teste scree) apresentado pela Figura 6.6 mostra a relação 

entre autovalor e a quantidade de componentes extraídos na primeira rodada da 

análise fatorial, a qual considera todos os fatores de percepção de valor do cliente. 

 

Figura 0.6 – Gráfico de escarpa par a primeira rodada da análise fatorial 

 

Fonte: extraído IBM SPSS® Statistics® 
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[...] O teste scree ou teste de escarpa é usado para identificar o 

número ótimo de fatores que podem ser extraídos antes que a 

quantia de variância única comece a dominar a estrutura de 

variância comum. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 214)  

Considerando todos os fatores para a análise conforme apresentado na Tabela 6.6, 

os 3 componentes explicam apenas 47,382% do modelo através da porcentagem 

cumulativa das somas de extração de carregamentos ao quadrado. Desta forma, 

faz-se necessário uma segunda rodada da análise fatorial considerando apenas os 

fatores com maiores correlações. 

 

Tabela 0.6 – Tabela de extração de carregamentos ao quadrado da primeira rodada 
da análise fatorial 

 

Fonte: elaboração própria e extraída IBM SPSS® Statistics® 
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Realizando a segunda rodada considerando a redução de fatores para a análise 

fatorial exploratória, chegou-se a uma medida de adequação de amostragem de 

0,718 e teste de esfericidade de Bartlett com significância menor que 0,05 conforme 

apresentado pela Figura 6.7. 

 

Tabela 0.7 – Tabela de medida de adequação de amostragem e teste de 
significância para a segunda rodada 

 

Fonte: elaboração própria e extraída IBM SPSS® Statistics® 

 

 

As correlações destacadas na Tabela 6.8 entre as variáveis e suas respectivas 

comunalidades continuam significativas para que a análise fatorial possa encontrar 

componentes (grupos de fatores) correspondentes. 

 

 

Tabela 0.8 – Matriz de correlações para a segunda rodada 

 

Fonte: elaboração própria e extraída IBM SPSS® Statistics® 
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Desta forma, chega-se ao teste de scree conforme Figura 6.7, na definição de dois 

componentes. 

 

Figura 0.7 – Gráfico de escarpa para a segunda rodada 

 

Fonte: extraído IBM SPSS® Statistics® 

 

Com a redução de fatores e a definição de dois componentes (grupo de variáveis), 

verifica-se uma adequação de 91,761% frente ao modelo de estudo, conforme 

apresentado pela Tabela 6.9. 

 

Tabela 0.9 – Tabela da extração de carregamentos ao quadrado da segunda rodada 
de análise fatorial 

 

Fonte: elaboração própria e extraída IBM SPSS® Statistics® 
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A Tabela 6.10 mostra a formação dos componentes, destacando o primeiro grupo 

com os fatores R2 (confiabilidade da entrega no prazo), Q1 (qualidade de design do 

produto), F2 (flexibilidade do prazo de entrega), R3 (confiabilidade da durabilidade 

do produto), V4 (velocidade da pontualidade de entrega), V1 (velocidade de 

adequação do prazo de entrega) e V3 (velocidade do atendimento na data 

esperada), e o segundo grupo formado pelos fatores F4 (flexibilidade na negociação 

do preço de venda) e C2 (preço adequado a compra). 

 

 

Tabela 0.10 – Tabela de componentes e coeficiente de escores da segunda rodada 

 

Matriz de componente rotativa Matriz de coeficiente de 
escore de componente 

 
Componente Componente 

1 2 1 2 
R2 0,997 

 
0,149 -0,004 

Q1 0,996 
 

0,151 -0,021 
F2 0,991 

 
0,151 -0,028 

R3 0,989 
 

0,147 0,011 
V4 0,987 

 
0,147 0,011 

V3 0,987 
 

0,147 0,002 
V1 0,889 

 
0,137 -0,041 

F4 
 

0,867 -0,027 0,568 
C2   0,857 -0,041 0,579 

 

Fonte: elaboração própria e extraída de IBM SPSS® Statistics® 
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A Figura 6.8 mostra a formação de 2 agrupamentos de variáveis. Tais fatores podem 

ser considerados como fatores competitivos qualificadores e ganhadores de pedidos. 

Desta forma, os fatores, destacados em amarelo, C2 (preço adequado a compra) e 

F4 (flexibilidade na negociação do preço) podem ser classificados como fatores 

competitivos qualificadores e, os fatores, destacados em verde, Q1 (design do 

produto, R2 (confiabilidade do prazo de entrega), F2 (flexibilidade do prazo de 

entrega), R3 (confiabilidade da durabilidade do produto), V3 (atendimento da data 

esperada), V4 (velocidade da pontualidade de entrega) e V1 (velocidade de 

adequação do prazo de entrega) podem ser classificados como fatores competitivos 

ganhadores de pedidos. 

 

Figura 0.8 – Posicionamento dos fatores de acordo com seus componentes 

 

Fonte: IBM SPSS® Statistics® 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.18 Análise de agrupamentos

A análise de agrupamento via IBM SPSS

método two-steps, conforme Tabela 

Means, conforme Tabela 

porém percebe-se que ambos flutuam conforme já visto na análise de 

correspondência entre os fatores.

 

[...] A análise de agrupamentos reúne indivíduos ou objetos em 

grupos tais que os objetos no mesmo grupo são mais parecidos 

uns com os outros do que com os objetos de outros grupos. A 

ideia

grupos, 

entre os grupos. 

Tabela 0.11 – Definição dos 

Fonte: extraído IBM SPSS

 

Tabela 0.12 – Definição dos cluster para método não

Fonte: extraído IBM SPSS

Análise de agrupamentos  

A análise de agrupamento via IBM SPSS® Statistics® apresenta 3 grupos tanto pelo 

nforme Tabela 6.11, quanto pelo método não

conforme Tabela 6.12 . Há uma pequena variação no tamanho dos grupos, 

se que ambos flutuam conforme já visto na análise de 

correspondência entre os fatores. 

[...] A análise de agrupamentos reúne indivíduos ou objetos em 

grupos tais que os objetos no mesmo grupo são mais parecidos 

uns com os outros do que com os objetos de outros grupos. A 

ideia é maximizar a homogeneidade de objetos dentro de 

grupos, ao mesmo tempo em que maximiza a heterogeneidade 

entre os grupos. (HAIR, BLACK, et al., 2009, p. 427)

Definição dos clusters para método two-steps 

 

IBM SPSS® Statistics® 

Definição dos cluster para método não-hierárquico

 

IBM SPSS® Statistics® 
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apresenta 3 grupos tanto pelo 

quanto pelo método não-hierárquico K-

. Há uma pequena variação no tamanho dos grupos, 

se que ambos flutuam conforme já visto na análise de 

[...] A análise de agrupamentos reúne indivíduos ou objetos em 

grupos tais que os objetos no mesmo grupo são mais parecidos 

uns com os outros do que com os objetos de outros grupos. A 

é maximizar a homogeneidade de objetos dentro de 

maximiza a heterogeneidade 

, 2009, p. 427) 

hierárquico 
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Na análise de agrupamento pelo método two-steps, consegue-se verificar quais 

fatores possuem mais relevância para a tomada de decisão e formação dos grupos. 

Os fatores R2 (confiabilidade do prazo de entrega), Q1 (design do produto) e F2 

(flexibilidade do prazo de entrega) possuem importância superior a 80%, os fatores 

V1 (velocidade de adequação do prazo de entrega), V3 (velocidade do atendimento 

na data esperada), V4 (velocidade da pontualidade de entrega) e R3 (confiabilidade 

da durabilidade do produto) possuem importância próxima a 60% e os fatores C2 

(preço adequado a compra) e F4 (flexibilidade na negociação do preço de venda) 

possuem importância baixa. A Figura 6.9 mostra a importância dos fatores citados. 

 

Figura 0.9 – Grau de importância dos fatores 

 
Fonte: extraído IBM SPSS® Statistics® 

 

Verifica-se que o grupo mais representativo (cluster 3), com 284 clientes, possui 

suas escolhas na escala 5 de importância para os fatores de percepção de valor do 

cliente e uma representatividade de 39,7% do faturamento líquido no período de 

2014 a 2017. O segundo grupo (cluster 1) com 133 clientes, que possuem suas 

preferências valorizadas com relação ao preço de vendas (C2) e flexibilidade da 

negociação da venda (F4), possui representatividade de 46,0%, e o menor grupo 

(cluster 2) com 39 clientes, possui uma representatividade de 14,3% do faturamento 

líquido no período de 2014 a 2017, tem como importância maior o fator velocidade 

de adequação do prazo de entrega (V1), conforme apresentado pela Figura 6.10. 
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Figura 0.10 – Comparação dos clusters através dos fatores 

 

Fonte: extraído IBM SPSS® Statistics® 
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Com base a Figura 6.10, pode-se identificar através da Tabela 6.13 os 

agrupamentos de clientes (clusters) conforme suas percepções de valor de escala 5 

(muito importante). 

 

Tabela 0.13 – Fatores de percepção do cliente por clusters (agrupamentos de 
clientes) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Pela análise de agrupamento, consegue-se obter quais fatores foram mais 

relevantes para a determinação do processo de escolha do fornecedor. Verifica-se 

pela Figura 6.9 que os fatores R2 (confiabilidade do prazo de entrega), Q1 

(qualidade de design do produto) e F2 (flexibilidade do prazo de entrega) 

desempenham como fatores ganhadores de pedidos e os fatores V1 (velocidade de 

adequação do prazo de entrega), V3 (velocidade de entendimento na data 

esperada), V4 (velocidade de pontualidade da entrega) e R3 (confiabilidade da 

durabilidade do produto) como fatores qualificadores de pedidos. Vale ressaltar que 

os fatores C2 (preço adequado a compra) e F4 (flexibilidade na negociação do preço 

de venda) estão presentes como escala 5 (muito importante) para os três grupos.  

 

Dessa forma, pode-se classificá-los como fatores básicos para a tomada de decisão 

dos clientes. Evidentemente os demais fatores não podem ser excluídos, pois os 

clientes entendem que tais fatores compõe a base de fatores mínimos necessários 

para que a organização seja avaliada como um fornecedor. 



123 
 

1.19 Interação dos resultados no ambiente da empres a 

Para relacionar os indicadores de desempenho de operações (conforme 

apresentado pela Figura 5.10) com os fatores de percepção de valor do cliente 

(conforme Tabela 9.1), utilizou-se a matriz de operações de Slack e Nigel (2009) 

para facilitar a visualização e correlação com os objetivos de desempenho 

(qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo) conforme Figura 6.11. 

 

Figura 0.11 – Relação dos fatores de percepção do cliente (destacados em 
vermelho) com a matriz de operações 

 

Fonte: elaboração própria e adaptada de (SLACK e LEWIS, 2009) 

 

Analisando o fator R2 (confiabilidade do prazo de entrega), que possui a maior 

importância para os clientes respondentes conforme apresentado pela figura 6.9, 

pode-se relacionar o fator R2 (confiabilidade do prazo de entrega) com o indicador 

de desempenho R1 (Delivery Reliability I factory-level (%)), o qual mensura ao 

percentual de confiabilidade de entrega aos clientes considerando a relação entre as 

linhas de pedidos entregues no mês (number of customer order positions delivered 

EXW Operations Entity) e as linhas de pedidos entregues no prazo no mês (number 

of customer order positions delivered on time EXW Operations Entity). 
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A Figura 6.12 apresenta a avaliação do indicador de desempenho R1 ao longo dos 

anos de 2014 a 2017. Verifica-se que em 2014 (ACT 2014), houve variações de 

75,0% a 1000% tendo uma maior queda em dezembro, variações entre 75,0% a 

100,0% ao longo do ano de 2015 (ACT 2015), variações entre 85,0% a 100,0% ao 

longo de 2016 (ACT 2016) e variações entre 90% a 100,0% ao longo de 2017 (ACT 

2017). Verifica-se uma melhora do indicador ao longo de 2014 a 2017 já que suas 

mínimas passaram de 75,0% para 85,0%. A partir de março de 2017, verifica-se um 

índice de 100,0% de confiabilidade de entrega do prazo, isto é, todas as linhas de 

pedidos foram entregues no prazo conforme data programa junto ao cliente. 

 

Figura 0.12 – Evolução do indicador de desempenho R1 entre 2014 e 2017 

 

Fonte: Vitra Operations HQ 

 

Atualmente nas reuniões quinzenais de Operations HQ, este é o indicador de 

desempenho mais discutido e avaliado em razão da necessidade e atendimento ao 

requisito do cliente final em receber o produto, serviço ou a combinação de ambos 

na data programada. 

 

Conforme apresentado pela Figura 6.9 (grau de importância dos fatores), o fator de 

percepção de valor de cliente R2 (confiabilidade do prazo de entrega) possui a maior 

relevância ao modelo referente ao questionário da Tabela 9.1 (Formulário de 

entrevista aplicada junto aos informantes dos clientes do mercado business-to-

business (B2B) com total de 456 clientes respondentes. 
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Outro fator de alta relevância a ser analisado é o fator Q1 (qualidade do design do 

produto). Conforme apresentando na sessão 5.1, “A Vitra é uma empresa [...] 

dedicada a melhorar a qualidade de casas, escritórios e espaços públicos através do 

poder do design. Criar produtos e conceitos inovadores com grandes designers é a 

essência da Vitra.”, desta forma a mensuração de índices de qualidade relacionados 

aos produtos são aplicados aos indicadores de desempenho de operações. 

Atualmente há dois índices de qualidade, o indicador de desempenho Q1 (Claim 

Rate I customer-level (ppm)) que mensura a quantidade de substituições por 

garantia ou por benevolência e o indicador de desempenho Q2 (Claim Rate II 

factory-level (ppm)) que mensura a quantidade de produtos danificados durante o 

processo produtivo. 

 

O indicador de desempenho Q1, apresentado pela Figura 6.13, é uma razão entre a 

quantidade de entregas sem custo ao cliente por razoes de garantia ou benevolência 

(number of free-of-charge deliveries for the reason of "warranty" or "goodwill") e a 

quantidade de linhas de pedidos entregues no mês (number of customer order 

positions delivered). 

 

Figura 0.13 – Evolução do indicador de desempenho Q1 entre 2014 e 2017 

 

 

Fonte: Vitra Operations HQ 
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O indicador de desempenho Q2, apresentado pela Figura 6.14, é uma razão entre a 

quantidade de entregas sem custo ao cliente por razoes de garantia ou benevolência 

(number of customer order positions claimed during product audit in dispatch area) e 

a quantidade de linhas de pedidos entregues no mês (number of customer order 

positions checked by product audit in despatch area). 

 
Figura 0.14 - Evolução do indicador de desempenho Q2 entre 2014 e 2017 

 
 
Fonte: Vitra Operations HQ 

 
 

Para ambos os indicadores de desempenho Q1 e Q2, o limite máximo é de 6.000 

ppm (partes por milhão). Tais indicadores de desempenho também são 

acompanhados e discutidos mensalmente para conhecimento das falhas e, 

principalmente para tomada de decisão. Conforme indicado na Figura 5.10 (Matriz 

de estratégia de operações relacionada aos indicadores de desempenho de 

operações), as reuniões referentes aos indicadores de desempenho Q1 e Q2 

envolvem os Group Functions de qualidade (Quality), excelência operacional 

(Operational Excellence) e área técnica (Technics). As Figuras 6.13 e 6.14 mostram 

a evolução dos indicadores de desempenho Q1 e Q2 ao longo dos anos de 2014 a 

2017.  
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Além dos indicadores R2 e Q1, outro fator relevante a analisar é o fator F2 

(flexibilidade do prazo de entrega). O indicador de desempenho de operações que 

se relaciona com o fator F2 é o indicador L1. O indicador L1 (Lead Time I factory-

level (calendar days)) mensura o leadtime médio em dias ofertados ao cliente. Esse 

leadtime médio é a média ponderada entre os valores dos pedidos de vendas versus 

o leadtime padrão dos produtos conforme apresentado pela equação abaixo. 

 

�1(����) = 	
∑����	�����á���	��	�������	��	������ ∙ �������	����ã�	��	�������	(����)

∑����	�����á���	���	�������	��	������
 

 

Este é um indicador de desempenho crítico em razão da longa cadeia de 

suprimentos, que atualmente está em torno de 105 dias (ACT 2018), conforme 

Figura 6.15. Assim como todas as unidades do grupo, as unidades funcionam como 

montadoras e recebem os componentes para montagem do produto final de diversos 

fornecedores homologados na Itália, Alemanha, Finlândia e China. 

 

Figura 0.15 – Evolução do indicador de desempenho L1 entre 2014 e 2017 

 
Fonte: Vitra Operations HQ 

 
Outra questão a analisar com relação ao indicador de desempenho L1 é a 

quantidade de características que um produto possui, como por exemplo, as 

características de uma cadeira de escritório. Para tal produto tem-se como 

características: cor da estrutura da cadeira, tipo de tecido do encosto, cor do tecido 

do encosto, tipo de tecido do assento, cor do tecido do assento, tipo de mecanismo 
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de acionamento da cadeira, tipo de base, tipo de braços de apoio, tipo de base e tipo 

de rodízios. A Figura 6.16 ilustra tal composição de características para uma cadeira 

de escritório e a Figura 6.17 ilustra para um determinado tipo de tecido (Plano) a 

quantidade de opções de cores disponíveis aos clientes. 

 

Figura 0.16 – Exemplificação das característica de produto 

 

Fonte: www.vitra.com 
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Figura 0.17 – Cores disponíveis ao tecido Plano 

 

Fonte: www.vitra.com 

 

Tais características influenciam diretamente a tomada de decisão com relação a 

manutenção de estoque de segurança e uma interação direta de operações com a 

área de vendas para análise e observação dos clientes para suportar e 

complementar informações para a tomada de decisão dos níveis de estoque. 
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Desta forma, em razão da base da cadeira de suprimentos estar estabelecida 

principalmente na Europa, faz-se necessário a avaliação do leadtime da cadeia de 

suprimentos e para tal utiliza-se o indicador de desempenho L2 (Lead Time II 

supplier-level (calendar days)). 

 

O indicador L2 (Lead Time II supplier-level (calendar days)) mensura o leadtime 

médio em dias da cadeia de suprimentos. Esse leadtime médio é a média ponderada 

entre os valores dos pedidos de compras versus o leadtime padrão dos produtos 

fornecidos conforme apresentado pela equação abaixo, conforme figura 6.18. 

 

�2(����) = 	
∑����	�����á���	���	�������	��	������� ∙ �������	����ã�	���	������������

∑����	�����á���	���	�������	��	�������
 

 

Figura 0.18 – Evolução do indicador de desempenho L2 entre 2014 e 2017 

 

Fonte: Vitra Operations HQ 

 

Pode-se verificar pela Figura 6.18 o comportamento do indicador de desempenho no 

período de 2014 a 2017. Verifica-se uma variação entre 70 a 85 dias de leadtime. Na 

composição do leatime L2, considera-se o leadtime(dias) de produção dos 

fornecedores, leadtime(dias) do traslado marítimo ou traslado aéreo e o 

leadtime(dias) de liberação alfandegária. 
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Conforme apresentado pela Figura 6.11, os fatores de percepção de valor do cliente 

V1 (velocidade de adequação do prazo de entrega), V3 (velocidade do atendimento 

na data esperada) e V4 (velocidade da pontualidade de entrega) também estão 

intrinsecamente ligados aos indicadores de desempenho L1 e L2, e ligados também 

ao indicador de desempenho E1 (Inventory reach). 

 

O indicador de desempenho E1 (Inventory reach) mensura a quantidade em dias do 

estoque físico dado pela razão da quantidade monetária do estoque e da média dos 

últimos 12 meses do custo dos produtos vendidos. 

 

�1	(����) = 	
∑����	�����á���	��	�������

�����	���	��������	��������	(12	�����)                                                       
∙ 30	���� 

 

Atualmente para a análise do objetivo de desempenho velocidade, considera-se a 

análise em conjunto dos indicadores de desempenho L1 (leadtime médio em dias 

ofertados ao cliente), L2 (leadtime médio em dias da cadeia de suprimentos ) e E1 

(quantidade em dias do estoque físico) chamado de tríade do leadtime. Conforme 

apresentado pela Figura 6.19, verifica-se o comportamento em conjunto dos 

indicadores L1, L2 e E1. 

 

Figura 0.19 – Tríade do leadime em dias, indicadores L1, L2 e E1 

 

Fonte: Vitra Operations HQ 
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Essa análise permite a realização de ajuste dos níveis de estoque tanto de produtos 

acabado quanto de componentes (matéria-prima) para que os produtos 

considerados como alta e média frequência de saída possam ser atendidos 

prontamente e produtos considerados como baixa frequência de saída serão 

atendidos conforme leadtime(dias) da cadeia de suprimentos. Conforme 

apresentado pela Figura 6.19, verifica-se que o indicador E1 sempre possui 

quantidade de dias maior que os indicadores L1 e L2 e sua variação flutua de acordo 

com os níveis de estoque baseados em dados e informações obtidas junto a área de 

vendas. 

 

Com relação aos fatores de percepção de valor do cliente C2 (preço adequado a 

compra) e F4 (flexibilidade a negociação do preço de venda), pode-se relacionar o 

indicadores de desempenho E7 (Purchase Price Index (%)) e E3 (Cost Cutting Rate 

(%)). 

 

O indicador E7 mensura a variação dos preços de compras junto aos fornecedores 

sendo a comparação entre o preço atual e o preço anterior praticado. A Figura 6.20 

mostra a evolução do indicador no período de 2014 a 2017 apresentando uma 

variação de -4,0% a 1,5%. 

 

Figura 0.20 – Evolução do indicador de desempenho E7 entre 2014 e 2017 

 

Fonte: Vitra Operations HQ 
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Outro indicador que influencia na formação do custo do produto e, diretamente 

influencia a formação do preço de venda ofertado aos clientes, é o indicador E3 

(Cost Cutting Rate (%)). 

 

O indicador E3 (Cost Cutting Rate (%)) mensura a porcentagem de redução de 

custos, sendo a razão entre a redução efetiva de custos e o orçamento anual 

vigente. 

 

�3	(%) = 	
$���çã�	�������	��	�����

&�ç������	����	��	���	��'����
∙ 100 

 

Figura 0.21 – Evolução do indicador de desempenho E3 entre 2014 e 2017 

 

Fonte: Vitra Operations HQ 

 

A Figura 6.21 mostra o comportamento do indicador durante os anos de 2014 a 

2017. Verifica-se uma redução de até 2,25% alcançada entre abril e maio de 2016. 

Tais reduções estão diretamente ligadas a redução de preços de compras dos 

fornecedores, a redução de leadtime de montagem dos produtos acabados e 

redução de valores de frete. 
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A estratégia de operações deve incluir uma gama relativamente ampla de objetivos 

relacionados às necessidades e aspirações das partes interessadas conforme 

apresentado pela Figura 6.22 relacionando os requisitos de mercado e os objetivos 

de desempenho de operações. No entanto, porque a estratégia de operações está 

sempre preocupada em atender às necessidades dos clientes, este trabalho possui 

foco principalmente nos cinco objetivos genéricos de desempenho de qualidade, 

velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Cada um desses objetivos de 

desempenho possui efeitos internos e externos. Externamente, sua importância 

relativa será diferente dependendo da natureza dos mercados atendidos pela 

operação e/ou seus produtos e serviços. Internamente, esses objetivos podem ser 

mutuamente dependentes. (SLACK e LEWIS, 2009, p. 79) 

 

Figura 0.22 – Fatores de percepção de valor do cliente e indicadores de 

desempenho de operações 

 

Fonte: (SLACK e LEWIS, 2009, p. 79) 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo serão relacionados às principais contribuições, conclusões e 

considerações desta pesquisa, assim como propostas para estudos futuros. O 

primeiro bloco apresenta os resultados da aplicação da combinação de métodos 

utilizados. No segundo bloco estão descritas as conclusões desta pesquisa realizada 

na Vitra do Brasil e as principais descobertas relacionadas à pergunta de pesquisa. 

No terceiro bloco estão as recomendações pra estudos futuros. As considerações 

finais são apresentadas no quarto e último bloco deste capítulo. 

 

1.20 Resultados do método utilizado 

Considerando que esta pesquisa é do tipo qualitativa descritiva com elementos 

quantitativos de análise, os métodos utilizados para coleta de dados se mostraram 

eficientes e adequados. Pesquisar na própria empresa em que se trabalha possibilita 

ter acesso a uma infinidade de dados que contribuem diretamente a qualidade dos 

resultados e suas interpretações. Como a aplicação desta pesquisa é um estudo de 

caso único, não se permite generalizações, mas aproxima a teoria da prática 

vivenciada nas organizações e contribui para a emersão de novas teorias ou teorias 

complementares e contemporâneas. Outras limitações de um estudo de caso 

envolvem o sigilo de dados da organização e exposição da marca. Além da 

necessidade de um posicionamento neutro do pesquisador. 

 

A realização da entrevista, utilizando toda a base de dados referente ao mercado 

B2B com empresas de diferentes indústrias e segmentos, permitiu a coleta de dados 

suficientes para que análises descritivas e de agrupamentos fossem realizadas de 

forma a evidenciar a existência de fenômenos descritos na literatura. Porém muitos 

destes fenômenos não podem ser descritos e os que podem ser descritos, devem 

ser de forma simples e didática para que ambos não comprometam a estratégia e a 

imagem da empresa. Vale ressaltar o viés positivo com relação à base de dados de 

clientes que realizaram pelo menos uma compra com a organização. Infelizmente 

até o momento da pesquisa não havia um método de coleta de dados implantando 

para coleta de informações referente a clientes que decidiram por concorrentes. 
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Figura 0.1 - Etapas para um estudo de caso 

 

Fonte: (MIGUEL, FLEURY, et al., 2012) 

 

Relembrando as etapas conforme Figura 7.1 para a aplicação de um estudo de 

caso, abaixo segue a síntese da aplicação de cada etapa durante o processo da 

pesquisa: 

 

� Referencial teórico: abordar os referenciais teóricos como estratégia, 

estratégia de operações, percepção de valor do cliente e sistema de medição 

de desempenho, permitiu um melhor entendimento e compreensão dos 

fenômenos encontrados nos resultados da pesquisa, e principalmente, 

verificar seus efeitos na prática vivenciada pelo pesquisador dentro da 

organização em estudo. 

 

� Planejamento do caso: importante passo para determinar o tamanho da 

amostra tanto de cliente quanto de informantes para coletar dados suficientes 

que possam permitir análise e conclusões relacionadas aos referenciais 

teóricos. A utilização de literatura para formatação do formulário de entrevista 

faz-se necessário par que haja um embasamento teórico para adequação 

daquilo que se deseja obter como dados. No caso desta pesquisa, a 

formatação de fatores de percepção de valor dos clientes de acordo com os 

objetivos de desempenho (qualidade, custo, velocidade, flexibilidade e 

confiabilidade) 
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� Teste piloto: a realização de um teste piloto junto aos colaboradores foi 

realizada para validação do formulário. Em razão do tempo enxuto para a 

realização da pesquisa, essa validação foi interna, porém para uma melhor 

formatação, sugere-se aplicar a uma amostra menor de clientes. 

 

� Coleta de dados 

 

o Entrevistas: a coleta de dados através das entrevistas foi o método 

mais rico e eficiente em relação a qualidade das informações 

coletadas. Vale ressaltar aqui a necessidade de a entrevista ser 

realizada por outro colaborador da organização, no caso um estagiário, 

para se evitar o viés da posição de gerente de unidade corroborar com 

uma avaliação positiva pelo informante. 

 

o Utilização de documentos: a utilização dos documentos da organização 

foi fundamental para evidenciar os dados utilizados, tais como 

informações relativas a organização, como descrito no capítulo 6, 

assim como os indicadores de desempenho e sua avaliação ao longo 

do tempo. 

 

o Exame dos pares: a divulgação dos resultados da coleta de dados e 

compartilhamento das análises descritiva, fatorial exploratória e de 

agrupamento junto aos pares (gerente de unidades de outros países) e 

colaboradores da unidade local foram fundamentais para uma melhor 

compreensão e entendimento dos fenômenos. Outro fato positivo é a 

indicação tanto pelos pares quanto pelos colaboradores o anseio por 

mais dados que possam corroborar com as tomadas de decisões que, 

principalmente, possuem ação direta nos clientes. 
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� Análise de dados 

 

o Análise descritiva: com os dados obtidos através das entrevistas, pode-

se catalogar os fatores de percepção de valor do cliente de forma a 

apresentá-los de acordo com suas frequência e permite a análise se 

algum dos fatores de percepção de valor do cliente possuem viés 

negativo (tendência de concentração das frequências a esquerda do 

gráfico) ou viés positivo (tendência de concentração das frequências a 

esquerda do gráfico). Outro ponto ressaltar é verificar viés de mesma 

resposta para um fator de percepção de valor. Neste caso, todas os 

informantes dariam a mesma nota para um fator de percepção de 

valor. Caso este que não ocorreu observado justamente pela a análise 

descritiva. 

 

o Análise exploratória fatorial: após a análise descritiva, a análise 

exploratória fatorial auxilia na determinação da correlação das 

percepções de valor do cliente coletados através das entrevistas e, 

desta forma, identificar quais fatores possuem maior relevância para o 

universo de dados coletados. 

 

o Análise de agrupamentos: após a realização da análise exploratória 

fatorial, a análise de agrupamentos foi importante para verificar quais 

fatores de percepção de valor realmente possuíam maior correlação 

entre si e que, através da coleta de dados das entrevistas, possuíam 

maior grau de importância para a amostra de clientes abordada. Outra 

análise que se pode perceber é um quadro de percepção de valor do 

cliente por agrupamentos de clientes, podendo identificá-los como 

qualificadores ganhadores e requisitos mínimos de desempenho. 

 

o Análise de documentos coletados: tal análise se mostra mais 

importante para permitir interpretar corretamente a correspondência 

entre os fatores de percepção de valor do cliente, obtidos através das 

entrevistas, e os indicadores de desempenho da organização em 

estudo. 
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1.21 Conclusões da pesquisa 

O objetivo desta pesquisa de estudo de caso é entender a relação entre os 

indicadores de desempenho de operações e a importância dos fatores de percepção 

de valor dos clientes na estratégia de operações. 

 

Conforme significado de coerência sendo “a recíproca aderência que as partes têm 

entre si, conformidade entre fatos ou ideias, nexo, conexão” (FERREIRA, 2010), 

pode-se verificar neste estudo de caso aplicado a Vitra que os indicadores de 

desempenho de operações conforme Tabela 5.10 possuem conexão e conformidade 

aos fatores de percepção de valor dos clientes levantados em entrevistas conforme 

questionário apresentado na Tabela 9.1. 

 

Entender como a estratégia de operações de uma organização muda com o tempo é 

entender como ele vê seus mercados, como ele vê o papel de seus recursos 

operacionais e, acima de tudo, como ele tentou alcançar a reconciliação entre os 

dois. Também ilustra como uma organização entende seus mercados e como seus 

recursos evoluem, muitas vezes reagindo a pressões externas e possibilidades 

internas. É claro que as minúcias dos milhares de decisões que constituem a 

mecânica do processo de reconciliação ao longo do tempo são a chave para 

entender como o equilíbrio entre mercados e recursos se movem. Idealmente, 

precisamos mapear o padrão e o fluxo de cada uma dessas decisões, mas essa 

seria uma tarefa imensa se nossa perspectiva histórica fosse mais longa do que 

alguns anos. Muitas vezes, porém, é a natureza dos produtos ou serviços de uma 

organização que se procura ver como o processo de reconciliação interna se 

resolveu. Produtos e serviços são, afinal, a manifestação externa do processo de 

reconciliação. Dentro de seu design, eles incorporam as características que a 

empresa espera que satisfaçam o mercado e, ao mesmo tempo, explorem suas 

capacidades de recursos. (SLACK e LEWIS, 2009, p. 61) 
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Tendo como base toda a coleta de dados, através das entrevistas, documentos 

coletados e análises, pode-se encontrar respostas para a pergunta: “Como 

Operações deve adequar sua estratégia de operações caso haja uma inadequação 

entre a percepção de valor dos clientes e os indicadores de desempenho da 

organização?”. A Tabela 7.1 mostra a influência dos indicadores de desempenho na 

toma de decisões em áreas de decisão da estratégia de operações como rede de 

suprimentos e capacidade, tais como citados nos anos de 2014 e 2015, que tiveram 

como foco os indicadores R1 (confiabilidade de entrega aos clientes), L1 (leadtime 

médio em dias ofertados ao cliente) e L2 (leadtime médio em dias da cadeia de 

suprimentos). 

 

Tabela 0.1 – Resultado da influência dos KPI’s na estratégia de operações 

 

Fonte: elaborador pelo autor (2018) 

 

Desta forma, pode-se verificar que os objetivos de desempenho podem ser 

claramente relacionados a alguns aspectos do posicionamento de mercado externo, 

e podem ser claramente conectados às decisões internas que são feitas sobre os 

recursos operacionais. Por isso, vale a pena examinar cada um dos objetivos de 

desempenho em termos de como eles afetam a posição de mercado fora dos 

recursos operacionais e operacionais dentro da operação.  



141 
 

A Tabela 7.1 identifica alguns desses efeitos. O interessante é que, como as 

consequências do excelente desempenho fora da operação são específicas e 

diretas, as consequências dentro da operação são mais interdependentes. Assim, 

por exemplo, um alto desempenho em termos de velocidade de entrega fora da 

operação proporciona benefícios claros aos clientes que valorizam tempos de 

entrega curtos para produtos ou tempos de fila para serviços, assim como avaliado 

de importância relativa para os fatores de percepção de valor do cliente V1 

(velocidade de adequação do prazo de entrega), V3 (velocidade do atendimento da 

data esperada) e V4 (velocidade da pontualidade de entrega) (ver Figura 6.9). Se 

uma operação competir na velocidade de entrega, ela precisará desenvolver o 

objetivo de velocidade dentro de suas operações. Internamente, o tempo de 

processamento rápido presumivelmente ajudará a conseguir tempos de entrega 

curtos para seus clientes externos, conforme mensruçao realizada pelos indicadores 

de desempenho L1 (Lead Time I factory-level (calendar days)) e L2 (Lead Time II 

supplier-level (calendar days)).  

 

No entanto, existem outros benefícios que podem advir de tempos de 

processamento rápidos dentro da operação. Materiais, informações ou clientes que 

se movem rapidamente por meio de uma operação podem significar menos filas, 

menores níveis de estoque ou menor necessidade de materiais, informações ou 

clientes a serem organizados e rastreados pelo processo. Tudo isso contribui para 

reduzir os custos de processamento em geral. Isso dá à estratégia de operações um 

de seus paradoxos mais intrigantes. Mesmo que um objetivo de desempenho tenha 

pouco valor externo em termos de ajudar a empresa a alcançar sua posição de 

mercado desejada, a operação ainda pode valorizar o alto desempenho nesse 

objetivo, devido aos benefícios internos que ela traz. 
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Figura 0.2 – Relação entre benefício competitivo e desempenho alcançado 

 

Fonte: (SLACK e LEWIS, 2009, p. 57) 

 

Uma maneira de determinar a importância relativa, ou pelo menos a natureza 

diferente, dos fatores competitivos é distinguir entre o que às vezes é chamado de 

fatores "ganhadores de ordem" e "qualificadores" conforme apresentado pela Figura 

7.2. Embora não seja uma ideia nova, é particularmente útil. Diferentes autores 

usam termos diferentes, de modo que os ganhadores de pedidos também podem ser 

chamados de fatores de vantagem competitiva, fatores críticos ou primários, fatores 

motivadores, fatores de aprimoramento e assim por diante. Às vezes, os 

qualificadores são classificados como fatores de higiene ou inibidores de falhas. 

Fatores vencedores de pedidos são coisas que contribuem direta e 

significativamente para a conquista de negócios. Eles são considerados pelos 

clientes como principais motivos para a compra do produto ou serviço. São, portanto, 

os aspectos mais importantes do modo como uma empresa define sua posição 

competitiva. Aumentar o desempenho em um fator vencedor de pedidos resultará 

em mais negócios ou aumentará as chances de conquistar mais negócios.  

 

É claro que alguns fatores que ganham pedidos são mais importantes que outros. 

Na figura 7.2, a inclinação da linha indica quão sensível é o benefício competitivo 

com relação ao desempenho alcançado por uma operação no fator. Fatores de 

qualificação podem não ser os principais determinantes competitivos do sucesso, 
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mas são importantes de outra maneira. São esses aspectos da competitividade onde 

o desempenho da operação tem que estar acima de um determinado nível apenas 

para ser considerado pelo cliente. Abaixo desse nível de qualificação "qualificado", a 

empresa provavelmente nem será considerada por muitos clientes. Acima do nível 

de "qualificação", isso será considerado, mas principalmente em termos de seu 

desempenho nos fatores vencedores do pedido. Qualquer melhoria adicional nos 

fatores de qualificação acima do nível de qualificação é improvável de ganhar muito 

benefício competitivo. 

 

Desta forma, realizar o levantamento das percepções de valor do cliente de forma a 

a compreender e analisar quais são os fatores que podem ser classificados como 

fatores qualificadores e ganhadores de pedidos. A percepção de valor do cliente é 

definida como uma preferência percebida pelo cliente e uma avaliação dos atributos 

do produto, desempenho de atributos e consequências decorrentes do uso que 

facilita (ou bloqueia) o alcance dos objetivos e propósitos do cliente. (WOODRUFF e 

GARDIAL, 1996). 

 

Conforme levantado por este estudo de caso, os fatores de percepção de valor do 

cliente classificados como ganhadores de pedidos são: R2 (confiabilidade do prazo 

de entrega), Q1 (design do produto) e F2 (flexibilidade do prazo de entrega). Os 

fatores de percepção de valor do cliente classificados como qualificadores de 

pedidos são: V1 (velocidade de adequação do prazo de entrega), V3 (velocidade do 

atendimento da data esperada), V4 (velocidade da pontualidade de entrega) e R3 

(confiabilidade da durabilidade do produto). Vale ressaltar que através da análise 

fatorial exploratória e análise de agrupamento, os fatores C2 (preço adequado a 

compra) e F4 (flexibilidade a negociação preço de venda) foram relacionados 

mesmo que apresentam baixa importância. Tais fatores podem ser classificados 

como fatores qualificadores de baixo nível. 

 

Isso leva a um debate interessante para qualquer organização. Quão sustentáveis 

são os vencedores de pedidos e os prazeres dos quais sua empresa depende? A 

Figura 7.3 ilustra uma matriz que permitirá esse tipo de análise. Para qualquer 

produto ou serviço específico, é importante primeiro entender quais fatores 

competitivos são os vencedores de pedidos, quais são os qualificadores e quais (se 
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houver) são os encantos. Mas como encantos e vencedores de pedidos podem se 

deteriorar ao longo do tempo, no futuro, o que poderá acontecer é que alguns (se 

não todos) encantos se tornarão vencedores de pedidos e alguns (se não todos) 

vencedores de pedidos se tornarão qualificadores. Há uma tendência geral para 

baixo, conforme mostrado pelas setas na Figura 7.3, à medida que os concorrentes 

alcançam ou excedem o nível de desempenho. Normalmente, a célula na matriz que 

é mais problemática é aquela marcada como "encantos de amanhã". Isso leva à 

pergunta "O que a organização está fazendo hoje para desenvolver as coisas que 

irão encantar seus clientes amanhã?". 

 

Desta forma, torna-se importante verificar se os indicadores de desempenho de 

operações estão adequados as percepções de valor do cliente pois isto suportará 

decisões na formatação da estratégia de operações da organizações, influenciando 

decisões em suas capacidades , formação da cadeia de suprimentos, utilização de 

tecnologias de processos, e como a organização se organiza e se desenvolve ao 

longo do tempo. 

 

Figura 0.3 – Evolução dos benefícios competitivos e desempenho 

 

Fonte: (SLACK e LEWIS, 2009, p. 58) 

 



145 
 

1.22 Recomendações para estudos futuros 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar e analisar a coerência entre os 

indicadores de desempenho de operações e os fatores de percepção de valor de 

cliente referente ao mercado B2B (business-to-business) aplicado a um estudo de 

caso a Vitra. Deve-se reconhecer a limitação do método de caso, que não permite a 

generalização dos resultados obtidos para os demais elementos do universo 

pesquisado; haja vista que os casos não se caracterizam em unidades amostrais e 

não se destinam a enumerar a frequência com que um fenômeno ocorre. (YIN, 2001) 

Com relação ao levantamento de percepção de valor ao cliente, pode-se aplicar 

alguns pontos com relação a valores sociais e valores ambientais de forma a 

incorporá-los no formulário de entrevista junto aos informantes dos clientes e desta 

forma designar um novo objetivo de desempenho que se possa mensurar dentro da 

organização. 

 

Como esta pesquisa limitou-se a análise da percepção de valor do cliente pela 

segmentação e posicionamento no mercado B2B, outra proposta que surge no 

campo de estratégia de operações é a inclusão de dados dos concorrentes para que 

mais informações sejam analisadas para a tomada de decisão estratégica em 

operações, conforme Figura 7.4. 

 

Figura 0.4 – Interação entre requisitos do mercado e capacidades de operações 

 

Fonte: (SLACK e LEWIS, 2009) 
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Outra recomendação é a avaliação temporal dos fatores ganhadores e 

qualificadores de pedidos e suas variações ao longo do tempo. Tal avaliação 

auxiliará operações no entendimento do comportamento dos clientes, obtendo dados 

significativos para avaliar como as decisões foram tomadas ao longo do tempo e 

como tais análises podem contribuir para tomada de decisões futuras. 

 

1.23 Considerações finais 

A noção de que a estratégia competitiva é formulada no topo da empresa, mas 

executada de baixo para cima, amplifica a necessidade de alinhar a estratégia de 

operações com a estratégia competitiva. Enquanto a visão, o planejamento e as 

diretrizes fluem da liderança sênior, os indivíduos de todos os níveis da empresa 

devem atuar em conjunto para garantir que os objetivos de alto nível sejam 

alcançados. O alinhamento entre estratégias competitivas e de operações é, 

portanto, vital para a execução efetiva dos planos estratégicos e o aprimoramento do 

desempenho dos negócios. A Figura 7.5 mostra o alinhamento estratégico dos 

indicadores de desempenho ao longo dos níveis da organização. 

 

Figura 0.5 – Alinhamento das metas e métricas estratégicas 

 

Fonte: (SLACK e LEWIS, 2009) 
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A competitividade futura de operações em situações de negócios dinâmicas e 

complexas depende de estratégias inovadoras. As recessões econômicas, que 

afetam as empresas independentemente da localização, o aumento da concorrência 

e as mudanças nas expectativas dos clientes contribuem para as rupturas que 

exigem que as empresas sejam resilientes. Desta forma, as organizações 

necessitam que suas prioridades estratégicas, conforme apresentado pela Figura 

7.6, sejam efetivas na definição e na condução de uma agenda estratégica 

compartilhada. 

 

Figura 0.6 – Alinhamento das prioridades estratégicas 

 

Fonte: (SULL, TURCONI, et al., 2018) 

 

Esta pesquisa permite contribuições a academia de forma a relacionar os 

referenciais teóricos encontrados em periódicos, livros e artigos, sobre estratégia, 

estratégia de operações, percepção de valor do cliente e sistema de medição de 

desempenho, e sua aplicabilidade na vivência prática dentro de uma organização. 

Em razão da aplicação de estudo de caso único, aplicado a Vitra do Brasil, sugere-

se a aplicação de estudo de caso múltiplos em organizações que haja a 

possibilidade de obtenção de dados de diferentes unidades de negócios de uma 

mesma organização. 
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Esta pesquisa permite contribuições às empresas através de um estudo de caso 

único a luz de referenciais teóricos. É contínua e constante a necessidade de 

interação entre a academia e as organizações para que ambas possam desenvolver-

se. No caso desta pesquisa, verifica-se a importância da adoção do sistema de 

medição de desempenho através dos indicadores de desempenhos e de uma 

abordagem de estratégia de operações. A aplicação de coleta de dados para 

mensuração e analise constantemente da percepção de valor do cliente mostrou-se 

importante e necessário, pois tem impacto direto nas decisões estratégicas de 

operações. 

 

Desta forma, a aplicação de modelos dos campos de estudo em estratégia de 

operações e percepção de valor do cliente, e evidentemente, suas interações, auxilia 

no desenvolvimento da competitividade operacional, de forma a ressaltar os 

seguintes pontos: 

 

i. Observação e avaliação da excelência da estratégia operacional e liderança 

transformacional para apoiar os processos de tomada de decisão 

 

ii. Análise de cenários e métodos de negócios para identificar fatores de 

sucesso de novos conceitos de negócios com tomada de decisões dinâmicas 

para otimizar a alocação de recursos e integrando estratégia de produção 

com liderança e nível de tecnologia para avaliar e comparar competitividade 

operacional em áreas de negócio intensivas em tecnologia e conhecimento. 

 

iii. Métodos e ferramentas para identificar os fatores de sucesso no 

desenvolvimento da competitividade operacional em situações de negócios 

turbulentas de forma sustentável em comparação com os mais altos padrões, 

o que pode incluir sucesso situacional ou a longo prazo em lidar com a crise 

econômica global e emergente. 
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APÊNDICE A 
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Tabela 0.1 – Formulário de entrevista aplicada junto aos informantes dos clientes do mercado business-to-business (B2B) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 
 

Variáveis de desempenho requerido (Q1 a R4) e escala de importância de 1 a 5 determinados conforme levantamento dos fatores 

de percepção do cliente através de pesquisa bibliográfica em Handbook of metrics for research in operations mana gement:  

multi-item measurement scales and objective items (ROTH, SCHROEDER, et al., 2008) (verificar Figuras 3.3 e 3.4). 


