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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo tem como objetivo, identificar os elementos de valor que as 

empresas adquirentes e fornecedoras de válvulas industriais entendem como 

importantes nas suas transações comerciais num cenário de elevada rivalidade entre os 

concorrentes atuantes no setor de óleo e gás no Brasil. O estudo permite comparar a 

configuração dos elementos de valor considerados importantes pelos compradores com 

os entregues pelos fabricantes de válvulas, identificando as convergências, divergências 

e lacunas nas respectivas percepções, de forma que possa ser eventualmente usado 

como insumo para desenvolvimento do planejamento estratégico dos fornecedores e 

uma ferramenta para análise dos competidores por parte dos adquirentes. 

Metodologia – A pesquisa é baseada no artigo escrito por Almquist (2018), sendo 

adaptada para a realidade brasileira em relação às empresas fornecedoras de válvulas 

para o setor de óleo e gás no Brasil. O presente trabalho usa metodologia mista de 

pesquisa, com entrevistas semiestruturadas junto aos executivos do setor (fabricantes de 

válvulas industriais) e uma survey, junto aos consumidores de válvulas. 

Resultados – O estudo constatou que há um descolamento entre os elementos de valor 

mais importantes para os compradores e os elementos de valor que são percebidos como 

entregues pelos fabricantes. Cerca de 42% do esforço dos fornecedores são colocados 

em elementos de valor que não estão entre as 12 prioridades pelo ponto de vista dos 

clientes. 

Delimitações – O estudo foi conduzido junto às empresas brasileiras e estrangeiras com 

atividades comerciais no Brasil, de capital aberto ou fechado, fornecedoras de válvulas 

de controle para aplicações críticas em sistemas automáticos para automação em dutos a 

serem comercializadas para as empresas produtoras de óleo e gás, como as IOC 

(International Oil Companies) ou NOC (National Oil Companies), e as empresas 

EPCistas ( Engineering Procurement and Construction )  atuantes em grandes projetos 

para estas operadoras de produção de petróleo e gás. As entrevistas qualitativas foram 

realizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo com os fabricantes de válvulas. 

Também foi utilizada uma survey em diversos estados do Brasil com gestores atuantes 

no setor de óleo e gás e responsáveis por compra, manutenção ou especificação de 

válvulas.  

Aplicabilidade do trabalho – Num mercado cada vez mais competitivo, onde a 

comoditização das válvulas e a pressão de novos entrantes estrangeiros forçam as 
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empresas sediadas no Brasil a desenvolverem estratégias cada vez mais bem 

estruturadas, ter a informação sobre quais os elementos de valor que os consumidores 

de válvulas consideram mais importantes, poderá ser uma informação das mais 

relevantes no desenho da estratégia e ser considerado um fator crítico para se obter o 

sucesso das empresas fornecedoras. 

Contribuições para a sociedade - Conhecendo quais os elementos de valor são os mais 

representativos para tomada de decisão de compra das empresas produtoras de óleo e 

gás, estabelece-se uma base de referência para o desenvolvimento de estratégias pelos 

fornecedores de válvulas, possibilitando uma maior competitividade e com potencial 

geração de riqueza e empregos no Brasil.  

Originalidade – A pesquisa traz uma abordagem local usando como base a pesquisa 

global realizada por Almquist (2018), na qual os 40 elementos de valor numa relação 

B2B foram levantados através de uma pesquisa com mais de 1.700 entrevistados pelo 

mundo.  A originalidade deste projeto de pesquisa advém da adequação desta pesquisa 

ao mercado brasileiro de válvulas industriais para o setor de óleo e gás. Um setor que 

geralmente não usa este tipo de abordagem e muitas vezes baseiam suas estratégias em 

custos somente. 

 

Palavras-chave – válvulas, estratégia, valor, negócios, vantagem competitiva, óleo e 

gás, Brasil 

 

Categoria - Dissertação de mestrado 
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ABSTRACT 

 

Objective – The purpose of this study is to identify the elements of value that 

consumers and suppliers of industrial valves understand as important on their 

commercial transactions in a scenario of high rivalry between the competitors operating 

in the Brazilian oil and gas sector. The study allows to compare the elements of value 

configuration  considered important by the consumers with the delivered by the valve 

manufacturers, identifying the convergences, divergences and gaps on their respective 

perceptions, in way to serve as base for the suppliers strategic planning development 

and as a tool  for competitors analysis by the byers side. 

Methodology – The research project is based on the article written by Almquist (2018), 

being adapted to the Brazilian reality in relation to companies that supply valves for the 

oil and gas sector in Brazil. This paper uses the mixed research methodology, with 

semi-structured interviews with executives (industrial valve manufacturer) and a survey 

interviews with valve consumers. 

Findings – The study demonstrated there is a gap between the elements of value 

considered as the most important for the clients and the elements of value perceived as 

delivered by the suppliers. Approximately 42% of the supplier’s efforts are dedicated to 

deliver elements of value that aren’t on the top 12 priorities from client’s point of view.   

Limitations – The study was conducted with Brazilian and foreign companies based in 

Brazil, with public or private capital, which supply control valves for critical 

applications in pipeline automation systems with pressure rate 900 PSI class, for 

international oil companies (IOC) or national oil companies (NOC) and EPC 

(Engineering Procurement and Construction) companies, acting in major projects for 

these oil and gas production operators. The qualitative interviews were conducted in the 

states of Rio de Janeiro and São Paulo with the valve manufacturers. The survey 

research was performed with people, responsible for purchasing, maintenance or 

specification of the industrial valves, from various states of Brazil, especially those 

working in the oil and gas sector. 

Practical implications  – In an increasingly competitive market, where valve 

commoditization and pressure from foreign new entrants forces Brazilian-based 

companies to develop increasingly well-structured strategies, obtain information about 

which elements of value (or key attributes) drive the valve consumers, it may be one of 
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the most relevant information in the strategy design and also can be considered as a 

critical factor for the success of the supplier companies. 

Social implications - Knowing which elements of value are the most important for 

purchasing decision of oil and gas companies, the valve suppliers have a reference base 

to development their strategies, improving competitiveness and potential generation of 

wealth and jobs in Brazil. 

Originality – The research brings a local approach based on a global survey by 

Almquist (2018), where the 40 value elements in a B2B relationship were surveyed 

through over 1,700 respondents worldwide. The originality of this research project is 

the adequacy of this research to the Brazilian market context of industrial valves for the 

oil and gas sector. An industry that generally does not use this approach and often bases 

its strategies on costs only. 

 

Key words – valves, strategy, value, business, competitive advantage, oil and gas, 

Brazil 

 

Category - Master Dissertation 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo tem o objetivo de identificar os elementos de valor que as empresas 

adquirentes e fornecedoras de válvulas industriais entendem como importantes nas suas 

transações comerciais. Num cenário de elevada rivalidade entre os concorrentes 

atuantes no setor de óleo e gás no Brasil, comparar-se a configuração dos elementos de 

valor considerados importantes pelos compradores com os entregues pelos fabricantes 

de válvulas, identificar-se as convergências, divergências e lacunas nas respectivas 

percepções, podem servir de base para desenvolvimento do planejamento estratégico 

dos fornecedores, bem como uma eventual ferramenta de análise comparativa entre 

competidores por parte dos clientes. 

Entendendo-se sobre esta diferença entre percepções sobre os elementos de 

valor, os executivos poderão rever a estratégia comercial das empresas fabricantes de 

válvulas, podendo gerar resultados melhores em vendas. Por mais que a relação 

comercial entre empresas (B2B) possua uma dinâmica diferente de quando a relação é 

entre empresas e consumidor final (B2C), quando clientes avaliam um produto ou 

serviço, comparam o valor percebido (valor de uso) com o preço apresentado pelo 

vendedor. À medida em que os produtos e serviços têm se tornado cada vez mais 

“comoditizados”, as percepções pessoais e, mais profundamente, subjetivas dos clientes, 

passam a ser fundamentais para que as empresas que procuram ter diferenciais 

competitivos, consigam efetivamente concretizar suas vendas e garantir a 

sustentabilidade dos negócios.  

Esta dissertação de mestrado é baseada no artigo escrito por Almquist (2018), 

sendo adaptada para a realidade brasileira em relação às empresas fornecedoras de 

válvulas para o setor de óleo e gás no Brasil. O presente trabalho usa método misto de 

pesquisa, com entrevistas qualitativas junto aos executivos do setor (fabricante de 

válvulas industriais), acrescido de um survey promovido junto a gestores da área de 

compras, engenharia ou manutenção das empresas consumidoras de válvulas. 

O Brasil é um dos mais importantes atores no mercado global de energia. 

Segundo o BP’s Statistical Review of World Energy 2019, o Brasil representa 2,1% do 

consumo global de energia primária e foi o décimo maior produtor de petróleo do 

mundo em 2018, sendo o 7º maior país em termos de consumo de petróleo. Nos últimos 

5 anos, a produção de petróleo no Brasil cresceu aproximadamente 600K bpd ( barris 

por dia ) , destacando o enorme potencial do setor de óleo e gás no Brasil. Um estudo de 
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mercado divulgado pela Future Market Insights sobre o mercado de válvulas para o 

setor de óleo e gás relata que este mercado está avaliado em mais de US $ 11 bilhões até 

o final do ano de 2019. Ainda segundo o instituto, o mercado de válvulas para o setor de 

petróleo e gás deverá crescer cerca de 3% ao ano durante o período de 2019 a 2029 e 

atingir um valor de quase US $ 16 bilhões até o final deste período. Em termos de 

consumo de válvulas pelo setor de óleo e gás no Brasil, considerando somente a 

Petrobras, o seu relatório de análise setorial indica que entre 2007 e 2014, consumiu-se 

948 mil válvulas e investiu cerca de 2 bilhões de reais no período. A previsão até 2027 é 

de consumir mais de 1.600.000 válvulas (de diversos diâmetros e modelos).  

Este trabalho está dividido em cinco partes, sendo: a importância deste estudo 

para o mercado, a survey com os adquirentes de válvulas, a pesquisa qualitativa com os 

fabricantes de válvulas, a análise e cruzamento das duas bases de dados das respostas e 

a conclusão com os comentários finais. 

A revisão bibliográfica traz o embasamento teórico do conceito de valor, sendo a 

primeira teoria sobre as escalas de valores de Rokeach e Schwartz, passando pela teoria 

de valor econômico com Michael Porter, valor como cocriação através da lógica do 

serviço dominante de Vargo & Lusch e valor de uso, com o Philip Kotler, onde a 

entrega de elementos de valor aos clientes visa obter vantagens competitivas 

sustentáveis. 

 

2 PROBLEMA 

  

Numa análise do processo de compra e venda entre empresas (B2B), em síntese, 

estamos observando o contato entre duas empresas, através de seus representantes, que 

possuem dimensões diferentes de percepção de valor das ofertas, mesmo para produtos 

com especificações técnicas e funcionais bastante similares. Tais atributos, ou 

elementos de valor, que são investigados neste trabalho, tornam-se fundamentais na 

comparação entre as diversas opções de produtos e impactam na decisão final para 

fechamento do negócio a favor de uma determinada empresa. 

Num mercado de elevada rivalidade entre os competidores, neste caso, os 

fornecedores de válvulas para empresas do setor de óleo e gás, e onde há um claro 

movimento de comoditização dos produtos devido ao crescente número de novos 

entrantes da China, entender como os elementos de valor destacados neste trabalho 
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impactam a decisão de compra dos clientes, se torna vital para a sustentabilidade da 

empresa e podem impactar na readequação das estratégias comerciais. 

A pesquisa investiga sobre a capacidade de uma empresa fornecedora de 

válvulas industriais em configurar uma proposta de valor com elementos que se 

estendam além dos atributos funcionais do produto (p. ex. conferir status ao comprador 

ou de reduzir sua ansiedade), a partir de um total de 40 elementos de valor, 

desempenhando um papel relevante na tomada de decisão a favor de um ou outro 

fornecedor. Torna-se, então, fundamental para o sucesso dos negócios, interpretar quais 

são os fatores racionais e emocionais que influenciam as decisões de compras entre 

empresas e adaptar adequadamente a proposta de valor para evitar-se a armadilha da 

comoditização de produtos e serviços ofertados às empresas atuantes na cadeia 

produtiva de óleo e gás no Brasil.   

Este trabalho identifica através de pesquisa utilizando o método survey, quais os 

elementos de valor mais importantes para os compradores e, através de pesquisa 

qualitativa com os fabricantes das válvulas, identifica quais os elementos estão sendo 

percebidos como os mais importantes que estão sendo entregues por eles a estes 

compradores. Como resultado da comparação entre as duas visões, esta pesquisa 

procurou identificar as semelhanças e diferenças entre os elementos de valor 

considerados importantes e desejados pelos clientes e os elementos de valor entregues 

pelos fabricantes de válvulas, os quais poderiam ser usados para promover uma 

adequação nas suas respectivas estratégias comerciais, visando reduzir estas lacunas e 

eventualmente gerar mais negócios.  

 

3 OBJETIVO 

  

O objetivo é que este trabalho contribua para que os fornecedores de válvulas 

para as empresas atuantes na cadeia de valor do setor de petróleo e gás, identifiquem 

quais os elementos de valor estão sendo demandados e entregues aos seus respectivos 

clientes e que possam aplicar estes resultados através de ajustes em seus planejamentos 

estratégicos, objetivando gerar mais negócios.   

Entendendo como a entrega dos elementos de valor contribui para a melhoria do 

desempenho comercial, as empresas fornecedoras poderão usar estas informações para 

dimensionar e direcionar suas equipes, desenvolvendo estratégias que visam estabelecer 

vantagens competitivas sustentáveis, e, pelo lado dos consumidores, estes compradores 
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poderão analisar quais os fornecedores estão melhor preparados para atendê-los em suas 

expectativas e necessidades.  

Determinando quais os elementos de valor são os mais representativos para 

decisão de compra das empresas produtoras de óleo e gás, teremos uma base de 

referência para desenvolvimento de macro estratégias para os o setor, possibilitando que 

entidades de classe como a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos) por exemplo, tenha à sua disposição dados e informações que ajudem no 

direcionamento de pontos a serem trabalhados por fornecedores locais, resultando em 

maior competitividade da cadeia de fornecedores e com consequente geração de riqueza 

e empregos no Brasil.  

Para viabilizar este projeto de pesquisa, escolhemos uma categoria específica de 

válvulas a ser estudada e devidamente comparada. As entrevistas serão realizadas com 

executivos de empresas fabricantes de válvulas de controle, nacionais ou estrangeiros, 

aplicadas em dutos de líquidos ou gases, com classe de pressão igual ou superior a 900 

PSI, com atuadores pneumáticos, eletro-hidráulicos ou elétricos, sendo aplicadas em 

ativos onshore ou offshore. 

A base de atributos usada neste trabalho é a mesma que Almquist (2018) definiu 

em seu artigo, que foi baseada em pesquisas qualitativas e quantitativas com 

consumidores industriais, na qual validaram 40 principais atributos fundamentais, 

denominados como elementos de valor, e considerados como os mais relevantes pelos 

compradores em empresas industriais. 

Desta forma, as principais questões desta pesquisa podem ser traduzidas como: 

Quais os elementos de valor que os compradores e fornecedores de válvulas 

identificam como os mais significativos? 

Qual a relação entre a configuração de elementos de valor entregues pelos 

fornecedores de válvulas aos compradores das empresas atuantes no segmento de óleo e 

gás no Brasil e o seu respectivo descolamento dos anseios dos clientes? 

Quais são as principais convergências e divergências nas percepções de valor 

entre os fabricantes e os clientes? 
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4 PREMISSA 

  

O pressuposto é de que haja um descolamento entre os elementos de valor que 

os clientes esperam receber e os elementos de valor que estão sendo efetivamente 

entregues. Pressupõe-se de que um conjunto de elementos de valor entregue pelos 

fornecedores traz mais vantagens competitivas e sustentabilidade a seus negócios do 

que outros, resultando em um número maior de contratos comerciais. 

Naturalmente, seria irrealista pensar que uma empresa fornecedora entregaria 

vários dos 40 elementos de valor identificados por Almquist (2018) simultaneamente, 

mas a identificação dos valores mais importantes que estão sendo entregues pelos 

fornecedores de equipamentos, ajudará as empresas a identificar pontos a serem 

melhorados em suas estratégias, colaborando para manter a sustentabilidade de seus 

negócios. As empresas fornecedoras devem, então, atuar proativamente para preparar 

suas estruturas organizacionais de forma a entregarem o conjunto de elementos de valor 

que geram às empresas compradoras. 

 

5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

  

O estudo conduzido neste projeto se deu junto às empresas brasileiras ou 

estrangeiras com atividades comerciais no Brasil, de capital aberto ou fechado, 

fornecedoras de válvulas de controle para aplicações críticas em sistemas automáticos 

para automação em dutos com classe de pressão igual ou superior a 900 PSI (Pounds 

Square Inch) a serem comercializadas para as empresas produtoras de óleo e gás (IOC 

ou NOC) e empresas EPCistas (Engineering Procurement and Construction)  atuantes 

em grandes projetos para estas operadoras de produção de petróleo e gás.  

Pela relevância do Estado do Rio de Janeiro no setor de óleo e gás, as entrevistas 

serão realizadas junto aos representantes destas empresas fornecedoras em seus 

escritórios regionais ou, quando não houver, em suas matrizes em São Paulo. Como a 

maioria das empresas fornecedoras de equipamentos para este segmento de mercado 

estão situadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e igualmente, as principais 

operações de produção das empresas compradoras também estão localizadas nestes 

Estados, entendemos que a representatividade da pesquisa possa ser extrapolada para 

todo o Brasil. 
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O estudo visa identificar quais são as configurações de elementos de valor 

convergentes e divergentes na relação comercial entre fornecedor e comprador de 

válvulas industriais e não considera outras variáveis que interferem na estruturação das 

atividades das empresas como por exemplo, o nível de modernização da planta 

industrial, qualidade da mão de obra ou aspectos micro e macro econômicos que 

interferem na vida das organizações.  Com estas respostas, identificamos os elementos 

de valor mais importantes e os relacionamos para que tenhamos uma resposta sobre 

quais os elementos que as empresas devem focar sua atenção para terem mais 

competitividade num cenário de alta rivalidade entre os competidores e constante 

surgimento de novos entrantes.  

Face ao tempo para realização desta pesquisa de mestrado profissional, seria 

inviável refazer todo trabalho com os consumidores e compradores das empresas 

atuantes na cadeia de óleo e gás no Brasil para criar uma nova pirâmide de elementos de 

valor específica para o setor de óleo e gás no Brasil, desta forma, os elementos de valor 

destacados na pesquisa de Almquist (2018), representados através da pirâmide de 

elementos de valor (figura 04), são usados como base para análise do espectro de 

valores percebidos pelos compradores e/ou usuários destas válvulas dentro das IOCs, 

NOCs ou EPCistas, bem como para os valores entregues pelas empresas fornecedoras 

entrevistadas. 

Destaca-se que, numa relação B2B, profissionais que ocupam diferentes 

posições na empresa, inclusive com diferenças hierárquicas e de poder na organização, 

possuem percepções de valor distintas. A pesquisa foi realizada com profissionais de 

diversos níveis hierárquicos dentro das empresas compradoras de válvulas visando que 

o mix de respostas fosse representativo de um perfil médio entre os clientes. 

 

6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

  O setor de óleo e gás é bastante representativo para a economia brasileira. 

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo), o Brasil é o décimo maior produtor 

mundial de petróleo, e o maior da América Latina, com 311 Blocos exploratórios, 443 

campos de produção e 95 grupos econômicos. O país é o terceiro maior consumidor de 

combustíveis e o sétimo maior consumidor mundial de derivados. O setor representa 

13% do PIB Industrial (ANP, janeiro 2018), 50% da oferta interna de energia e R$ 295 

bilhões em participações governamentais. 
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Segundo a ABIMAQ (Associação Brasileira da Industria de Máquinas e 

Equipamentos), o Brasil continuará a receber investimentos de aproximadamente         

R$ 100 bilhões nos próximos anos e o principal desafio é reter parte desta riqueza no 

Brasil, usando estes recursos para agregar valor em pesquisas, desenvolvimento de 

novas tecnologias, inovação e geração de emprego.  

As empresas produtoras de petróleo e gás são, em sua maioria, empresas globais 

que possuem departamentos de compras bem estruturados em diversos países. No 

Brasil, efetuam compras locais e são atendidas por empresas fornecedoras de 

equipamentos brasileiras ou de origem estrangeira, com ou sem representante local. 

Independentemente da origem da empresa fornecedora, estas apresentam alguns 

elementos de valor para as empresas produtoras de petróleo e EPCistas. Num cenário 

em que a tendência é de se reduzir as exigências de conteúdo local para os projetos de 

novas plataformas de exploração de petróleo, cada vez mais, passa a ser relevante as 

empresas estarem preparadas para competirem contra empresas de diversos países. 

Conseguindo expor para as empresas fornecedoras de equipamentos, quais são 

os elementos de valor prioritários para aumentarem sua competitividade, este trabalho 

estará contribuído para geração de riqueza no Brasil, seja criando ou mantendo 

empregos, ou aumentando o volume de negócios localmente.  

A relevância deste estudo está no fato de que, em um mercado em franca 

comoditização e elevada competição por preço, as empresas fornecedoras poderão 

identificar quais os elementos de valor mais importantes pelo ponto de vista dos 

compradores de empresas IOCs, NOCs e EPCistas, e dimensionarem suas respectivas 

estratégias para entregar estes elementos de valor identificados nesta pesquisa, 

conseguindo diferenciar-se e, com isso, podendo ter um eventual melhor desempenho 

comercial. Sabemos que não se trata da única variável que determina o sucesso ou 

fracasso de uma empresa, mas conseguir atender aos clientes de forma adequada e 

conseguir vender seus produtos, é o primeiro passo para a garantia de perpetuidade da 

empresa. 

 

7 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção analisa as principais contribuições teóricas sobre a noção de valor que 

usamos como base esta pesquisa. 
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O referencial teórico segue um sequenciamento de bases conceituais onde inicia-

se pela análise do conceito de valor em termos gerais e em seguida traz-se o 

embasamento para análise das dimensões que interferem na tomada de decisão, seja 

através da escala dos valores pessoais, através dos estudos de Rokeach e Schwartz, 

através do valor pela dimensão econômica, com os estudos de Michael Porter, através 

do valor gerado pela cocriação com os conceitos da lógica do serviço dominante de 

Vargo & Lusch e também através dos conceitos de valor de uso, com os estudos de 

Philip Kotler e sua utilização nas relações de consumo e marketing. 

 

7.1 Valor: O conceito 

 

Muito tem-se estudado sobre o termo “valor” nos últimos anos, seja através de 

discussões políticas, religiosas, filosóficas ou econômicas, além de uma atenção 

especial nas áreas de gestão e comportamento ou cultura organizacional. O estudo sobre 

valor, antes restrito ao âmbito da filosofia (denominado axiologia, iniciando a ser 

estudado na primeira metade do século XIX, na escola neokantiana da Alemanha), 

saltou para a área de pesquisa científica e, face à sua importância na área de negócios, 

naturalmente passou a chamar atenção das grandes corporações, empresas de 

consultoria e escolas de negócios no mundo todo. (TEIXEIRA, 2008)  

Tradicionalmente, o conceito de valor como definido pelo marketing, emergiu 

da área econômica e sua base industrial de análise entre dois fatores relacionados, o 

custo e o benefício (VARGO, LUSCH, 2019).  

O consumidor escolhe entre diferentes prestadores de serviços, considerando 

qual lhe parece proporcionar mais valor. Valor, para os profissionais de marketing, é 

expresso como o resultado da relação entre a somatória dos benefícios tangíveis e 

intangíveis proporcionados pelo produto ou serviço e a somatória dos custos financeiros 

e emocionais envolvidos na aquisição destes. (KOTLER,2013) 

Os conceitos de valor têm sido amplamente pesquisados em diversos países e 

por cientistas das mais diversas áreas do conhecimento. A tabela 01 traz um quadro 

resumo dos principais estudos realizados até o momento, indicando o autor, sua 

definição de valor, a área do conhecimento e o conceito-chave de valor aplicado a cada 

estudo realizado, sendo, portanto, um indicativo de que o constructo “valor” tem sido 

amplamente pesquisado face à sua importância na sociedade e nos negócios. Este 

projeto de pesquisa considera os conceitos de valor utilizados em geração de negócios 
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entre empresas (B2B), onde seguiu-se os principais pilares da tomada de decisão: 

valores pessoais, valor econômico, valor de cocriação e valor em uso. 
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 Tabela 1 – Principais estudos conceituais sobre valor (Vargo & Lusch, The 

Handbook of Service Dominant Logic, Ed. Sage, p. 65-67) 

  

Estes diversos estudos listados na tabela 01, apresentaram visões sobre valor 

seguindo aplicações específicas em uma determinada área do conhecimento. Para esta 

pesquisa, usa-se como principal referência, os estudos de Michael Porter (valor 
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econômico), Vargo & Lusch (valor de cocriação) e Philip Kotler (valor em uso) por 

trazerem análises num ambiente industrial e nas relações de consumo e escolha, sendo, 

portanto, mais alinhados com o objetivo deste trabalho.  

Importante ainda, destacar dois referenciais que, embora não estejam listados na 

tabela 01, são igualmente importantes para contextualização do constructo valor neste 

trabalho. Rokeach (1973) e Schwartz (1996) desenvolveram suas pesquisas onde  

classificam os valores pessoais de forma a serem mensurados e contextualizados dentro 

de uma determinada cultura, sendo, portanto, um referencial teórico importante para 

este trabalho, na medida que a RVS ( Rokeach Value Survey ) e a SVS ( Schwartz Value 

Survey ) trazem uma visão sobre a dimensão cultural dos valores que impactam na 

tomada de decisão de compra. Isso nos trás a uma reflexão sobre a relação entre os 

elementos de valor que usamos nesta pesquisa e o contexto cultural do país onde a 

pesquisa está sendo feita.  

Eventualmente o resultado desta pesquisa poderia ser diferente se fosse realizada 

num país com diferentes dimensões culturais, mas este assunto fica para um outro 

trabalho, já que o foco desta pesquisa é restrito ao mercado brasileiro e os clientes serem 

majoritariamente brasileiros como indivíduos. Entretanto, no âmbito da cultura 

organizacional, caberia um estudo mais aprofundado na medida que muitas empresas de 

origem estrangeira estão vindo atuar no Brasil face ao programa de desinvestimento da 

Petrobras e novos leilões da ANP.  

O referencial teórico para sustentação deste trabalho relaciona as escalas de 

valor de Rokeach e de Schwartz, os conceitos de Michael Porter, com sua visão de valor 

econômico num contexto de rivalidade entre indústrias, Vargo & Lusch, com a lógica 

do serviço dominante gerando valor através de cocriação e Philip Kotler, com a visão de 

marketing através do valor em uso. Estas teorias contribuem para o entendimento da 

pirâmide de elementos de valor de Almiquist e reforçam a relevância deste trabalho. 

 

7.2 Rokeach Value Survey (RVS) e Schwartz Value Survey (SVS) 

 

A psicologia social tem demonstrado um interesse particular em pesquisa 

científica sobre a questão do valor e tem produzido diversos estudos relevantes. Na área 

de gestão, pesquisas têm sido destacadas nas áreas de relacionamento no ambiente de 

trabalho, comportamento organizacional, negócios, governança corporativa entre outras 

áreas que impactam vários stakeholders. Segundo Münsterberg (2011), o ser humano 
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experimenta o mundo como uma realidade dividida em experiências subjetivas e 

objetivas dialeticamente conectadas. Nossa experiência de mundo é uma construção do 

sujeito a partir de uma autotranscendência em que o mesmo se vê como um dos pólos 

da relação sujeito-objeto. Importante destacar que a teoria de valor estuda o indivíduo, 

no caso deste trabalho, o sujeito que tomará a decisão de compra baseada nos valores 

percebidos, enquanto os estudos de valor em culturas, estudam as sociedades. Desta 

forma, os valores citados neste projeto de pesquisa, não são os valores culturais de uma 

nação ou sociedade, mas sim, os valores no âmbito do indivíduo tomador de decisão 

numa organização empresarial.  

Rokeach e Schwartz são dois pesquisadores expoentes neste assunto, que trazem 

uma visão aprofundada dos conceitos de valor para o indivíduo. Analisa valores pessoas 

que são usados como base para entendimento de alguns dos elementos de valor 

considerados nesta pesquisa. 

Rokeach (1973) procurou trazer consistência na compreensão da natureza dos 

valores individuais. Ele identificou cinco suposições que poderiam ser feitas:  

(1) o conjunto total de valores que um indivíduo possui é relativamente pequeno;  

(2) todas as pessoas têm valores semelhantes, mas em graus diferentes;  

(3) os valores são organizados em conjuntos e sistemas de valores e 

frequentemente estão inter-relacionados;  

(4) valores podem ser atribuídos à cultura, sociedade e suas instituições; e  

(5) as consequências dos valores e ações humanas são amplamente evidentes em 

todos os fenômenos e podem ser investigadas.  

Schwartz (1992) desenvolveu uma estrutura teórica que permitiu aos 

pesquisadores identificar e medir sistematicamente as prioridades de valor dos 

indivíduos nas sociedades, organizações, instituições e culturas. Essa estrutura identifica 

um conjunto abrangente de 10 tipos de valores motivacionais reconhecidos em 60 

nações em todos os continentes do mundo.  

Os 10 tipos de valor, construídos em uma estrutura circular ( figura 1), refletem 

as relações entre os valores, incluindo elementos de conformidade e conflito que 

experimenta-se na sociedade. Os tipos de valor incluem: poder, realização, hedonismo, 

estímulo, autodireção, universalismo, benevolência, tradição, conformidade e 

segurança.  

Schwartz (1992) criou um instrumento de pesquisa, o Schwartz Value Survey 

(SVS), compreendendo 57 valores individuais categorizados nestes 10 tipos de valor.  
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A pesquisa de Schwartz (1992) busca informações sobre a importância de cada 

valor para o entrevistado, como um princípio norteador da vida de alguém, em uma 

escala que varia de “suma importância” até “oposta a meus valores”.  

A SVS ( Schwartz Value Survey ) é amplamente usada para medir valores 

individuais entre culturas e, em combinação com pesquisas de valor de trabalho, para 

medir valores individuais no local de trabalho e nas organizações. Apesar das 

diferenças, existe um consenso de que os valores são um determinante central no 

comportamento e motivação de um indivíduo em contextos sociais, organizacionais e 

laborais.  

Alguns pesquisadores, como Milton Rokeach (1973) e Shalom Schwartz (1992), 

vêem os valores individuais como “metas”.  

Shalom Schwartz (1992), por exemplo, define valores como metas desejáveis e 

trans-situacionais que variam em importância e servem como princípios orientadores 

nas vidas das pessoas.  

Milton Rokeach (1973) distingue entre valores instrumentais (que significam 

modos de conduta desejáveis) e valores terminais (que significam estados finais 

desejáveis de existência), com as duas dimensões sendo interligadas. Por exemplo, em 

sua pesquisa de valores, Rokeach (1973) identifica “uma vida confortável” como um 

valor terminal, enquanto identifica “ser ambicioso” ou “trabalho árduo” como um valor 

instrumental que permite alcançar o valor terminal. 

Os principais aspectos da abordagem da Rokeach (1973) aos conceitos de 

sistemas de valor são resumidos na definição estendida que ele fornece: 

 

“Dizer que uma pessoa tem um valor é dizer que ela tem uma crença 

prescritiva ou proscritiva duradoura de que um modo específico de 

comportamento ou estado final da existência é preferível a um modo de 

comportamento ou estado final opositivo. Essa crença transcende as atitudes em 

relação aos objetos e às situações, é um padrão que orienta e determina a ação, 

atitudes em relação a objetos e situações, ideologia, apresentação de si aos 

outros, avaliações, julgamentos, justificativas, comparações de si com os outros 

e tentativas de influenciar outras. Os valores servem para funções ajustativas, 

ego-defensivas, conhecimento e auto-realização. Os valores instrumentais e 

terminais estão relacionados, mas são organizados separadamente em 

organizações hierárquicas relativamente duradouras ao longo de um continuum 

de importância. (Rokeach, 1973, p. 25)” 



29 

 

Instrumentos como o Rokeach Value Survey (RVS) também são usados de 

diferentes maneiras. Por exemplo,  o RVS tem sido usado por alguns pesquisadores para 

investigar prioridades de valor entre gerações e em diferentes culturas. Obtém-se, assim, 

um sistema de valores relativo aos valores terminais e um sistema de valores relativo 

aos valores instrumentais. Rokeach (1973) afirma em seu estudo que: 

 

“um valor é uma crença duradoura em que um específico modo 

de conduta ou estado final de existência é pessoalmente ou socialmente 

preferível a um modo oposto ou inverso de conduta ou estado final de 

existência. Os valores exercem uma influência fundamental, pois 

servem de base para o julgamento do consumidor com relação a decisão 

de compra.” 

 

Rokeach (1973) identificou dois tipos de valores fundamentais em sua pesquisa, 

denominados como valores instrumentais e os valores terminais. Os valores 

instrumentais indicam se os comportamentos dos consumidores estão alinhados com os 

resultados que eles esperam obter de uma determinada ação, enquanto os valores 

terminais representam os estados almejados pelos consumidores como conduta de vida. 

A Tabela 02 apresenta estes valores terminais e instrumentais identificados pelo 

trabalho de Rokeach (1973) usados na Rokeach Value Survey (RVS). 

 

Tabela 2 – Valores terminais e Instrumentais de Rokeach                                        

(fonte: Ikeda, A., e Veludo-de-Oliveira, T. (2005) ) 
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A Tabela 03 apresenta dez metas motivacionais diferentes e os tipos de valores 

distintos que se relacionam com cada um desses objetivos. Os valores representativos 

listados na Tabela 03 são oriundos da Schwartz Value Survey (SVS), que consiste em 56 

valores baseados na análise de metas motivacionais. Muitos dos valores da SVS foram 

selecionados a partir da pesquisa de Rokeach (1973), mas outros valores foram 

adicionados para levar em consideração as diferentes culturas.  

Portanto, a SVS é derivada da RVS. Schwartz (1992) teorizou sobre as relações 

dinâmicas entre os tipos de valor que envolvem conflitos e compatibilidades e 

argumentou que alguns tipos de valor tenderiam a entrar em conflito se fossem 

buscados simultaneamente (por exemplo, auto-direção e estimulação versus 

conformidade, tradição e segurança; universalismo e benevolência versus realização e 

poder), enquanto outros tipos de valor seriam compatíveis se fossem buscados 

simultaneamente. Por exemplo, os seguintes pares de tipos de valor seriam compatíveis: 

poder e realização, estímulo e auto-direção, tradição e conformidade, e universalismo e 

benevolência. Essa consideração de conflitos e compatibilidades entre os tipos de valor 

implica que os tipos de valor podem ser organizados em uma estrutura circular, com 

tipos de valor adjacentes sendo compatíveis e tipos de valor opostos para causar 

conflitos. Esta estrutura circular é apresentada na Figura 01 

 

Tabela 3 – Definições dos tipos de valores motivacionais SVS                        

(Schwartz, 1994 , p.22)  
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Figura 1– Modelo teórico das relações entre tipos motivacionais de valor, tipos 

de valor de ordem superior e dimensões de valor bipolar. (Schwartz, 1992 p.45) 

 

Tanto a RVS como a SVS trazem a percepcção de valor pela perspectiva do 

indivíduo, sendo, portanto, um componente importante para o entendimento de alguns 

dos elementos de valor indicados da pirâmide de Almquist (2018) ( Figura 4 ) usada 

como base neste trabalho, principalmente nas camadas mais elevadas onde encontra-se 

os valores de inspiração e valores individuais. 

 

7.3 Valor conforme Philip Kotler e Vargo & Lusch 

 

Utilizando o conceito de valor baseado nos estudos realizados pelos 

pesquisadores da área de marketing, temos uma visão de como os clientes baseiam suas 

escolhas para a contratação de um serviço considerando o valor de uso. 

Sempre buscam, mesmo que intuitivamente, maximizar o valor, considerando os 

limites impostos pelos custos envolvidos na sua procura por produtos e serviços, pelas 

limitações de conhecimento, logística e orçamento disponível. Os clientes estimam qual 

oferta eles acreditam que, por alguma razão, entregará o maior valor percebido e agem 

com base nisso conforme demonstrado no diagrama de Kotler (2012) (figura 02). 
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Figura 2 – Determinantes do valor percebido pelos clientes (Kotler: 

administração de marketing 14ª.edição, ed Pearson, p.131) 

 

Segundo Kotler (2012) Customer Value é um dos constructos que melhor 

explica o comportamento dos compradores, e entendê-los, é um dos melhores meios 

para desenhar estratégias que diferenciem seus produtos e serviços no mercado, sendo 

utilizado em diversas literaturas especializadas da área de marketing por ser 

fundamental na análise do ambiente competitivo dos mercados e por ser uma rica fonte 

de informações que possibilitam adaptações nas estratégias corporativas e das unidades 

de negócios (Kotler, 2012).  

A proposta central do constructo é de que as empresas adquirentes de válvulas 

industriais são representadas por seus indivíduos compradores que, embora sigam as 

normas das empresas em que trabalham e tenham suas aspirações pessoais de carreira, 

também apresentam comportamento como consumidores e prezam pelo reconhecimento 

de seus valores pessoais, que também influenciam suas decisões. 
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As características de um produto ou serviço constituídas através de seus 

atributos fundamentais e respectivos benefícios, são, por fim, o meio de entregar 

elementos de valor para o consumidor. (Rokeach, 1973; Woodruff e Gardial, 1996).   

Este tema está relacionado com a possibilidade de se obter uma diferenciação 

dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas fornecedoras que buscam 

desenvolver vantagens competitivas sobre os seus competidores (Kotler, 2012; 

Woodruff,1996). Como uma variável bastante representativa sobre os fatores que 

explicam os comportamentos dos consumidores (Rokeach, 1973) e ainda, para 

determinar as suas respectivas atitudes (Gengler,1999 ; Reynolds, 1995; Rokeach, 

1973),o entendimento sobre os atributos fundamentais (ou elementos de valor) têm sido 

considerado um importante indicador para análise de comportamento dos consumidores 

(Mattar, 1992; Rokeach, 1973). 

A interação entre consumidores e fornecedores, num ambiente B2B, permite que 

a criação de valor aconteça, e conforme o impacto que a performance dos produtos ou 

serviços afetam suas respectivas vidas pessoais ou atividades na empresa, este valor se 

destaca.  

O termo valor é utilizado para fazer referência a decisões, escolhas e afinidades 

que não são baseadas, nem justificáveis, a partir de uma análise meramente econômica 

(TEIXEIRA, 2018). 

A criação de valor nas atividades primárias ou nas áreas de suporte aos negócios 

das organizações de forma mais significativa, tenderá a tornar as empresas mais 

competitivas. Desta forma, percepção de criação de valor num relacionamento entre 

fornecedor e consumidor, será expressa através do anseio de trazer vantagens 

competitivas para as suas empresas mutuamente. Entretanto, não se pode deixar de 

considerar os fatores humanos nesta percepção de valor, o que será representado nas 

camadas mais elevadas da pirâmide dos elementos de valor (Almquist, 2018) indicado 

na Figura 04. 

Segundo Grönroos e Voima, (2011), os consumidores controlam o processo da 

criação do valor em uso, enquanto os fornecedores controlam o processo de produzir e 

entregar recursos que representam uma expectativa de valor em uso para os clientes. A 

tabela 04 traz a perspectiva da relação cliente x fornecedor e os principais autores de 

referência baseados na lógica do serviço dominante e valor de cocriação. 
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Tabela 4 – Natureza de valor e cocriação de valor na perspectiva cliente e 

fornecedor pela lógica do serviço dominante. (Vargo & Lusch, The Handbook of 

Service Dominant Logic, Ed. Sage, p. 126) 

 

Valor, numa perspectiva B2B, não é algo que uma empresa possa produzir e 

simplesmente entregar a outra. De fato, uma empresa apenas pode apresentar uma 

proposta de valor, que, dentro de um determinado contexto de necessidade, interesse, 

recursos financeiros, desejo ou obrigações regulatórias, são percebidos como valor pelos 

consumidores.  

Uma proposta de valor pode ser pensada como um convite para o consumidor se 

envolver com o fornecedor através de uma percepção de benefício. A proposta de valor 

é frequentemente vista como um conjunto de benefícios prometidos em relação aos 

custos esperados, e estes normalmente possuem dimensões que vão muito além dos 

fatores econômicos. Atualmente, os consumidores cada vez mais consideram o 

propósito na tomada de decisão por um ou outro fornecedor, independentemente de 

questões financeiras. 
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O valor é percebido na medida em como a oferta de uma empresa pode ajudar o 

consumidor a realizar um trabalho. Esta análise é amplamente discutida por Clayton 

Christensen (2003) em seus estudos com a temática do “Job to be Done”, em que a 

proposta de valor do fornecedor é percebida na medida que ajuda os clientes a 

realizarem as suas respectivas tarefas da melhor forma possível.   

Visto pela perspectiva dos consumidores, estes somente contratam uma empresa 

fornecedora se a oferta for capaz de fazer ou ajudar a realizar alguma tarefa que deveria 

ser feita por eles. Proposições de valor são, portanto, promessas que devem ser 

cumpridas. Empresas fornecedoras, em geral, no desenvolvimento de relações de troca 

com seus clientes, consideraram-se oferecendo propostas de valor mais atraentes do que 

seus concorrentes, mas é fundamental que se assegure, na medida do possível, que o 

valor real experimentado pelo consumidor atenda ou exceda o valor prometido. 

(CHRISTENSEN, 2003). 

 

7.4 Valor conforme Michael Porter 

 

De acordo com Michael Porter (1989), o “Valor” percebido pelas empresas 

compradoras não é monolítico, mas sim, construído a partir de elementos, muitas vezes, 

vários elementos, que juntos constituem a vantagem competitiva do fornecedor de 

equipamentos, e consequentemente, impactam positivamente para obtenção dos 

contratos de venda.  

Segundo Porter (1989), as empresas fornecedoras somente poderão sustentar 

suas vantagens competitivas, tentando obter margens melhores, caso efetivamente 

ofereçam algo que seja ao mesmo tempo valioso e exclusivo para os clientes. Na 

prática, muitas empresas investem em pesquisa, desenvolvimento e em modelos de 

negócios inovadores que possibilitem entregar mais benefícios aos seus clientes através 

de produtos diferenciados. Sabe-se que dependendo do mercado, esta exclusividade é 

quase impossível, cabendo às empresas, desenvolver produtos e serviços que 

apresentem uma proposta de valor com atributos mais atraentes para seus clientes do 

que os produtos e serviços de seus concorrentes. 

Quando se entrega mais valor para as empresas compradoras e também para seus 

compradores como indivíduos, é gerado o que os economistas denominam “disposição 

para pagar”, ou, em inglês, “willingness to Pay” (WTP).  
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Numa comparação com a pirâmide de elementos de valor indicada na figura 04, 

pode-se estimar que quanto mais elementos de valor a empresa fornecedora conseguir 

entregar aos seus clientes, maiores preços podem ser praticados dentro de uma 

razoabilidade que eleve as margens sem impactar negativamente na competitividade. 

Destaca-se o contraponto de que para as organizações entregarem um maior 

número de elementos de valor, um potencial aumento da complexidade organizacional 

também deve ser levado em consideração nessa equação. Estruturas organizacionais 

mais complexas visando entregar um maior número de elementos de valor, também 

podem produzir um maior custo operacional com recursos humanos ou infraestrutura, 

que impactariam nas margens e competitividade das empresas. Portanto, assume-se que 

cabe aos gestores destas empresas fornecedoras de válvulas, entender os elementos de 

valor mais importantes para seus clientes e desenhar sua estrutura organizacional de 

forma a entregar estes elementos de valor com a estrutura organizacional e recursos 

tecnológicos adequados. 

No segmento de negócios entre empresas B2B, Porter (1989) denomina a 

percepção destes valores para o cliente como “valor do comprador”. Uma “disposição 

para pagar” do consumidor também possui dimensões emocionais e intangíveis, 

evidenciados nos elementos de valor destacados no artigo de Almquist (2018) 

principalmente nas camadas mais elevadas da pirâmide (figura4). A capacidade de 

poder comercializar com preços mais elevados é a essência da diferenciação e um dos 

fatores da vantagem competitiva, que pode ser definida como a possibilidade de se obter 

um desempenho superior resultante de adoção de preços mais elevados, custos menores 

ou ambos, de maneira sustentável. 

O estudo de Porter (1989) indica que as empresas conseguem obter vantagem 

competitiva através de uma estrutura organizacional que possibilite competir baseado 

em custo ou diferenciação de seus produtos e/ou serviços. Numa interseção com o 

escopo deste trabalho, a análise sobre a entrega dos elementos de valor indicados na 

figura 04, é capaz de indicar quais são algumas das vantagens competitivas perante os 

seus respectivos concorrentes e, eventualmente, oferecer subsídios para um 

reposicionamento da proposta de valor das empresas fornecedoras. 
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7.5 Elementos de Valor: 

 

O artigo de Almquist (2018) descreve os elementos de valor nas relações entre 

empresas (B2B). Pesquisas realizadas com clientes corporativos (consumidores de 

equipamentos industriais) usando estudos quantitativos e qualitativos identificaram os 

40 elementos de valor mais representativos, também referenciado em algumas 

literaturas, como atributos fundamentais.  

Os estudos que geraram este artigo para a HBR contaram entrevistas que usaram 

a técnica de “laddering”, em português “encadeamento constante” (Ikeda et al., 2014), 

onde adota-se um sequenciamento de perguntas, caracterizado pela questão ”Por que é 

importante para você?“, objetivando estabelecer os conjuntos de ligações entre os 

principais elementos dentro de um range de atributos, consequências e valores pessoais 

(Reynolds & Gutman, 1988).  

Não basta simplesmente aceitar a resposta do cliente entrevistado, informando se 

um determinado atributo ou elemento de valor é importante, é necessário explorar o que 

há por trás desta afirmação.  

O estudo relaciona os elementos de valor entregues pelas empresas fornecedoras 

de equipamentos com os valores que as empresas compradoras consideram importantes. 

Conforme citado na introdução e nos estudos conceituais sobre valor, de fato, estes 

elementos de valor (atributos fundamentais) estão intrinsecamente relacionados às 

percepções das pessoas que atuam nestas empresas, sendo assim, o conceito de 

“hierarquia das necessidades” indicado na figura 03 (Maslow,1969), que argumenta que 

as ações humanas surgem de um desejo inato de satisfazer necessidades que vão das 

mais básicas como segurança, calor, comida e descanso, às mais complexas, como a 

autoestima e altruísmo, também influenciam a tomada de decisão das pessoas que são 

responsáveis pela definição de qual fornecedor irão comprar, sendo demonstrado 

através da estrutura de hierarquia dos elementos de valor da pirâmide de Almquist 

(2018).  

A abordagem dos elementos de valor de Almquist (2018) amplia esta visão, 

focando as pessoas como consumidores e tomadoras de decisão dentro de empresas 

compradoras, descrevendo seu comportamento no que se refere a produtos e serviços. 

Seguindo o modelo visual da pirâmide de Maslow, o artigo de Almquist (2018) 

também indica uma pirâmide com os principais elementos de valor identificados nas 
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pesquisas. Na parte inferior da pirâmide estão as necessidades fisiológicas e de 

segurança, e no topo as de autorrealização e autotranscedência. 

As semelhanças entre a categorização por níveis de hierarquias adotadas por 

Maslow (figura 03) e Almquist (figura 04), vão desde as necessidades básicas até a 

autorrealização. Embora a linearidade destas necessidades destacadas por Maslow seja 

questionada por alguns estudiosos, assume-se que a similaridade das camadas dos 

estudos de Maslow e Almquist  sejam relevantes para o entendimento desta pesquisa e 

de como a pirâmide dos 40 elementos de valor foi construída.   

 

 

Figura 3 – Pirâmide de Maslow (MASLOW, A.H. The farther reaches of human nature, 

Journal of Transpersonal Psychology, 1969) 

 

Num ambiente industrial (B2B), é muito pouco provável que se atinja a 

autorrealização pessoal sem que as condições básicas estejam atendidas. 

Frequentemente, os compradores de empresas tomam decisões que envolvem grandes 

quantias financeiras e que impactam a vida de diversas pessoas na organização. O medo 

deles fracassarem os acometem a um momento de elevado stress emocional, tornando-

se, então, importante entendermos que sentimentos são estes que podem impactá-lo na 

decisão de compra e quais os elementos de valor as empresas fornecedoras devem 

entregar para minimizar esta dor deste comprador no momento da decisão de compra.   
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O TCO (Total Cost of Ownership) ou CTP (Custo Total de Propriedade) em 

português, é uma métrica que visa indicar os custos do produto, sistema ou ativo 

comprado durante todo ciclo de vida, sendo utilizada na tomada de decisão deste 

comprador, entretanto, atualmente não basta mais ter somente o melhor preço, melhor 

custo de operação, manutenção, insumos, mão de obra, entre outros fatores, para que a 

compra seja a melhor possível para a empresa. É necessário entender as dimensões além 

das camadas de valor listados nos quesitos básicos e valores funcionais (ver figura 4) e 

entender o que impacta o indivíduo e o objetivo da organização num contexto bem mais 

amplo do que os tradicionais índices operacionais.  

É um momento de elevada pressão sobre o indivíduo comprador e, tudo que 

estiver ao alcance do indivíduo vendedor para ajudá-lo a superar o stress e contribuir 

para a realização da tarefa, deve ser feito. Neste contexto, surge a necessidade de as 

empresas fornecedoras entregarem elementos de valor que ajudem os compradores a 

realizarem as suas tarefas da melhor maneira possível. 

A pirâmide de elementos de valor de Almquist (2018) consiste de 5 camadas 

distintas, sendo: Quesitos básicos, Valores funcionais, Facilidade para fazer negócios, 

Valores individuais e Valores de inspiração. 
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Figura 4 – Pirâmide de Elementos de Valor em B2B (Almquist, 2018)                           

(Harvard Business Review Brasil, abril 2018 p.50) 

 

O significado de cada atributo fundamental, ou elementos de valor, destacados 

na pesquisa de Almquist (2018) (figura 4) estão disponíveis no anexo deste trabalho. 
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Esta pirâmide ilustrada na figura 04 foi resultado de uma pesquisa qualitativa 

usando a metodologia de means-end chains (cadeia de meios-fim), através de entrevista 

individualizada em profundidade com os respondentes, com a intenção de envolver o 

entrevistado de forma que ele evidencie as ligações existentes de means-end (meios-fim 

), ou seja, as relações entre os Atributos (A), as Consequências (C) e os Valores (V).  

Estes três níveis hierárquicos (A-C-V) estão devidamente interconectados. Os 

consumidores possuem a percepção onde a consequência (C), resultado do uso de um 

determinado produto ou serviço, irá ajudá-lo na tarefa de obter os resultados finais 

pretendidos.  Os consumidores possuem uma estrutura cognitiva que possibilita que 

informações sobre os produtos e serviços sejam resguardadas em suas respectivas 

memórias, tendo nos atributos (A), o nível mais simples, e os valores (V), o seu nível 

mais complexo conforme Perkins e Reynolds (1988).  

Estes aspectos do modelo de means-end chains possibilitam analisarmos como 

os consumidores percebem os produtos e como estes produtos impactam além de suas 

propriedades funcionais para terem significados mais abrangentes e representativos na 

vida destes consumidores (Perkins e Reynolds, 1988).  

  Os consumidores interpretam os atributos (A) dos produtos ou serviços das 

empresas fornecedoras como benefícios que estes lhe oferecem consequências(C). A 

percepção destes benefícios são assimilados como valores(V) (Gengler e Reynolds, 

1995). As características de um produto ou serviço (atributos) e os seus respectivos 

benefícios, fornecerão a percepção de valor para os consumidores (Rokeach, 1973; 

Woodruff e Gardial, 1996).   

A teoria de means-end chains foi utilizada por Almquist (2018) em sua pesquisa, 

a qual serve de base para este trabalho, resultando na representação hierárquica destes 

fatores que vemos na figura 04. Trata-se do método que se utiliza da estrutura cognitiva 

dos indivíduos (Gengler e Reynolds, 1995; Reynolds e Gutman, 1988), por intermédio 

de entrevistas personalizadas em profundidade.  

A metodologia de pesquisa aplicada para se chegar à pirâmide de Almquist 

(2018), considera o laddering e tem por objetivo construir cadeias de significados cuja 

estrutura estabelece que os atributos conduzem às consequências ou benefícios, os quais 

conduzem aos valores (A-C-V). Esta sequência hierárquica de atributo-consequência-

valor (A-C-V) é demonstrada na figura 05, tendo como referência modelo de Woodruff 

e Gardial (1996).  
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Laddering é, portanto, a metodologia de sequenciamento de perguntas em que 

cada questão leva a uma outra pergunta onde busca-se encadear os atributos de um 

produto às suas consequências ou benefícios, que efetivamente representam algum valor 

para o consumidor. Uma pergunta que exemplifica bem como as entrevistas que se 

utilizam da técnica laddering acontecem é: por que isso é importante para você? 

Repete-se esta mesma pergunta diversas vezes ao entrevistado objetivando de levá-lo à 

abstração, ou seja, do concreto ao subjetivo, do atributo ao valor. (IKEDA, 2004) 

Uma sequência hierárquica A-C-V resulta numa cadeia de “means-end”. A 

relação de atributos(A) dos produtos ou serviços com as suas respectivas 

consequências(C) produzidas, quando o comprador as considera importantes, 

representam-se cognitivamente através do conhecimento do comprador sobre o produto 

ou serviço (atributos e benefícios) e do seu conhecimento próprio, sendo importantes 

para promover a percepção psicológica de valor. (Mulvey et al., 1994; Reynolds e 

Gutman, 1988), 

A teoria baseia-se na suposição de que os indivíduos compradores de produtos 

ou serviços os veem como meios para atingir determinados fins considerados 

importantes (Mulvey et al., 1994). Algo também exposto pelo Clayton Christensen em 

seus livros sobre a metodologia “Jobs to be Done”. Segundo Gutman, o método 

“Means-end chains” visa explicar como a decisão de compra de um produto ou serviço 

facilita o atingimento de resultados-finais desejados (Gutman, 1981; Mason, 1995).  

 

 

Figura 5 – Hierarquia de Valor com modelo A-C-V (adaptado de Woodruff e 

Gardial, 1996 p. 78)  
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Nesta seção, verificou-se a metodologia de como a pirâmide de elementos de 

valor criada por Almquist (2018) foi constituída, bem como os principais referenciais 

teóricos que foram direcionadores de sua pesquisa, que está sendo usada como base 

principal para este trabalho. Na próxima seção serão descritos os processos adotados 

neste projeto de pesquisa especificamente, incluindo a metodologia aplicada para as 

entrevistas e a análise dos dados obtidos considerando o mercado de válvulas industriais 

para o setor de petróleo e gás no Brasil. 

 

8 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O trabalho usa a metodologia mista de pesquisa, tendo a fase quantitativa através 

de uma survey com adquirentes de válvulas e a fase qualitativa através de entrevistas 

semi-estruturadas com executivos de alta gestão em empresas fornecedoras de válvulas.  

Neste trabalho, partiu-se do pressuposto de que estes 40 elementos de valor 

elaborados por Almquist (2018) para os negócios B2B, podem ser estendidos a este 

trabalho relativo aos equipamentos da indústria de óleo e gás, uma vez que também 

foram gerados através de pesquisas com empresas atuantes na área industrial e de 

tecnologia. 

Para este trabalho, foi realizado uma survey junto aos clientes para detectar quais 

são os elementos de valor que eles consideram mais representativos e, para os que eles 

consideraram importantes, pediu-se indicar por meio de uma escala de Likert, variando 

de pouco importante (peso 1) à extremamente importante (peso 5), cada elemento de 

valor destacado como importante pelo respondente.  

A pesquisa foi realizada através do sistema Qualtrics, com 40 perguntas que 

indicavam cada elemento de valor e uma descrição do que representam, perguntando se 

o achava importante e, caso a resposta fosse positiva, eram direcionados para a escala de 

Likert. Desta forma, conseguimos identificar quais são os elementos de valor mais 

importantes para os compradores no Brasil, realizando-se a média ponderada destas 

respostas. Detalhes da survey estão disponíveis no anexo deste trabalho. 

51 pessoas de empresas atuantes na área de petróleo e gás responderam a survey. 

Profissionais da área de compras, de engenharia ou manutenção de válvulas, 

distribuídos pelas cidades de Rio de Janeiro, Macaé, São Paulo, Natal, Vitória, Santos 

colaboraram com a pesquisa.  
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 Também foi realizada uma pesquisa qualitativa através de entrevistas  

semiestruturadas com 9 executivos de alta gerência atuantes em empresas fornecedoras 

de válvulas para a cadeia produtiva do setor de óleo e gás, localizados basicamente nas 

cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, onde ficam situadas a maior parte das empresas 

fornecedoras de válvulas no Brasil. Foram realizadas 41 perguntas, onde foi possível 

identificar se a empresa está entregando os valores relacionados na pesquisa de 

Almquist (2018). 

Com a identificação de quais destes 40 elementos de valor as empresas 

fornecedoras entendem estar entregando aos seus clientes e quais são os elementos de 

valor mais importantes percebidos pelos compradores, visa-se poder identificar 

informações relevantes que possibilitem às empresas, direcionarem seus respectivos 

planejamentos estratégicos no sentido de entregarem mais elementos de valor 

qualificados e, com isso, aumentarem suas vantagens competitivas num mercado de 

elevada rivalidade entre os competidores conforme o setor de fornecimento de válvulas 

para o setor de óleo e gás tem demonstrado ser. 

 O resultado irá validar a hipótese e verificar se há algum descolamento entre a 

percepção de entrega de valor pelos fabricantes e a expectativa dos clientes. Entende-se 

que o resultado poderá servir como base para estudos em que os fornecedores de 

válvulas possam passar a entregar mais elementos de valor alinhados com as 

expectativas dos clientes e, com isso, terem a possibilidade de obter melhores chances 

de elevar o resultado das vendas, gerando mais empregos em suas empresas. 

 

9 ANÁLISE DE DADOS 

 

Esta seção traz os resultados obtidos tanto na survey com clientes, como na 

pesquisa qualitativa com os fabricantes de válvulas e posteriormente uma análise sobre 

os resultados obtidos. 

 

9.1 - Pesquisa survey com clientes compradores de válvulas:  

 

Foram obtidas 51 respostas ao questionário da pesquisa quantitativa, onde 

identificamos os elementos de valor mais importantes pela ótica dos clientes.  

O perfil dos respondentes está distribuído entre operadoras de produção nacional 

e internacional, operadoras de FPSO, empresas EPCistas, empresas de engenharia e 
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outras atividades, entre elas empresas de manutenção e consultoria de projetos conforme 

indicado na figura 6.  

Os respondentes ocupam cargos desde membros de equipe até posição de 

diretoria em funções de manutenção, engenharia ou compras conforme indicado na 

figura 7.    

 

Figura 6 – Perfil de empresa dos respondentes (fonte: resultado da survey) 

 

   Figura 7 – Perfil da posição hierárquica dos respondentes (fonte: resultado da survey) 
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Figura 8 – Perfil da função dos respondentes (fonte: resultado da survey) 

 

A figura 8 demonstra o perfil das funções dos respondentes, onde observa-se que 

a maioria das pessoas que responderam efetivamente atuam com válvulas em seu dia a 

dia, reforçando ainda mais a relevância deste trabalho.  

Funcionários de empresas como Petrobras, Petrobras Distribuidora, Transpetro, 

Shell, Equinor, Modec, SBM, Worley Parsons, Wood Group, Logum, Aker Solutions,  

Techint entre outras, colaboraram com a pesquisa, o que demonstra uma  

representatividade significativa de importantes empresas atuantes no setor de petróleo e 

gás do Brasil e usuários de válvulas, reforçando que o resultado desta análise possa ser 

interessante ao mercado. 

A amostra de respondentes à survey traz um mix de empresas compradoras 

bastante diversificado, entretanto é necessário destacar que a há um desbalanceamento 

entre o nível hierárquico dos respondentes, que possuem papéis decisórios distintos num 

processo de compra das válvulas. Observa-se que há um número pequeno de 

respondentes com cargo de diretoria (figura 7) e poucos profissionais da área de 

compras (figura 8). Entende-se que este desbalanceamento não impacta o resultado 

geral da pesquisa na medida que as válvulas são equipamentos que requerem uma 

engenharia apurada na especificação dos requisitos técnicos, a influência dos 

compradores no processo decisório tem uma representatividade menor.  

A tabela 05 indica o resultado da survey com os usuários de válvulas, sendo eles 

responsáveis por engenharia, compras, operação e/ou manutenção das mesmas, onde foi 

feito uma pergunta para cada elemento de valor e, para os elementos que o respondente 
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julgasse importante, destacar numa escala de Likert, o quão importante era aquele valor 

para ele. Detalhes de cada pergunta, estão disponíveis no anexo deste relatório.  

 

 

Tabela 5 – Resultado da pesquisa survey para identificar os elementos de valor mais 

importantes pelo ponto de vista dos adquirentes de válvulas.  

 (produzido pelo autor mediante resultados da survey)  
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Para estabelecer a classificação de quais seriam os elementos de valor mais 

representativos para os usuários de válvulas, considerou-se a média ponderada (Mp) 

relacionando-se o número de respondentes em cada coluna, com o peso de graduação na 

escala de Likert conforme fórmula abaixo indicada. 

 

Partindo da graduação na escala Likert onde pouco importante representa peso 1, 

relativamente importante, peso 2, moderadamente importante, peso3, muito importante 

peso 4 e extremamente importante, peso 5, a quantidade de respondentes em cada item 

resultou na classificação dos elementos de valor mais importantes para os clientes, 

representado na figura 9 
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Figura 9 – Classificação dos Elementos de Valor mais importantes pelo ponto de 

vista dos clientes (número em vermelho indica a posição de cada elemento)               

( adaptado pelo autor com base no artigo de Almquist , HBR Brasil abril 2018 p.50) 

 

Considerando o setor de válvulas industriais, parte da indústria metal/mecânica, 

como sendo muito tradicional e conservador, pesado em ativos e com pouca 

digitalização, e ainda em um segmento de mercado como o de petróleo e gás com 

bastante restrição regulatória e lento para implementar inovações tecnológicas, seria 
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normal que os elementos de valor listados nos quesitos básicos estivessem entre os doze 

elementos mais importantes para os adquirentes de válvulas.  

Desta forma, observa-se que, atender às especificações (1º), conformidade 

regulatória (2º) e padrões éticos (3º), localizados na base da pirâmide de elementos de 

valor (figura 9), expressam o interesse por elementos de valor mais tangíveis para quem 

atua numa área industrial regida por KPIs (Key Performance Indicator) de diversas 

naturezas e processos bem estruturados. 

Todos os doze principais elementos de valor pelo ponto de vista dos usuários, 

estão localizados nas camadas inferiores da pirâmide, sendo três deles na camada de 

quesitos básicos (atender às especificações (1º), conformidade regulatória (2º) e padrões 

éticos (3º) ), três deles na camada do valor funcional ( redução de custo (5º), qualidade 

do produto (7º) e maior receita bruta (8º) ) e seis elementos de valor na camada de 

facilidade para fazer negócios ( redução de risco (4º), integração (6º), capacidade de 

resposta (9º) , estabilidade (10º), menos aborrecimento (11º) e informações/dados (12º). 

  

9.2 Pesquisa qualitativa com empresas fabricantes de válvulas 

 

Foram realizadas 9 entrevistas em profundidade com executivos de alta gerência 

em empresas fornecedora de válvulas de controle e com atuação no Brasil, seja como 

empresa fabricante nacional, empresa estrangeira com fábrica no Brasil ou como 

empresa estrangeira sem fábrica local. 

As respostas às perguntas induziam à conclusão sobre se um determinado 

elemento de valor estava sendo entregue ou não. 

Como a ideia principal é observar quais os elementos de valor estão sendo 

entregues pelo setor e não se trata de um estudo sobre cada empresa em si, considerou-

se como elemento efetivamente entregue pelos fabricantes somente aqueles que tiveram 

9 respostas positivas, ou seja, unanimidade entre as empresas respondentes. 

Foram identificados 12 elementos de valor em que os fornecedores possuem a 

percepção de que estão sendo entregues aos clientes.  
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Tabela 6 – Resultado da pesquisa qualitativa para identificar os elementos de valor 

que estão sendo entregues pelos fabricantes de válvulas.  

(produzido pelo autor mediante resultados da entrevista qualitativa)  
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Os respondentes, membros da alta gestão em suas respectivas empresas, 

possuem uma boa visão da organização com um todo, entretanto, o resultado nos indica 

que a maioria dos elementos de valor entregues possuem sustentação tecnológica no 

produto ofertado em si e nos atributos de base comercial.  

Sendo um setor em ameaça de “comoditização” e sofrendo ataque constante de 

novos entrantes numa competição por preços, o foco em entregar elementos de valor 

com atributos comerciais parece ser natural, entretanto, numa discussão sobre este 

resultado e o comparando com que efetivamente os clientes esperam, identificamos que 

há outras possibilidades de atuação que promovam uma diferenciação em relação aos 

concorrentes e que vão de encontro às expectativas dos clientes. 

Estima-se que este foco em elementos de valor direcionados para os 

equipamentos em si e nas condições comerciais, não atenda integralmente às 

expectativas dos clientes, podendo resultar num volume menor de negócios para as 

empresas. 

 

10 DISCUSSÃO DO RESULTADO 

 

Observa-se que mercado de válvulas ainda encontra-se pautado nas estratégias 

de marketing baseada em produtos, o que KOTLER classifica como “marketing 1.0”. 

Por ser um mercado intensivo em ativos fixos na área metal-mecânica e pouca 

digitalização em seus respectivos processos de fabricação e no produto em si, as 

empresas fornecedoras não acompanharam a mudança no perfil dos consumidores na 

medida que novos profissionais compradores, inseridos num contexto de economia 

digital, passaram a ter acesso a produtos e serviços em suas vidas pessoais e 

corporativas com a perspectiva da lógica do serviço dominante e tendo a jornada do 

cliente como foco central, o que KOTLER descreve como sendo iniciativas que as 

empresas fornecedoras deveriam formular na era do “marketing 4.0”.   

Clientes cada vez mais conectados, trazem anseios de realização pessoal e 

corporativa que os fornecedores, em tese, precisariam entender para estarem alinhados 

com seus clientes e criarem uma linha de relacionamento com presença constante 

através de diversos canais de comunicação e prestação de serviços.  O resultado desta 

pesquisa indica que, embora diversos elementos de valor listados nas camadas 

superiores da pirâmide (valores de inspiração e valores individuais) não tenham sido 

entendidos como prioridade pelos fornecedores e nem pelos clientes, uma variedade de 
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elementos de valor inseridos na camada de facilidade para realização de negócios, onde 

a prestação de serviços se destaca em diversos elementos de valor, não estão entre os 12 

principais elementos de valor destacados pelos fornecedores e clientes. 

Pelo ponto de vista dos clientes, dentre os 12 principais elementos de valor que 

eles percebem como os mais importantes, alguns deles não se encontram entre os 12 

elementos de valor que os fabricantes entendem estar entregando. Como as empresas 

fornecedoras acreditam entregar 12 elementos entre os 40 elementos de valor 

estipulados neste trabalho, considerou-se os 12 elementos de valor mais valorizados 

pelos clientes como referência para uma análise de proporcionalidade entre a 

expectativa dos clientes e a realidade oferecida pelos fabricantes. 

Entre os 12 elementos de valor que os fornecedores acreditam entregar ao 

mercado, somente 7 deles vão de encontro aos atributos mais valorizados pelos clientes, 

sendo eles: 

- Atender às especificações (1ª posição no interesse dos clientes) 

- Conformidade regulatória (2ª posição no interesse dos clientes) 

- Padrões éticos (3ª posição no interesse dos clientes) 

- Redução de riscos (4ª posição no interesse dos clientes) 

- Qualidade do produto/serviço (7ª posição no interesse dos clientes) 

- Estabilidade (10ª posição no interesse dos clientes) 

- Informações / dados (12ª posição no interesse dos clientes) 

Dentre os principais 12 elementos de valor pelo ponto de vista dos clientes, os 

fabricantes não estão entregando 5 deles, sendo: 

 - Redução de custo (5ª posição no interesse dos clientes) 

 - Integração (6ª posição no interesse dos clientes) 

- Maior receita bruta (8ª posição no interesse dos clientes) 

 - Capacidade de resposta (9ª posição no interesse dos clientes) 

 - Menos aborrecimento (11ª posição no interesse dos clientes)  

Entre os principais 12 elementos de valor entregues pelos fabricantes, 5 deles os 

clientes não entendem como prioridade, sendo:  

 - Preço razoável (13ª posição no interesse dos clientes) 

- Redução de ansiedade (20ª posição no interesse dos clientes) 

- Garantia de reputação (24ª posição no interesse dos clientes) 

- Escalabilidade (26ª posição no interesse dos clientes) 

 - Flexibilidade (33ª posição no interesse dos clientes)  
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Entre parênteses, está a classificação destes elementos na escala dos 40 

elementos de valor. A figura 7 indica que cerca de 42% do esforço promovido pelos 

fabricantes para atender aos seus clientes não são reconhecidos como prioritários para 

uma tomada de decisão de compra.  

Este dado nos traz a uma reflexão de como estas empresas deveriam rever suas 

estratégias para que esta energia fosse canalizada para algo que os clientes efetivamente 

valorizam, tendo, como potencial consequência, um melhor resultado em vendas.  

   

Tabela 7 – 12 principais elementos de valor na perspectiva dos fornecedores e dos 

clientes. (produzido pelo autor mediante cruzamento dos resultados da survey e da 

pesquisa qualitativa)  

 

Algumas outras informações foram captadas com esta pesquisa, entre elas, de 

que as camadas superiores da pirâmide, que representam os elementos de inspiração e 

individuais, não figuraram entre os elementos mais importantes para os clientes. Isso 

demonstra que os interesses das organizações, normalmente localizados nos quesitos 
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básicos e nos elementos de valor funcionais, prevaleceram aos valores mais 

relacionados ao indivíduo e de realização pessoal. Sendo o alvo desta pesquisa o 

segmento industrial, onde normalmente não há margens para erros, uma vez que podem 

colocar em risco a vida de diversas pessoas, atuam em ambientes de negócios 

extremamente regulados por normas de diversas naturezas e por se tratar em sua maioria 

de profissionais de formação técnica atuando numa indústria de equipamentos pesados, 

o foco nos resultados e indicadores operacionais pode ter levado a este resultado em que 

os valores da base da pirâmide tenham se sobreposto aos elementos do topo da 

pirâmide.  

Entretanto, há de se pensar num aprofundamento posterior desta pesquisa, para 

avaliar em que ponto a distância de poder dentro das organizações influencia  a 

priorização dos elementos de valor mais relacionados com questões operacionais da 

empresa do que os elementos de valor que estariam relacionados com questões mais 

abrangentes para o indivíduo e muitas vezes para a própria organização numa visão de 

mais longo prazo e sustentabilidade dos negócios. Num contexto em que as empresas 

possuem um papel cada vez mais importante na sociedade, creio que vale a reflexão se 

não seria positivo para ambos, organização e indivíduo, se houvessem elementos de 

valor das camadas superiores da pirâmide tanto como expectativa dos clientes, como na 

entrega efetiva por parte dos fabricantes. 

Constatou-se também, que entre os cinco elementos de valor considerados 

importantes para os clientes e não entregues pelos fabricantes, três deles ( integração, 

capacidade de resposta e disponibilidade ) estão relacionados a prestação serviços, de 

onde deduz-se que os conceitos da lógica do serviço dominante de Vargo & Lusch 

poderiam ser implementados como ferramenta para geração de valor pelos fornecedores 

e seriam bem recebidos pelos clientes. Os outros dois elementos de valor (redução de 

custo e maior receita bruta) estão relacionados aos valores econômicos, conforme 

destacado pela teoria de Michael Porter como forma de obterem maior vantagens 

competitivas em seus negócios. 

Entende-se, portanto, que foram identificadas algumas informações que podem 

ser fundamentais para as empresas fornecedoras de válvulas levarem em consideração 

nos seus respectivos planejamentos estratégicos.  
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Figura 10 – Mapa de valor: maior valor percebido para as empresas que possuem o 

conjunto de elementos de valor convergentes (adaptado pelo autor com base no artigo 

de KORDUPLESKI, R.E. 2019) 

 

Fornecedores que conseguem entregar aos clientes um conjunto de elementos de 

valor convergentes maior do que seus concorrentes, estão acima da média no mapa de 

valor e se sobrepõem à percepção da relação de satisfação entre preço e qualidade, 

eventualmente podendo obter melhores margens de contribuição na comercialização de 

seus produtos ou serviços e mantendo a sustentabilidade financeira da organização. 

Os gestores das empresas fornecedoras podem seguir esta metodologia para 

obter quais os elementos de valor que seus clientes mais consideram importantes, 

realizar uma autocrítica e pesquisar junto aos clientes qual o conjunto de elementos de 

valor está sendo entregue por sua organização e, com estes dados em mãos, identificar 

quais sãos os elementos de valor convergentes e divergentes. Com este resultado em 

mãos, estes gestores poderão desenvolver suas estratégias para obter as competências 

essenciais que resultarão num conjunto de elementos de valor mais convergente com os 

anseios dos clientes e, portanto, tendo uma maior possibilidade de geração de receitas. 
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 11 CONCLUSÃO 

 

Estudos da área de marketing relacionados ao Customer Equity destacam a 

transição de uma “velha economia” para uma “nova economia”, onde novas tendências 

se inter-relacionam, moldando uma nova percepção de valor por parte dos clientes e, 

portanto, trazendo a necessidade de uma adequação na proposta de valor oferecida pelos 

fornecedores.  

 

Tabela 8 – Comparação entre velha e nova economia (adaptado de Rust, Zeithaml e 

Lemon, 2001 p. 17)  

 

Entende-se que a análise da percepção de valor por parte dos clientes e dos 

fatores que o influenciam na tomada de decisão podem ser usados como um dos guias 

para construção da estratégia comercial das empresas, permitindo direcionar esforços 

para iniciativas que resultarão num maior impacto sobre a lucratividade da empresa, 

manutenção da base de clientes e atração de novos consumidores. 

Os clientes usam como referência de valor, suas avaliações subjetivas, objetivas 

e o relacionamento com o fornecedor. Entende-se como avaliação subjetiva, o 

intangível, a percepção que o cliente possui da marca da empresa do fornecedor. A 

avaliação objetiva se dá através da percepção do que é dado em troca. São os aspectos 

racionais das ofertas, como preço, prazo de entrega, condições de pagamento, etc. Já a 

avaliação do relacionamento, é a tendência do cliente em permanecer com o fornecedor 

a qual se estabelece através das iniciativas ao longo do tempo para cultivar, manter e 

ampliar a relação entre cliente e fornecedor.  

Considera-se que as percepções de valor dos clientes direcionam suas escolhas, a 

fidelização com uma determinada marca e a satisfação em comprar de um determinado 
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fornecedor.  O valor ao cliente é percebido na medida que os benefícios e o custo 

percebido para obtenção destes benefícios, devidamente ajustados pelo grau de risco da 

oferta, resultam num resultado positivo para o cliente. Como disse o Ted Levitt em seu 

artigo seminal para a HBR, “Marketring Myopia”, “As pessoas não querem comprar 

uma furadeira de ¼ de polegada, elas querem um buraco de ¼ de polegada.”. Sendo 

assim, os clientes percebem os benefícios através da associação de um produto, serviço 

ou relacionamento com as empresas fornecedoras.  

Os elementos de valor da pirâmide de Almquist trazem as dimensões que 

impactam na tomada de decisão dos clientes em optar por um fornecedor ou outro. 

O objetivo desta pesquisa foi investigar a relação entre os elementos de valor 

que os clientes esperam obter de um fabricante de válvulas e os que efetivamente estão 

sendo entregues por estes fornecedores.  

A revisão do referencial teórico trouxe conceitos de como mensurar valor, seja 

valor individual através das escalas de Rokeach ou Schwartz , seja com os estudos sobre 

valor numa perspectiva econômica com Michael Porter, uma perspectiva da lógica do 

serviço dominante com Vargo & Lusch com o valor de cocriação e igualmente 

importante, sobre a perspectiva do valor de uso com Philip Kotler e suas visões da 

aplicação do valor em marketing.  Estes referenciais teóricos permitiram o entendimento 

do resultado das pesquisas com clientes e fabricantes com uma visão mais ampla sobre 

como podemos atuar para melhorar este cenário para as partes interessadas. 

Os dados obtidos nos mostraram que há possibilidade de melhoria substancial 

nesta equação entre expectativa e realidade nesta relação entre fabricantes e clientes. 

Verificou-se que quase a metade dos elementos de valor (42%) considerados entregues 

pelos fabricantes não são devidamente valorizados pelos clientes em sua lista de 

prioridades. 

Por outro lado, constatou-se que os elementos de valor mais relacionados com 

questões operacionais das organizações se sobrepuseram aos elementos de valor 

relacionados com o indivíduo profissional destes clientes, demonstrando que há espaço 

para aprofundar esta pesquisa na sequência e agregar ainda mais dados a esta análise de 

forma a entender as dimensões culturais que impactaram neste resultado. 

Infelizmente as pessoas entrevistadas pelo lado dos fornecedores não puderam 

compartilhar seus resultados em vendas para que fosse possível cruzar o resultado desta 

pesquisa com o resultado efetivo em vendas, e assim, também concluir para cada 
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respondente se a entrega em maior número dos elementos de valor aos clientes, 

efetivamente resultam em ganhos comerciais. 

Este trabalho apresenta uma série de possibilidades para aplicação desta mesma 

metodologia de identificação dos elementos de valor tanto em empresas fornecedoras de 

válvulas, bem como para quaisquer outros segmentos que atuem com fornecimento de 

equipamentos para o mercado B2B. Uma consultoria dedicada a este estudo pode ser 

aplicada à empresas fornecedoras, gerando informações valiosas para o 

desenvolvimento de suas respectivas estratégias, sendo capaz de auxiliar no 

desenvolvimento de propostas de valor mais assertivas e eventualmente gerando 

melhores resultados comerciais, valorização da marca ou mesmo melhoria do 

relacionamento entre as partes. 

O resultado da pesquisa indica que os fornecedores precisam direcionar suas 

estratégias de forma a constituírem uma estrutura organizacional que os permitam 

entregar um conjunto de elementos de valor com mais foco em competências relativas à 

prestação de serviços, uma vez que são valorizados pelos clientes e não estão sendo 

entregues pelos fornecedores.  

Os achados deste trabalho não pretendem generalizar a relação entre clientes 

compradores ou fornecedores de outros segmentos B2B, mas trazer uma luz interessante 

sobre como as atividades estão sendo conduzidas e como aumentar a competitividade 

num cenário de alta rivalidade entre os competidores e um número cada vez maior de 

novos entrantes no mercado.  

Propõe-se como agenda futura, relacionar-se os dados do conjunto das 

configurações de valor com variáveis de desempenho econômico das empresas 

fabricantes, bem como derivar para uma análise dos fatores culturais que regem a 

relação organização e indivíduo, a ponto de fazer os respondentes priorizarem os 

elementos de valor mais relacionados com os interesses da empresa do que os elementos 

de valor das camadas superiores da pirâmide de Almquist, relativos aos valores 

individuais e de inspiração.  

Concluindo, espera-se que o resultado desta pesquisa possa servir de insumo 

para a revisão das estratégias das empresas fornecedoras de válvulas e equipamentos 

industriais, visando aumentar a competitividade destas no Brasil, contribuindo para um 

melhor ambiente de negócios e relacionamento entre clientes e fornecedores neste 

segmento específico de mercado.                              
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13 ANEXOS 

 

ANEXO I – CONSTRUCTOS DE CADA ELEMENTO DE VALOR 

 

Quesitos Básicos 

Atende às Especificações: o produto ou serviço ofertado está de acordo com as 

especificações e requerimentos técnicos para uma determinada função. 

Preço Razoável: o preço ofertado pelo produto ou serviço é aceitável pelo 

cliente comprador. 

Conformidade Regulatória: os produtos ou serviços atendem às legislações e 

normas técnicas de aplicações. 

Padrões éticos: a empresa fornecedora dos produtos ou serviços atendem 

princípios éticos tanto na fabricação como no processo de venda ou execução do serviço 

 

Valores Funcionais 

- Econômicos 

Maior Receita Bruta: quanto o produto ou serviço contribui para que o cliente 

aumente a receita dele. 

Redução de Custo: quanto o produto ou serviço contribui para redução do custo 

de manufatura ou da organização como um todo. 

 

- Desempenho 

Qualidade do produto: o produto ou serviço possuem alto padrão de qualidade. 

Escalabilidade: facilidade de expansão da aplicação do produto ou serviço em 

caso de demanda adicional, requerimento do processo ou tarefas extraordinárias. 

Inovação: Quando o produto ou serviço apresentam soluções inovadoras. 

 

Facilidade para Fazer Negócios 

- Operacional 

Organização: o produto ou serviço ajudam o cliente a ser uma empresa mais 

organizada em seus processos. 

Simplificação: o produto ou serviço é capaz de reduzir complexidade e tornar os 

processos em tarefas mais simples. 
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Conexão: o produto ou serviço conecta a organização e seus usuários com 

outros, seja internamente e/ou externamente. 

Integração: quando ajuda o cliente a integrar com oportunidades fora de seu 

ambiente de negócios regular. 

 

- Acesso 

Configurabilidade: produtos ou serviços que podem ser facilmente configurados 

conforme novas necessidades do cliente. Facilidade de customização. 

Variedade: variedade de opções para que o cliente escolha a melhor alternativa 

para a aplicação específica dele. 

Disponibilidade: garantia de que o produto ou serviço estarão disponíveis 

sempre que o cliente precisar, não importando onde e quando será necessário. 

 

 Estratégico 

Redução de Riscos: produtos ou serviços que protejam o cliente de perdas e que 

reduzam os riscos desnecessários. 

Alcance: ajuda o cliente na tarefa de operar em novos territórios ou desenvolver 

novos segmentos de mercado. 

Flexibilidade: produtos ou serviços que permitam o cliente ir além do padrão e 

do convencional. Adaptável a novas condições inesperadas. 

Qualidade dos Componentes: quando o produto ou serviço fornecido aumenta a 

percepção de qualidade dos produtos / serviços destas empresas compradoras perante os 

clientes deles. 

 

Produtividade 

Menos Aborrecimento: produtos ou serviços que ajudam a reduzir o stress dos 

clientes 

Informações: produtos ou serviços que ajudam o cliente ficar mais bem 

informado. 

Transparência: produto ou serviço que propicie uma visão clara do que se passa 

na organização do cliente., ou ainda, o fornecedor possuir um comportamento 

organizacional que demonstre transparência em seus procedimentos. 

Economia de Tempo: quando o produto ou serviço ajuda os usuários e a própria 

organização a pouparem tempo. 
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Esforço Reduzido: quando ajuda a empresa do cliente a realizar suas tarefas 

com menor esforço. 

 

Relacionamento 

Compromisso: quando se demonstra comprometimento com o sucesso dos 

clientes. 

Estabilidade: quando a empresa fornecedora do produto ou serviço possui 

estabilidade para garantir ao cliente seu apoio num futuro previsível. 

Adaptação Cultural: quando a cultura da empresa fornecedora vai de encontro 

com a cultura da empresa compradora e de seus colaboradores.   

Capacidade de Resposta: quando a empresa fornecedora apresenta respostas 

rápidas e profissionais aos seus clientes. 

Competência: quando a empresa fornecedora possui know-how e experiência 

em seu segmento industrial que agregue valor aos clientes. 

 

Valor Individual 

- Pessoal 

Design e Estética: quando o produto ou serviço apresentam-se de forma 

esteticamente agradáveis. Design atraente e alinhado com a experiência do usuário (UX 

– User Experience). 

Crescimento e Desenvolvimento: quando o produto ou serviço ajuda os usuários 

e seus colegas a crescerem pessoalmente e profissionalmente. 

Redução de Ansiedade: os produtos e serviços da empresa fornecedora ajudam 

o comprador e demais usuários da organização a se sentirem mais seguros. 

Diversão e Benefícios: quando é prazeroso a interatividade com o produto ou 

serviço e eventualmente oferece alguma recompensa. Possibilidade de gamificação. 

- Carreira 

Expansão da Rede: quando o produto ou serviço ajuda o cliente a expandir a 

sua rede de contatos e de negócios. Networking profissional. 

Potencial de Comercialização (Auto-Realização): quando o produto ou serviço 

aumentam a empregabilidade de seus usuários ou facilitam a comercialização de seus 

produtos ou mão de obra.  

Garantia de Reputação: quando o produto, serviço ou a empresa fornecedora 

não trazem perigo à reputação do comprador e/ou empresa compradora. 
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Valor de Inspiração  

- Objetivos 

Otimismo: o produto ou serviço oferece a esperança de um futuro promissor 

para seus usuários em suas organizações. 

Responsabilidade Social: o produto ou serviço colaboram com as atividades da 

empresa compradora e seus usuários em suas atividades de responsabilidade social, 

inclusão, diversidade etc. 

Visão: os produtos ou serviços ajudam os clientes a antecipar decisões de 

direcionamento de suas estratégias, alinhado com o propósito das organizações. 
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ANEXO II – ENTREVISTAS 

 

Para os compradores (formulário de pesquisa eletrônica direcionada):   

 

Por favor, identifique na lista abaixo, quais são os valores que você considera mais 

relevantes para decidir sobre a compra de uma válvula de controle na sua empresa ou 

projeto e indique numa escala de 1 (pouco importante) a 5 (extremamente importante) o 

quão importante é cada elemento de valor que você identifica como importante. 

 

Formulário destinado a profissionais que compram, especificam ou fazem 

manutenção em válvulas de controle no setor de óleo e gás:   

Nome : ( opcional ) 

Empresa : ( opcional ) 

Email : ( opcional ) 

Tipo de empresa : Operadora de produção Nacional ( NOC )  (     ) 

                              Operadora de produção Internacional ( IOC )  (      ) 

                              EPCista  (       ) 

                              Fabricante de Equipamentos (     ) 

                              Estaleiro ou Construtora (       ) 

                              Operador de FPSO (      ) 

      Empresa de Engenharia (    ) 

 

Posição na empresa :  Diretoria (      ) 

                                   Gerância  (     ) 

                                   Coordenação (     ) 

                                   Membro da equipe (     ) 

                             

Função na empresa ;  Depto de Compras : Realiza a compra das válvulas (      ) 

                                   Depto. De Engenharia: Especifica e/ou indica as válvulas (     ) 

                                   O&M : Utiliza / opera / faz manutenção nas válvulas  (     )  

                                    

(   ) Atender às Especificações: A válvula ofertada deve estar de acordo com as 

especificações técnicas determinadas por sua empresa.   
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(   ) Preço Razoável: O preço ofertado peldeve estaro 

(  ) Conformidade Regulatória: A válvula deve atender às legislações e normas 

técnicas vigentes para as aplicações. 

( ) Padrões éticos: deve ter , comprovando, nunca tendo se envolvido em 

oferecimento de propinas, escândalos contábeis ou desastres ambientais. 

 ( ) Maior Receita Bruta: A válvula  da válvulacontribupara aumentar a 

produção / receita de sua empresa. 

(  ) Redução de Custo: A válvula pelo fornecedor contribu para redução do 

custo de produção/processo. 

(  ) Qualidade do produto/serviço: A empresa fornecedora possu certificações 

nacionais e internacionaisde qualidade àa. 

(  ) Escalabilidade:  Quando a válvula apresenta facilidade de expansão da 

capacidade de operação (rangeabilidade) em caso de demanda adicional, requerimento 

do processo ou condições extraordinárias. 

( ) Inovação: O fornecedor da válvula apresenta soluções e tecnologias 

inovadoras . Exemplo: diagnósticos da válvula, sensores, etc 

(  ) Organização:  O fornecedor da válvula  oferece informações que ajuda a sua 

empresa a ser mais organizada em seus processos de compra, documentação, logística, 

manutenção, etc  

(  ) Simplificação/: O fornecedor da válvula é capaz de reduzir a complexidade 

nos processos de compra, logística, prestação de serviços de manutenção, etc, tornando 

estas  tarefas mais simples e menos burocráticas.  

(   ) Conexão com mercado: O fornecedor da válvula conecta a sua empresa 

e/ou seus usuários com outros profissionais do mercado, gerando troca de 

experiênciasconhecimento. 

(  ) Integração:  válvula, através de seu atuador e instrumentação, possui a 

capacidade de se integrar a outros sistemas de controle, segurança e monitoramento de 

sua empresa.  

( ) Configurabilidade: válvulas podem ser configuradas conforme novas 

necessidades do cliente sem necessidade de serviços e/ou ferramentas especiais do 

fabricante.  

(  ) Disponibilidade: fornecedor da válvula deve estar disponível sempre que sua 

empresa precisar, não importando onde e quando ado. Ter um SLA ( Service Level 

Agreement ) com o menor prazo possível. 
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(  ) Redução de Riscos:  válvula /ou do fornecedor ajudam  sua empresa a 

reduzir riscos de perdas de produção e/ou multas ambientais que eventualmente uma 

falha nesta válvula possa ocasionar em sua planta industrial.. 

(  ) Alcance:  fornecedor da válvula deve estar preparado para ajudar sua 

empresa na tarefa de operar ativos em novos territórios ou desenvolver novas válvulas 

customizadas para aplicações complexas. 

( ) Flexibilidade: O fornecedor da válvula possui flexibilidade em seus 

processos de atendimento de forma que possa r para novas condições inesperadas em 

sua empresa. 

(   ) Qualidade dos Componentes: Quando a válvula que sua empresa adota em 

seu processo e/ou equipamento,  aumenta a percepção de qualidade dos seus produtos / 

serviços perante os clientessua  Exemplo: O compressor de meu FPSO possui sistema 

de controle com a válvula marca XPTO e isso agrega valor à imagem de seu 

equipamento quando comparado com um compressor de um concorrente que usa uma 

válvula XYZ. 

(   ) Menos Aborrecimento:  fornecedor e/ou a própria válvula ajudam a reduzir 

o stress, seja na fase de compra, construção & montagem, operação ou manutenção em 

sua empresa. Possui equipe amigável e profissional disposta a ajudar em todas as fases 

do relacionamento comprador / Fornecedor. 

(    ) Informações: A tecnologia da válvula e seus respectivos acessórios, ajudam 

sua empresa e/ou você a ficar mais bem informados sobre necessidades de manutenção 

preventiva, anomalias do processo industrial (ex.:  vibração excessiva ), etc..  Se você 

considera a adoção de tecnologias digitais como IIoT trazendo dados operacionais que 

agilizem a tomada de decisão e gestão do ativo ( válvula ), realidade virtual / realidade 

aumentada, marque este item. 

(   ) Transparência:  fornecedor da válvula propicia uma visão clara do que se 

passa na organização dele e no trato com a sua empresa e seus funcionários.   

(   ) Economia de Tempo:  fornecedor da válvula ou a própria válvula, ajudam 

os usuários e a sua empresa a pouparem tempo, seja na fase de compra, entrega, 

manutenção ou mesmo durante a operação do controle das variáveis de processo na 

indústria. 

(  ) Esforço Reduzido:  fornecedor, ou o projeto da própria válvula, ajudam a sua 

empresa a realizar suas tarefas de compra, manutenção ou operação com menor esforço. 
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(  ) Compromisso:  fornecedor da válvula se demonstra comprometido com o 

seu sucesso e da sua empresa. 

(   ) Estabilidade:  empresa fornecedora da válvula possui estabilidade financeira 

e técnica para garantir  apoio sua empresa num futuro previsível. 

( ) Adaptação Cultural:  cultura organizacional e valores da empresa 

fornecedora da válvula estão alinhadas com a cultura e valores da sua empresa e de seus 

colaboradores.   

(  ) Capacidade de Resposta: quando a empresa fornecedora da válvula 

apresenta respostas rápidas e profissionais a você e à sua empresa em situações 

regulares ou excepcionais. 

(   ) Competência: quando a empresa fornecedora da válvula possui know-how 

e experiência em válvulas  segmento industrial, de forma que agregue valor ao seu 

negócio. Exemplo: O fornecedor conhece além da válvula... Entendem os problemas de 

uma planta industrial a ponto de ajudar em aplicações complexas. 

(   ) Design :  projeto da válvula apresenta facilidade de acesso para manutenção 

e design  que possibilite uma experiência de uso . (UX – User Experience). 

(   ) Crescimento e Desenvolvimento: A empresa fornecedora da válvula ajuda 

os compradores e usuários a crescerem profissionalmente, seja oferecendo treinamentos 

ou colaborando em processos de inovação aberta e cooperação com a sua empresa. 

(  ) Redução de Ansiedade: empresa fornecedora e a tecnologiada válvula 

ajudam os usuários da sua empresa a se sentirem mais seguros de que estão tomando a 

decisão certa em termos comerciais, operacionais e técnicos . ( exemplo: nunca tivemos 

um acidente com a válvula XPTO ) 

(   ) Diversão e Benefícios: interatividade com o fornecedor da válvula deve ser 

e trazer benefícios que surpreendam, seja através de disponibilização de ferramentas de 

relacionamento (exemplo: apps, websites, etc ), eventos técnicos e/ou sociais e a 

possibilidade de gamificação através de programa de benefícios para clientes 

recorrentes. 

(  ) Expansão da Rede: fornecedor da válvula ajuda você ou sua empresa a 

expandir a sua rede de contatos através de Networking profissional, como por exemplo, 

através da interatividade com associações como o IBP, a ISA, SPE, ABIMAQ, etc 

( ) Auto-promoção: Quando a escolha por um determinado fornecedor da 

válvula ou a sua respectiva aplicação, ajudam a elevar a empregabilidade de seus 

usuários ou, pelo ponto de vista da empresa, aumenta a possibilidade de 
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comercialização de seus produtos. ( exemplo: Sou um profissional certificado em 

válvulas XPTO, no caso de funcionários, ou, no caso de empresas, meu FPSO possui 

somente válvulas XYZ nos vasos separadores, garantindo melhor performance. E isso 

passa a ser usado comercialmente como vantagem competitiva numa concorrência ) 

( ) Garantia de Reputação:  empresa fornecedora da válvula não traz  à 

reputação profissional de quem especificou, comprou, faz manutenção ou opera a 

válvula.   

(   ) Otimismo:  fornecedor da válvula ou a aplicação da própria válvula oferece 

a esperança de um futuro promissor para seus usuários e para sua empresa oportunidade  

. ( exemplo: O fornecedor da válvula XPTO promoverá capacitação da equipe, que 

possibilitará desempenhar melhor suas atividades no futuro, ou ainda, pela ótica da 

empresa, a adoção da válvula XYZ vai me propiciar um menor tempo de separação no 

vaso separador e isso possibilitará um melhor desempenho dos resultados de minha 

operação ) 

(   ) Responsabilidade Social:  fornecedor da válvula colabora com as atividades 

de responsabilidade social da empresa compradora e iniciativas de seus funcionários, 

ajudando-os a serem mais responsáveis socialmente. 

( ) Visão:  fornecedor da válvula ajuda você a antecipar decisões de 

direcionamento de suas estratégias ( seja ela na camada funcional, de negócios ou 

corporativa ) , estando alinhado com o propósito da sua empresa e seguindo a missão , 

visão e valores de sua organização. 

 

 

 

 

Para os fabricantes de válvulas (entrevista qualitativa semi-estruturada 

presencial):   

 

Entrevista destinada a profissionais que trabalham em empresas fabricantes de 

válvulas de controle no setor de óleo e gás:  

O objetivo é que sejam 40 perguntas que permitam identificar se a empresa está 

entregando o respectivo elemento de valor. 

Nome : ( opcional ) 

Empresa : ( opcional ) 
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Email : ( opcional ) 

Tipo de empresa : Fabricante Nacional  (     ) 

                              Fabricante estrangeiro COM fábrica no Brasil  (      ) 

                              Fabricante estrangeiro SEM fábrica no Brasil  (       ) 

 

Posição na empresa :  Diretoria (      ) 

                                    Gerância  (     ) 

                                    Coordenação (     ) 

                                    Membro da equipe (     ) 

                             

Função na empresa ;  Depto de Vendas : (      ) 

                                   Depto. de Engenharia de aplicações:  (     ) 

                                   Depto. de Serviços  (     )  

                                    

Atende às Especificações: As válvulas que a sua empresa fabrica atendem às 

especificações e solicitações de seus clientes? 

Preço Razoável: Você entende que os preços praticados na venda de suas 

válvulas está na média do mercado ? 

Conformidade Regulatória: Suas válvulas atendem aos requerimentos das 

normas técnicas para atender as aplicações no setor de Óleo e Gás?. (ex. API, ASME) 

Padrões éticos: Sua empresa possui guia de ética e conduta e consegue aplicar 

em toda organização estas regras de compliance, inclusive no relacionamento com os 

clientes?  

 Maior Receita Bruta: Você acredita que a sua válvula ajuda os seus clientes a 

gerarem mais receita?  Você usa este discurso como argumento de vendas e consegue 

evidenciar isso?   

Redução de Custo: Você acredita que a sua válvula ajuda os seus clientes a 

reduzirem o custo de produção?  Você usa este discurso como argumento de vendas e 

consegue evidenciar isso ?  . 

Qualidade do produto: Sua empresa e sua válvula possuem certificações de 

garantia da qualidade ( ex: ISO 900X )? O mercado reconhece a sua empresa como 

fabricante de válvulas de qualidade ?  
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Escalabilidade: Você entende que as suas válvulas possuem capacidade de 

expansão ( rangeabilidade ) que permita ao seu cliente aumentar a capacidade de 

produção mediante alguma demanda adicional extraordinária na planta de seu cliente ?     

Inovação: A sua válvula possui / apresenta soluções inovadoras que agregam 

valor aos seus clientes?  Possuem alguma diferenciação perante os concorrentes ? 

Apresentam algo que os outros concorrentes não possuam?  ( estas inovações podem ser 

a nível de tecnologia de produto, modelo de negócios, serviços, etc ) . Qual é a 

inovação? 

Organização: A sua empresa oferece informações que ajudam o seu cliente a ser 

mais organizado em seus processos de compra, gestão da documentação, logística, 

manutenção, etc ? Quais? 

Simplificação: A sua empresa é capaz de reduzir a complexidade nos processos 

de compra, logística, manutenção, etc, tornando estas tarefas mais simples para o seu 

cliente? Como? 

Conexão: A sua empresa conecta os seus clientes ( compras, engenharia, 

manutenção etc ) com outros profissionais, seja internamente e/ou externamente em seu 

cliente, gerando troca de experiências e trazendo conhecimento? 

Integração: As suas válvulas, através de seu atuador e instrumentação, possuem 

a capacidade de se integrar a outros sistemas de controle, segurança e monitoramento 

existentes no cliente? Variedade de protocolo de comunicação? 

Configurabilidade: As suas válvulas podem ser facilmente configuradas 

conforme novas necessidades do cliente.? Possuem facilidade de customização? 

Variedade: O portfólio de suas válvulas apresenta variedade de opções ( esfera, 

globo, gaveta, axial, etc )para que você possa especificar a melhor alternativa para a 

aplicação dele? 

Disponibilidade: A sua empresa consegue estar disponível sempre que seu 

cliente precisar, não importando onde e quando será necessário? Como é o atendimento 

pós-vendas e suporte de serviços de sua empresa? 

Redução de Riscos: A tecnologia de suas válvulas consegue proteger o seu 

cliente contra eventuais perdas e reduz os riscos na operação da planta industrial de seus 

clientes? 

Alcance: A sua empresa está preparada para ajudar o seu cliente, seja na fase de 

projetos, construção, instalação, operação ou manutenção das válvulas, em novos 

territórios onde ele desejar operar? Qual o alcance de sua atuação?  
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             Flexibilidade: A sua empresa possui flexibilidade para oferecer atendimento 

além do convencional aos seus clientes? Suas válvulas são adaptáveis a novas condições 

inesperadas trazidas pelo seu cliente?  

Qualidade dos Componentes: Você acredita que o seu cliente, ao usar a sua 

válvula, tendo um produto com sua marca, aumenta a percepção de que a planta dele ( 

ou o serviço dele no caso de uma engenharia ) consegue ter aumentada a percepção de 

qualidade dos seus produtos / serviços aos clientes deles? A sua válvula ou marca 

agregam valor para os clientes? 

Menos Aborrecimento: A sua empresa e a sua válvula ajudam a reduzir o stress 

de seus clientes, seja na fase de compra, construção, operação ou manutenção ? O 

atendimento é rápido? Há disponibilidade de peças de reposição em curto prazo de 

entrega? Requer ferramentas e mão de obra específicas que dificultam a manutenção? O 

dimensionamento e a entrega das propostas são feitos de maneira rápida e eficiente? A 

entrega acontece sem atrasos?   

Informações: A sua empresa mantém os seus clientes bem informados sobre as 

suas válvulas já comercializadas e novas tecnologias em desenvolvimento? Sua empresa 

compartilha conhecimento sobre dimensionamento, diagnósticos sobre as válvulas, 

aplicações, etc. com seus clientes?  

Transparência: Sua empresa propicia uma visão clara do que se passa em  sua 

organização  e é transparente  no trato com o seu cliente, tanto para situações positivas 

como negativas? Se há possibilidade de um atraso na entrega, o cliente é devidamente 

avisado com antecedência? Se não houver necessidade de um material nobre para o 

TRIM da válvula e o cliente mesmo assim pede este material, vocês tentam demonstrar 

tecnicamente que não há necessidade disso? 

Economia de Tempo: Sua empresa, ou a própria válvula, ajudam os seus 

clientes a pouparem tempo, seja na fase de compra, entrega ou mesmo durante o 

controle das variáveis de processo na indústria? . 

Esforço Reduzido: A sua empresa, ou a própria válvula, ajudam os seus clientes 

a realizarem suas tarefas com menor esforço? 

Compromisso: A sua empresa possui comprometimento com o sucesso de seus 

clientes? Normalmente há o entendimento sobre negócio do cliente? Sua equipe 

conhece as necessidades e dores dos clientes que precisam de suas válvulas? 

Estabilidade: A sua empresa possui estabilidade financeira e técnica para 

garantir apoio ao cliente num futuro previsível? 
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Adaptação Cultural: A sua empresa analisa a cultura organizacional e valores 

de seus clientes, e verifica se estão alinhadas com a cultura e valores da sua empresa e 

de seus colaboradores?  Sua empresa venderia para algum cliente que não compartilhe 

dos mesmos valores? Sua empresa abriria mão de seus valores para poder fornecer as 

válvulas? 

Capacidade de Resposta: A sua empresa apresenta respostas rápidas e 

profissionais aos seus clientes? Caso tenha alguma demanda atípica ou alguma questão 

que não esteja dentro de seu padrão de produto ou atendimento, a sua empresa investe 

tempo em prover uma resposta adequada ou imediatamente descarta o interesse no 

assunto? 

               Competência: A sua empresa possui know-how, experiência e conhecimento 

em suas válvulas e também no processo do cliente?  Ou domina o assunto das válvula 

sem ter profundidade de conhecimento sobre as necessidades do cliente?   Sua empresa 

possui equipe técnica que conheça o processo industrial do cliente a fundo? 

Design: O projeto da válvula apresenta facilidade de acesso para manutenção e 

design que possibilite uma experiência de uso agradável por seu cliente?  (UX – User 

Experience). 

Crescimento e Desenvolvimento: A sua empresa promove ações que ajudam os 

compradores e usuários a crescerem pessoalmente e profissionalmente? Oferece 

treinamentos ( no cliente e/ou na fábrica)? Realizam palestras e eventos? Leva 

especialistas para ajudar o cliente a se desenvolver? 

Redução de Ansiedade: A sua empresa e a própria tecnologia aplicada nas 

válvulas ajudam o comprador e demais usuários de seu cliente a se sentirem mais 

seguros de que estão tomando a decisão certa em termos, comerciais, operacionais e de 

segurança ? Sua empresa ajuda a reduzir a incerteza dos clientes?  

Diversão e Benefícios: A sua empresa propicia uma interatividade prazerosa 

com o seu cliente? Sua empresa surpreende positivamente e supera as expectativas?  Há 

algum tipo de gamificação, programa de fidelidade ou benefícios a clientes recorrentes?   

Expansão da Rede: A sua empresa ajuda seus clientes a expandir a sua rede de 

contatos através de Networking profissional com outros clientes, instituições e 

organizações do mesmo mercado ou mesmo de outros segmentos?  

Auto-promoção: A atuação de sua empresa ou a aplicação da sua válvula, 

ajudam a elevar a empregabilidade de seus usuários ou, pelo ponto de vista do cliente, 

aumentam a possibilidade de comercialização de seus respectivos produtos finais?  
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Garantia de Reputação: Como você classificaria a reputação de sua empresa no 

mercado em termos comerciais? E em termos técnicos? Na sua opinião, os clientes 

reconhecem a reputação de sua empresa ou não possuem esta percepção? Comprar suas 

válvulas, traz algum perigo à reputação de seus clientes, seja por metodologias 

comerciais não convencionais ou devido a alguma falha estrutural ou no processo de 

fabricação, ou ainda falhas de atendimento pós vendas ou de qualidade do produto? 

Otimismo: A sua empresa ou a aplicação de sua válvula oferecem a esperança de 

um futuro promissor para seus usuários e para suas respectivas empresas. Por exemplo: 

usar a sua válvula trará oportunidade do cliente ser melhor no futuro?  

Responsabilidade Social: A sua empresa colabora com alguma atividade do 

cliente em termos corporativos ou de seus usuários, em caráter pessoal, ajudando-os a 

serem mais responsáveis socialmente e trazendo benefícios para a sociedade, meio 

ambiente ou diversidade ( racial, cultural, de gênero, etc )? 

Visão: A sua empresa ajuda os clientes a antecipar decisões em suas estratégias 

corporativas ou funcionais? Sua empresa costuma alinhar suas ações perante os clientes 

conforme o propósito, missão, visão e valores que eles adotam? Sua equipe costuma 

entender o contexto em que o cliente está inserido dentro da indústria / setor ou se atém 

à aplicação da válvula em si? 

 

Resultado de Vendas : Qual o resultado de vendas desta linha de válvulas ( classe de 

pressão 900 Lbs ) nos últimos 3 anos ( ou no último ano )? 


