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Resumo: Propõe um Modelo Guia de Campetitividade com visão organizacional 
ampla e integrada. Focaliza estratégias que agregam cantinuamente valor superiar 
de marketing, numa visão macro, ou seja, relacionando o todo, a ser explorado por 
empresas brasileiras e futuros colegas professores e/ou consultores, córno. .farma de 
obtenção de contínuas vantagens competitivas. Para tanto, a proposta agrega várias 
temas "micro" sobre competitividade, relatados recentemente em revistas e 
bibliografia especializadas. ° todo, assim composto, é apresentado através da 
estrutura seqüencial de um Modela Gráfico Qualitativo e colocado á disposição das 
interessados em explorar e avançar nesse tema. 
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Até o início da década de 70, a maioria das decisões tomadas 

\u.:·: - ~ 

pelos executivos das empresas brasileiras eram feitas sob; regime de 
, , 

ccrtcza. Ou seja, os investimentos programados tinham seus retornos 

praticamente assegurado:- Os riscos das empresas eram mínimos e os 

desempenhos dos negócios, compensadores. A sociedade demandava um 

consumo maior do que a oferta de produtos no mercado. Embora a 

competição fosse menor em relação aos dias de hoje, os principais 

tàtores da vantagem competitiva entre as empresas, naquele início de 

década, eram o baixo custo da matéria-prima e da mão-de-obra, e um 

certo grau de desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação, 

além da localização estratégica do parque fabril. Vivíamos o auge da 

Revolução Industrial, quando a indústria absorvia matéria-prima e mão-

de-obra baratas, transformado-as em produto. O setor bancário era o 

mercado de serviços de maior magnitude, juntanlente com o comércio 

varej ista. 

Em 1973, a guerra do petróleo veIO despertar a valorização de 

todas as outras matérias-primas - de origem mineral ou agrícola - e não 

só do petróleo em si. A matéria-prinla passou a ser cara, oscilante no 
r'\. 1.. ,~. 

preço e incerta no fornecimento. De um clima déterteza, antes presente 

nas tomadas de decisão das empresas, evidenciava-se agora um regime 

'IVU .\1:--
de','incerteza. O modelo de vantagem competitiva daquelas empresas, 

que se estabeleceram estrategicamente em países de recursos naturais 
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abundantes e mão-de-obra barata, começava a ser abalado e posto em 

dúvida. 

o sistema monetário internacional, pós 1973, não teve outra 

alternativa a nào ser emitir valores monetários para pagar os altos preços 

cobrados pelas matérias-primas, principalmente o petróleo. Era difícil 

estabelecer um padrão de controle de emissão de moeda forte que 

pudesse conter a escalada dos preços internacionais desses materiais. O 

excesso de liquidez de dinheiro sem lastro do sistema financeiro 

internacional propICIOU facilidades de crédito aos países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ao mesmo tempo que lhes 

atribuía a responsabilidade de serem avalistas dessas emissões sem 

lastro, oriundas dos países desenvolvidos, cujos déficits da balança 

comercial eram preocupantes. 

México, Argentina, Brasil e muitos outros países de grandes 

reservas naturais e certa estabilidade política foram avalistas desse papel 

impresso, a ser pago com uma carência de um certo número de anos. 

Vencida a carência dos empréstimos, a situação econômica desses países 

tornou-se delicada e de difícil administração. Inflação alta, constantes 

reajustes de salários, pressões de organizações sindicais e custos sociais 

elevados tornavam a mão-de-obra dispendiosa. Crescia um clima de 

turbulência nas tomadas de decisões das empresas e o foco central era o 

descontrole das contas governamentais, impulsionando o crescente 
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aumentando da inflação. Isso provocava constantes reajustes salariais, 

principalmente em meados do anos 80 e avançando pela década de 90. 

O modelo da vantagem competitiva estabelecido pelas 

econonllas e empresas, com base em recursos naturais abundantes e 

mão-de-obra barata, se autoesgotava mundialmente, gerando 

turbulências nos lucros das empresas e constantes déficits na balança de 

paganlentos dos países em desenvolvimento. os quais ainda sustentavam 

alguma competitividade em certos produtos. Dois países, porém, 

destacam-se no fmal da década de 80, quebrando o paradigma da 

Revolução Industrial ou da Vantagem Competitiva Comparada -

matéria-prima e mão-de-obra baratas. I 

Esses países, cuja competição interna entre suas empresas é 

agressiva e em constante confronto, a mão-de-obra elevada e os recursos 

naturais modestos, geraram grandes superávits na balança comercial com 

produtos bastante competitivos e de alta qualidade, quando comparados 

a outras nações desenvolvidas como os Estados Unidos 2 Afinal, qual 

seria a vantagem competitiva das empresas desses dois importantes 

países - Japão e Alemanha - e de outros países asiáticos? Como podianl 

colocar no mercado mundial produtos de excepcional qualidade com 

baixo custo, preços competitivos e um preço premiulI/ cuja qualidade 

vale pelo preço pago? Que tipo de gestão organizacional, especialmente 

no Japão, levou as empresas desses países a serem altanlente 
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competitivas? Que padrão da gestão japonesa pode ser analisado e 

trazido para estudos por gerentes de empresas ocidentais~ Que tipo de 

estrutura administrativa, de procedimentos gerenciais, de tecnologia de 

manufatura, programas e ,~ustes de qualidade fizeram os produtos 

japoneses tão competitivos e admirados pelo mundo inteiro~ ·Y:állils 
. I 

----.... estudiosos-da competência japonesa, em especial W. Edwards Deming e 

1. M. Juran, foram unânimes em divulgar o sucesso japonês através da 

criação dos Programas de Qualidade. 3 

o Movimento da Qualidade desencadeou nas empresas do 

lIlundo todo mudanças e quebras dramáticas nos padrões de 

pensamento das organizações, na maneira como eram administrados, 

questionando a eficiência das mesmas 4 Nesse novo paradigma, os 

valores do trabalho em equipe prevalecem sobre o trabalho individual. A 

procura de mercados globais tem grandeza e atenção similares ou 

maIOres do que os mercados domésticos. Existe a necessidade de 

retomar a noção esquecida da empresa voltada para o cliente. A nova 

forma de organização tem como base uma rede de alianças e de 

parceiros. A liderança autocrática perde espaço para a liderança da 

inovação. Nenhuma empresa será protótipo para outras. O que hoje é 

padrão ideal, não mais o será amanhã. As Forças de "fudanças 

Globalizantes transforman1 rapidamente o mercado e seu sistema de 

negociação. A melhoria contínua da organização é um imperativo 
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, 
crescente.' O tempo é uma nova dimensão coadjuvante da vantagem 

competitiva e uma ferramenta poderosa para a entrega rápida de 

serviços ao cliente, eliminando dispendiosos estoques de produtos. 

Paralelamente, a idéia de dar ao cliente ou consumidor mais 

do que ele quer levanta a ênfase crescente da organização horizontal: 

uma estrutura administrativa rápida e ligada diretamente ao cliente. 

agiliza a tomada de decisões no trabalho em equipe, gerando 

elllpowerlllenl ao empregado. Os executivos reconhecem que há muito 

menos erros na tomada de decisão quando se delega ao pessoal de nivel 

inferior as iniciativas por suas tarefas, pois eles sabem exatamente o que 

é necessário fazer. Na organização competitiva a administração se 

voltará muito mais para a administração dos processos do que para a 

função e os departamentos. 

Essa mudança na organização das empresas, fará com que elas se 

voltem mais para a eficiência do processo do que para a função 

desempenhada pelos empregados. É parte do movimento do downsi:ing 

e, posteriormente, da reegenharia, confrontar diretamente a hierarquia de 

gerentes e a existência de diretores nas organizações por serem funções 

que não agregam valor para o cliente6 O cliente não quer pagar mais 

caro por um serviço ou produto por causa de gerentes e diretores, cuja 

função controladora pode ser realizada pelo computador. A revista 

Business Week, em um trabalho realizado por mais de cem repórteres, 
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entrevistou executivos de empresas, consultores, experts, professores 

universitários dos Estados Unidos, Europa e Japão, procurando 

identi ficar o novo perfil da empresa competitiva. A matéria coloca em 

evidência a competitividade futura das empresas como sendo gerada por 

um lodo, ou seja, dentro de uma visão macro e não por partes 

individualizadas - a visão micro. Profissionais e professores envolvidos 

com o assunto competitividade, porém, publicam artigos e livros 

referentes muito mais ao micro do que ao macro. 

As obras que constam dos catálogos de editoras, nas 

prateleiras das livrarias, em revistas, versam muito mais sobre a 

busca da vantagem competitiva em uma área específica do que 

sobre o sistema como um todo. Profissionais da área de produção 

afirmam que Qualidade Total é tudo que uma empresa precisa para 

obter vantagem competitiva, porém, o que é tudo na qualidade total') 

Que modelo de proposta qualitativa a Qualidade Total abriga'l Quais os 

tópicos qualitativos que são interdependentes ou independentes uns dos 

outros, considerando-se que só trataremos de tópicos e assuntos 

essencialmente qual itativos'l 

No mesmo paralelo, Jeffrey Pfeffer faz uma abordagem da 

vantagem competitiva através das pessoas, como uma visão salvadora, 

porém essencialmente micro, na área de RH, e não do todo da empresa. R 

Robert J. Boxwell, em seu livro Vantagem Competitiva através do 
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Benchmark. e muito outros profissionais também vêm competitividade 

dentro de um sistema muito mais micro do que macro9 

Profissionais de várias áreas sugerem premissas e visão mIcro 

através das quais pode se obter vantagem competitiva para as empresas. 

Os da área de logística afirmam ser possível com um sistema eficaz de 

just il/ time. Para o profissional de finanças , lIm sistema ABe (Active 

Basic Cost) que funcione perfeitamente dentro do sistema operacional da 

empresa resulta em vantagem competitiva.9 Para o analista de sistemas, 

a resposta da vantagem competitiva está na tecnologia da 

informatização e nos sistemas desenvolvidos. O profissional de serviços 

ao cliente acredita em produtos com zero defeito por não (razerem 

reclamações. 10 A área de marketing quer que a empresa volte a ser 

orientada para o cliente/consumidor, procurando atuar mais em nichos 

de mercado. Todos esses são conceitos micro de vantagem competitiva. 

Michael E. Porter, nos seus dois livros em meados dos anos 80, nos dá 

lima visão revolucionária de amplidão sobre competitividade e as 

vantagens competitivas das empresas, embora as influências das forças 

de mudanças globalizantes não fossem tão visíveis como são hoje. 11 

Porém, o modelo das forças competitivas foi - e ainda é - destaque na 

área de competitividade, estando presente em vários compêndios de 

administração. 
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JUSTIFICATIVA DA IMPORTANCf,\ DO TE."IA 

Diante de tantas premissas e informações sobre competitividade e 

sua importância para as empresas. e do enfoque micro que lIluitos 

exccutivos atribuem ao assunto. propomos um modelo de VISÃO 

AMPLA, MACRO, FOCALIZADA NO TODO, a ser explorado por 

empresas brasileiras e futuros colegas professores ou consultores. 

Os interessados em avançar no tema poderão usar este modelo 

como rcferência em trabalhos posteriores, pois é um assunto complexo e 

sua aplicação nas empresas gerará um programa de longa duração. 

Nossa proposta, sugerida e desenvolvida, fomm um todo que 

agrega vários assuntos recentes de temas micro sobre competitividade, 

publicados em revistas mundiais de negócios como Fortune, Business 

Week e Harvard Business Reviell', além dc vasta bibliografia especifica 

da área. Procuramos apresentá-la através da estrutura seqüencial de um 

MODELO GRÁFICO e. para testar sua viabilidade futura. envolveremos 

discussões com presidentes e diretores de empresas, abordando opiniões 

sobre a validade, complexidade, aplicação total ou parcial da proposta, 

bem como os obstáculos para sua implementação. 

Embasaremos nossa amostragem em empresas agressivas. com 

liderança ou vice-liderança de mercado, e que apresentam características 

de modemização e competitividade, atuando em mercados locais e/ou 
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globalizados. Citamos, como exemplo de prováveis empresas presentes 

nesta nossa amostragem, aquelas do artigo da Business Week de 13 de 

dezembro 1993 - "Brazil: making companies lean and mean " pp. 3.+ a 

36, além da Procter & Gamble do Brasil, Ford do Brasil , de indústrias 

exportadoras de papel, dos setores alimenticio, auto peças, farmacêutico 

e outras que a mídia tem noticiado recentemente como empresas 

preocupadas com a competitividade e o futuro. 



CENARIO PARA FORMULAR O l\10DELO 

EXPLORA TO RIO DA TESE 
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A· FORMULANDO PREMISSAS DO CENARIO PARA 
O DESENVOLVIl\1ENTO DO MODELO DA 

PROPOSTA DA TESE 

Prernissas que lmpulsionalll Ernprcsas a Serem Continuamente 
Competitivas 

Para definirmos uma proposta de Modelo ele Competitividade é 

preciso levar em consideração as Forças de Mudanças Globalizantes 

que agem no mundo elas empresas. no presente momento. Essas forças 

atuam de forma única e em bloco, não diferenciando os setores 

econômicos em que a empresa está envolvida. Tudo acontece ao mesmo 

tempo , como um vírus que se auto-alimenta. Nenhuma atividade 

econômica, em qualquer país de economia desenvolvida ou em 

desenvolvimento. pode escapar à regra. 

As Forças de Mudanças Globalizantes são diferentes das 

Variáveis Ambientais, as quais atuam em cada setor da economia de 

forma distinta. As primeiras estão atuando e intluenciando diretamente as 

segundas. 

Não considerar as Forças de Mudanças Globalizantes, numa proposta de 

Modelo Competitivo. é o mesmo que desenvolver um Planejamento 

Estratégico Empresarial sem elaborar cenários. Ou, o mesmo que fazer 

um planejamento de marketing sem considerar o planejamento 

estratégico da empresa como um todo . Torna-se uma proposta míope de 
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modelo, focalizada para uma determinada atividade da empresa, sem 

visüo do exterior. direcionada para assuntos restritos a uma determinada 

úrea. como se eles fossem a formula salvadora da vantagem e da 

competitividade nas empresas. Como exemplos de visão miope, dcntro 

desse nosso conceito de modelo e discussões temos, nas referências 

bibliográficas, as obras Competitividade e Capacitação Tecnológica e 

Competi tive Advantage through People. 7 

A compreender as Forças de Mudanças Globalizantes, podemos 

concluir. sem sombra de dúvida, que qualquer modelo proposto sobre 

competitividade nüo pode estar focalizado em apenas uma atividade da 

empresa, mas sim num conj unto de várias atividades - o todo . A pru1ir 

daí, de uma visão macro, é que podemos determinar: 

I ) ()s ohjeti vos do compromissll com a competitividade. 

' j \ • l,' _, ",<, '. . . i. , . <.: ' ". • • '." _ .. , ' L,d l .lIL " I.]:, u_'.,c "llI11I110fll lS.,\l. 

-; ) Oficie hllSC:II' ()S comprollll ssLlS competitivos. 

~ J Como empregai' rccnlcas ~lliln"lI s trati \'as para ~ tlll gl r c'sscs 

COlllpro1l11 S50S e (I impulso p ~lra ll UC ns empresas sejam CO n1ll1lHllneme 
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Ao analisannos as Forças de Mudanças Globalizantes verificamos 

que elas têm mudado drasticamente as sociedades, indústrias e empresas 

do setor de serviços. quer sejam privadas ou públicas. Afetam 

departamentos e suas funções. processos administrativos, pOSl1lraS 

gerenciais. produtos e seu ciclo de vida. empregos e desemprego c a 

própria existência da empresas !lO mercado. Com base nas premissas 

discutidas. traçaremos em nossa proposta um modelo de competitividade 

totalmente int1uenciado por quatro forças, as quais impulsionam as 

empresas a serem continuamente competitivas, e que denominamos 

FORÇAS DE MUDANÇAS GLOBALlZANTES. 12 São elas: 

I) Globalização de mercados. 

2) Pl'Opagação lIIundial da tecnologia da informação e informática. 

3) Facilidade dos sistemas de interligações entre empresas c 

departamentos através das redes mundiais de computadores. 

4) Desmoronamento da Pin'imide Hierárquica das estruturas 

organizacionais das empresas. 

1 - Globalização de ."fereados 

Criatividade e inovação retroalimentam-se pelo sistema de 

infollnação e informática, tornando o processo de aprendizado ágil , 

numa velocidade imensurável. Os investimentos em telecomunicações 
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crescem em todo mundo e os satélites passam a fazer parte do cenário de 

vários paises, tornando as culturas do Ocidente e do Oriente muito 

próximas. 

O que é visto sendo consumido por populações do leste pode ser 

desejado também pelos povos do oeste, em tempo real e vice-versa. 

Quem poderia imaginar que o futebol se tornaria o esporte dominante no 

Japão? A comunicação transformou e alterou a indústria do lazer dos 

esportes japoneses. Do beisebol para o soccer. E, indo mais além, 

quanto essa mudança não alterou , fortaleceu ou mesmo provocou 

falências de indústrias de acessórios esportivos? Quem diria que o 

beisebol, um mercado de lazer estável, de ciclo de vida maduro, já 

consolidado, veria seus investimentos ameaçados tão rapidamente! 

Não é apenas esse o exemplo real de que um produto líder no 

mercado. pode. da noite para o dia, tornar-se ameaçado ou obsoleto, mas 

há vários outros nos setores de criação de softwares, no automotivo, de 

brinquedos, eletrodomésticos e eletrônicos que sofreram e sofrem a 

obsolescência rápida. A informática, através de programas de CAO e 

CAM, e computadores de alta resolução que geram designs e decisões 

para projetos de engenharia, têm agilizado e contribuído bastante para a 

tecnologia de fabricação de produtos auxiliados por robôs 

autoprogramáveis. A grande maioria dos produtos, cujos ciclos de vida 

antes atingiam as quatro fases - introdução, crescimento, maturidade e 
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declínio - , hoje já podem nascer obsoletos ou com ciclos de vida muito 

curtos. Portanto, o bom profissional de marketing deve visualizar suas 

ações estratégicas de modo diferente do passado, concentrando-se em: 

• Minimizar o risco da rápida obsolescência dos produtos. 

• Tirar proveito das vantagens que o processo de comunicação Via 

satélites oferece, antecipando as necessidades tiJturas das pessoas. 

• Capitalizar o retorno do investimento do produto ou serviço o mais 

rápido possível, distribuindo-os amplamente nos países com potencial 

de compra. 

• Oferecer um produto cUJos atributos das necessidades vale o preço 

que o cliente ou consumidor quer pagar, antes que o concorrente o 

faça com um produto melhor e de maior valor agregado. 

• Planej ar a melhoria contínua do produto/serviço ou sua obsolescência. 

Ou então, lançar sempre o melhor produto no mercado. 

Assim sendo, a Globalização de Mercados demanda as seguintes 

premissas de ações nas Estratégias de Marketing da Organização: 

• Redução do ciclo de vida dos produtos. Lançamentos de novos 

produtos numa base contínua, programando sua obsolescência. 

• Ênfase no processo de desenvolvimento de produtos com base na 

'd 'fi - d ISd 1 entt lcaçao o core competence. 

• Concentração na melhoria e aperfeiçoamento contínuo da tecnologia 

dos processos organizacionais. 



• Investimento contínuo em R&D ou formação de alianças, cooperações 

e fusões internacionais para agregar maior competitividade entre 

empresas aliadas nos esforços globalizantes de mercados mundiais . 

• Ênt~lse no padrão de qualidade dos produtos de nível internacional. 

Uso contínuo do benchll1a/'k mundial. 

, . i )ropa~açi\o da Tecnología da informação c inforlll:ítíca 

A propagação da tecnologia da informação tem um papel 

importante na tomada de decisões das empresas e nas mudanças 

organizacionais. Com auxílio dos satélites artificiais, computadores. 

tecnologia celular, fax modem. Intemet, equipamentos multimídia e 

outros, não há mais necessidade de deslocamentos de executivos da 

matriz para as outras unidades da empresa. Bastam vídeos, telas e tecIas. 

e o processo de decisão é estabelecido em tcmpo rcal. 

Podemos ter uma idéia das transtormações radicais que \'êm 

sofrendo os setores mundiais de transporte, comunicação e muitos 

outros. Imaginemos toda essa tecnologia transíormada em facilidades. 

conveniência, entretenimento, lazer, educação e também informações 

sobre produtos ou serviços produzidos por vários países, com uma gama 

variada de atributos c características. Cada um melhor que o outro. 

dificultando o julgamento e a análise de seus valores pelo comprador. 

Um verdadeiro bombardeio de influência e persuasão sobre os 
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consumidores na hora de decidir suas compras. Num pequeno flash de 

tempo, as necessidades atuais das pessoas são rapidamente 

influenciadas pelas necessidades futuras. provocando no consumidor 

mudanças, transformações e expectativas de compras inesperadas. As 

constantes mutações dos atributos dos produtos levam as pessoas a 

valorizá-los de forma muito mais racional do que emocional. E mais, 

elas estabelecem comparações entre valores dos atributos e 

benefícios, e aquilo que o dinheiro compra. 

Diante de tudo isso, os profissionais de marketing deverão 

concentrar grande parte de seus esforços e preocupações nas seguintes 

premissas: 

a) Ter consciência de que as necessidades de hoje serão superadas pelas 

expectativas das necessidades futuras (expeditinOlY II/a/'keting ) .18b 

b) Observar continuamente a agilidade das mudanças socioculturais do 

consumidor/cliente, seu estilo de vida, principalmente seus valores, 

como pensam e agem após tantas informações, conhecimentos de 

produtos e serviços de várias procedências mundiais e culturais. 

c) Manter vigilância contínua sobre as mutações dos atributos dos 

produtos ou serviços de forma intima com o cliente, a fim de saber 

exatamente como ele quer o produto/serviço e que preço está disposto 

a pagar. Redescobrir o cliente dentro do conceito relação 
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Valor/Atributo/Preço, pOIS, para a empresa sobreviver e ser 

competitiva, ela tem que "agregar continuamente valor aos seus 

produtos", ou seja, oferecer sempre mais, sem que isso implique 

aumcnto de prcço para o cliente ou consumidor. 13 

d) Agilizar as decisões de sua equipe de trabalho. bem como o processo 

integrativo interno dos departamentos da organização, estendendo-o para 

toda a Cadeia de \" alor em que a empresa está envolvida. II 

e) Agilizar os conhecimentos individuais das pessoas ou consumidores 

via inúmeros programas criativos e inovadores de sO/f1l'al'es (data basic), 

com o objetivo de maximizar o marketing mixo I~ 

3 - Empresas c Departamentos Interligados por Redes de 

Computadores 

A decisão em tempo real, através da ligação entre os 

computadores das empresas (injóI'lIIotion hig/l1 II(()') , permite as 

organizações e aos seus departamentos uma enorme eficiência e 

agilidade de decisões em toda a cadeia de valor. 12 Essas ligações de 

redes entre os computadores da empresa, fornecedores e clientes, muda 

totalmente a maneira de administrá-la. Nilo é que a gerência deva 

administrar de forma di ferente por estarmos vivendo um novo tempo. 

Nào! É a própria tecnologia dos computadores e de seus programas que 
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impõe a mudança da organização. A eficiência competitiva da empresa 

perante seus conconentes vai depender da rapidez com que a 

organização e sua administração assimilam cssas mudanças .15 Imagine 

um vendedor com seu /aplop interligado em sistema celular, entrando no 

sistema de informação de sua empresa ou do próprio cliente. Ou ainda, o 

cliente entrando no sistema interligado do fornecedor, sem necessitar da 

presença do vendedor para tirar o pedido. Ou esse mesmo cliente 

entrando direto no estoque do fornecedor ou no planejamento da 

programação de produção para saber exatamente o dia e hora em que 

será fabricado o seu produto e a data de seu recebimento. Pode ainda 

ficar sabendo que seu pedido não entrou no sistema ou no estoque do 

fornecedor porque seu código de acesso está bloqueado, devido ao atraso 

no pagamento de um título. 

Voltemos ao nosso vendedor cm visita ao cliente, processando o 

pedido no seu /aplop, entrando os códigos dos produtos, preço de venda, 

código do desconto ou da bonificação, checando débitos ou atrasos de 

duplicatas, interligado diretamente ao computador central da empresa. A 

telefonia celular colocará à sua disposição todas as infornlações dos 

últimos pedidos do cliente, bem como o estoque da loja do cliente, o 

estoque da fábrica, a programação da produção, o sistema logístico de 

rastreamento dos caminhões de entregas etc. Tudo isso na tela de um 

/aptop. Quanto a organização reduziu de custo administrativo, 
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infon11ativo e quanto de agilidade ofereceu ao cliente com a implantação 

desse sistema? Quantas pessoas e departamentos da empresa se 

envolveram com o pedido e com as informações? Como já foi dito. nem 

mesmo o próprio vendedor seria necessúrio. 

Imaginemos o que se pode razer de mudanças organizacionais nos 

outros departamentos como o financeiro , o de compras, o de marketing, 

logist ica e outros. No passado, possivelmente teríamos o departamento 

de administração de vendas para conferir o pedido. A supervisão e 

gerência de vendas para aprová-lo. com seus descontos e boni ficações . 

Finanças para ratificar o valor. ou o limite de crédito e cadastro. 

Produção para notificar prazo de fabricação. Logistica para fornecer 

estoque e data de entrega. Tudo isso resultando num processo demorado, 

burocrático, oneroso para a empresa e clientes, obedecendo a trâmites de 

controle muitas vezes desnecessários, estabelecidos por chefias cujo 

intuito é justificar e valorizar seu salário e o status do poder. Quanto 

maior é o clima de poder e status entre os gerentes numa empresa, maior 

é a pirâmide hierárquica. Sabe-se que, gerente só é chefe quando tem 

secretária e subordinados: com a interligação dos computadores entre 

empresas você é gerente de você mesmo. 

Não há razão para existirem chefias, mas sim, equipes de 

coordenação de processos organizacionais e um único sistema de 
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informatização que caminha sem chefia vertical, servindo a todos c 

sendo alimentado para todos c por todos. 

Na administração processual ou horizontal não há como existir 

burocracia. Todos da empresa têm acesso a um único sistema para 

agilizar tomada de decisões e saber o que cada equipe faz 

simultaneamente. A pior burocracia ou a empresa mais burocrática do 

mundo é aquela que tem um sistema de infomlatização para cada 

departamento, ou seja, vários sistemas dentro do sistema . Lembramos 

que o cliente, ao fazer seu pedido, não solicitou que colocassem no corpo 

da fatura o preço da burocracia, da incompetência, da ineficiência ou 

dos salários dos chefes e controladores. O cliente ou o varejista quer, 

unicamente, comprar um bom produto, adicionar sua margem de lucro, 

colocar um preço cujo valor dos atributos em relação aos competidores 

ofereça vantagens a olhos vistos para o consumidor. 

Diante de tantas transformações organizacionais e administrativas 

que as interligações de redes de computadores trazem para as empresas, 

podemos formular uma série de premissas: 

a) Decisões em tempo real: uma decisão tomada hoje nos Estados 

Unidos, Europa ou Japão pode ser de imediato executada no Brasil, com 

riqueza de detalhes e conhecimento da matri z durante sua execução. 
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b) Intormações tluindo por todo o processo administrativo da 

organização num linico sistema de .I'ojill'are. , 

c) Cliente e lornecedores interligados e integrados em toda a cadeia de 

valor da empresa. 

d) Redução do ciclo dos processos orgal1lzaclolUlIs e custos 

administrativos devido ú agilidade nas decisões via computador. 

e) Processos organizacionais diretamente ligados ao cliente/consumidor. 

para a sobrevivência da empresa e sua eficiência para competir. Em 

outras palavras. procedimentos administrativos que nào agregam valor 

ao c1iente/consumidor devenl0 ser reavaliados ou mesmo descartados 

pela empresa. 

t) Criatividade e inovação como base da sobrevivência da empresa, 

sobrepondo-se aos controles estabelecidos pela empresas atuais'-

j - i) l'SIIIOI'OIl:lmelJ[l) da j~S( rurlll'a Piramidal \' ll icr:lrquiea das 

() rga 11 iza ç(ícs 

Empresas e departamentos interligados por redes de computadores 

levam à abstinência do controle do chefe sobre os lüncionários, uma vez 

que o computador pode exercer a coordenação do controle das ações 

organizacionais da empresa. 

Entretanto. para que uma empresa administre sua organização por 

esta nova visão metodológica, é preciso que ela focalize seu dia a dia na 
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responsabilidade que terão os empregados em tomar decisões sem 

Jepender tanto da chefia (empOll'ennen/) 16 Há algumas questões a 

serem definidas sobre qUais processos essenciais devem ser 

administrados por pessoas ou equipes (core process).17 Por exemplo, 

quem será o líder do processo, já que a figura do chefe foi 

descontinuada? Quais as pessoas com habilidade e visão generalistas que 

permanecerão na empresa para trabalhar nesse novo tipo de 

organização? 

É preciso el1t~ltizar que na administração por processo ou 

administração horizontal o cliente/consumidor passa a ser a razão da 

organização e o objetivo principal do trabalho de todos . Portanto, o 

marketing deverá estar em toda a empresa. 16 O processo de enxugamento 

passa a ser tanto vertical (hierarquia da chefia) como horizontal 

(extensão e união dos departamentos). Assim, por exemplo: Serviços de 

atendimento ao pedido, Produção, Compras e Logística se 

complementam para servIr unicamente ao cliente/consumidor, 

formando um core processo Também Finanças, Desenvolvimento de 

Sistemas, Custos e Contabilidade proveriam a empresas e o cliente de 

informações para auxiliar na tomada de decisões de compra e de 

fomecimento de produtos - outro possível core processo Recursos 

Humanos poderia ser terceirizado, fomecendo funcionários já treinados 
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dentro da fílosofia da empresa, aptos a desempenhar o seu trabalho em 

eqUIpe. 

Na organização horizontal ou processual as pessoas se reportam 

aos clientes da empresa. Na organização vertical pessoas e staff se 

reportam ao chete c trabalham para o chefe. Seus clesempenhos para 

com o chefe geram promoções e aumentos de salário, enquanto que na 

organização horizontal seu sucesso está na continua competitividade da 

empresa, em saber servir o cliente, na geração de lucro e dividendos para 

o acionista, no crescente valor das ações na Bolsa, sendo todos também 

acionistas da empresa. O desempenho e o bônus anual das pessoas serão 

pago em ações da empresa. As promoções de funcionários serão raras. A 

esse respeito, sugerimos o artigo da Dupont, publicado na Gazeta 

Mercantil de 6/02/97. Segundo esse artigo, foram dadas várias ações aos 

funcionários daquela empresa, com o valor atual de US$ 35,00. Eles só 

poderão vendê-Ias quando elas atingirem o valor de US$ 100,00 gerando 

altas compensações de ganhos salariais e patrimônio individual. 

Com base nas informações aqui mencionadas sobre estl'utul'a 

pil'amidal e administl'ação pOI' pl'ocesso, e nas já referidas 

interligações das empresas e departamentos através de computadores, 

podemos formular as premissas: 
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a) A empresa organizada por processo ou horizontalmente mostra-se 

mais ágil, de menor custo e mais competitiva do que aquela 

administrada 

verticalmente. Tem como foco a criatividade, a inovação e funcionários 

com visão generalista do processo. 

b) O computador, alinhado à tecnologia dos softwares, é o instrumento 

que impulsionará a existência e a consolidação da organização 

horizontal, da mesma fom1a que, na virada do século, o automóvel 

favoreceu a expansão demográfica, a construção de estradas, a logística 

de distribuição, a "reengenharia" administrativa da época com a 

introdução das linhas de montagem e a especialização do trabalho. 

c) A organização horizontal é o novo modo de administrar empresas que 

mais agregam valor ao cliente/consumidor. 

d) Não há chefe nem supervisores, mas Sin1 facilitadores do processo. 

e) O cliente não paga pela burocracia do antigo sistema hierárquico, 

podendo negociar diretamente produtos com preços e margens mais 

competitivos e ter os serviços mais agilizados. 



OBJETIVO DA TESE: 

, 
DEFININDO A ESTRUTURA GRAFICA DO 

, 
MODELO EXPLORATORIO DE MARKETING 

PARA ORIENTAR EMPRESAS NA OBTENÇAO 

DE MAIOR COMPETITIVIDADE 
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Como nosso modelo converge para o conceito de contínua 

entrega de valor superior ao cliente/consumidor, conceito esse em 

parte já estabelecido pelas premissas das forças de mudanças 

globalizantes, é preciso viabilizá-Io e colocá-lo de forma racional, com 

seqüências lógicas, para maior compreensão de sua praticidade e 

exploração em futuros trabalhos. Por ser também uma proposta 

exploratória, várias questões podem ser levantadas quanto à efetivação 

de nosso modelo. Por exemplo: 

• Questão I: Através de que programa mercadológico podemos 

estabelecer o compromisso de entrega contínua de valor superior, de 

modo a satisfazer o cliente/consumidor? 

• Questão 2: Como definir estratégias competitivas que ofereçam valor 

superior continuamente? 

• Questão 3: Onde buscar continuamente valor superior para a empresa? 

• Questão 4: Que técnicas administrativas são necessárias para 

implantar esse novo tipo de organização competitiva? 

• Questão 5: O que obriga as empresas atuais a se preocuparem com a 

competitividade? 
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A - DEFININDO UMA ESTRUTURA GRÁFICA DQ 

" - --~, / -::::::-
QUES-TOES-L-EV*NT~AS-PÃRA-FUJIJROS-
. ~..... ~/ --" (/ 

c~llDOS:F,XPbORAT-ÓRIOS -- -

A resposta à nossa primeira questão - através de que programas 

mercadológicos podemos estabelecer o compromisso de entrega contínua 

de valor superior - levanta os programas de m3rketing que são 

estabelecidos para satisfazer o cliente /consumidor. O marketing clássico 

oferece um produto/serviço que satisfaz as necessidades do 

cliente/consumidor, promove-o e comunica, através de várias técnicas, a 

disponibilidade desse produto ou serviço, num determinado local ou 

ponto de venda, cobrando um valor econômico (preço) por essa 

satisfação. Ou seja, as quatro variáveis básicas definidas como 

marketing mix, segundo E. 1. McCarthy e endossadas por Philip Kotler -

produto/serviço, promoção, ponto de distribuição e preço. Portanto, uma 

pirâmide equilátera de base quadrangular, onde o vértice superior é 

o consumidor, os vértices da base representanl o marketing mix e o seu 

volume a contínua agregação de valor ao cliente/consumidor pode 

representar o que foi descrito acima ( ver p. 38 ) . 

A resposta à segunda questão - como defmir estratégias 

competitivas que ofereçam valor continuamente - reúne três estratégias 
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mercadológicas de alcance e significado supenores ao marketing 

clássico dos 4 Ps que a empresa procurará adotar com base na 

característica do produto que pretende oferecer ao cliente/consumidor. 

Elas estão contidas no volume do tronco da pirâmide e são: liderança 

do melhor produto, sempre o melhor produto disponível no mercado e 

não comparável aos produtos existentes; excelência operacional, que 

procura oferecer um produto de baixo custo e alto valor em beneficio, 

além de uma estrutura organizacional incomum de serviço ao cliente; 

intimidade com o cliente/consumidor, que fornece um produto 

personalizado (tay/ored). Essas estratégias estão diretamente ligadas a 

oferecer valor para quem compra um bem ( ver p. 39 ).19. 

A próxima indagação - onde buscar continuamente valor superior 

para a empresa - desperta a curiosidade sobre busca de valor. Ou, as 

fontes fornecedoras de valor que a organização se compromete a obter e 

perseguir continuamente. São elas, no nosso modelo, a Cadeia de Valor, 

Eficiência nos Processos Organizacionais, Identi ficação e Criação de um 

Core Competence, Construção Eficiente dos Core Processes da 

Organização (futuros core capability), também visível no segundo 

tronco da pirâmide ( ver p. 38) .20 

• O grande dilema da ação para tomar uma empresa competitiva, 

agregadora de valor, reside no emprego de certas técnicas 

administrativas que são objeto da quarta questão - que técnicas 
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administrativas são necessárias para implantar esse novo tipo de 

organização competitiva? Técnicas tais como: Downsi=ing; 

Empowerment; Reestruturação dos Processos Administrativos ou 

Aclive Base Cost (ou Reengenharia dos Processos ou, ainda, 

Técnica Custo por Atividade); Programas de Qualidade Total, 

Benchmark Contínuo, Planejamento Estratégico Integrado, 

Alianças Estratégicas com Vantagem Competitiva e Gerência 

Horizontal, dispostas no terceiro tronco da pirâmide, propiciarão 

estrutura competitiva à Organização. Implantá-Ias requer 

mudanças e quebra do paradigma da administração antiga. 

Nasce então o descontentamento entre pessoas e chefias, 

culminando com a eliminação da maioria das funções e departamentos. 

Esses setores passam pela transformação de fluxos processuais que serão 

administrados por equipes e líderes. Todos esses processos de mudanças, 

para terem sucesso, exigem tempo e adaptação das pessoas à nova 

organização, o que reforça ainda mais nossa proposta de uma tese 

exploratória. 

A resposta à última pergunta - por que mudar empresas? - nos 

leva à conclusão do nosso modelo, pois a resposta está nas inevitáveis 

Forças de Mudanças Globalizantes já descritas nesta proposta. 
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A - COMPROMISSO COM O CLIENTE/CONSUMIDOR 

NA ENTREGA CONTÍNUA DE VALOR SUPERIOR 

• Conceito de Valor 

• O que é Valor para o Cliente/Consumidor 

• Valor e Qualidade 

• Equação do Valor Percebido de um Produto/Serviço 

B - DEFININDO ESTRATÉGIAS COMPETITIV AS QUE 

OFERECEM VALOR SUPERIOR CONTINUAMENTE 

• Conceitos 

• Excelência Operacional. 

• Liderança do Melhor Produto. 

• lntimidade com o Cliente/Consumidor. 



41 

c -FONTES DE BUSCA E MANUTENÇÃO DE VALOR 

SUPERIOR NA ORGANIZAÇÃO 

• Cadeia de Valor. 

• Eficiência Contínua nos Processos Organizacionais Administrativos 

• Identificação do Core Competence 

• Definir Core Process Organizacional 

D - TÉCNICAS ADMINISTRA TIV AS PARA A BUSCA 

CONTÍNUA DE VALOR SUPERIOR 

• Planejamento Estratégico Integrado. 

• Dowl1sizing 

• Empowerment 

• Reestruturação dos Processos Organizacionais 

• Gerência Horizontal 

• Benchll/a/'k Contínuo 

• Programas de Qualidade 

• Alianças Estratégias de Vantagem Competitiva (b/'eaklhl'Ough 

lechnology). 
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A - COMPROMISSO COM O CLIENTE/CONSUMIDOR 

NA ENTREGA CONTÍNUA DE VALOR SUPERIOR 

• Conceito de Valor 

• O que é Valor para o Cliente/Consumidor 

• Valor e Qualidade 

• Equação do Valor Percebido de um Produto/Serviço 



43 

1 - Conceito de Valor 

Preço é uma declaração numérica daquilo que o 

cliente/consumidor espera pagar por um determinado artigo, no caso um 

produto ou serviço, ou ambos21 Hoje, diante de tanta informação, o 

cliente ou consumidor quer analisar, avaliar, saber e receber a 

quantidade tangível ou intangível dos benefícios que está pagando por 

um detenninado produto ou serviço. 

Benefício Superior - acontece quando o cliente ou consumidor 

recebe um beneficio muito maior de um produto ou serviço, em 

comparação aos concorrentes e competidores, considerando o preço que 

lhe foi cobrado. Nasce então, no cliente/consumidor, a percepção e o 

julgamento de que pode obter um produto de vantagem superior. 

Portanto, no nosso conceito, preço passa a ser uma declaração de valor 

quando relacionado ao benefício superior. Não se trata mais de uma 

declaração de montagem e remontagem de custo, depois acrescida de 

uma margem de ganho, que até hoje ainda é transferida pelas empresas 

ao cliente/ consumidor. 
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2 - O que é Valor para o Cliente/Consumidor 

Preço também pode ser visto pelo cliente/consumidor, durante a 

compra de um produto/serviço, como um valor numérico negativo, 

caso ele sinta pena de gastar anos de poupança ou sua própria segurança 

psíquica financeira. Ou ainda, a diminuição de um imobilizado que foi 

acumulado como riqueza. No conceito contábil, preço pode ser visto 

como débito. Para um número grande de pessoas, o preço de um 

produto, na vitrina de uma loja, pode ser uma pré-disposição contrária 

ao esforço de acúmulo de riquezas do indivíduo. Por sua vez, o 

bcncfício na compra de um produto/serviço é um valor numérico 

positivo no julgamento e percepção de clientes/ consumidores, pois será 

considerado ganho que irá lhe trazer mais riqueza e satisfação. Ele vê tal 

beneficio como uma disposição do acúmulo de ganho e nào de perda. 

Portanto, tem valor de crédito em favor do cliente ou consumidor. 

O conceito perceptivo de valor superior nasce da constatação 

de que o benefício do produto (ganho) é maior que o débito do 

preço (pago). Quanto maior o crédito/beneficio antes e depois da venda, 

maior é a satisfação do cliente/consumidor pelo compra do produto. 

Quanto maior for o crédito/benetlcio em relação ao concorrente, maior 

será a vantagem competitiva do produto em relação ao seu competidor, 

desde que os preços das empresa sejam mantidos pelo menos iguais. Se 

a empresa sustentar sempre, e de forma crescente, esse crédito/beneficio 
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a preços mais baixos que os dos concorrentes, ganhará a batalha 

competitiva. Ou seja, a entrega de valor ao cliente/consumidor de 

maneIra contínua e duradoura de modo que ele acumule ganho. 

Entretanto, a maiOrIa das empresas ainda cobram um preço 

significantemente alto em relação ao beneficio percebido pelo 

cliente/consumidor. A maioria consumidora paga por não ter opção em 

um mercado ainda em regime de abertura. Há, porém, situações 

p/'emium de preços altos onde o beneficio vale pelo que é cobrado. 

Conduzir a empresa a entregar continuamente produtos ou 

scrviços de valor supcrior é o grande desafio para sobreviver no 

mundo competitivo da virada do século. Aquelas que se envolverem 

nessa filosofia de trabalho serão as empresas líderes do futuro e terão 

uma avenida de sucessos pela frente. 

3 - Valor e Qualidade 

Clientes e consumidores desenvolvem sua percepção de qualidade 

de um produto ou serviço, baseados nas experiências de compra e 

avaliações pós-compras, associando sempre o produto de valor superior 

como o melhor produto ou o de mellior qualidade. Muitos 

clientes/consumidores supõem, psicologicamente, que a qualidade de um 

produto/serviço está diretamente relacionada ao preço. Ou seja, um 

preço elevado serve como indicador de qualidade. Uml1úmero alto de 
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empresas usam preços altos como indicativos de qualidade para encobrir 

certas informações relevantes dos atributos do produto ou serviço, 

principalmente quando o cliente/consumidor se sente confuso em relação 

à capacidade de desempenho do mesmo. Desse modo, a empresa 

dificulta o julgamento do cliente na hora de comprar. Aqueles que 

decidem uma compra mais pelo lado emocional, do que racional, são os 

mais prejudicados na avaliação dos beneficios do produto em relação ao 

preço pago. Hoje em dia, no mundo das infonnações, qualidade alta de 

um produto ou serviço não implica preços altos; e preços baixos nem 

sempre significam produtos de baixa qualidade. Portanto qualidade 

elevada ou baixa não implicam, necessariamente, um valor/preço 

elevado ou baixo do produto. Atualmente, num mundo de baixa inflação, 

de viagens constante das pessoas para os países desenvolvidos, os 

consumidores já percebem perfeitamente como analisar e aquilatar o 

nível de qualidade de um produto ou serviço, mesmo aqueles de pouca 

escolaridade. Cada vez mais esse processo se torna evidente e avança 

rumo à sua consolidação. 

4 - Equação do Valor Percebido de um Produto ou Serviço 

O valor total percebido de um produto ou serviço é aquele que o 

cliente/consumidor acha que deve pagar pelo beneficio que recebe e isso 

é hoje ,à luz desta proposta de tese, um dos mais importantes 
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determinantes do sucesso de uma empresa na competição entre mercados 

local e/ou globalizantes. 

As pessoas fazem todo o possível para comprar um produto ou 

serviço de melhor qualidade sem precisar pagar a mais por isso. É 

interessante lembrar que interpretações ou julgamento perceptivo são 

funções das variáveis compol'tamentais intl'a e interpessoais do 

c1iente/consumidor. 22 Observem as figuras a seguir: 

CONCEITO DE VALOR 
VALOR TOTAL 
PERCEBIDO 

maior que 

igual 

, ,~ ',1~ ' t~;,;:r~;; 
-. :, ~ ; :,1>:t' 

menor que 

BENEFíCIO 
PERCEBIDO 

c:::J PREÇO 
PERCEBIDO 

VALOR TOTAL 
PERCEBIDO 

FAVORAvEL AO CLIENTE 

.Julgament.o do client.e 
""': Ót.ilrno negócio 
"k Valeu .-nau dinhein~ 
* Pechincha 

VALOR TOTAL 
PERCEBIDO 

NEUTRO PARA o CL.IENTE 

Julgament:o do client:e 
W o negócio "foi bom 

para afT1bos 
...... Valeu pelo que oferece 

VALOR TOTAL 
PERCEBIDO 

DESFAVORÁVEL AO C LIENTE 

Julgament.o do client.e 
'Ac Pobre negócio 
* Ca.ro demais 
.,... Não. valeu nlau dinhc;r'o 
* Fui roubado 

Figura 2 - Situações de Entrega de Valor ao Cliente 
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CONCEITO DE VALOR 
VALOR TOTAL = 
PERCEBIDO = BENEFICIO = 

PERCEBIDO 

VALOR TOTAL 
PERCEBIDO 

FAVORÁVEL AO CLIENTE 

PREÇO 
PERCEBIDO 

VALOR DO 
BENEFicIO 
PERCEBIDO 

Julgamento do cliente 
... Ótimo negócio 
... Valeu meu dinheiro 
"I<: Pechincha 

VALOR TOTAL 
PERCEBIDO 

NEUTRO PARA O CLIENTE 

PREÇO 
PERCEBIDO 

L / 

1/ 

VALOR 00 
BENEFicIO 
PERCEBIDO 

Julgamento do cliente 
'It O negõcio foi bom 

para ambos 
w Valeu pelo que oferece 

PREÇO 
PERCEBIDO 

VALOR TOTAL 
PERCEBIDO 

DESFAVORÁVEL AO CLIENTE 

PREÇO 
PERCEBIDO 

t VALORDO 
BENEFIcIO 
PERCEBIDO 

.Julgamento do cliente 
* Pobre negócio 
'* C aro demais 
'* Não valeu meu dinheiro 
'Ir Fui roubado 

""" 00 
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o Valor Total Percebido é o valor que o cliente acha que deve 

pagar pelos beneficios que recebe de um produto ou serviço. O Valor do 

Preço Percebido é o preço que o cliente percebe como sendo justo e paga 

pelo produto ou serviço. Observe-se que, a equação só será verdadeira se 

os benefícios percebidos forem maiores do que o preço percebido. 

Nesse caso, há acúmulo de ganho; se ocorrer o contrário - preço 

percebido maior que benefício percebido - a equação assume valores 

negativos pois não haverá acúmulo de ganho para o cliente/consumidor. 

Ou seja, o valor total percebido de um produto/serviço não vale o preço 

que a empresa cobra por ele. Num país como o Brasil, de economia 

relativamente fechada, esse processo de trocas mercadológicas pouco 

acontece, a não ser no caso das promoções ou liquidações onde a 

empresa, ao oferecer valor, o faz como forma de se desvencilhar de um 

estoque mal comprado ou em busca de caixa. Em geral, sempre que 

o preço percebido é inferior à avaliação ou ao julgamento do beneficio 

do produto/serviço, o cliente ganha na compra, pois obtém maior 

beneficio do produto/serviço pelo preço que paga. É a expressão da 

entrega contínua de valor ao cliente/consumidor e o valor total 

percebido é positivo, levando os clientes/consumidores a concluírem que 

fizeram um bom negócio. Quando o preço cobrado excede o valor total 

percebido (negativo), o cliente conclui que o preço cobrado está acima 

do valor do beneficio percebido. Assim, ele rejeita a oferta por achar que 
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não vale o beneficio de ter aquele produto. Entretanto, se o cliente 

/consumidor tiver de pagar por falta de opção, se sentirá traído, que foi 

caro demais, um roubo e que o produto/serviço não valeu o dinheiro que 

ele pagou. Quando o valor do preço percebido e o valor do beneficio 

percebido são iguais, justos, o valor total percebido é neutro. Ou seja, 

não houve vantagem de beneficios entre as partes pois cada um pagou 

pelo que recebeu. Muitos executivos e negociadores consideram esta 

situação como sendo a ideal (ganha-ganha ou preço justo). Ela se toma 

vulnerável, porém, no momento que um concorrente oferece ganhos para 

o cliente/consumidor. 

Uma fomla de entender as percepções dos clientes é examinar os 

efeitos de freqüentes incentivos de descontos nos preços ou promoções. 

Se os clientes/consumidores se acostumarem a esperar os descontos ou 

promoções para fazer uma boa compra, passam a considerar o preço 

normal do produto/serviço ruim, ou quando muito regular. O valor do 

desconto ou da promoção é visto como a medida da quantia que os 

clientes percebem que o fabricante ou varej ista está cobrando acima do 

preço normal de venda. O fabricante pode até considerar injusto que o 

cliente concIua que não fará uma boa compra se o produto ou serviço 

não estiver em liquidação. Mas, justo ou injusto, o fabricante não pode 

se afastar do teorema de W. I. Thomas, citado no livro de R. K. Merton, 

Social TheoD' and Social Structure, Free Press, 1963, p. 173, e que diz: 
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"Se os homens defmem as situações como rems, elas são rems nas 

conseqüências". Esse teorema é fundamental para a determinação da 

imagem que a empresa apresenta da noção de valor no seu mercado, pois 

implica a defmição e criação de uma estratégia de mercado capaz de 

entregar valor continuamente, sem que isso seja justo ou injusto para o 

fabricante ou cliente/consumidor, como é o caso das 

promoções/liqüidações das empresas. 

"Se os homens definem as situações como reais ..... " significa 

que os clientes só reagem aos fatos da situação, como também, com 

bastante freqüência, reagirão ao significado que cria a situação. É mais 

provável terem como resultado um comportamento orientado mais pelo 

significado do que pelos fatos . Criar uma "situação real" é cnar uma 

estratégia que continuamente agregue valor, o que levará o 

cliente/consumidor a preferir a empresa que lhe ofereça o compromisso 

de um produto ou serviço cujos beneficios serão maiores do que o preço 

cobrado, sem comprometer a lucratividade da organização. É aí que 

nasce na mente do cliente/consumidor a imagem da vantagem 

competitiva de uma empresa sobre a outra. As figuras a seguir mostram, 

visualmente, a situação de valor para o cliente consumidor. 
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PERCEBIDO 

52 

VALOR BENEFIcIO PERCEBIDO 

'T~A~L..:~:r~O~--,M[jj0UDERADO BAIXO 
11 VALOR g RAZOÁVEL 

<! JUSTiSSIMO ~i~;~~~~~~I ~~~E~ 
o 
c 
~ .. 
w 
c 
o 
:Il 

(satisfeito) li' 

FOI 
RAZOÁVEL 
(BARATO) 

VALOR NEUTRO DE JULGAMENTO 
quadrados 1 • 5 • 9 

Figura 4 - Matriz de Julgamento da Noção de Valor na Negociação 

Produto/Serviço 



Hoje conceito justo - quadrado 1 
Amanhã vantagem superior - quadrado 3 

CLIENTE 
CONSUMIDOR 

1 
G~ G/ 

situação em que 
o FABR/LOJ. oferece 

valor neutro 

G~ 

situação que 
não satisfaz nem ao 
FABR/LOJ. nem ao 
CLlENTE/CONS. 

G~= ganha mais CLIENTE/CONSUMIDOR 

G;= ganha mais FABRICANTE/LOJISTA 

GC= ganha menos CLIENTE/CONSUMIDOR 

G;= ganha menos FABRICANTE/LOJISTA 
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Figura 5 - Nova Visão de Negociação no Conceito de Valor Superior 

(quadrado 3 - Nossa proposta de teses) 
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B - DEFININDO ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS QUE 

OFERECEM VALOR SUPERIOR CONTINUAMENTE 

• Conceitos 

• Excelência Operacional 

• Liderança do Melhor Produto 

• Intimidade com o Cliente/Consumidor 
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1 - Conceitos 

Para maximizar o processo de entrega continua de valor ao 

cliente/consumidor, as empresas necessitam, antes de tudo, defrnir 

claramente sua visão, missão e valores. 19 Dentro do propósito da missão 

da organização, há toda uma crença corporativa com relação à deftnição 

do negócio. A direção do campo de atuação da empresa tem como base 

os produtos atuais e futuros, conforme os valores sinérgicos de sua 

cultura e tecnologia, obtida no decorrer de sua existência. Todas as 

organizações possuem um sistema fundan1ental de crenças e valores que 

orienta o comportamento diário de todos os funcionários ; quer seja 

percebido, consciente ou inconsciente, notório ou não, mas ele existe. 

Uma estratégia competitiva de valor é uma decisão consciente, 

estabelecida pela alta direção da empresa, em conformidade com sua 

missão e seus tipos de produtos. Assim, um produto ou serviço onde o 

cliente consumidor não distingue diferenças, assemelhado-se às 

cOlllll1odities, tem grandes possibilidades de imitação. Por mais que a 

empresa queira mostrar diferenças dos produtos ao cliente/consumidor, 
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este não as percebe, ou considera-as irrelevantes. Neste caso, a empresa 

só poderá ser eficiente se a organização buscar a estratégia de entrega de 

valor chamada excelência operacional. 

Por outro lado, as empresas que escolhem atuar dentro de uma 

estratégia de liderança do melhor produto decidem oferecer o produto 

mais avançado e inovador no mercado quanto ao desempenho, uso, 

aplicação, e de melhor tecnologia, tornando o produto dos concorrentes 

sempre obsoletos. Desse modo, a empresa consegue agregar 

continuamente valor ao oferecer um produto sem comparação no 

mercado. O nível de beneficio e expectativa dos clientes/consumidores 

torna-se muito mais alto em relação aos produtos/serviços dos 

concorrentes. Desse modo, a empresa pode optar por uma estratégia de 

preço premium em sua política de vendas. 

Na terceira opção - a estratégia de intimidade com o cliente - as 

empresas se preocupam em oferecer produtos específicos. Individualiza 

as necessidades do cliente/consumidor de forma rápida, objetiva, 

flexível, cumprindo todos os requisitos da personalização. Segmenta o 

mercado de maneira precisa para obter lealdade do consumidor sobre a 

concorrência. Não busca transações, mas sim relacionamentos profundos 

com os cliente/consumidores, oferecendo-lhes soluções específicas. As 

empresas de serviços se adaptam mais a esse tipo de estratégia. Com um 

data basic de cada cliente, hospitais, clínicas médicas, médicos em seus 
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consultórios, construção civil, bancos, seguradoras etc podem também 

adotá-la com sucesso. 

.' , 
" 

.~ 

;.. ,.i 
! 

I Liderança do ! I melhor 
Produto 

, , 
.. ':::. 

,-------~ -------~ 

Excelência 
Operacional 

Ninguém oferece aos clientes um 
custo total menor 

A comblnução dos n0880S proços 
confiobllidade do produto e serviço sem 

compllcoçõos á Imbativel 

Intimidade 
.com o Cliente 

'"/" 
. ": ~,:~ 

. -\. 
" , 

Fonte: Fred Wlerserna - Haward Buslness Revlew FEB 1993 

Figura 6 - Tipos de Estratégias Competitivas que Oferecem Valor 
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2 - Excelência Operacional 

Ao perseguir esta decisão estratégica , após alguns anos de 

reestruturação dos processos organizacionais e quando já estiver 

operando através de uma administração horizontalizada , com melhor 

eficiência administrativa e custos operacionais mais baixos, a empresa 

terá como essência oferecer, no segmento de mercado em que atua, um 

excelente produto ao mais baixo preço e com o melhor serviço. Esse 

preço baixo é obtido ao transferir os mais baixos custos operacionais da 

empresa para o cliente/consumidor. Essa estratégia é uma variante mais 

moderna e atualizada da liderança de custo de Michael Porter, com 

algumas particularidades. lia Porter adota os dez orientadores de custo 

numa empresa organizada e administrada hierarquicamente por 

departamentos e funções para reduzir os custos ou obter liderança 

quanto a preços oferecidos. Considera as funções que agregam valor ao 

cliente/consumidor e as que não o fazem, enquanto Michael Treacy e 

Fred Wiersema consideram somente a empresa administrada por 

processos administrativos agregadores de valor. Não existe função na 
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empresa que não agrega valor ao cliente: qualquer função ou core 

process que não agregue valor ao clienrd consumidor é custo a ser 

transferido para o preço final do produto c isso é de existência duvidosa , 

nào podendo existir na empresa, 

,ü. essência competitiva (core cOlllpelence) da estratégia da 

excclência opcracional está apoiada no seguinte: IX, 

a) Contínua redução de custos administrativos em toda a cadeia de 

\'alor. 11, 

b) Agilidade de tempo no serviço ao c1ienteicollsumidor. 

c) Sistema de informação único e administração horizontal. 

d) Cliente/consumidor como o chefe máximo da empresa e todos se 

reportam a ele, 

ti) Empresa administrada por processos sem hierarquia, 
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A opção de ter o melhor produto no mercado implica. para a 

emprcsa, conhecer e dominar sua essência competitiva ou o seu core 

CO/llpetel/ce. l~d Ou seja, as habilidades organizacionais e tecnológicas 

permitem à empresa proporcionar beneficios IIniqlles de valor e de 

reconhecimento relevantes aos clientes/consumidores. A empresa que 

identifica e investe no seu core colllpe/ence terá uma vantagem 

competitiva de dificil imitação pelos concorrentes, truto de experiência 

acumulada e não de um grande salto criativo ou idéia iluminada, 

garantindo longevidade à sua liderança. 

Consciente do seu core cOlllpelence, essa empresa terá sempre o 

melhor produto e possuirá base para detectar as necessidades futuras do 

expeditionary lIIarkeling dos seus clientes/consumidores. lxa Os objetivos 

relevantes dessa decisão da empresa - ter sempre o melhor produto -

concentram-se no estado da arte de: 

a) Oferecer continuamente produtos e serviços novos, com rapidez e 

eficiência. 
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b) Manter-se atento a todas as idéias proveniente do seu core 

compelence. 

c) Comercializar seus novos produtos/serviços de forma ágil e rápida, a 

11m de obter o máximo de retorno do investido em pouco tempo. Lançar 

somente produtos/serviços sem comparação junto à concorrência e com 

alto valor agregado. A estratégia de diferenciação de M. Porter -

discutida em seus livros - admite uma certa diferenciação comparativa 

de produtos similares no mercado em que a empresa atua, possibilitando 

a melhoria desse produto através das cópias surgidas. li, Já Michael 

Treacy e Fred Wiersema consideram prioritária a estratégia de liderança 

do melhor produto, sem qualquer nível de comparação com os produtos 

existentes no mercado, não dando espaço ao surgimento de cópias. 19a 

d) Não deixar que a tecnologia ou seu concorrente tornem seu produto 

obsoleto ou seja - encurtar o ciclo de vida do produto. Em tempos 

anteriores a canibalização de produtos era uma preocupação, hoje é 

estratégia de um marketing ágil e contínuo. 

e) Evitar a burocracia a qualquer preço: horizontalizar ou reduzir ao 

máximo o nível hierárquico da organização. É melhor ter uma decisão 

errada do que uma decisão tardia. 

t) Recrutar e treinar funcionários para a cultura da agilidade e da rapidez 

com base em inovação. 
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g) Ter uma visão ágil de globalização: forte investimento em R&D: 

ganhos de economia de escala via lançamentos globalizantes. :.' 

" . 
-'o. ' 

~-,----- ' 
I' \ 

I 

.1 - ! lItilllidatir rU Ill o \ lirlllr 

A decisão de seguir nessa direção estratégica tem como objetivo 

investir no cliente agora, para obter sua lealdade a longo prazo. 19. 

Portanto, o valor que se oferece ao cliente/consumidor e o respectivo 

lucro. não estão numa simples transação, mas sim no relacionamento 

contínuo. Assim, é fundamental construir bem o relacionameIlto com o 

cliente/consumidor. A empresa que abraça essa estratégia concentra-se 

em: 

a) Formular produtos e serviços personalizados que se adaptem ús 

necessidades e exigências do cliente/consumidor. Cada caso é um caso. 

b) É uma estratégia dispendiosa. bem posicionada para o setor de 

selviços. requerendo a manutençào da lealdade do cliente a longo prazo. 
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c) Os processos administrativos da organização são tlexíveis, com alta 

dose de responsabilidade e comprometimento das pessoas. 

d) São fundamentais a informação, o cruzamento, a integração e a coleta 

de dados do cliente no sistema 011 fine do computador da empresa para 

tomada de decisão (montagem de um dala base lIIarkelil1g) 

e) Forte ênfase no empOlvermel11 dos Funcionários quanto à solução das 

·d d d I· \6 necessl a es os c lentes . 



64 

c - FONTES DE BUSCA E I\1ANUTENÇAo DE VA LOR 

SUPERIOR NA ORGANIZAÇAo 

• Cadeia de Valor. 

• Eficiência Continua nos Processos Organizacionais Administrativos 

• Identificação do Core Competence 

• Definir Core Proccss Organizacional 
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1 - Cadeia de "alor 

Definimos como cadeia de valor todas as atividades ligadas à 

empresa, desde seus fornecedores de matéria-prima ou serviços até seus 

clientes/consumidores, passando pelas atividades organizacionais e 

colaboradores na distribuição de seus produtos ou serviços.ll" Observe a 

figura a seguir: 

VISÃO FRAGMENTADA ... 

Figura 7 - Cadeia de Valor 
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Ter uma visão ampla e principalmente integrada de toda a 

cadeia de valor da empresa, no mundo competitivo e globalizante de 

hoje, é obrigação para qualquer executivo, não só os de n1<u'keting, mas 

de toda a administração empresarial. O motivo dessa visão ampla e 

integrada dentro do nosso modelo é de simples dedução - é em toda a 

cadeia de valor que o executivo de marketing irá buscar o suporte para 

sustentação das três estratégias agregadoras de valor para o 

cliente/consumidor: excelência operacional, melhor produto no mercado 

e intimidade com o cliente 

É na cadeia de valor que ele identificará as possibilidades (ou 

impossibilidades) de combinar essas estratégias simultaneamente, como 

também as incompatibilidades. As oportunidades de terceirizar 

sel'Viços e suprimentos na cadeia de valor devem ser feitas e analisadas 

com certo grau de profundidade, desde que não coloquem em risco o 

core cOlllpelence da empresa e, em muitas situações, o seu core 

capability20 Por exemplo, o Wal Mart (excelência operacional) tem o 

seu core competence apoiado no rastreamento e controle via satélite do 

estoque em trânsito - verdadeira logística, nào de estoque, mas de 

informática. Porém, sem a frota própria de mais de 2500 caminhões 

baús, de dois estágios servindo de verdadeiros depósitos flutuantes , nào 

supririam seus supermercados com a eficiência de 24 horas (seu core 

capabiliM. Enquanto isso, seus concorrentes Kmart e Target usam 



67 

frotas terceirizadas, abastecem suas lojas a cada dez dias em média, o 

que obriga essas empresas a trabalharem com maiores estoques. 20 

Portanto. ter a estratégia de excelência operacional na empresa e em 

toda a cadeia de valor, significa ter a eficiência de operar a organização, 

seja com terceirização ou não, no seu mais baixo custo em relação aos 

concorrentes. e com o nuiximo de eficiência, fornecendo ao mercado 

produtos com o maior benetlcio de atributos. Isso satisfaz plenamente o 

cliente em suas necessidades e assegura à empresa a liderança na oferta 

de um bom produto pelo mais baixo preço. 

É como se a empresa fizesse liquidação 365 dias por ano, com um 

lucro líquido planejado para os acionistas, oferecendo produtos de 

primeira linha a baixo custo. Esse processo de excelência operacional 

só é possível com a associação, parceria, terceirização, alianças, 

integração (backll'ard/fonl'ard) , transferência ou compra de tecnologia, 

investimentos múhlOs, treinan1ento cooperativo, poder de barganha etc. 

Tudo isso envolvendo várias empresas colaboradoras da cadeia, sob as 

condições indiscutíveis de trazer vantagens para redução de custo em 

toda a cadeia de valor da empresa, tanto junto a fornecedores de matéría

prIma (início da cadeia) quanto de distribuidores/atacadistas, e que 

sejam repassadas para o cliente/consumidor. (final da cadeia). Por 

último, é preciso garantir que toda essa integração seja também de dificil 

cópia pelos concorrentes. A coordenação e integração de todo esse 
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esforço e o manuseio pela empresa dos orientadores de custo, ao longo 

de toda a cadeia de valor, é neste caso, sua essência competitiva - ou o 

seu core cOlllpefence, segundo Gat)' Hamel e C. K. Prahalad, em 

Competing for the future , I larvard Business School Press. 1994, p. 221 

a 236 e o artigo da Harvard Business Review de maio-junho de 1990. 

A organização hierárquica é, para uma empresa que busca a 

estratégia de excelência operacional em marketing, o óbvio do maior 

equívoco e o grande contra-senso ela incompatibilidade. Para utilizar tal 

estratégia na cadeia de valor, a organização horizontal é a 

recomendável porque todas as suas atividades administrativas são 

agregadoras de valor, não havendo atividades de suporte. Seu custo 

operacional é baixo, embora em cada core process horizontal estejam 

embutidas quatro funções diretamente ligadas ao cliente consumidor: 

nível de tecnologia organizacional peculiar a cada empresa, informação 

processada, infra-estrutura de sistema e seu pléUlejamento, além do fator 

humano.110 

o que foi mencionaclo acima quanto à excelência operacional é 

possível também para uma empresa que adote uma estratégia voltada 

para ter sempre o melhor produto/serviço no mercado, apesar de 

existirem certas situações conflitantes e incompatíveis com a excelência 

operacional e que requerem atenção. Reduzir custos em todas as 

atividades da cadeia de valor pode prejudicar a proposta de ter o melhor 
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produto ou servIço no mercado. Terceirizar ou cortar gastos no 

investimento em pessoal de P&D, onde provavelmente está a essência 

competitiva ou o core cOJllpelence da empresa, pode ser catastrófico. 

Empregar profissionais altamente qualificados, com altos salários, 

muitas vezes é necessário para se ter o melhor produto ou serviço. 

Admitir excelentes profissionais de treinamento para prover ao cliente o 

melhor serviço requer pagar altos salários, não apenas um bom salário. 

Comprar uma matéria-prima com alto grau de pureza, um equipamento 

ou processo tecnológico altamente sofisticado, de última geração, muitas 

vezes exige pagar preços altos e não o custo de comprar simplesmente 

um bom processo tecnológico. É preciso lembrar que a empresa que 

oferece o melhor produto ou serviço cobra um p,'eço premillm no 

mercado, dentro de lima paridade de preços, o que leva o 

consumido,' a perceber que está comprando valor, e que o produto 

vale pelo preço que estão cobrando. Preço premium exageradamente alto 

(miopia) será rejeitado pelo cliente/consumidor por não oferecer valor 

correspondente. 

O core compelence da estratégia de ter o melhor servIço ou o 

melhor produto está muito mais na própria empresa do que na cadeia de 

valor, mas, por uma questão de evitar a imitação, a cooperação e a 

integração de toda a cadeia de valor com a empresa também é vital para 

seu sucesso. Para cobrar um preço premiuJII por ter o melhor produto no 
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mercado, a empresa pode optar por uma organização enxuta. com 

hierarquia organizacional minima. desde que se lembre que <l 

organização horizontal. ainda é a que mais agrega valor ao cliente 

consumidor. 

A busca e a manutcnção continua da estratégia de intimidade 

com o cliente é tão dependente da cadeia de valor como as outras duas. 

Seu sucesso ou core CUJllpelenCe muitns vezes depende de uma malha ou 

rede de fornecedores , distribuidores, de serviços para atender, manter e 

çncantar o cliente/consumidor. e de uma ação intima c total envolvendo 

todos os participantes da cadeia de valor. 
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2 - Eliciência nos Processos Organizacionais Administrativos 

", \ , 

A eficiência de contínua melhoria dos processos organizacionais 

dentro da empresa e de seus colaboradores na cadeia de valor é vital para 

a redução de custo e melhoria dos benetlcios dos produtos.c7 Também a 

agilidade de atender o cliente, a integração dos processo administrativos, 

o controle e coordenação via sistemas de informatização, a eficiência nas 

respostas às necessidades do cliente e sua satisfação contínua. são 
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atributos de um bom fluxo organizacional horizontalizado, sem a 

necessidade de níveis hierárquicos. Toda busca de processos 

organizacionais administrativos eficientes rctletirá em redução profunda 

de custos. E. neste caso, toda eficiência das reduções de custos será 

repassada diretamente para o cliente/consumidor, agregando valor á 

relação benefício/preço, dentro das três estratégia competitivas 

estabelecidas em nosso modelo. 

Quando se fala em reduzir custos, imediatamente as empresas 

pensam em cortar despesas e pessoal de sfajf, mas nunca em reavaliar o 

tluxo do processo de trabalho e suas inconscientes dupl icidades de 

tarefas e fases desnecessárias, muitas vezes despercebidas pelas 

gerências e coordenação, e até pelos próprios departamentos e pessoas. 

As indústrias automotivas, com seus colaboradores e fornecedores da 

cadeia de valor, sào os setores econômicos mais avançados nesta 

preocupação da melhoria das atividades dos processos organizacionais 

administrativos e produtivos. Elas já perceberam que oferecer valor aos 

consumidores é vital para sua sobrevivência. A revista Business Week, 

de 7 de outubro de 1996, traz uma reportagem que enfatiza a eficiência 

dos processos da nova Fábrica de Caminhões Volkswagen do Brasil , 

onde sete grandes fornecedores serào responsáveis pela produção de 

todas as partes e da montagem na linha de fabricação de Resende, RJ. 

Elogia a arquitetura e o fluxo da eficiência desses sete processos de 
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fabricação sob a liderança de somente duzentos empregados da Volks, 

criando expectativas de maior eficiência em relação aos processos 

administrativos mais modernos como os da Chrysler e Ford, empresas 

hoje citadas como padrões de bench/llark em técnicas mundiais ele 

eficiência dos processos administrativos organizacionais. 

É interessante notar que a indústria automobilística tem um efeito 

multiplicador enorme e vários setores da economia brasileira como 

suporte industrial. Elas têm servido de referencial para os processos 

organizacionais de muitas outras empresas de setores diferentes, até por 

imposição de fornecimento. Para ilustrar, fornecemos abaixo um 

exemplo clássico e muito básico do processo organizacional de 

solicitação de um pedido. Comparamos um processo organizacional 

comum de uma empresa ele nivel hierárquico com outra de processo 

organizacional horizontal , empreganelo um sistema informatizado 

solicitado pelo próprio processo, anele o cliente entra no sistema elo 

fabricante e passa a tàzer o trabalho de vários profissionais da 

aelministração de venelas e de logística, elesta forma: 

o eliellte elltra 110 sistema do pedido, 110 estoque, fica sabe1/{lo a 

data de recebimellto do pedido ou de sua fabricação pelo acesso do 

PCP da empresa, além de fazer o próprio preellchimellto do pedido. 

Caso seu crédito lIão seja liberado, por problema de débito, ou outro 
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contratempo que telllla ocorrido, o sistema oll-lille acusará, 

f01'llecelldo illstruções sobre como proceder. 

Nada melhor do que o cliente cuidar de seu próprio pedido, 

acessando seus fornecedores pelo sistema 0/1 fine, ficando unicamente na 

dependência do !luxo de transporte da mercadoria até sua unidade de 

negócio. Uma eliminação da hurocracia e de custo, cujo preço final do 

produto é menor e se traduz em valor para o cliente/consumidor. 

Também é válido o processo de entrada da matéria, onde seu 

recebimento é colocado em esteiras rolantes, passando por um scal1ner, 

similar à situação de compras em supermercados. Neste caso, o estoque 

de matéria-prima já é contado e processado no computador central, 

restando somente a tarefa de annazenagem. As Figuras 8 e 9 elucidam 

sobre o sistema de pedido do cliente numa empresa de estIUtura 

hierárquica e em outra de administração horizontalizada. 
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FLUXO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO DO PEDIDO 
EMPRESA VERTICALlZADA 

- ESTOQUE 
PRODUTOS 

CLIENTE r==J 
L..(_LO_J_IS_TA_l ---,-L::J -AOI.4INISTR .... CAO 

OEVWDAS 
ITOR tl ECEDORl 

~CIlEFIA 00 OEP. 

- CREDITO - P.C.P 

-CHEfIAOOOEP. 

-AtI .... USTA DE r-COtlfEREIlTES 
DOPEOIOO CREDITO -PRODUçAo 

ENTREGA 
..... _--1 DO PEDIDO +-

f-· IMPUTAOOIlES" 
00 PE DIDO 

seCR ETARIA 

CAMINHA0 -
COiJRMICA E 

RECEIlIMENTO 

SECRETARIA 

SEPARAÇAo 
1- EXPEDIÇAo 

DO PEDIDO 

1- MELHORIA CONTINUA DO PROCESSO 
PARA OBTER EFICIÊNCIA E AGILIDADE. 

2- BUSCA ZERO ERRO OU ZERO DEFEITO 
NAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO 
CLIENTE. 

3- COMPROMETIMENTO E COMPROMISSO 
DAS PESSOAS NA BUSCA DA MELHORIA 
CONTíNUA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE. 

1-

I-

I-

Figura 8 - Fluxo cio Processo de Atendimento do Pedido - empresa 

verticalizadu. 
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FLUXO DO PROCESSO DEATENDIMENTO DO PEDIDO 
EMPRESA HORIZONTALlZADA - MUDANÇA RADICAU REENGENHARIA 

-- - ...... , .. -- -_ .. -

CLIENTE C==:l 
L-(L_O_JIS_T_AI--, -L:::J 

t 
-

I 
I 

l 
ENTRA NO 

ESTOQUE 00 
FORNECEDOR 

I 
I 

l 
ENTREGA _ CAMINHÃO _ SEPARAÇÃO 

DO PEOIDO DO PEDIDO 

I-

PROGRAMA REENGENflÁ""R-Ik 

1- AGREGA VALOR ( Lojista & Consumidor) 
a) Empresa adquire rapidez e eficiência. 

Pedido com entrega em 24 horas. 
b) Lojista pode trabalhar com estoque mínimo. 

-- -1 
P.C.P 

I 
PRODUÇÃO 

c) Lojista vende e emite pedido on line - reduzindo o prazo de entrega. 

d) Empresa tranfere a redução do custo para o preço do produto 
( benefício para o consumidor e lojista). 

2- REDUÇÃO DO CICLO E TEMPO DO PROCESSO 
a) Sistema eficiente de informática I interligado entre empresas e 

seus departamentos. 
3- REDUÇÃO DE CUSTO PARA A EMPRESA 

a) Elimina pessoas, chefias, gerentes e encargos sociais. 
Adquire maior eficiência e agilidade no mercado para a 
empresa competir melhor. 

b) Fornece "empowerment"aos participantes do processo. 

c) Transfere a redução do custo burocrático para o cliente 
fornecendo produtos com maior valor agregado, maiores 
benefícios com menor preço. 

Figura 9 - Fluxo do Processo de Atendimento do Pedido - empresa 

horizontalizada - mudança com a reengenharia 
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3 - Idcntificaç:io do Corc Compctence c Expcditionary 'Jarl,ct 

Saber o que a empresa t:1Z melhor em relação aos seu concorrentes 

é uma condição para se estabelecer uma base maior de competitividade e 

ter vantagens sobre as empresas rivais, Entretanto, essa diferença, na 

maioria das vezes, nem sempre se traduz em vantagem competitiva e 

transferência de valor para o cliente/consumidor. É preciso que a 

empresa mergulhe fundo e crie sua essência competitiva, ou seja, aquilo 

que dificilmente um competidor poderá copiar, tornando-a diferenciada, 

Há empresas diferentes e empresas diferenciadas, Diferente por 

processar um pedido com maior atenção do que as outras, ou um serviço 

com mais amenidades do que a média do mercado, Diferenciada por 

oferecer produtos ou serviços inovadores e imbatíveis, cujo preço 

prelllilulI vale pelo que o cliente ou consumidor paga, A essa 

diferenciação ou essência competitiva chamamos de core 

COl1lpetel/ce,IHdllX, 

Criar o core cOlllpelence da empresa significa ter assegurado um 

futuro mais duradouro para sua existência, pois dificilmente será copiada 
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pelos rIVaIS, podendo competir em vários mercados sem grandes 

dificuldades. É a partir do core cOlllpelence que serào criados os futuros 

produtos/serviços da empresa. Portanto, a raiz da essência da vantagem 

competitiva da empresa está na habilidade e na rápida velocidade de 

lançar produtos inovadores e de vanguarda, a custos eficientes ou baixos, 

propiciados pela criaçào e apoio total do seu core cOlllpelence. Sem 

sombra de dúvidas, ao criar seu core cOlllpelence, a empresa poderá 

decidir, com base no tipo de produto ou serviço, por lima das três 

estratégias geradoras de valor mencionada anteriorn1ente: liderança do 

melhor produto no mercado, excelência operacional e intimidade 

com o cliente. 

Empresas sem um core compelence definido podem assegurar 

momentaneamente lima vantagem competitiva através de um core 

capability - uma vantagem operacional em relação aos concorrentes sem 

a devida sustentação competitiva. 20 Isso, porém, será de fácil cópia e 

imitação pelos seus rivais. Essa vantagem do core capabilily poderá vir 

de um bom sistema logístico, de equipamentos mais modernos, de um 

rápido atendimento ou de um fornecedor de alguma matéria-prima 

especial. É a empresa que chamamos acima de diferente. Sua diferença 

é proveniente de situações que dependem de fontes externas, ou de 

algumas áreas de eficiência administrativa, dando a falsa impressão de 
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que é uma empresa de vanguarda no mercado. Esse tipo de "opção de 

escolha" prevaleceu até a década de 80 11
' . 

No início da década de 90 surgiram estudos mais profundos para 

identificar porque empresas como me. 3M, Sony, Panasonic. (anon. 

Honda. Disney etc. estavam sempre na vanguarda de mercado. 

colocando rapidamente os produtos dos seus rivais em posição inferior 

no mercado e, muitas vezes. até sem condições de competir com elas . 

A Honda, de simples fabricante de motocicletas, passou a fabricar 

motores com superior qualidade para geradores, trens e carros e, em 

muito pouco tempo, se a compararmos às tradicionais GM, Ford e GE. A 

resposta do sucesso estava no seu core cOlllpetence, ou seja, em seus 

motores alinhados a um suporte com seus dealers (core capability) , 

distinto dos demais concorrentes. Disney, cuja essência competitiva ou 

core competence está nas figuras (product feactures) do Mickey, Pateta, 

Pato Donald, Indiana .fones e outros personagens, gera uma gama de 

outros produtos/serviços insuperáveis, alinhado a um inigualável core 

capability de serviço ao cliente. 

A essência competitiva ou o core competence dá à empresa 

capacidade de desenvolver produtos com irresistível funcionalidade de 

atributos e ainda criar outros produtos que o cliente possa querer. 

pagando um preço cujo valor justifica a satisfação e expectativas de suas 

necessidades. Com essa essência competitiva nasce um marketing 
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qualificado como e.xpeditiollary marketillg, que se resume na idéia de 

criar os produtos que o cliente quer. mas ainda m'io imagina como os 

quer. I Rb 

Empresas do porte de uma Gessy Lever, Dow, GE, Dupont, Sadia, 

Nestlé. podem também ler sua essência competitiva centrada em vários 

core cOlllpelences e não em apenas um. A Nestlé tem seu core 

compelence no Brasil, e em grande parte do mundo, centrado no 

domínio da tecnologia do processo de industrialização do leite, 

derivando uma série de core producls: vários tipos de leite, cremes, 

sorvetes, iogurtes, queijos e chocolates. Ultimamente, a empresa tem 

procurado desenvolver outro core compelence no setor mundial do 

paslure mC/rket. Ou, quem sabe combinar produtos de massa com 

produtos lácticos. A divisão FinduslNestlé, no preparo de refeições para 

microondas, procura combinar seu cardápio de massas com cremes e 

queijos. O laboratório Roche tem muito bem defmido seu core 

competence centrado em psicotrópicos e vitaminas, enquanto o Lilly nos 

antibióticos das famílias das cefalosporinas. Esses dois laboratórios 

farmacêuticos , além de outros, são exemplos de domínio de mercado por 

saberem explorar seu core compelence. 

Um das provas mais evidentes da importância para empresas e 

bancos buscarem o fortalecimento de seu core compelence são as 

contínuas alianças estratégicas ou aquisições que vemos nos noticiários 
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internacionais24 Alianças entre empresas é, muitas vezes, uma maneira 

de unir seus core compelellces ou criar um ou vários cores, a fim de dar 

maior potencial ao desenvolvimento dos core producls provenientes 

dessa união. Assim, não é preciso tanto investimento e esforço isolado 

de cada um em R&D, mas sim agilidade, rapidez e inovação nas 

respostas dos novos produtos que irão ao mercado, possivelmente mais 

baratos e competitivos, ao se combinarem as novas idéias provenientes 

da aliança. O excesso de diversificação das grandes empresas dificulta

lhes ter um core compelence definido. O grande erro desses grupos 

diversifícados está centrado na preocupação da lucratividade das suas 

SBU (Business Strategic Units). Possivelmente, mais tarde, estarão fora 

do mercado sem saber a principal razão de sua falha. Uma empresa 

diversificada como a Nestlé, centrada em seu core compelence e 

consciente dele, pode ser comparada a uma árvore. 18a1b As raízes que 

sustentam essa árvore são o seu core compelence (domínio da tecnologia 

do leite); o tronco grosso, os core producls (frios, chocolates, lácticos 

etc); os gaUlOs sào as unidades estratégicas de negócios. As folhas, flores 

e frutos são os produtos finais que chegam ao consumidor - os vários 

sorvetes Yopa, os vários chocolates Nestlé, Nescau, leite Molico, leite 

instantâneo, Chamburcy etc. 
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Conclusão: core compelence ou a essência competitiva de uma 

empresa é uma coletânea de aprendizado na organização, centrada 

essencialmente na habilidade de explorar aquilo que a empresa faz de 

melhor (múltiplas correntes integradas e coordenadas de tecnologia, 

tanto técnicas como administrativas), traduzido em produtos de valor 

para o cliente consumidor. Tem como finalidade: 

• Obter uma competição duradoura. 

• Fazer a empresa crescer e competir no futuro dentro daquilo que ela 

faz de melhor, identificando ou criando seu core cOlllpetence. 

• Dificultar a imitação por parte de seus concorrentes. 

• Buscar a inovação e a vanguarda - ter sempre o melhor produto no 

mercado. 

• Agregar valor na criação de produtos que o cliente/consumidor 

quer, mais ainda não tinha imaginado como queria (expeditiollar)' 

market). 
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Definir a quantidade dos core processes ou processos essenciais 

(não confundir com core cOlllpetence) a serem administrados pela 

empresa é fundamental para sua eficiência organizacional , quer esteja 

ela adotando uma estratégia de liderança do melhor produto, excelência 

operacional ou intimidade com o cliente, Confonne sugerimos, a 

empresa competitiva tende a ser administrada por processo horizontal e, 

assim, é preciso detinir o número dos processos que a tomarão eticiente, 

úgil , desburocratizada e concentrada no seu objetivo tinal que é tomar 

sempre decisões agregadoras de valor ao cliente consumidor. Só assim 

ele passa a ter em cada core process todas as atenções de chefia da 

empresa, Todos os core processes estarão horizontalmente se reportando 

às necessidade do clientes/consumidor e suas solicitações quanto a um 

bom serviço e satisfação no atendimento, Uma empresa, por menor 

que seja, ou mesmo uma divisào de uma grande empresa, deverão 

apresentar no mínimo três core processes básicos, seguindo um 
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fluxograma de tarefas coerentes em seqüência lógica, o qual 

sumarizamos abaixo de forma conceitual. não sendo necessariamente 

igual para todas as empresas. mas conservando certas similaridades. 17 

• Core process I - Desenvolvimento de produto. 

Formado de líderes e equipes que administram a elaboração dos 

projetos de criação do produto c seus custos; a tecnologia necessária; 

testes de conceitos da idéia; engenharia de produção; protótipos e seu 

plano de teste e lançamento de mercado; alimentação do sistema 

integrado de infonnação aos outros core processes, como também seu 

custo total. Profissionais da área de produtos e desenvolvimento, com 

bons conhecimento de engenharia e administração, terão grandes 

oportunidades de trabalho no mercado . 

• Core process 2 - Logística de atendimento às solicitações do 

clien te. 

F ormado de líderes e equipes que administram as operação de 

fabricação dos produtos de linha já existentes. Planejamento da 

produção; estoque dos depósitos de matéria-prima e produtos acabados; 

atendimento dos pedidos dos clientes; jusl in lime de chegada; 

recebimento e saída: custos de produção e alimentação do sistema de 

informação integrado aos outros core processes (desenvolvimento do 

produto e suporte ao cliente) para que todos da empresa possam tomar 

decisões e contribuir para a definição do custo total do produto. 
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Profissionais da área de logística, no futuro, serão bastante procurados 

pelo mercado, pois terão de dominar também o processo de produção . 

• Core process 3 - Suporte ao cliente 

Formado de líderes e equipes que administram o ser\'lço de 

atendimento ao cliente, pesquisando suas necessidades atuais e futuras . 

Comunicam ao cliente e ao mercado os produtos e serviços existentes, 

como também enviam e discutem com a fábrica a confecção dos 

produtos solicitados pelo cliente; detectam constantes oportunidades do 

mercado: alimentam o custo do core process e o sistema de infomlação 

aos outros core processes de forma integrada. 

Assessorando esses três core processes, encontra-se a Presidência 

com poucos diretores (stafj) participantes dos processos que guiarão 

melhorias contínuas, reestmturações, planejamento estratégico e 

investimentos para o futuro da empresa, bem como seus objetivos a 

médio e longo prazo, em um trabalho de equipe com os líderes e 

liderados provenientes dos core processes. É interessante notar que 

todos praticarão marketing, finanças e recursos humanos como uma 

fílosofia uniforme dentro da empresa. Não há concentração de decisões 

em pessoas isoladas, mas sim no conjunto como um todo. São 

descontinuados os departamentos de marketing, finanças e RH. A 

remuneração é incentivada com base na perfonnance das equipes da 

empresa no mercado e ligações diretas com o cl iente. 



D - TÉCN ICAS ADMIN ISTRATIVAS PARA A BUSCA 

CONTíNUA DE VALOR SUPERIOR 

• Design de Planejamento Estratégico Integrado em Equipe 

• Downsizing 

• Empowenncnt 

• Reestruturaçào dos Processos Organizacionais 

• Gerência Horizontal 

• Benchl/lark Continuo 

• Programüs de Qualidade 

• Alianças Estratégias de Vantagem Competitiva (breaklhrollgh 

lechno!of!l') b . 
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1 - Ocsign dc Plancjamcnto Estratégico Intcgrado em Equipc 

o Planejamento Estratégico é um documento que guia os destinos 

de lima empresa por um periodo de pelo menos cinco anos. IX Nele estão 

determinados os elementos fundamentais que a empresa será capaz de 

empreender sob forma de: 

• diretrizes 

• objetivos/expectativas 

• definição das ações 

• controle e revisão 

Um planejamento estratégico bem elaborado, e com a participação 

de todos da organização em sua montagem, faz com que as pessoas 

envolvidas estabeleçam comprometimento quanto aos valores culturais e 

resultados a serem alcançados. Para uma empresa competir 

eficientemente em seus atuais mercados. ou em outros a serem 

detellllinados, e fundamental ter um planejamento estratégico bem 

definido. curto e precIso para as tomadas de decisões . Planos 

estratégicos extensos e volumosos, muito descritivos e por demais 
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detalhistas, perdem-se em prateleiras e gavetas, muitas vezes por falta de 

objetividade e foco central, caindo em descrédito junto a usuários e 

participantes. 

É fundamental num plano estratégico um claro conhecimento do 

mercado em que a empresa atua, a focalização das necessidades de seus 

clientes/consumidores, saber a quem você realmente serve e vende. São 

esses os primeiros passos para propicIar á orgrullzaçào e ás pessoas que 

dela participam um melhor entendimento e uma maior compreensão na 

elaboração e execução do planejamento estratégico. Embora haja uma 

diversidade de metodologias de elaboração de planejamento estratégico 

ou plrulO de negócios, a grande maioria contém, na sua confecção, muito 

dos elementos comuns que descrevemos abaixo. 

a) Diretrizes organizacionais: 

• Visão da organização - orienta a organização sobre o que ela será nos 

próximos cinco a dez anos e como o futuro será visto nesse período. 

• Missão - uma declaração da razão da existência da organização e que 

nonnalmente apresenta poucas mudanças no decorrer de sua vida, a 

não ser que a empresa se decida por uma completa diversificação. A 

missão é essencial para ligar a organização á visão de futuro. 

• Valores - é a crença básica da fundação da empresa. São também os 

princípios que regem a cultura e a ética da organização. 
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• Foco estratégico - focaliza como a empresa irá competir com o seu 

core competence - aquilo que a empresa faz melhor do que seus 

competidores e é de difícil imitação. É desse foco estratégico que se 

origina a base da criação valor para o cliente/consumidor. 

• FOllllação de cenários - visão do foco externo à empresa, Oll seja, uma 

análise das variáveis ambientais. a tOllllação e simulação de cenários e 

tendências econômicas, políticas, sociais, culturais, demográficas, 

tecnológicas e dos competidores para os próximos três anos. 

• Diagnóstico dos possíveis sucessos e obstáculos - pontos fortes , 

oportunidades e debilidades. para os próximos três anos . 

b) Estabelecimento de objetivos e expectativas da organização. 

• Os objetivos qualitativos e metas quantificáveis - venda total e lucro -

que a empresa terá de estabelecer para remunerar seus acionistas e a 

comunidade dependente dela. projetados anualmente para os próximos 

três ou cinco anos. 

• Análise dos recursos da empresa - financeiros , mercadológicos, 

produtivos, logístico, P&D, RH etc. , de modo a não tornar os 

objetivos e metas iITealizáveis e não-alcançáveis. 
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c) Definição das ações da organização 

• Estratégias - Define as estratégias de cada área como marketing, 

finanças , produção. P&D. RH (ou core process) que serão 

desenvolvidas para atingir expectativas dos objetivos e metas de 

vendas e lucro estabelecidos pela organização. 

• Tática - explica como as estratégias serão implementadas e alcançadas 

para obter os resultados de venda e lucro. 

• Orçamento (budget) - quantifica e descrimina os custos necessários 

para implementar e executar as ações táticas . 

• Execução - define o grau de motivação e envolvimento entre chefia 

(liderança) e subordinados (equipes) para o cumprimento das 

estratégias e táticas estabelecidas. Por exemplo, no depaI1amento de 

marketing, seriam estratégias de produto, promoção e distribuição e a 

execução das estratégias e táticas pelas força de vendas nos territórios 

onde estão alocados. 

d) Controle e revisão 

• Identifica os desvios e os motivos que levaram às diferenças existentes 

entre o planejado e os resultados obtidos. A revisão desses desvios 

pode ser feita mês a mês, trimestralmente ou a critério de um 

cronograma preestabelecido. 
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Entàtizamos, portanto, que para uma empresa ser competitiva é 

necessário ter seu planejamento estratégico levado ao conhecimento de 

todos, num esforço de participaçüo global daqueles que làzem a 

orgal1lzaçüo, para que haja comprometimento e responsabilidade em 

alcançar os resultados programados. t uma poderosa técnica para guiar 

os passos da empresa, hoje e <1manh<1. 

/ ' . 
( 

2 - Downsizing 

o dOlvnsbng, uma das técnicas sugeridas por nosso modelo. pode 

ser empregado pela empresa para torná-la mais ágil e competitiva. 1(, 

Está voltado para o "enxugamento" organizacional e cortes ele pessoal, 

mais no nível vertical do que horizontal, com o intuito de reduzir 

estágios de burocracia e custos administrativos, eliminar altos níveis 

hierárquicos, desburocratizar a empresa e agilizar as decisões. Atua 

através de fusões de departamentos, gerências, divisões, eliminando 

funções que nào agregam valor ao cliente/consumidor, de forma a fazer 

a empresa operar em apenas dois ou três níveis hierárquicos. Utiliza a 

tecnologia da informática como um fator de informaçào e controle para a 
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tomada de decisão da empresa. Essas iniciativas atingem principalmente 

cortes de despesas e cargos de alta gerência, gerência média, pessoal de 

sfaf[, supervisores, controladores e coordenadores. 

O dOlVnsi:ing surgiu na IBM, GM, Volks, A T &T e em várias 

empresas europelas, onde muitas delas chegavam a ter 14 níveis 

hierárquicos para autorizar uma decisão. É a técnica mais simples a ser 

empregada por uma empresa que, posteriormente, queira introduzir a 

administração horizontal para depois adotar as três estratégias superiores 

de marketing fonnuladas em nosso modelo. Seus principais objetivos ao 

promover a modificação da estrutura e do pensamento competitivo da 

empresa são os seguintes: 

a) Tomada de decisões mais rápidas e redução de custo: significa 

especificar com antecedência quais decisões devem ser tomadas, quanto 

tempo demora e quanto deveria demorar para que a estl11tura de tomada 

de decisões se agilizasse. Em seguida. um exame dos fluxogramas 

departamentais para identi ficar os caminhos mais curtos para as tomadas 

de decisão. Assim procedendo, aparecem os níveis gerenciais 

desnecessários, os comitês burocratizantes e o pessoal existente além 

daquele que o sistema organizacional demanda. 
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b) Rápidas respostas às ações dos concorrentes: leva a empresa a 

encurtar o caminho entre aquelas pessoas que ficam sabendo dos 

primeiros movimentos da concorrência, os que decidem o que fazer e os 

que implementam a decisão. 

c) Comunicação menos distorcida: uma combinação da redução dos 

níveis hierárquicos e o investimento em redes de computadores minimiza 

as distorções. 

d) Difusão mais rápida de inovação e novas idéias: para que a 

empresa se torne mais inovadora, menos pessoas devem ter o poder de 

veto sobre novas idéias. Aqui existe um ponto em que o "elLxugamento" 

da organização pode causar o aparecimento de um clima cultural 

inóspito á inovação - a queda do nível de motivação. O downsi::ing bem 

planejado tem efeitos incentivadores e pode eliminar esse clima de 

paralisia de inovações. 

e) Facilitar integrações e sinergias dentl'O da empresa para com as 

necessidades do cliente: o enfoque dessa mudança requer limitações na 

hierarquia entre gerentes, decisões diferenciadas sobre os clientes 

principais e controle das operações com regras flexíveis . 

f) Aumento da produtividade organizacional, maior contato de 

decisão com os clientes, maior responsabilidade individual: este 

objetivo é resultado natural de uma organização agilizada. Devemos 
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delegar poderes de decisão a quem está mais próximo aos problemas do 

cliente, principalmente aqueles que lidam com ele no dia a dia, 

o dOll'nsi::. ing é o primeiro passo para se obter a conclusào final 

da Organização Horizontal ou Administração por Processo (nível 

hienirquico zero), É menos traumática do que a reengenharia, Muito dos 

noticiários em revistas e jornais de negócios, sobre o dia a dia das 

empresas brasileiras, mostram que elas têm optado inicialmente por essa 

técnica e se mantido nela como objetivo final. Abaixo, ilustramos com o 

exemplo de organograma de uma empresa que empregou a técnica do 

downsi::. ing, reduzindo seus niveis hierárquicos a três e agilizando suas 

decisões, sem afetar os resultados de venda, 
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Não é a solução ideal para tornar a empresa competitiva em nível 

globalizante, pois, conforme mostra a Figura 10, a empresa fere a 

\!stratégia superior da excelência operacional de nosso modelo. Ela 

mantém clois ou três niveis hierárquicos, mas conserva a presença de 

departamentos e gerentes, além de não adotar os três principais core 

processes discutidos anteriormente. É possível que uma empresa, 

utilizando as estratégias superiores de cus/omer ill/imacy e do melhor 

produto possa manter uma estrutura de dois ou três níveis, mas terá de 

repassar esse custo para o cliente. Assim, não faz sentido tal estrutura, se 

ela pode optar pela Gerência Horizontal, combinada às duas estratégias 

aCllna, que são basicamente agregadoras de valor para os 

clientes/consumidores 
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Uma vez utilizada a técnica do dOll'nsi::ing, nosso modelo de 

empresa encontra-se com níveis hierárquicos bastante reduzidos ou 

quase nulos, operando dentro do conceito de organização quase 

horizontalizada. Como o nosso número de funcionários está inteiramente 

dependente da I ígação com o cl iente, buscando sempre o ferecer e 

agregar valor às suas necessidades, a tomada de decisão na empresa não 

pode depender de chefias. mesmo porque elas são quase inexistentes, 

agora, Portanto, a empresa exige funcionários que tomem decisões 

próprias e acertadas. com espírito e motivaçào de líderes, que melhorem 

o processo de trabalho, discutindo e opinando juntamente com seus 

colegas sobre como administrar melhor as tarefas, sem precisar de 

consultas e autorização de superiores, agilizando assím o serviço ao 

I' 17 
C lente,-

As mudanças que sugerimos às empresa neste nosso modelo de 

tese deverão conceder aos funcionários e às equipes de trabalho mats 

autoridade e responsabilidade dentro da organização, do que aquelas que 
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operam em modelos organizacionais tradicionais (organização vertical). 

Delegação de poderes 011 elllpowerment não significa que todo 

funcionário conte com autoridade ilimitada. Por isso, é importante 

que o funcionário perceba como a delegação de poderes funciona dentro 

da cultura de agregar valor, pois grande parte da operacionalizaçào de 

nosso modelo, dentro da organização, depende do empowerlllen! dado 

aos funcionários, para fazerem as inovações, agirem com criatividade e, 

assim, a nova produtividade acontecer na empresa. 

As empresas verticalizadas procuram conseguir produtividade 

executando o trabalho de modo barato e eficiente como fonna de 

redução de custo, porém a maioria negligencia o cliente. A nova 

produtividade da empresa do nosso modelo, em contrapat1ida, é guiada 

pelo conceito de valor. Ela procura criar conhecimento, propiciar 

inovação, criatividade, utilizando o elllpowerlllent intelectual das pessoas 

para o benefício do cliente/consumidor. Elimina o desperdício do 

trabalho improdutivo que não agrega valor para os clientes, utilizando 

infonnação computadorizada e os sistemas de informática. A 

reformulação dos sistemas e processos (reengenharia/organização 

horizontal) contribui diretamente para a nova cultura da produtividade. 

As lideranças superiores devem simplesmente definir o ntmo dos 

negócios, fornecer treinamento adequado aos funcionários e "sair da 

frente" , liberando as pessoas para que possam criar valor. 
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Funcionários a quem foram delegados poderes, com freqüência 

tomarão a iniciativa de solucionar problemas do cliente, lutar 

decididamente para atingir os objetivos c se responsabilizar pelos 

resultados. Produzirão melhorias continuas na qualidade, tanto interna 

como externamente, porque sentem satisfação no emprego, contribuindo 

para gerar valor diretamente aos clientes. ,< 

a) EmpOWel'lllcnt vcrsus conccssão de dircito. 

A delegação de poderes não pode ser confundida pelos 

Funcionários como uma concessão de direitos26 As pessoas são 

incentivadas a tomar decisões sozinhas, muita delas relevantes e 

importantes, mas isso não lhes dá o direito de exigir vantagens. Em 

nome da fílosotia cultural do empoll'eJ'JIlel1l , o funcionário pode querer 

pedir aos seus líderes ou superiores salários maiores, mais verbas, mais 

pessoas no auxilio do trabalho, mais reconhecimento e privilégios e mais 

informações para decidir com menos risco. Como se percebe, tais 

exigências estão fora de propósito dentro da organização que agrega 

valor. Esse tipo de profissional não se enquadra no perfíl e na filosofia 

de nosso modelo ou ás três estratégias superiores de valor. 
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b) Sugestões que sustentam um empowermel/t bem sucedido 

Apresentamos agora seis sugestões que a empresa pode adotar 

para obter um elllpowerlllenl bem sucedido. !? 

• Utilizar o elllpowerlllenl como um incentivo para fazer todos os 

membros da organização usarem sua própria capacidade de inovação, 

de energia criativa, intuição e poder intelectual. Embora funcionários 

mais qualificados custem mais para a empresa, eles têm a visão do 

menor eITO, do menor desperdício e da inovação. 

• Evitar condições organizacionais que levem o funcionário a se sentir 

impotente, como os manuais infomlatizados na tela do computador 

com regulamentos excessivos e restritivos. 

• Desenvolver uma cultura que faça o funcionário sentir-se proprietário 

ou acionista dela e o cl iente/consumidor seu patrão. 

• Est.abelecer uma comunicação aberta e fluente entre os membros da 

equipe e da organização. Os empregados devem ter livre acesso às 

infonnações que necessitam para trabalhar nos processos 

organizacionais, nas tomadas de decisão e nas soluções dos problemas 

dos clientes. Sem isso não haverá ell1powe/'lIlent. A organização deve 

ser rica em informações que sejan1 compartilhadas e passadas adiante 

em um único sistema de informatização capaz de fluir continuamente 

através de todo o processo organizacional. 
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• Buscar continuamente maneiras de melhorar o desempenho ç o 

elllpOll'erlllenf da equipç de trabalho. Questionar continuamente 

métoclos e proceclimentos que vào se tornando obsoletos e inetlcazes 

com a evolução cla çmpresa e as exigências futuras dos 

cl ienle/ consum i dores . 

• Selecionar I'uncionários de boas qualificações técnicas e 

administrativas, utilizando o aprendizado continuo, via treinamentos 

constantes. Incentivar a tomada cle decisão e o desenvolvimento de 

seus talentos inovadores nas soluções cios problemas dos processos 

organizacionais e na satis fação do cliente5 127 

, .. 

~ - Reestruturação tios Processos Organizacionais 

(Rccngenha ria )l 8a1b/C 

A base da estrutura organizacional e gerencial das empresas 

mundiais de hoje data de duzentos anos atrás . Nesses dois séculos as 

empresas foram crescendo e se desenvolvendo com base nos principios 

de Adam Smith, de que o trabalho industrial deve ser dividido de 

maneira simples e básica ou seja em tarefas. 



101 

Em The Wealth of Nation, publicado em 1776, A. Smith 

reconhecia que a tecnologia da Revolução Industrial criava incalculáveis 

oportunidades para que as indústrias da época aumentassem sua 

produtividade, agilizando e reduzindo o custo de fabricação, através do 

principio da divisão do trabalho. 

A vantagem desse princípio se deve a três fatores: 

• aumento da destreza de cada trabalhador industrial 

• economia de tempo 

• invenção da máquina que permite a um só homem fazer o trabalho de 

muitos. 

Hoje, podemos traduzir essa idéia cenh'al como a divisão ou 

especialização da nossa mão-de-obra e a fragmentação do trabaUlo. Na 

época, a idéia de A. Smith foi um revolução: uma maneira de repensar o 

trabaU1O, de como deveria ser feito, uma reengenharia do seu século. É 

do nosso conhecimento, nos dias de hoje, que, quanto maior uma 

organização, maior a especialização de seus funcionários e mais 

fragmentado é o trabaUlo. Um bom exemplo disso são muitas das 

grandes multinacionais atuais. 

Em 1820, com a expansão das ferrovias nos Estados Unidos e seu 

controle do tráfego para evitar colisões e desastres, as Railroad 

Companies iniciaram a formalização dos procedin1entos operacIOnais 

nas suas estruturas organizacionais, aumentaram as estruturas e os 

B I B LI O n C A !( A B lA . U O l U E C \{ E n 
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mecanismo de linhas hierárquicas de autoridades, criando indiretanlente 

a burocracia moderna. Com o aparecimento do automóvel, no começo 

do século 20, Ford aperfeiçoou o conceito de Smith. ao introduzir a linha 

ele montagem móvel, ou seja, trazer o trabalho até o trabalhador. Foi 

outra revolução nas empresas da época. 

Alfred Sloam, ao assunm a GM, complementou as idéias de 

Henry Ford e CrIOU divisões de controle, coordenação, supervisão e 

gerências para poder administrar um mlx de carros (Pontiac, Buick, 

Chevrolet, Oldsmobile) que causava constantes paralisações das linhas 

de montagem. Na visão de A. Sloam, os executivos não precisavam 

dominar conhecimentos de engenharia ou da área fabril, mas sim, prática 

financeira ao exanúnar números como: vendas, lucros, perdas, estoques 

e outros controles gerados por depaI1anlentos e diferentes divisões. A. 

Sloam estabeleceu a divisão administrativa (custos indiretos), paralelo ao 

custo do chão de fábrica e fabricação. 

O grande salto evolutivo final das organizações dos nossos dias 

teve lugar após a Segunda Guerra Mundial. Os cargos administrativos 

nas empresas fOraIl1 ocupados pelos militares vitoriosos, que tinham 

preparo intelectual, disciplina e gozavanl de grande credibilidade na 

sociedade a!l1ericana. Havia carência de líderes não-militares e de 

profissionais de administração no mercado. 
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Seus estilos administrativos eram baseados em projetos de 

planejamento determinados pelas atividades e capital alocado. O retorno 

do capital ficava sob a responsabilidade dos gerentes operacionais 

encarregados de comandar as atividades. Um grande número de 

auditores e fiscais agiam como olhos e ouvidos dos executivos 

(coronéis), intervindo para os ajustes de resultados. Desse modo, a 

estrutura organizacional em forma de pirâmide, expandida pelos 

militares e tão comum nas forças armadas, era transferida para a maioria 

das empresas e adequava-se bem a um ambiente de rápido crescimento e 

expansão do mercado, até o final da década de 80. O planej amento e os 

orçamentos anuais eram facilmente aprovados e monitorados, de 

departamento em departanlento ou divisões. 

Conforme M. Hanmler e James Champy, para a fBM aprovar e 

concluir um crédito para o cliente necessitava de sete etapas no seu 

processo organizacional. 28b O processo total para aprovação de crédito 

consumia seis dias em média, chegando muitas vezes a até duas 

semanas, e grande parte dessa burocracia seguia técnicas militares. Sob 

o prisma de visão do cliente e do vendedor, era um tempo longo e 

incompreensível. O que a IBM necessitava, urgentemente, era uma 

redução do ciclo de tempo e uma dramática e radical mudança do seu 

processo organizacional na liberação do crédito. Examinando o ciclo do 

processo, chegou-se à conclusão que a aprovação de crédito poderia ser 
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realizada em quatro horas, como também não havia necessidade de tanto 

pessoal. Ou seja, um ganho considerável de produtividade e agilidade 

nas decisões para o cliente e nas vendas da empresa. 

Um outro exemplo descrito por M. Hammer e lames Champy é 

referente ao processo da logística do pedido e contas a pagar, na ford. 

1\ situação analisada levou essa empresa a reinventar o fluxo dos seus 

processos organizacionais. Em vez de 500 pessoas alocadas, desde a 

logística do recebimento de peças e contas a pagar, até a linha de 

montagem de seus produtos, o processo ficou reduzido a 125 pessoas. O 

padrão benchmark foi ~que continha no mesmo processo cinco 

pessoas encarregadas. Nessa reinvenção, o próprio sistema de 

computação passou a emitir a ordem de compra, a rechecagem do 

recebimento das peças, autorizando a sinalização do paganlento no 

sistema jusl in lime. no ato da montagem e não mais no momento da 

chegada da peça ao estoque. Esse sistema está sendo viabilizado pela 

Volks do Brasil na fábrica de Resende - RJ. 29 

Hammer também conta como foi a modificação do fluxo do 

processo de desenvolvimento de produto de câmeras fotográficas na 

Kodak. Essa empresa levava 70 meses para desenvolver seu produto 

num fluxo de processo seqüencial, ou seja, cada peça só poderia ser 

desenvolvida com a conclusão e montagem da antecedente. Muitas peças 

também eram desenvolvidas em paralelo por grupos de engenheiros em 
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subsistemas. Ocorria uma série de dificuldades na hora de montagem, 

pois o primeiro grupo fazia pequenas modificações do design sem 

comunicar aos outros grupos que trabalhavam em paralelo. Com a 

tecnologia de computadores, sojill'ares sofisticados e modificação dos 

processos, a Kodak reverteu seu programa de desenvolvimento de 70 

para 38 semanas. 

O que queremos mostrar com esses exemplos, c não só os de 

Hal1lmer e Champy, mas também de outros autores como H. James 

Harrington em Business Process Tmprovement, McGraw Hill, 1991 , é 

que a análise dos processos administrativos e organizacionais é 

fundamental para a eficiência da empresa e para responder à 

competitividade. 

Para que os processos organizacionais tenham sucesso, além ele 

levar em consideração, a empresa eleve observar os seguintes requisitos 

em seu desempenho: 

• Os processos deverào ser orientados para estar sempre on tine com o 

cliente. Qualquer processo fora desse princípio deve ser seriamente 

combatido e elescartado. 

• Os sistemas ele processamento ele dados e de tecnologia ela 

informatizaçào devem ser desenvolvi elos para reduzir o ciclo de tempo 

elos processos administrativos (time compression), elo custo dos 
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processos e das tomadas de decisão, além de agilizar as resposta às 

solicitações dos cl ientes. 

• Elaborar um único sistema on line horizontal fluindo em todos os 

processos da organização para que, além de todas as vantagens já 

citadas, aumente e se mantenha a credibilidade nas inf0ll11açÕeS dadas 

pela organização, pois serão evitadas contradições numéricas tão 

comuns em muitas empresas departamentalizadas quando apresentam 

dados, inforn1ações e tomadas de decisão. Todos terão acesso à 

mesma informação, eliminando-se o poder da dependência da chefia 

para se obter informações. 

As premIssas acima podem ser concluídas e traduzida numa 

defmição de Nick Obelensky:3o "A reestruturação dos processos 

organizacionais empreendida por uma empresa é de valor para a 

organização quando modifica os controles internos da tradicional 

Administração Vertical e Hierárquica para a Administração Horizontal 

Plana. A nova organização tem como base equipes, cujo foco do 

processo é encantar o cliente." 

Da mesma forma que as Railroads trouxeram a burocracia, no 

século XIX, o automóvel, através de Henry Ford e Alfred Sloam 

introduziu no século 20 a divisão do trabalho, tarefas, funções e 

especialidades nas empresas. A máquina chamada computador, no 

século XXI, continuará a gerar oportunidades indubitáveis, 
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possibilitando às empresas serem administradas com eficiência, 

agilidade e por processos planos, horizontalizados . 

Talvez, se Hammer tivesse sido menos eufórico, evitando 

conceitos tão radicais nas suas conclusões, não teria provocado o 

impacto temeroso que causou na administração superior das empresas 

sobre a reengenharia e não causaria tanto espanto à atual geração de 

diretores e gerentes ao serem questionados em suas idéias. Se o seu 

objetivo tinal fosse a Administração Processual seus conceitos não 

teriam sido tão preocupantes para as empresas. 

Michael Hammer terá seu maior reconhecimento na virada do século, 

quando as próximas gerações de administradores paulatinamente 

absorverem a Administração Processual. Com o avanço cada vez maior 

da telefonia móvel, das interligações dos sistemas demográficos 

infomlatizados (info-highll'ays) , da comunicação via satélite e da 

globalização, fatalmente a administração vertical cederá espaço para a 

administração processual ou horizontal em curto espaço de tempo, da 

mesma forma que o automóvel obrigou a construção de estradas e 

determinou a expansão demográfica. 
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No quadro de decisões descrito anteriomlente - clima de certeza. 

incerteza e turbulência - os negócios eram mais previsíveis e estáveis , 

Já no clima de despadrão as empresas deverão organizar-se não mais 

sob a forma das estruturas verticais, onde os Funcionários especialistas 

são os mais beneficiados, tendo cada um seu lugar definido no 

organograma e no desempenho de tarefas, ficando o poder da tomada de 

decisão nas altas gerências e no topo da empresa, mas sim de fonna 

I I " Im 1/32/33 p ana, em estruturas lOnzontms, 

o clima de despadrão é ocasionado pelas quatro forças de 

mudanças que impulsionam a competitividade das empresas: 

globalização das economias, tecnologia da infomlação e infonnática, 

interligação de empresas e departamentos através de redes de 

computadores e desmoronamento da pirâmide hierárquica. 

Organizar e gerir a empresa. através de processos horizontais ou 

planos, é a base para agregar continuamente valor e desenvolver as 
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estratégias supenores de marketing: liderança do melhor produto, 

excelência operacional e intimidade com o cliente. 

A Organização Processual ou Horizontal é composta basicamente 

por três processos essenciais (cure processes): 

• Desenvolvimento do produto 

• Logística do pedido 

• Suporte ou atendimento ao cliente 

Não significa que cada empresa deva ter unicamente esses processos 

essenCiais. Poderá ter maiS; estes, porém, são os básicos para uma 

organização ou divisão ser administrada horizontalmente. 
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o processo Desenvolvimento de Produto é caracterizado pelo 

trabalho em equipe, com um líder natural integrado aos liderados. Nesse 

processo desenvolve-se um trabalho na geração da idéia de um produto 

ou serviço, filtragem da idéia, testes de conceitos, análise de mercado, 

análise financeira e econômica, projeto de engenharia do produto 

integrado à fabricação (processo logística de pedido), suprimentos de 

matéria-prima e tecnologia, fabricação dos protótipos e testes integrados 

ao processo de suporte aos clientes ou potenciais clientes em âmbito 

local ou global. Neste processo o fornecedores estarão on tine com a 

empresa 

O processo Logística do Pedido é desenvolvido e desenhado para 

atender os pedidos on tine com os clientes, contas a pagar e receber, 

preço de venda, planejamento e controle da produção, linha de 

fabricação , estoque de matéria-prima e produtos acabados, separação 

dos pedidos, transporte integrado á equipe do processo de suporte ao 

cliente, atendendo às especificações e soluções requeridas pelo cliente, 

no tempo certo e no momento solicitado. Neste processo, o cliente acessa 

o estoque de produtos acabados do fornecedor, o pep, emite o pedido on 

tine de acordo com o estoque disponível pelo fornecedor, concluindo 

com o pedido para sua separação e entrega. Note que o fornecedor 

precisa ter uma produção e um estoque muito bem balanceados no seu 

mix de fabricação. O crédito é liberado de acordo com o histórico do 
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cliente e sua pontualidade de pagamento. Praticamente, quem emite o 

pedido é a tecnologia dos sistemas de informática, wncomitantemente 

com o nível de etic iência da empresa e a integração de seus processos 

organizacionais. A estrutura do [DI de uma nação. através ela criaçüo 

da iII/orlJlotioJl-highlI'OI' . .: lillldamelltal para que as empresas possam 

ser exportadoras. globalizantes c competitivas. O leitor pode avaliar 

quanto o Brasil cstú atrasado nesse tipo de integraçüo tecnológica e o 

quanto seremos penalizados por nossa irresponsabilidade e falta de 

visão. 

o processo Suporte ao Cliente está ligado ás intorInações 

solicitadas pelos clientes nas visitas e consultas sobre negociação de 

preços, produtos de linha ou elaboração de novos produtos e serviços, 

bem como ao aconselhamentos tecnológicos cm parcerias. Trabalha 

integrado com os outros dois processos essenciais mencionados acima e 

os alimenta. Detecta oportunidades e tendências no mercados e as 

influências das variáveis ambientais pertinentes ao seu setor econômico, 

analisa a competitividade dos produtos, pesquisa o mercado etc. 

Comunica os produtos, serviços, ações tÓlicas e as novidades da empresa 

ao mercado. 

Na Figura I L a Administração Superior ou Experts 

Multidisciplinarcs da Organização é composta pelo Diretor de 

Planejamento e Estratégia, que coordena os objetivos, planos e visão de 
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futuro da organização com relação ás tendências, tecnologia de mercado 

e mudanças futuras das necessidades dos clientes. O Diretor de Serviços 

coordena e revisa continuamente as infolmações on fine dos sistemas 

internos e externos, processos. recursos financeiros e resultados mensais 

anuais. O Chefe de Operações alimenta em base diária e continua a 

informatização dos processos essenciais, juntamente com os membros 

das equipes, viabilizando a operacionalização da organização processual. 

O Presidente responde pelo resultado global e o futuro da empresa 

perante o board e acionistas. É interessante notar, mais uma vez, que na 

Organização Horizontal todos executam o marketing. 

Marketing flutua em todos os core processes essenciais, ou seja, 

na empresa como um todo. Do mesmo modo, em Recursos Humanos, 

Finanças, Sistemas de Infonnação e Custo. Todos os core processes são 

autogerenciáveis por equipes de visão generalista. De acordo com nosso 

modelo, acreditamos que num futuro próximo o perfil de profissionais 

solicitados pelas empresas, no mercado de trabalho, não mais será 

levantado através de curriculwl1 , pela experiência no ramo de atividade, 

mas possivelmente pelo tipo de estratégia competitiva que cada empresa 

emprega na busca contínua de valor. Assím ,um funcionário de uma GE, 

Wal-Mm1 ou McDonald's pode buscar emprego numa Toyota, empresa 

que também opera segundo a Estratégia de Excelência Operacional. 19a 

Do mesmo modo, um funcionário da 3M pode ser chamado a trabalhar 
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em uma indústria de autopeças que busque a Estratégia de Valor do 

Melhor Produto. E uma empresa de construção civil, que ofereça para 

cada apartamento vendido um /({Y-OIlI particular e intimo ao seu 

comprador, pode contratar um funcionário de uma indústria que atue na 

Estratégia de Valor de Intimidade com o Cliente. Sem grandes 

investimentos em novos treinamentos, esses funcionários se sentirão 

confortáveis nesses novos empregos - embora eles seJam diferentes 

quanto ao ramo de atividade, as estratégias são semelhantes e não deverá 

haver dificuldades para o desempenJlO do seu core processo 

Organização Horizontal versus Organização Vertical 

C . 14 
onceltos:' 

a) Na Organização Horizontal as pessoas se reportam aos clientes da 

empresa. Na Organização Vertical as pessoas se reportam ao chefe. 

b) Na Organização Horizontal as pessoas estão compromissadas com os 

objetivos e metas de toda a empresa com relação aos seus clientes. Na 

Organização Vet1ical as pessoas estão envolvidas com os feudos-

gerências, departamentos ou funções estabelecidas pelo chefe que, na 

maioria das vezes, existem muito mais para servir às suas conveniências. 

c) Na Organização Vertical cria-se lealdade ao chefe, retardando o 

processo de decisão para com o cliente. Gasta-se uma quantidade 
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enornle de energIa para mover a máquina interna do relacionamento 

administrativo entre departamentos. Existe sempre a revitalização do 

processo burocrático-hierárquico, por mais que se reduza os níveis da 

pirâmide. 

e) Na Organização Horizontal os tluxos informativos c dos sistemas 

informatizados passam a viver da informação cliente-funcionário e não 

mais funcionário-chefe. 

t) Na Organização Horizontal as mudanças são radicais. Propõe-se 

velocidade de decisão e eticiência. Não há lugar para o status do chefe e 

sua corte. O chefe nào avalia o funcionário , nem seu salário. Quem 

avalia o funcionário é o cliente, conforme o desempenho do serviço de 

atendimento. 

Elementos básicos para se criar lima Organização Horizontal 

a) Identifique os objetivos estratégicos administrativos, organizando-os 

sob a fonna de processo e não por função. O número de processos 

organizacionais (cada divisão ou unidade da empresa) deve girar em 

torno de três a cinco. São chamados de core processes com objetivos 

específicos de desempenho, confonne vimos anteriormente. 

b) As ações do processo devem estar relacionadas para produzir um 

produto ou serviço direcionado unicamente ao cliente. Elimine todo 
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trabalho que não estiver relacionado ao cliente, ou seja, que não agrega 

valor a ele. 

c) Reduza ao máximo o tempo e o ciclo das atividades do processo, sem 

prejudicar os objetivos e resultados do cliente - tempo é fundamental." 

d) Designe um líder eleito pela equipe para ser o dono de cada processo 

básico ou core processo 

e) Crie e desenvolva equipes multidisciplinares para conduzir cada core 

process - elas serão os blocos básicos da administração e do desempenho 

do core processo São equipes autogerenciáveis e com poder de decisão 

( empowermenl). 

f) Preserve as pessoas "experts multidisciplinares" (stajj). São os 

cérebros, elementos-chaves pensantes do futuro e do destino da empresa. 

g) Dê uma proposta comum e um compromisso a todos da equipe de 

cada core processo Todos estarão avaliando seus próprios desempenhos, 

objetivos e metas. 

h) Deixe que os clientes avaliem o desempenho das equipes de cada core 

processo A avaliação é feita pelo grau de satisfação do cliente e não 

pelos resultados da lucratividade. A remuneração do capital virá 

automaticamente se o cliente estiver satisfeito com a empresa. 

i) Remunere pelo desempenho da equipe e suas múltiplas habilidades e 

não individualmente. Ofereça também às equipes um bom pacote de 

ações da empresa como recompensa. Desse modo, todos terão interesse 
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em valorizar o preço de suas ações e da performance da empresa no 

mercado. 

j) Maximize o contato com o cliente e fornecedores. Faça com que todos 

os funcionários estejam em contato direto e regular com fornecedores e 

clientes. 

I) Sempre que possível. tüça dos fornecedores e clientes membros do 

core process trocando continuamente tecnologia na cadeia de valor. 

m) Informe e treine todos os funcionários para tomar decisões e saberem 

fazer suas próprias análises. Forneça dados e informações sem limite 6s 

equipes. Substitua especialidades por generalidades. 

6 - I3cnchmarl, Contínuo 

Uma maneira de julgar a competitividade e a perfonnance de lima 

detenninada organização é comparando-a com outras empresas 

concorrentes ou competidoras indiretas"".' As medições de uma 

organização, lima vez conll·ontadas com produtos ou serviços das 

concorrentes, competidoras ou empresas líderes de outros setores, podem 
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revelar quem possui as melhores práticas do mercado e estimular a 

empresa a buscar e superar cssas melhorcs práticas administrativas 

e organizacionais, colocando-se na vanguarda competitiva. Essa técnica 

de superação, com base nas melhores práticas de mercado e que 

conduzem ao supenor desempenho da organização, chama-se 

benchmark. 

E relevante considerar que o benchmark relativo ás empresas 

concorrentes pode sempre apresentar dificuldades. De um lado. as 

confrontações do desempenho dos concorrentes podem revelar a 

existência de práticas e informações que não valham a pena serem 

realizadas. Por outro, podem servir de base de comparação e equiparação 

entre a performance dos concorrentes, ou empresas observada e aquela 

da empresa que observa. Entretanto, obter informações dos concorrentes 

é muitas vezes tarefa árdua e, desse modo, é preferível buscar um 

benchmark mais receptivo, de empresas não-concorrentes, que não 

atuem no mesmo setor. 

Um benchmark de um não-concorrente pode fornecer informações 

de suas melhores práticas de administração. Tais infonnações poderão 

incluir tipos de tecnologia, métodos de controle de fabricação, logística 

dos produtos, sistema de entrega, programas e sistemas organizacionais, 

relacionamento com fornecedores, sistemas de atendimento ao cliente e 

metodologia de vendas on1ine, redefinição de processos organizacionais, 
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desenvolvimento de programas de qualidade etc. Para ser proveitoso, um 

benchlllark deve ser feito entre: 

a) Empresas semelhantes, com administrações comparáveis 

operacionalmente. Exemplo: atendimento ao cliente do American 

Express com atendimento ao cliente do Seguro ltaú. 

b) Empresas de setores diferentes, mas com um certo grau de 

sinergismo de ação. 

c) Empresas conhecidas e reconhecidas como tendo as melhores 

práticas no mercado . 

d) Organizações de categoria internacional para obter padrões 

internacionais de benchmark no mundo globalizante. 

É interessante notar que muitas empresas não procuram adotar o 

benchmark, mas seguem as normas I80s. Lembramos que os padrões 

I80s são elaborados com base em empresas de vanguarda, cuja 

tecnologia presente nesses padrões já foi superado por elas mesmas. 

Nosso modelo é desenhado para empresas que criam, inovam e 

auto-superam esses padrões de estratégias e competitividade. 

Portanto, que procuram ultrapassar as [80s, contribuindo para 

estabelecer novos e melhores padrões. 
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7 - Programas de Qualidade 

No início dos anos 50. e ate aproximadamente o final dos anos 70, 

os profissionais em qualidade preocupavam-se com o conceito de 

qualidade aplicado à produção c à fabricação de produtos 

, • :-'1:.9 tanglvels. 

Posteriormente, com o objetivo de perseguir qualidade para obter 

produtos com zero defeitos, os esforços dos programas de qualidade 

passaram a se concentrar no desenvolvimento de melhores metodos e 

práticas de produção e na melhoria contínua dos processos 

organizacionais. lI! Técnicas de melhoria da qualidade. controles 

estatísticos, diagramas de causa e deito, racionalização dos processos de 

produção, além da aplicação de novas e velhas terramentas da qualidade 

proplcHlram notá\'eis avanços na qualidade de nossos produtos. na 

organização como um todo e no resultado tinanceiro de muitas 

empresas. Consultores e experts na área conVenCHlI11 a maioria das 

empresas de que é o cliente quem determina qual deve ser o padrão de 

qualidade dos produtos. Ou, uma vez conhecidos os desejos e 
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necessidades do cliente, tudo é uma questão de definir as especificações 

do produto e garantir que ele seja produzido de forma simples e 

econômica, com zero defeito para total satisfação do cliente. 10 

Em meados da década de 80, surgiu também o movimento pela 

qualidade dos serviços, função esta esquecida e totalmente dependente 

do fator humano para realizar tarefas e obter resultados. Verificou-se que 

o setor de serviços não produzia seus bens com a qualidade exigida pelos 

clientes/consumidores. Restava então motivar, inspirar e treinar as 

pessoas para produzirem bens de serviços, de modo a satisfazer e atender 

melhor os clientes. O novo modo de pensar a qualidade de produtos e 

serviços acrescentou novas dimensões e importância aos programas de 

qualidade. Nas empresas foi introduzido o conceito global de Qualidade 

Total em toda a organização, tanto no serviço interno, como no externo. 

Entretanto, as organizações que adotam as técnicas de 

desenvolvimento contínuo e melhoria da qualidade total devem se 

preocupar com o que é fundamental para o sucesso desse programa - a 

qualidade das pessoa envolvidas neles . A qualidade pessoal é a base de 

todos os outros tipos de qualidade. Qualidade não é estratégia e sim uma 

cultura e filosofia a ser adotada pela empresa. Muitos desses programas 

propiciaram produtos e serviços de alta qualidade, melhoria de 

performance, design, durabilidade, melhoria dos processos 

organizacionais e fabris , melhoria nos serviços de atendimento ao cliente 



122 

e também respeito às suas necessidade e interesses, sem que fossem 

cobrados altos preços pelo pacote de atributos em oferta. Enfim. o 

programas de qualidade total é uma das técnicas ou ferramentas 

administrativas à disposição da empresa. contribuindo para a excelência 

das organizações ao otertarem produtos ou serviços agregando 

colltinuamente valor aos clientes/consumidores. Qualidade Total é uma 

técnica dc eficiência administrativa. cujos objetivos são alcançados a 

médio e longo prazo, portanto a custos maiores para obtenção de melhor 

competitividade. Note que, em competitividade. corre-se contra o relógio 

e o fator tempo nos nossos dias pode ser sinônimo de obsolescência. 15 

Qualquer programa de qualidade, que vise a qualidade global ou total de 

uma organização, deve incluir melhoramentos simultâneos nas seguintes 

áreas: 

a) Qualidade do pessoal: seleção. treinamento contínuo, desempenho, 

motivaçào, compromisso. 

b) Qualidade de produtos/serviços fabricados e elaborados: buscando 

'b d I I ' / 'd ' (,1'8 atn utos e va or para o c lente consumi or. - . 

c) Qualidade nos serviços organizacionais internos e externos: 

atendimento aos clientes, cobranças, pagamentos, logística, marketing, 

finanças, RH etc. 

d) Qualidade nos sistemas de suporte organizacional: planejamento 

global , administração, informatização e tecnologia. 
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Nessas quatro áreas de dimensões amplas devemos observar e 

considerar. na aplicação dos programas de qualidade. os métodos e 

princípios estabelecidos por W. Edward Deming, J.M. Juran, Kaoru 

Ishikawa e Philip B.Crosby3'! 

É interessante notar que no mundo atual ue mudanças rápidas, 

impulsionado pelas Forças Competitivas descritns anteriormente, onde 

o tàtor tempo é vital, o emprego de programas de Qualidade Total pode 

ser ineficaz para melhorar a competitividade da empresa, pois neles o 

nível hierárquico ainda permanece, como também os processos 

burocráticos verticais e horizontais. Ambos em menor escala, porém 

presentes. elevando custos, o que não agrega valor ao 

cliente/consumidor. Em muitas situações, os programas de melhoria da 

Qualidade Total são aplicados em divisões e na administração de linhas 

de produtos que não serão competitivos nos próximos anos ou que estão 

na fase de maturidade e início de declínio. Essas situações costumam 

não ser percebidas pela administração superior e pouco contribuem para 

resultados eficientes na agregação de valor para o cliente/consumidor, já 

que a procura se concentra em produtos mais atualizados. Ao contrário, 

refletem-se em despesas desnecessárias. Assim, os programas radicais 

como reestruturação dos processos organizacionais - reengenharia -

podem ser mais adequados, pois são de respostas mais rápidas na 

tomada de decisão e na agregação de valor. 
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fi - Alianças Estratégicas de ":lntagem Competitiva (brellkrllrougli 

redmofog)') 

Tem sido lima preocupação constante de muitas empresas 

mundiais. nesta década de 90. o jogo de alianças estratégicas que \"t~m 

ocorrendo entre empresas competidoras no mesmo mercado, j I O 

objetivo é reunir forças e esforços para neutralizar ou reduzir gaps 

competitivos e organ izacionais entre as empresas líderes de mercado e as 

retardatárias. Na velocidade com que a tecnologia mundial caminha, 

com suas mudanças sendo vistas e percebidas pelos 

clientes/consumidores, as empresas retardatárias ou sobreviventes 

estarão sempre em desvantagem e em luta incansável na busca de reduzir 

tais gaps entre as líderes, O que se vê, é o gap competitivo cada vez 

maior das empresas sobreviventes ou retardatárias em relação às líderes e 

grandes chances delas desaparecerem do mercado. E mais, as estratégias 

traçadas por essas empresas serão facilmente percebidas pelas líderes 

que estarão muitos anos-luz na frente das lideradas. As líderes poderão, 

com tranqüilidade. prever o tempo que as retardatárias terão de perCOITer 
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para se nivelar e dominar as técnicas de vantagem e tecnologia já 

alcançada por elas. 

A con'ida pela disputa de fatias dos mercados globais \ CEE. 

Mercosul , NAFTA e outros blocos econômicos) é também, em grande 

parte. uma conida de possíveis alianças para obter facilidades de entrada 

nesses blocos e desenvolver melhores formas de vantagens 

competitivas perante as rivais. Desse modo, compreender e amalgamar 

aliança estratégica, é um possível pré-requisito para sair do atraso, 

nivelar-se com as rivais, ou mesmo passar à frente das líderes, podendo 

entrar em mercados globalizantes com mais facilidades , com alguma 

vantagem competitiva. A aliança estratégica pode ser vista como a forma 

futura de duas empresas se complementarem e se sobrecolocarem às 

estruturas organizacionais para enfrentar, operar, sobreviver e competir 

com maior vantagem no mercado global. Embora as alianças estratégicas 

de vantagem competitiva sejam de caracteristicas mais complexas. têm 

muitas vezes a vantagem de levar a empresa a adquirir a tecnologia 

necessária ou próxima das líderes, reduzindo assim o gap. 

lobll velltllres e fusões 

O processo de joinl ventllres, que não deixa de ser uma aliança, teve seu 

início na década de 50 e se estende até 110SS0S dias. Join/s venlllres são 

cooperações entre empresas, que na sua maioria não competem no 
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mesmo mercado. e que precisam de alguma forma de melhoria nos 

estágios organizacionais e tecnológicos. ou mesmo modificações nos 

elos de sua cadeia de valor. 

A grande finalidade do processo é melhorar posição e aumentar a 

participaçüo no mercado ,~ l Já as fusões tinham caráter mais financeiro 

de necessidade de capital de giro, valorização das ações no mercado 

financeiro, aumento de patrimônio, embora não se descarte a 

possibilidade de grandes modi ficações organizacionais e reavaliação do 

po/'!/à/io dos produtos de ambas. Para atingir tais objetivos, as joint 

ventu/'es mais comuns entre empresas atendiam ús segullltes 

necessidades: 

• Licenças para comercializar e fabricar produtos mais modernos, 

• Tecnologia mais avançada de produção, 

• Estratégia de diversificação e extensão de novas linhas de produtos. 

muitas vezes sem sinergismo com a tecnologia e o marketing da 

empresa, 

• Estratégias de verticalização para frente (vendas e distribuição 

produtos) e para trás (suprimento ou fabricação de matéria-prima), 

• Acesso à pesquisa e desenvolvimento de produtos, Exploração de 

novos mercados, 

• Aporte de capital. status e a imagem de passar a fazer parte de um 

grupo multi nacional. 
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As joint ventures tiveram sua grande demanda na década de 80. 

São cooperações menos radicais do que as alianças estratégicas. pois 

suas competências não sào expostas . Embora muitas das joinl vel1lures 

oferecessem aos interessados produtos e tecnologias inferiores às 

comparadas e disponíveis no país de origem. mesmo assim atendiam às 

expectativas de mercado. em virtude de muitas empresas gozarem de 

regulamentos e barreiras governamentais protecionistas. Em grande 

parte, essas colaborações produziam ganhos a curto prazo para 

solucionar situações temporárias. Com a globalização e a reduçào do 

ciclo de vida dos produtos nos mercados, todas as organizações têm e 

terão de competir com as mais recentes e futuras tecnologias. Desse 

modo, as alianças estratégicas de vantagem competitiva passaram a ter 

um papel relevante entre as empresas. Na sua maioria, uma razão de 

existência, sobrevivência ou a soma de esforços para diminuir ou 

aumentar o gap competitivo entre as rivais. Ou mesmo prorrogar a 

agonia da existência daquelas que não tiveram a habilidade de conseguir 

uma vantagem duradoura na luta competitiva do mercado. 

Escolhendo o parceiro para a Aliança Estratégica. 

Neste nosso trabalho, consideramos que o sucesso da aliança 

estratégica de vantagem competitiva , podendo ser assunto e proposta a 

ser explorada , depende da escolha do parceiro e das sinergias entre as 

empresas. Existem duas qualidades sinérgicas 
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básicas, porém de amplo alcance e que devem ser observadas, 

procuradas e perseguidas pelas partes, para que as mesmas obtenham 

uma vantagem competitiva sustentável no mercado em que atuam. São 

elas: 

a) Avaliação e adaptação do core competellce, core capabilities, core 

process organizacional e cadeias de valor que as empresas 

compartilharão na busca contínua de valor para o 

clien te/ cons 11 m id o r. 

O principal foco no ajuste da busca contínua de valor está na 

capacidade de ambas as empresas formadoras da aliança somarem os 

esforços para obter eficiência nas ações conjuntas da tecnologia da 

essência competitiva da empresa ou core competence. As duas 

organizações podem somar um core competence tão forte que se tornam 

imbatíveis. O mercado farmacêutico, de autopeças, entidades financeiras 

e outras, têm feito alianças nessa direção. Porém, não é só o core 

competence ou a essência competitiva que justificaria a aliança, mas 

também certas complementações para com os core processes 

organizacionais, core capabi/ities Oll para com a união das cadeias de 

valores das empresas.11a/b É daí que a empresa extrai grande parte da 

eficiência na busca contínua da oferta de valor. Não adianta uma 
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empresa ter um core cOlllpelence forte sem o suporte de bons core 

. . . 
processes orgal1lzaclOnals. 

Suponhamos uma empresa A, cujo core capabi/itiy é o core 

process - Desenvolvimento de Produto. Essa empresa é considerada no 

mercado em que atua como lima das mais ágeis e avançadas na 

elaboração do produto, no seu desenvolvimento, engenharia e qualidade. 

Possui computadores com sistemas e programas avançados de design e 

outras ações de suporte na confecção do protótipo e do produto final. A 

empresa A, porém, se ressente ultimamente de um bom core de Suporte 

ao Cliente. Outra empresa - B - , por sua vez, tem como core capability, 

o core process - suporte e atendimento ao cliente, já que é considerada 

por muitos dos seus clientes como o padrão benchmark no atendimento 

de suas soluções. Possui pessoal de venda treinado e qualificado, 

conhecedores do que vende e dos recursos produtivos da empresa na 

negociação dos produtos. Tem um marketing agressivo e motivador. Seu 

processo de comunicação sabe explorar os beneficios de seus produtos. 

Seus outros dois core processes estão na média de mercado (ver p. 110), 

nada de excepcional. Portanto, a aliança estratégica entre essas duas 

empresas propiciará um desempenho do core cOlllpetence dos maIs 

fortes no mercado em que atua. Também a união desses dois core 

capabilities (desenvolvimento do produto e suporte ao cliente), fruto da 

aliança estratégica, resultará num core process organizacional 
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altamente qualificado e poderoso no mercado por elas explorado. Além 

do mais, poderão limitar a entrada de futuros concorrentes. 110 

Embora as empresas A e B se complementem no core competence 

e core capabilily dos processos organizacionais. nada nos diz que o 

sucesso está garantido. Se na aliança. a combinação de valores 

estratégicos e de recursos entre as partes não se ajustarem num patamar 

razoável, é provável que a aliança não tenha o sucesso esperado - poderá 

haver choque de cultura organizacional. 

U ma ai iança entre uma empresa de certo porte e uma de porte 

menor também poderá acarretar fricções e não dar certo a longo prazo. 

Embora tal aliança possa propiciar uma vantagem competitiva, é 

possível que em breve a empresa maior adquira a menor. 

Suponhamos um outro exemplo que pode ocorrer quando uma 

empresa ainda está em fase de organização hierárquica. A empresa 

possui excelentes produtos, porém sistemas pobres de logística e 

marketing; o outro parceiro é forte em recursos financeiros e também 

pobre no sistema logístico e marketing. Nessas circunstâncias, a aliança 

pode trazer embaraços, mesmo que se recrute um bom teall1 de 

profissionais de logística e marketing e se reestruture 

organizacionalmente a empresa. Isso poderá levar tempo e é preciso 

lembrar que, tempo e agilidade na conjuntura do processo global e 

competitivo, é fundamental. Uma boa condição para a continuidade e 
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sucesso de uma aliança, é que os objetivos a longo prazo não sejam 

conflitantes entre as partes. 

b) Ajuste e complementação das culturas organizacionais nas 

estratégias competitivas que oferecem valor continuamente, 

O sucesso de uma aliança vai depender também do aprendizado 

cultural que as partes irào desenvolver. Ambas as empresas carregam 

culturas diferentes que deverào ser aprendidas e absorvidas, gerando 

uma terceira cultura. Alianças de empresas com culturas próximas 

oferecem mais facilidades de ajuste, mas pouco de aprendizado entre as 

pat1es. O grande desafio da aliança é aprender técnicas e tecnologia 

diferentes e assimilar diferenças culturais, colocá-las como potencial de 

vantagem futura na competição entre empresas. Portanto, não parece 

importante que as culturas das alianças sejam similares. Tem se visto nas 

revistas Business Week e Fortune, empresas de diferentes nacionalidades 

empreendendo alianças . ~ I Americanos com japoneses e coreanos, 

europeus com Japoneses. europeus com amencanos e coreanos e, 

possivelmente, brasileiros com amencanos, coreanos, europeus e 

japoneses. E também empresas que denotam culturas de estratégias 

competitivas diferentes como; ter sempre a liderança do melhor 

p,'oduto com excelência operacional, ou muitas vezes organizações 

que não têm uma estratégia competitiva e queira absOlver com a aliança 
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uma definição de posicionamento estratégico competitivo de intimidade 

com () cliente, ou um outro tipo de estratégia geradora de valor para o 

cl iente/ consum idor. 

Durante as alianças de sucesso, o que parece vital e a 

tranSIJarência mútua na transferência de conhecimentos, confiança, 

flexibilidade de entendimento da competência de 11m e das 

deficiências do outro, compromisso de perseguir o sucesso c a 

disciplina do aprendizado:' Tudo isso tluindo nas empresa, em todos 

os sentidos, horizontais, verticais e hierárquicos, permeando desde os 

conselhos administrativos até o mais simples empregado. A combinação 

das dimensões discutidas acima pode ser ilustrada na Figura 12. 

~ kl~jI) CLIENTE 
CONSUMIDOR 

(2) 
ALTO i 

I I (1) l I Bom potêncial de 
. sucesso na aliança 
~stratéglca deoelnd,enc:!o I 

AJUSTE NA BUSCA I do ajuste cultural 

Situação Ideal 
para aliança 
estratégica 
vantagem 

DE VALOR 
CORE COMPETENCE 
CORE PROCESS 
CORE CAPABILlTY 
CADEIA D E VALOR 

competitiva 

(4) 
Existe 

compatibilidade na 
aliança estratégica 

porém sem vantagem 
competitiva. 

________ r . --
AJUSTE CULTURAL 

na 
ESTRATEGIA COMPETITIVA 
MISSÃO, VISÃO. VALORES 

PRINClplOS 

ALTO 

Figura 12 - Aliança Estratégica de Vantagem Competitiva: situação de 

sucesso e fracasso. 
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A situação ótima é a combinação do quadrado 2, onde o ajuste da 

busca de valor no core cOlllpelence. core process e cadeia de valor se 

complementam com o ajuste da cultura da organização e da estratégia 

competitiva, resultando em vantagem competitiva sustentável para as 

partes. Por outro lado, o quadrado 3. não oferece nenhuma 

compatibilidade de aliança - pouca chance de sucesso . As alianças no 

quadrado 4, embora haja compatibilidade com o ajuste cultural das 

estratégias competitivas, propiciará produtos sem sustentação 

competitiva no mercado. No quadrado (1) há chances de sucesso para a 

aliança. Tudo vai depender do ajuste das diferenças culturais e da 

estratégia competitiva entre as partes. Como as empresas se completam 

no ajuste da busca de valor, o resultado da aliança fornecerá condições 

da empresa vender produtos com sustentação e vantagem competitiva. 

Uma vez consolidada a aliança estratégica entre as partes, a chave 

do sucesso é a continuidade da empresa em oferecer valor superior aos 

clientes consumidores. Uma vantagem imediata, proveniente da aliança, 

não será duradoura. O futuro da aliança vai depender unicamente da 

continuidade do aprendizado mútuo, da habilidade e determinação de 

ambas as partes para agregarem indefinidamente valor/ beneficios aos 

seus produtos ou serviços, de modo a satisfazer as necessidades atuais e 

expectativas futuras de seus clientes/consumidores, num processo 

crescente. 



Metodologia 

a) O nosso modelo é uma proposta para ser explorada em futuros estudos 

por outros colegas, mestrando, doutorandos, consultores ou empresários 

que buscam melhor competitividade nas suas empresas. 

b) Para que o mesmo tenha sua contribuição no mundo acadêmico. foi 

e1abor"ado com base em vários artigos cuidadosamente selecionados e 

recentemente publicados em Livros Estrangeiros e Revistas. Em especial 

Harvard Business Review, Fortune, Business Week e pesquisado 

bibliograficamente pelo autor da tese durante 10 anos. 

c) A idéia, de criar, inovar e ousar um modelo tem muito a ver com 

autores de reconhecimento intemacional como Michael E. PorteI'. 

PorteI' talvez tenha sido o professor que tenha dado maior contribuição ao 

meio acadêmico mundial no final da década de 80 e inicio da década de 90 

ate os nossos dias. Daí a importância de seu modelo. 

d) PorteI' ao propor seu modelo de Vantagem Competitiva teve 

comentários bastante contundendes de varios colegas. Porque a idéia era 

inovadora e revolucionaria. Alem de não ter sido digerido de imediato. 
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O tema Competitividade ainda não estava consolidado no meio acadêmico 

e empresarial da forma como ele colocou. 

e) O autor da tese quer mostrar através de uma analise Comparativa os 

parâmetros e variáveis informativas entre o seu modelo e o modelo 

PorteI'. Tomando o modelo de PorteI' como base e o modelo desenhado 

pelo autor da tese, o mesmo procurará como resultado, agregar c 

colaborar com os conhecimentos da analise e das conclusões da tese, 

futuros trabalhos acadêmicos neste campo, debates e forma de 

aplicabilidade nas empresas. 

f) O autor da tese deixa clal'O que o campo de seu estudo para as 

comparações estará focado no modelo PorteI' da Vantagem Competitiva. 

Este modelo parte do principio que valor é obtido através da Cadeia de 

Valor e explorado através das Estratégias de Valor como Liderança de 

Custo, Diferenciação e Nicho de diferenciação e custo. Associado as 

estratégias de valor PorteI' idealiza as empresas desmembrada em 9 (nove) 

atividades sendo 4 quatro funções de suporte e 5 ( cinco) funções que 

diretamente agregam valor para o cliente/consumidor 

g ) Com base no descrito acima será implementado o trabalho da defesa 

da tese. 

2 
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ILUSTRAÇÕES GRÁFICAS DOS MODELOS 

a) MODELO DA TESE 

b) MODELO DA VANTAGEM 
COMPETITIVA DE M. E. PORTER 



SÍNTESE DESCRITIVA DO MODELO DA 

VANTAGEM COMPETITIVA DE 

MICHAEL E. PORTER 
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Síntese Descritiva do Modelo da Vantagem Competitiva 

de Michael E. Porter (Ilustrado no gráfico, com base no livro 

"Competitive Advantage, creating and sustain superior 

performance" - Publicado, Free Press, 1990, NY) 

CONCEITO DE VALOR (M. E. PORTER) 

M. Porter define a vantagem competitiva, fundamentada no conceito externo de valor. A 

empresa pode criar e propiciar valor para os seus clientes/consumidores de modo que este 

exceda o custo em criá-lo. 

Define como Valor o que os clientes/consumidores estão dispostos a pagar por um 

produto/serviço. 

Valor superior é ofertar benefícios equivalentes aos competidores ao preço mais baixo 

(I). Ou , ainda, oferecer benefícios diferenciados, além do estabelecido pelos 

concorrentes, porém a preços que o cliente/consumidor esteja disposto a pagar (2). 

(Páginas 3 e 38 do livro "Vantagem Competitiva" de Porter.) 

Com base em (I), M. Porter considera que a empresa, ao adotar esta estratégia, está 

praticando o que ele chama de Estratégia de Liderança de Custo. Com base em (2), M. 
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PorteI' considera que a empresa adota uma Estratégia de Diferenciação de Produtos. 

(Páginas 3 e 38 do livro "Vantagem Competiva" de Porter.) 

Agregar Valor no sentido clássico é colocado como o preço de venda menos a redução 

do custo da aquisição da matéria-prima. Conforme Porter, esta visão exclusivamente 

interna da empresa é restrita e peca nos dias atuais por não considerar as ligações entre os 

elos da Cadeia de Valor, que são as fontes de redução de custo em toda sua extensão 

como também fontes para a diferenciação. (Página 39 livro "Vantagem Competitiva" de 

Porter.) 

Sistema de valor é definido por Porter como o sistema formado por Fornecedores da 

empresa, Configuração Organizacional da empresa, Canais de distribuição da 

empresa e Clientes/Consumidores da empresa. Cada empresa tem seu próprio e peculiar 

escopo competitivo, diferente de cada concorrente. (Página 34 livro "Vantagem 

Competitiva" de Porter.) 

CADEIA DE VALOR (Sumário do capítulo 2, páginas 33 a 61 do livro 

"Vantagem Competitiva" de Porter) 

A Vantagem Competitiva, segundo Porter, não pode ser entendida considerando 

somente a empresa como um todo. 

A empresa deve ser vista de forma fragmentada, em várias atividades que ela 

desempenha. 
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Cada atividade pode contribuir para reduzir custo ou criar base para a diferenciação. 

Vantagem em custo pode ser obtida por meio de custos baixos de distribuição, ou um 

eficiente processo de linha de montagem ou técnicas de fabricação, ou a superior 

utilização da força de venda da empresa. 

Diferenciação pode ser proveniente de fatores, como a aquisição de uma matéria-prima de 

alta qualidade, sistema logístico distinto ou desigl/ e pelforll/al/ce de um produto 

superior. A vantagem competitiva pode ser obtida examinando-se todas as fontes de 

atividades da cadeia de valor que a empresa empreende. A cadeia de valor é a técnica que 

analisa a empresa de forma fragmentada em suas relevantes atividades procurando 

entender o comportamento de seus custos ou o potencial da fonte de diferenciação. 

(Página 33 do livro "Vantagem Competitiva" de Porter.) 

FORNECEDORES - O(s) fornecedor(es) não só fornece(m) a matéria-prima como 

também tem sua própria cadeia de valor com suas atividades particulares e peculiares que 

innuenciam a pelforll/al/ce de seus clientes de várias formas. 

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - O canal de distribuição tem sua pelforll/al/ce 

individual, cujas atividades innuenciam a pelforll/al/ce de distribuição e colocação dos 

produtos da empresa. 
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CLIENTE/CONSUMIDOR - As atividades do canal de distribuição afetam a percepção 

do cliente/consumidor como também sua pelforlllallce no desejo e necessidade de 

comprar valor. (Ver todos os componentes no modelo ilustrado de Porter.) 

COMPONENTES DE CADA PARTE DA CADEIA DE VALOR - Cada parte da 

cadeia de valor, fornecedores, empresa, canal de distribuição, é composta de nove 

atividades ligadas entre si, de forma bem característica. Assim, essas atividades podem 

estar interligadas também com as atividades de fornecedores e canal de distribuição, em 

toda a cadeia de valor. A maneira como estas ligações estão formadas e inter-relacionadas 

afeta a vantagem competitiva dos membros de cada parte da cadeia de valor. (Página 36 

do livro "Vantagem Competitiva" de Porter.) 

Cada uma das nove atividades gera valor para baixar os custos da empresa ou para criar 

benefícios diferenciados. Cada atividade de valor emprega a aquisição de bens ou serviço, 

recursos humanos e a tecnologia peculiar de executá-la. Cada atividade, por sua vez, cria 

e usa informações. (Página 38 do livro "Vantagem Competitiva" de Porter.) 

As nove atividades de valor estão divididas em dois amplos tipos de atividades: 

principais e de suporte. 

As atividades principais, segundo Porter, são atividades que envolvem a criação física do 

produto/serviço, sua venda ao canal e sua transferência para compradores, 

clientes/consumidores e serviço pós-venda. 
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As atividades de suporte sustentam as atividades primárias empregando aquisições de 

materiais estruturais, tecnologia e recursos humanos. A infra-estrutura da firma suporta 

todas as atividades da empresa, incluindo as primárias. As atividades de valor (nove) são 

os blocos de construção da vantagem competitiva. Como elas são desempenhadas de 

maneira a baixar os custos ou contribuir para a diferenciação, determina a vantagem 

competitiva. (Página 39 do livro "Vantagem Competitiva" de Porter.) 

IDENTIFICANDO E DESCREVENDO AS ATIVIDADES DA CADEIA DE 

VALOR 

Atividades Primárias 

Logística de Recebimento (entrada): atividades associadas em receber, estocar, controlar 

o estoque de material, depósitos e roteiro de recebimento de matéria-prima. 

Operações de Produção Industrial: atividades associadas à transformação da matéria

prima em produto, montagem, manutenção, teste, embalagem e técnicas de operação. 

Logística de Entrega (saída): atividades associadas à distribuição dos produtos aos 

compradores, depósito de produtos acabados, planejamento e controle da produção, 

processamento de atendimento dos pedidos. 
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Marketillg e Vendas: atividades associadas à definição do mercado-alvo, potencial de 

mercado, negociação de produtos, quota de vendas , equipe de vendas, propaganda, 

promoção, seleção de canais de distribuição, lista de preço. 

Serviço: atividades associadas para propiciar instalação, reparos, treinamento, peças de 

reposição e ajuste de produtos. 

Cada uma destas categorias é vital para a vantagem competitiva. 

Atividades de Suporte 

Suprimento: refere-se à função de aquisição empregado pela empresa em todas as suas 

atividades, não só matéria-prima, mas tudo que é comprado, inclusive todo tipo de 

tecnologia. Ex.: Sistemas de Informação, Tecnológicas, Computadores etc. 

Desenvolvimento Tecnológico: cada atividade da cadeia de valor desenvolve e emprega 

uma tecnologia de kllolV-holV peculiar ao processo da organização. Também está incluído 

P&D dos produtos neste processo. 

Recursos Humanos: consiste em atividades associadas a empregar, recrutar, treinar, 

plano de compensação salarial, habilidades e motivação dos funcionários. 
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Infra-estrutura da Empresa: consiste nas atividades da gerência-geral, seu 

planejamento e estratégia empresarial, finanças, contabilidade, sistemas de informática e 

qualidade gerencial. 

LIGAÇÕES DENTRO DAS ATIVIDADES NA CADEIA DE VALOR 

Ligações dentro da cadeia são relacionamentos nos quais uma atividade é desempenhada 

em detrimento do custo de pelformallce da outra. Assim, comprar uma matéria-prima de 

qualidade tem grandes chances de eliminar refulgos ou fabricar produtos com zero 

defeitos cortando custos de reposição de peças. 

LIGAÇÕES VERTICAIS 

São as ligações existentes entre o relacionamento de fornecedores - empresa - canal de 

distribuição. Da maneira como atuam estas ligações, elas podem tanto reduzir custos 

como serem base para diferenciação de produtos. 

A cadeia de valor é uma ferramenta básica para diagnosticar a vantagem competitiva, 

detectar condições a fim de sustentar bases de reduzir custos ou explorar bases para 

diferenciação de produtos. A esttutura organizacional também é uma valorosa 

contribuição para reduzir custos e diferenciar produtos. 
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ESTRATÉGIA DE LIDERANÇA DE CUSTO (Páginas 62 a 118 do 

livro "Vantagem Competitiva" de Porter) 

DEFINIÇÃO 

A capacidade de a empresa ter o mais baixo custo no mercado em que concorre é uma 

das estratégias que a habilita a ter a vantagem competitiva. O comportamento dos custos 

da empresa é função do custo das atividades de valor, que, por sua vez, depende de 

fatores estruturais, denominados por Porter de Orientadores de Custo. Estes determinam 

o custo de uma dada atividade da empresa. Variam de empresa para empresa. 

ORIENTADORES DE CUSTO 

O comportamento do custo das atividades de valor na empresa é determinado pelos dez 

orientadores de custo. São eles: economia de escala, aprendizado, padrão da capacidade 

de utilização, ligações, inter-relacionamento, integração, tempo, política de escolha, 

localização, fatores institucionais. 

Economia ou deseconomia de escala: é a habilidade de desempenhar atividades mais 

eficientes em larga escala de volumes ou amortizar custos sobre grandes volumes. A 

atividade global é relevante na economia de escala. 
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Aprendizado: o custo de uma atividade tende a declinar com o tempo à medida que o 

aprendizado sobre a atividade aumenta, traduzindo também em eficiência de layollt de 

fábrica, pcp, métodos de produção, melhoria em produtos. Também nas habilidades de 

rapidez, tempo dos procedimentos de lidar com matéria-prima e execução de tarefas da 

organização, etc. O aprendizado é o acúmulo de muitas e pequenas melhorias . 

Padrão da capacidade de utilização: o custo de muitas atividades de valor está 

associado a um custo fixo que, muitas vezes, é penalizado pela amortização ou não da 

capacidade de utilização. 

Ligações: o custo de muitas das atividades da empresa é freqüentemente afetado pela 

maneira como outras atividades são realizadas e desempenhadas. As ligações colocadas 

por Porter são as existentes entre as cadeias de valores dos fornecedores com a empresa 

e seus cooperadores de canais. 

Inter-relacionamento: o mais importante relacionamento para reduzir custos é quando 

uma atividade pode ser compartilhada por outra atividade de uma empresa afiliada ou o 

klloll'-how de ambas. Isto proporciona escala, capacidade de utilização, melhoria de 

aprendizado e eficiência. 

Integração: o nível de integração vertical de uma empresa pode reduzir ou influenciar os 

custos desta empresa. Por exemplo, o custo da atividade logística variará dependendo de a 
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empresa ter sua própria frota de caminhão ou não. A integração permite julgar custo no 

sentido de decisão, make OI' bl/y as atividades (terceirizar). 

Tempo: sempre reflete o valor de uma atividade. Para Porter, a empresa ser pioneira no 

mercado traz grande vantagem em estabelecer a fixação de sua marca no 

cliente/consumidor. Por outro lado, os retardatários podem desfrutar dos últimos 

desenvolvimentos em equipamentos e tecnologia e aprender com os erros do pioneiro. 

Porém, ser pioneiro não implica custos mais altos. 

Política de escolha (independe dos orientadores de custo): muitas vezes o .custo de uma 

atividade independe dos orientadores de custo. A política de escolha reflete a estratégia 

que a empresa adotará gerando um grande impacto nos custos ou na diferenciação. 

Abaixo, mencionamos alguns exemplos de política de escolha: 

o Configuração do produto, aspecto visual, pel/ormal/ce. 

o Mix e variedade dos produtos oferecidos. 

o Nível do serviço oferecido. 

o Gasto despendido com P&D e marketil/g (comunicação). 

o Tempo de entrega. 

o Estratégia de distribuição: grande atacado ou pulverizada. 

o Escolha do processo tecnológico. 

o Procedência da qualidade da matéria-prima. 
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• Política de salário e benefícios relativa a peljorl/l{l/lce e treinamento. 

• Procedimentos de planejamento de produção. 

• Agressividade da força de vendas. 

Localização: a localização afeta o custo das atividades de valor. O local da matéria

prima, tipo de mão-de-obra barata ou especializada, acesso energético, infra-estrutura 

logística de transporte, etc. são fundamentais para reduzir custos. 

Fatores institucionais: são isenção de taxas, benefícios nos impostos de renda , 

incentivos financeiros e governamentais, terrenos isentos de taxas municipais, incentivos 

energéticos, subsídios às importações e exportações etc. Constituem facilidades para 

reduzir custos das empresas. 

VANTAGEM DE CUSTO 

Segundo POl'ter, a empresa obtém maior vantagem competitiva de Liderança de 

Custo sobre seus competidores, quer atuando em mercados amplos ou em nicho de 

mercado, quando acumula melhor aplicação, desempenho, controle e eficiência no 

emprego dos dez Orientadores de Custo, em toda a cadeia de valor ou na sua 

própria reconfiguração/reformulação, Como conseqüência desta alta perforl/lallce, 

oferece um bom produto com os preços mais baixos do mercado aos seus clientes! 

consumidores, 



IMPREVISTO NA APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE 

LIDERANÇA DE CUSTO 
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Muitas empresas não têm compreensão total do comportamento dos orientadores de custo 

e cometem erros na obtenção da estratégia de liderança de custo. Os erros mais comuns 

segundo Porte r são: 

I) Foco exclusivo na redução dos custos das atividades de manufatura. 

2) Ignoram as implicações dos custos de aquisição dos materiais. 

3) Negligenciam redução de custo, nas atividades indiretas ou pequenas. 

4) Falsa percepção dos orientadores de custo. 

5) Falhas na exploração das ligações entre as atividades da cadeia de valor. 

6) Reduções de custo contraditórios e uso de subsídio involuntário. 
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PRINCIPAIS PASSOS PARA SE IMPLANTAR A 

, 
ESTRA TEGIA DE LIDERANÇA DE CUSTO 

Porter descreve um sumário de etapas para se implantar a estratégia de liderança de custos 

por meio de um procedimento de análise de custo. (Página 118 do livro "Vantagem 

Competitiva" de Porter.) 

I) Identifique na cadeia de valor os custos e as ligações com seus correspondentes 

imobilizados da empresa. 

2) Diagnostique os orientadores de custos de cada atividade da valor e como eles podem 

interagir-se. 

3) Identifique a cadeia de valor do seu competidor, seus custos e as suas fontes de 

diferenças de custo. Faça uma análise entre a cadeia de valor dele e de sua empresa. 

4) Desenvolva uma estratégia para baixar a posição de seus custos pelo controle dos 

orientadores de custo ou reconfigure os processos da sua cadeia de valor. 

S) Assegure a diferença estratégica da escolha da redução de seu custo perante seu 

concorrente. 
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6) Teste a redução da estratégia de custo com base sólida e com diferença sustentável. 

, -
ESTRATEGIA DE DIFERENCIAÇAO (Páginas 119 a 163 do livro 

"Vantagem Competitiva" de Porter) 

DEFINIÇÃO 

Porter define que uma empresa se diferencia de seus competidores quando se torna 

diferente ou única em alguma coisa que seja de valor para seus clientes/consumidores, 

As empresas têm uma visão muito estreita das fontes de diferenciação, geralmente só em 

termos do produto físico ou das práticas de lIIarketillg, em vez do potencial existente na 

cadeia de valor. Há muitas empresas diferentes, mas não diferenciadas, porque não 

possuem características únicas de valor para o cliente/consumidor. 
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FONTES DE DIFERENCIAÇÃO 

A diferenciação permite à empresa cobrar um preço prelllilllll. A diferenciação conduz a 

uma pelforlllance superior se esse preço excede o custo de a empresa ter produtos de 

características únicas. 

CADEIA DE VALOR 

Potencialmente, qualquer atividade da cadeia de valor é uma fonte de diferenciação para 

a empresa como também suas atividades principais e de suporte. 

Assim, a aquisição de uma matéria-prima 1II1iqlle de um fornecedor pode ser uma 

excelente fonte de diferenciação do produto final. 

Atividades de desenvolvimento tecnológico podem criar características únicas ou 

diferenciadas no desempenho, pelfo/'/nance e design do produto. 

A logística de saída pode ser uma forma única de diferenciação. 

Também as atividades de lIlarketing e vendas podem traduzir-se em diferenciação como 

também um produto cOllllllodiry pode ser diferenciado pela atividade de um serviço 

diferenciado. 
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Porte r lista um número de fatores de diferenciação (página 123 do livro "Vantagem 

Competitiva" de Porter): 

• Habilidade de servir os clientes em qualquer localidade. 

• Facilidade de suprir peças e serviço de manutenção. 

• Conveniência na aquisição do produto. 

• Compatibilidade com outros produtos. 

• Canais seletivos de distribuição consistente com a imagem do produto. 

• Propiciação de propaganda e treinamento aos membros do canal de distribuição. 

• Suporte de crédito aos canais de distribuição. 

As empresas confundem muitas vezes o conceito de qualidade com o de diferenciação. 

Diferenciação engloba qualidade e é um conceito muito mais amplo. Qualidade é 

associado com o produto físico enquanto a Estratégia de Diferenciação cria valor para o 

cliente/consumidor por meio da cadeia de valor. 

ORIENTADORES DE DIFERENCIAÇÃO 

Segundo PorteI', os Orientadores de Diferenciação são os mesmos dez orientadores de 

custos apresentados na Estratégia de Liderança de Custo. O que muda é o grau de 

prioridade e importância na sua aplicação. 
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Assim, o orientador de custo, Política de Escolha na estratégia de liderança de custo, 

estava nas últimas prioridades. Em diferenciação é a prioridade número um. Do mesmo 

modo, economia de escala e capacidade de utilização passam na Estratégia de 

Diferenciação ao nível de prioridade mínima. Na Estratégia de Liderança de custo, elas 

são prioridade máxima. 

Política de escolha: a típica política de escolha que leva à diferenciação inclui: 

• Característica do produto e pelfo/'lIlallCe oferecida. 

• Fornecimento de serviço (crédito, entrega, conserto). 

• Alto gasto com propaganda. 

• Excelente desempenho na atividade de processar o pedido. 

• Tecnologia empregada no desempenho das atividades. 

• Qualidade no desempenho das atividades. 

• Ações pessoais no desempenho das atividades. 

• Conhecimento, experiência, treinamento do pessoal empregado. 

• Nível de informação empregado no controle das atividades de produção. 

Ligações: diferenciação pode ser obtida associando atividades dentro da própria cadeia de 

valor da empresa como também nas ligações com a cadeia de valor com os fornecedores e 

cadeia do canal de distribuição. 
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Assim, coordenação entre a força de venda e a produção do estoque pode levar um 

serviço de atendimento eficiente para o varejista e cliente/consumidor. 

Uma coordenação entre fornecedores e empresa pode propiciar o desenvolvimento de um 

tipo de modelo diferenciado. 

Também, o treinamento de venda do pessoal que trabalha no canal da empresa 

fornecedora do produto pode propiciar diferenciação. 

Tempo: a primeira empresa a adotar ou lançar um produto pode repr~sentar uma 

diferenciação no mercado. 

Também ser um dos últimos a chegar no mercado pode propiciar uma tecnologia mais 

avançada e uma diferenciação tecnológica. 

Localização: a localização de uma empresa numa determinada área pode fazer a 

diferença em relação aos seus serviços e produtos oferecidos. 

Inter-relacionamento: características únicas das atividades de uma empresa podem ser 

compartilhadas com empresas afiliadas para facilitar a diferenciação da elaboração de um 

produto ou serviço. 
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Aprendizado: características únicas de uma atividade podem ser resultado do processo 

de aprendizado. Alcançar qualidade de um processo produtivo é esforço de 

aprendizagem. Muitas vezes, registrar patentes de certos aprendizados leva à sustentável 

diferenciação. 

Integração: o nível de integração entre as atividades da empresa pode fazê-la ter 

características únicas. A integração e coordenação das atividades leva as empresas a 

visualizar fontes de diferenciação mais fáceis. Muitas vezes, terceirizar pode eliminar 

diferenciação. 

Escala: permite uma atividade da empresa se tornar diferenciada. Bradesco com o maior 

número de agências no país permite ser visto como um banco de serviço diferenciado no 

Modelo PorteI'. Reftz é outro exemplo no USA. 

Fatores institucionais: ter alguma vantagem de fatores institucionais, como uma matéria

prima fornecida pelo governo (Petrobrás), pode propiciar diferenciações na elaboração de 

produtos. 

CUSTO DA DIFERENCIAÇÃO 

A Estratégia de Diferenciação incorre em custos mais altos do que outras Estratégias. 
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Assim, ter uma força de vendas diferenciada requer possivelmente vendedores com 

melhor formação, capacidade, habilidade, salários e compensações maiores, do que uma 

força de venda padrão. 

Ter um produto de maIor durabilidade possivelmente requererá matéria-prima mais 

dispendiosa do que um produto de padrão normal. 

o que faz uma atividade com características únicas terá impacto sem dúvida nos 

orientadores de custo. Por sua vez, estes afetam o custo das características únicas de um 

produto ou serviço. 

PorteI' (páginas 128 el29 do livro "Vantagem Competitiva") salienta que uma empresa 

não pode praticar as duas estratégias simultaneamente. Ela pode baixar seus custos em 

um limite, no qual não prejudique a diferenciação. Muitas empresas baixam seus custos 

ao adotar diferenciação como estratégia; mas isto só é possível quando esta tem gorduras 

administrativas. Ao reduzir seus custos, a empresa precisa verificar se não está 

comprometendo sua diferenciação. Em algum lugar da cadeia de valor, a empresa que 

diferencia terá naturalmente custos mais altos do que a empresa que pratica liderança de 

custo. Desta forma, a empresa, cuja diferenciação é perceptível e reconhecida pelo 

cliente/consumidor, fatalmemte cobrará o preço prêmio pela sua diferenciação, base de 

sua filosofia estratégica. 
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ABORDAGENS QUE CARACTERIZAM O SUCESSO DO DIFERENCIADOR 

1) Prolifere as fontes de diferenciação na cadeia de valor. A empresa pode aumentar sua 

fonte de características únicas explorando várias partes de sua cadeia de valor. Cada parte 

deve ser vista como uma fonte potencial de diferenciação. 

2) Faça com que o cliente/consumidor tire maior proveito no uso e aplicação da 

diferenciação do produto. Mostre as propriedades diferenciadas de como o produto deva 

ser usado. Crie catálogos e manual de instruções. Também treine e eduque o 

cliente/consumidor na diferenciação de seu produto. 

3) Utilize na sinalização (comunicação/propaganda) do produto os valores que reforçam 

(benefícios) a diferenciação. 

4) Explore todas as fontes de diferenciação da cadeia de valor isenta de custo para a 

empresa. 

5) Minimize o custo de diferenciação controlando os orientadores de custo, 

principalmente os que sinalizam benefícios. 

6) Enfatize para o cliente/consumidor as formas de diferenciação, em que a empresa tem 

vantagens sustentáveis. 
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7) Reduza o custo das atividades que não traduzem valor para o cliente. 

8) Torne as características únicas de diferenciação cada vez melhores, tais como 

desenvolver um perfil diferente da força de venda; envolver na venda pessoas com 

conhecimento mais técnico; mudar o conteúdo e os programas de propaganda; adotar um 

novo processo tecnológico. 

9) Descubra novos benefícios de valor perceptivo para o cliente/consumidor ao perceber 

que um concorrente imitou seu produto. 

IMPREVISTOS QUE OCORREM NA APLICAÇÃO DA 

ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO 

I) Diferenciações que não são de valor para o cliente/consumidor. 

2) Exagerados atributos do produto diferenciado. 

3) Preço p/'elllilllll demasiadamente alto para o cliente/consumidor. 

4) Ignorar na comunicacão os benefícios de valor para o cliente/consumidor. 

5) Não avaliar o custo na empresa de diferenciar-se. 



6) Focalizar a diferenciação somente no produto em vez de em toda a cadeia de valor. 

ETAPAS PARA A EMPRESA EMPREENDER A ESTRATÉGIA DE 

DIFERENCIAÇÃO 

I) Determine quem é seu real cliente/consumidor. 
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2) Identifique o impacto na cadeia de valor dos benefícios que serão criados pela empresa 

para o cliente/consumidor. 

3) Determine a lista de prioridade do critério de compra do cliente/consurnidor. 

4) Identifique as fontes existente ou potenciais de características únicas na cadeia de valor 

da empresa. 

5) Identifique os custos das fontes potenciais e existente de diferenciação. 

6) Escolha a configuração das atividades de valor que criam as mais relevantes 

diferenciações para o cliente/consumidor com relação ao custo de diferenciar-se. 

7) Teste a Estratégia de Diferenciação escolhida para verificar se há sustentação. 
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8) Reduza os custos das atividades que não afetam as formas de atividades de 

diferenciação. 
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CONCLUSÕES FINAIS ENTRE O MODELO 

PROPOSTO DA TESE E O MODELO DA 

VANTAGEM COMPETITIVA DE M. E. 

PORTER. ANÁLISE, CONTRIBUIÇÕES, 

SUGESTÕES, COMPARAÇÕES E 

COMENTÁRIOS 
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, --
ANALISE, CONTRIBUIÇOES, SUGESTOES, 

COMPARAÇÕES, COMENTÁRIOS E 

CONCLUSÕES SOBRE O MODELO 

PROPOSTO DA TESE E O MODELO 

M. E. PORTER 

A) COMPROMISSO COM CLIENTE/CONSUMIDOR 

, 
NA ENTREGA CONTINUA DE VALOR SUPERIOR 

I) o modelo M. E. Porter da Vantagem Competitiva é possivelmente o modelo de maior 

aceitação e reconhecimento no meio acadêmico, no campo da competitividade, tanto no 

Brasil como no exterior. Devido à sua importância, serviu como comparativo para o 

estudo e análise do Modelo da Tese como também base para ousar comentários no 

sentido de agregar contribuições e sugestões ao modelo M. E. Porter. 

2) Ambos os modelos têm como ponto comum, coincidentes e de partida, que a 

vantagem competitiva só é obtida quando a empresa oferece valor para o 

cliente/consumidor. 
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3) Definimos como Valor para o Modelo da Tese os benefícios/atributos do 

produto/serviço menos o preço cobrado por esses benefícios/atributos. O 

cliente/consumidor compra valor quando percebe vantagens destes acima do preço que 

ele está disposto a pagar. O conceito de valor é convergente nos dois modelos. 

4) O conceito de valor quando aplicado ao Modelo M. Porter apresenta uma dinâmica de 

melhorias contínuas dos benefícios/atributos do produto/serviço. O Modelo da Tese não 

contempla a melhoria contínua dos benefícios/atributos do Modelo Porter, mas sim um 

produto totalmente novo com benefícios/atributos inigualáveis aos já existentes e que 

excede a expectativa do cliente/consumidor. 

5) O Modelo da Tese, por estar mais voltado às características mercadológicas, mostra, 

por meio do Marketillg Mix (Produto/Serviço, Preço, Promoção e Ponto de Distribuição), 

uma grande contribuição na facilidade de agregar e transferir benefícios/atributos de 

Valor para o cliente/consumidor quando comparado ao Modelo Porter. 

6) Uma contribuição relevante que o Modelo da Tese traz (agregar valor) à melhoria do 

Modelo PorteI' são as formas de transferir valor ao cliente/consumidor. O Modelo da 

Tese contempla o artigo publicado por David A. Garvin (Harvard Business Review -

nov./dec./1987 - "Competing on the eight dimensions of quality") . Neste artigo, bem 

formulado, estão os atributos/benefícios dimensionados, que o cliente/consumidor 

considera relevantes e adaptados ao Marketillg Mix no Modelo da Tese. 
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Produto: Pelformollce, Características, Confiança e Segurança, Conformidade, Garantia 

e Durabilidade, Presteza de Serviço, Estética, Qualidade Percebida (Garvin, A. Davis, 

HBR). 

Preço: determinado pelo valor que o cliente percebe das "Oito Dimensões da Qualidade" 

e está disposto a pagar pelo valor que cada dimensão oferece de benefício. 

(Não necessariamente todos os produtos oferecem simultaneamente as oito dimensões da 

qualidade.) 

Promoção/comunicação: ao comunicar o produto/serviço (geralmente 30'), faz-se 

necessário despertar "Atenção, Desejo, Interesse e Ação", comunicando simultaneamente 

os benefícios que agregam valor para o cliente/consumidor. Aqui, valor é o uso eficiente 

do tempo da comunicação pela utilidade dos atributos que agregam vaIO!' ao 

cliente/consumidor durante a comunicação. 

Ponto de distribuição: Conveniência de Localização, Estrutura de Tempo, Variedade de 

Sortimento de Produtos, que realmente satisfaz o cliente/consumidor (cuidado com 

exageros de estoque), Presteza no Serviço/Atendimento, Estacionamento, Facilidades de 

Pagamentos (cartão), Garantia dos Produtos que Vende ou sua devolução e Preços 

cobrados que valem o valor da compra no determinado varejista. Esses atributos são os 

mais relevantes, no que tange à agregação de valor para o cliente/consumidor, no ponto 

de distribuição. 
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7) O Modelo da Tese contribui na agregação de valor com vantagem competitiva em 

base contínua independente de competidores. O Modelo Porter agrega valor com 

vantagem competitiva no momento em que o produto é questionado pelo concorrente ou 

competidor. 

8) No Modelo Porter, uma empresa que oferece um valor modesto de seu produto/serviço, 

mas comunica de forma eficiente seu valor, pode vender seu produto a preço prelllilllll do 

que uma empresa que oferece um valor de um benefício melhor, porém comunica seu 

produto de modo modesto e ineficiente. Esse fato no Modelo Porter é possível em virtude 

de os valores dos produtos serem vistos pelo cliente/consumidor de forma comparada e 

estática. No Modelo da Tese, o valor é contínuo e novo, saltando a diferença aos olhos 

do cliente/consumidor. Não é tolerante comparar os valores. Há um leap tecnológico 

entre os dois modelos. 
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, 
B) DEFININDO AS ESTRA TEGIAS COMPETITIVAS 

QUE OFERECEM VALOR CONTINUAMENTE 

Conceitos básicos das três Estratégias do Modelo da Tese: Liderança do Melhor 

PI'oduto, Excelência Operacional, Intimidade com o Cliente. Analisadas e 

comparadas com as Estratégias de PorteI': Diferenciação e Liderança de Custo. 

I) As três estratégias do Modelo da Tese não cobram por serviços ex tras. Está no 

contexto de sua filosofia. Partem do princípio que os clientes/consumidores hoje querem 

produtos e serviço com o mínimo de esforço, sem defeito, prontos para uso (pobreza de 

tempo) sem tanta distinção de marcas. O que era extraordinário passa a ser obrigação. No 

Modelo Porter, serviços extraordinários são a base para diferenciação do produto. 

O Modelo da Tese contribui com o Modelo Porter, mostrando que, hoje, buscar a 

retenção de clientes é Excelência Operacional e não diferenciação. 

2) No Modelo Porter, para produtos com certas diferenças, era cobrado preço prelllilllll. O 

Modelo da Tese contribui com o Modelo Porte r de que hoje é necessário oferecer 

produtos com superioridade inovadora e criativa. O melhor produto salta aos olhos do 

cliente/consumidor, para ser cobrado o preço prelllilllll, ou seja, a Liderança do Melhor 

Produto no mercado. 
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3) Serviços com qualidade, rapidez, eficiência, garantia de funcionamento no Modelo 

Porter traduzem-se em diferenciação. O Modelo da Tese mostra que hoje esses serviços 

são atributos de rotina. Oferecer ao cliente/consumidor personalização, intimidade e 

solução dos seus problemas é visto como conhecer o Cliente com Intimidade. 

CONTRIBUIÇÃO DO MODELO DA TESE - ESTRATÉGIA DE 

EXCELÊNCIA OPERACIONAL NA ESTRATÉGIA PORTER DE 

LIDERANÇA DE CUSTO 

I) A empresa que opta pela Estratégia de Excelência Operacional oferece, no segmento 

em que atua, um produto padrão e um bom serviço, confiáveis ao preço mais baixo do 

mercado. Não traz dificuldade ao cliente, ou inconveniência por vender barato. Reduz 

custo em todos os seus processos organizacionais com fornecedores, distribuidores e 

clientes e repassam-no de imediato aos seus produtos/serviços, privilegiando o 

consumidor com o preço mais baixo do mercado. Perseguem continuamente o estado da 

arte da excelência operacional. 

2) A estrutura organizacional é horizontal ou processual e não verticalizada como mostra 

a cadeia de valor de PorteI'. Cria-se uma cultl1l'a dos processos administrativos essenciais. 

3) Burocracia não pode ex istir, pois conflita e mata o estado da arte da excelência 

operacional. O Modelo Porter contempla a hierarquia organizacional. 
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4) O Modelo da Tese conflita com as funções de suporte e principais de Porte r na 

cadeia de valor. A administração é feita com base nos três processos centrais ou core 

processo 

5) A Vantagem Competitiva de liderança de custo, segundo Porter, pode ser obtida 

comparando-se os custos da cadeia de valor com seus concorrentes. Deste modo, basta 

uma das atividades tanto de suporte ou principal ter baixo custo em relação aos 

concorrentes para que a empresa obtenha liderança de custos. Porter menciona que, 

quanto mais baixos os custos em toda a cadeia de valor, melhor será vantagem 

competitiva. No Modelo da Tese, esta arte é perseguida continuamente em toda e 

qualquer atividade do core processo 

6) No Modelo Porter, os Orientadores de Custo são os agentes redutores de custo em 

cada atividade da cadeia de valor na Estratégia de Liderança de Custo. Economia de 

escala, capacidade total de utilização, aprendizado etc. (em ordem de importância) são 

vitai s. No Modelo da Tese, economia de escala e capacidade de utilização (muitas vezes 

premiam estoques altos e capital de giro alocado em estoque; por sua vez, liquidação de 

preços baixos momentâneos) ferem o estado da arte da Excelência Operacional, que não 

promove produtos e oferece preços baixos durante 365 dias. 

7) O Aprendizado e a Integração do core process não são tão prioritários na cadeia de 

valor do Modelo Porter quando comparados com o Modelo da Tese. Entretanto ambos 
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são illpllls principais para reduzir custos, no que tange à estratégia de Excelência 

Operacional. 

8) No modelo da Excelência Operacional, persegue-se o equilíbrio e otimização entre 

demanda e oferta de produtos. Mediante o core process (suporte ao cliente e logística do 

pedido), a administração do estoque do cliente fica a cargo do fornecedor em sistema 011-

filie/tempo real pelos trade lIlarketillg e líderes colaboradores. 

9) No Modelo da Tese, os sistemas administrativos são focados em transações de redes 

computadorizadas integradas, confiáveis, rápidas e padronizadas a normas. Mostramos 

aqui uma sugestão ao Modelo Porter que operacionalmente caminharia também para 

esses sistemas administrativos hoje. 

10) No Modelo Porter, as atividades de suporte e principais são otimizadas com base nos 

orientadores de custo. No Modelo da Tese, são os processos que são otimizados e 

simplificados em toda a cadeia de valor para reduzir custos continuamente. 

11) No Modelo da Tese, o core cOlllpetellce da Excelência Operacional está na 

tecnologia eficiente de como reduzir custos dos core process em base contínua e 

indefinidamente. 

No Modelo Porter, a redução de custo é estabelecida pelo orientador de custo da política 

de escolha. 
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12) No Modelo da Tese, a Excelência Operacional oferece dois ou três produtos por 

linha. Variedades de produto matam a eficiência produtiva, dando margem a custos mais 

altos, premiando ineficiência e confundindo o cliente/consumidor. Produtos de pouco giro 

são eliminados. O Modelo Porter premia amplitude de linha para ganhos de escala e 

capacidade de utilização. 

13) Todos os Dois Modelos exigem contato e suporte ao cliente para aferirem preços 

mais baixos com os benefícios do produto. Ambos se autoquestionam perante os clientes 

consumidores e fazem com que os clientes cooperem com a maneira de operar da 

empresa. 

14) No Modelo da Tese, a interligação do sistema de informação e informática tem que 

ser ágil e eficiente acompanhando passo a passo as operações e os processos 

administrativos e seus custos. Não sacrifica qualidade e tecnologia de ponta; oferece 

rapidez e precisão no lançamento de seus produtos. No Modelo Porter, a hierarquização 

dificulta esse sistema. 

15) No Modelo da Tese, a excelência operacional exige máxima distribuição horizontal 

por meio de conexões oll-fille (tempo real), estoque virtual no varejista, principalmente 

produtos que requerem entrega a domicílio (entrega em tempo real). Propicia eficiência 

de PCP, Produção, Compra de matéria-prima e Ausência de aborrecimento ao solicitar os 

pedidos aos clientes. No Modelo Porter, as ligações entre as cadeias de valor 

burocratizam este sistema. 
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16) No Modelo da Tese, os sistemas de informação e informática internos como também 

transacional externo são os sistemas nervosos e a espinha dorsal da Excelência 

Operacional. O Modelo Porter tem como espinha dorsal os dez orientadores de custo 

(COSI drivers) que são estáticos. 
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PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NA ESTRATÉGIA 

DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL 

I) No Modelo da Tese, o trabalho se realiza em equipes conforme desenho da 

Organização Horizontal (página 110 da tese). No Modelo PorteI', segue o formato de 

chefia e subordinado. 

2) No Modelo da Tese, todos conhecem o trabalho de todos e as regras administrativas 

para agregar valor para o cliente/consumidor. No Modelo Porter, as atividades de suporte 

e principais muitas vezes dificultam o conhecimento do trabalho da cadeia de valor por 

serem departamentalizadas. 

3) No Modelo da Tese, existe confiança e empowermelll no desempenho das tarefas, 

desde tarefas de office-boy às tarefas administrativas relevantes. 

4) No Modelo da Tese, os funcionários são motivados com uma única proposição de 

oferecer valor para o cliente/consumidor. Reconhecimento dos pares pelo líder. 

5) No Modelo da Tese, os escritórios e ambiente de trabalho não têm ostentação. Os 

salários são os de mercado. As premiações e bônus são pagos pelo desempenho de 

eficiência e eficácia na redução de custo dos processos organizacionais da equipe c 
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imediato repasse na agregação de valor para o c1iente!consumidor. No Modelo Porter, o 

bônus é individualizado pelo desempenho entre subordinado e chefe. 

6) No Modelo da Tese, o ambiente de tratamento é igualitário. Ninguém é melhor ou 

inferior ao outro. Há respeito mútuo dos valores individuais de cada um. No Modelo 

Porte r, a hierarquia promove statlls e distinção. 

CONTRIBUIÇÃO DO MODELO DA TESE - ESTRATÉGIA DE 

LIDERANÇA DO MELHOR PRODUTO NA ESTRATÉGIA PORTE R 

DE DIFERENCIAÇÃO 

I) No Modelo Porter, a estratégia de diferenciação tem como fonte de diferenciação um 

produto com melhorias diferentes em relação aos concorrentes. No Modelo da Tese, não 

existe melhoria e sim um novo produto com atributos e benefícios inovadores e criativos 

que ultrapassam as fronteiras do desempenho dos produtos existentes. 

2) No Modelo PorteI' .. diferenciação é proveniente de um constante prodllct ou service 

improl'ement. No Modelo da Tese, a liderança do melhor produto é proveniente de um 

salto tecnológico (/eaping-frog) e do emprego constante da técnica de COl/cllrrel/t 

EI/gil/eeril/g para monitoramento da concorrência (Fortune - August 1997 - "Killer 

Strategies"). 
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3) No Modelo Porter, a diferenciação pode ser obtida em toda a cadeia de valor e nas 

atividades de suporte e principais, associada ao mais importante orientador de 

diferenciação (Política de Escolha). No Modelo da Tese, o core process "Prodllc/ 

Developmell/" é o core compe/ellce da estratégia do melhor produto em combinação com 

as técnicas de fabricação. 

4) No Modelo da Tese, a política de marke/illg concentra-se, em grande parte, nas ações 

da estratégia de canibalização de seu próprio produto/serviço, com risco calculado e, 

muitas vezes, sem testar o novo produto no mercado da melhor forma. (Expedi/iollal)' 

Marke/ - Prahalad) 

No Modelo Porter de diferenciação, os lançamentos seguem a rotina clássica de 

marke/illg e produção com base na melhoria e teste de mercado. 

5) No Modelo da Tese, a Liderança de ter o melhor Produto requer inventar as regras 

da competição continuamente e modificar tendências de consumo, sinalizando novos 

tempos do despadrão. No Modelo Porter, a dinâmica de mercado era mais estática e 

padronizada. As tecnologias de informática e de informação caminhavam em fase de 

consolidação. 

6) O ambiente de marke/illg, no Modelo da Tese da Estratégia de Liderança do melhor 

produto, requer lançar produtos de ponta ou, então, novas e úteis aplicações de 

produtos/serviços. A essência da estratégia é autodesafiar-se continuamente com o melhor 
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produto no mercado. No Modelo PorteI', o ambiente de lIlarketillg definie os objetivos do 

orientador de diferenciação da política de escolha. 

7) No Modelo da Tese, a estratégia do melhor produto cobra um preço prelllilllll sem 

abusos excessivos. Se o preço excede o valor dos benefícios, a promessa da vantagem do 

produto líder desaparece. 

Neste ponto, as duas estratégias a de Porte r e do Modelo da Tese convergem. 

8) No Modelo da Tese, a Estratégia de Liderança do melhor produto, ao pressentir que 

precisa dar desconto para competir, é o início da sinalização para o lançamento imediato 

de um produto inovador, que já deverá estar pronto, para o lançamento no mercado. No 

Modelo Porte r é vista como o início para diferenciar o produto adicionando novas 

características e visual de melhorias . 

9) No Modelo da Tese, na estratégia de liderança do melhor produto, versões e extensão 

de linha de produtos não são para ocupar espaço dos concorrentes nas prateleiras, mas 

necessárias para atender os clientes/consumidores. No Modelo PorteI', novos tamanhos, 

cores etc. são para ocupar espaço contra os concorrentes. 
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PERFIL DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

NA ESTRATÉGIA DO MELHOR PRODUTO 

I) No Modelo da Tese, a estratégia de liderança do melhor produto, o trabalho se realiza 

em equipes conforme desenho da Organização Horizontal (página 110 da tese). No 

Modelo Porter, segue o formato de chefia e subordinado. 

2) No Modelo da Tese, os processos organizacionais são formulados para serem velozes, 

flexíveis e criativos. Evitam burocracia a qualquer custo e padronização porque castram 

idéias. É melhor tomar uma decisão rápida e corrigi-la do que tardia demais. Decisões 

descentralizadas, porém em equipe. 

3) No Modelo da Tese, o sucesso não significa acomodação, mas auto-superação em ter 

sempre o melhor produto. A visão de lucratividade é extraída pelo potencial de lucro de 

ter o melhor produto. 

4) No Modelo da Tese, a organização é movida por talentos extraordinários ao redor da 

criação e não da função de chefia, equipes de alto desempenho, pessoas ambiciosas e 

poder de motivação que criam estruturas que não oprimem. 

5) No Modelo da Tese, o trabalho é organizado sob forma de desafio com resultados 

definidos e prazos apertados de conclusão para acelerar o trabalho. Ao implantar uma 
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idéia, empregam pesquisadores talentosos, encorajam a imaginação e a realização 

individual; têm mentalidade aberta movida pelo desejo de criar o futuro. 

6) No Modelo da Tese, cultiva-se o mercado caminhando com o desenvolvimento de 

produtos pioneiros. Evitam descobrir produtos com pouca demanda. Eliminam o máximo 

de incerteza de duvidosos empreendimentos. Contratam e treinam funcionários que se 

encaixem nesta cultura. 

7) No Modelo da Tese, incentivam funcionários a trazerem idéias por mais que sejam 

convencionais, independentemente da origem. 

8) No Modelo da Tese, premiam com bônus as equipes com base no resultado do sucesso 

do novo produto/serviço. Pagam salários bem acima do padrão de mercado. 
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CONTRIBUIÇÃO DO MODELO DA TESE - ESTRATÉGIA DE 

INTIMIDADE COM O CIENTE NA ESTRATÉGIA PORTER DE 

DIFERENCIAÇÃO 

CONCEITOS - Nicho de mercado e Intimidade com o Cliente (nicho 

específico e individualizado) 

o Modelo Porter considera o nicho de mercado uma visão de um mercado pequeno em 

volume de vendas (R$/demanda) em que poucos produtos de características 

aproximadamente similares satisfazem as necessidades dos clientes/consumidores . 

Na visão clássica de nicho, não há espaço para muitas empresas explorarem o mercado, o 

qual não comporta, pela sua demanda, um número grande de empresas . 

Assim, no segmento de chocolate, Nestlé, Garoto e Lacta exploram mercados amplos de 

chocolate, enquanto Copenhague e Gramado exploram nichos de mercado. 

Neste tipo de nicho, a empresa do nosso modelo pode optar, de acordo com suas 

estruturas organizacionais, pelas Estratégias de Excelência Operacional ou por ter o 

melhor produto valendo, também, as análises já definidas anteriormente pelas estratégias 

de Porter de Baixo Custo e Diferenciação. 
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No Modelo da Tese, a estratégia de Intimidade com o Cliente não deixa de ser um 

nicho específico, porém individualizado pessoa/pessoa ou empresa/empresa. 

Cada caso é um caso a ser tratado ou desenvolvido para resolver especificamente 

necessidades próprias ou soluções de uma determinada pessoa ou empresa. 

A terceirização no conceito de cadeia de valor de Porter poderá ser um cliente desta 

estratégia (empresa/empresa) de Intimidade com o Cliente. 

Muitos serviços terceirizados de fornecedor, canal de distribuição e consumidor podem 

ter sucesso se compreenderem a essência cultural desta estratégia de Intimidade com o 

Cliente. 

Fornecedores terceirizados tanto de produto como de serviços, do setor da Construção 

Civil (design individual do layol/l do apartamento) , Bancos de Investimento, Serviço 

Hospitalar (hospital-residência), Lojas de Confecção (ternos e vestidos etc.), 

Consultorias, terão sucesso se buscarem esta abordagem estratégica de Intimidade com o 

Cliente. 
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ABORDAGEM DA ESTRATÉGIA DE INTIMIDADE COM O CLIENTE 

o Modelo Porter não aborda esta estratégia. A estratégia de Intimidade com o Cliente é 

um modelo, caso a caso, o que torna complexas as comparações e análise; entretanto 

sugerimos acrescentar informações e contribuir com o Modelo PorteI' em detalhar o que 

poderia ser a estratégia de nicho. 

I) No Modelo da Tese, esta estratégia não entrega o valor que a massa de mercado quer, 

mas individualmente e especificamente o que cada cliente quer. Cada cliente tem a sua 

proposta de valor específica. 

2) No Modelo da Tese, ela adapta continuamente produtos e serviços para satisfazer 

necessidades íntimas e particulares oferecendo a melhor solução, cativando a lealdade do 

cliente. 

3) No Modelo da Tese, ela não busca uma transação, mas uma grande intimidade com a 

organização ou com o cliente. Não atrai o cliente pela propaganda ou publicidade, mas 

sim face a face entregando solução. 

4) No Modelo da Tese, ela cultiva soluções específicas em vez de genéricas no 

relacionamento, administrando resultados , melhora competitivamente, coordena 

eficiência e soluções de dificuldades, objetivando relacionamentos profundos e 

duradouros . 
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5) No Modelo da Tese, a estratégia surpreende o cliente/consumidor continuamente com 

um pessoal de vendas, bem informado, atencioso, sem pressa de dar bons conselhos a 

respeito de aplicação dos produtos. Atenção personalizada para as soluções dos clientes. 

ADMINISTRAÇÃO DO RECURSO HUMANO 

I) No Modelo da Tese, esta estratégia delega às pessoas poderes para a tomada de 

decisão, não importando o grau de sofisticação das decisões. Funcionários são 

previamente selecionados e estimulados com autoridade para agir e fazer o 

acompanhamento de suas decisões. 

2) No Modelo da Tese, a vantagem competitiva está nas pessoas e na criação de soluções 

incomuns para o cliente, assumindo riscos e responsabilidade por uma operação total com 

o cliente/consumidor. 

3) Desafio em integrar, reter pessoas criativas e talentosas de vanguarda na quebra de 

paradigmas. 

4) Contrata pessoal com bons anos de experiência de trabalho, inventivas, criativas, 

flexíveis, adaptáveis, multitalentosas e perseguidoras do desafio de soluções. 

5) Arregimenta muitas vezes competentes profissionais em base virtual. 
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MODELO DA TESE É O SEGUINTE: 
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I) Orientada para mudanças. Equipes integradas e especializadas na solução dos 

problemas dos clientes/consumidores. Treinadas para não confundir problemas com 

sintomas. 

2) Equipes orientadas para penetrar e avançar profundamente nos processos 

administrativos do cliente e nas necessidades do consumidor. 

3) Cada equipe constitui um corpo de conhecimento e responsabiliza-se pela conta do 

cliente conscientizada em produzir valor inigualável para o cliente/consumidor. 

4) Organização descentralizada com formação e espírito de equipes . 

5) Ter em mente que o pior fracasso da organização não é perder dinheiro. É não dar a 

solução para o cliente e perdê-lo. 

6) Bellchmark pode ser uma ferramenta de consulta constante. 

7) Visão em longo prazo investindo no relacionamento permanente com o cliente. 
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C) ONDE BUSCAR CONTINUAMENTE VALOR E 

EFICIÊNCIA E EXCELÊNCIA NAS AÇÕES DA 

EMPRESA 

No Modelo da Tese, definimos quatro fontes geradoras de valor superior. Cadeia de 

valor, uma técnica desenvolvida por Porter, abre a visão do sistema da empresa e seus 

colaboradores. 

Entretanto achamos que os Processos Organizacionais (Michael Hammer), Core 

Competellce (Gary Hamel & C. K. Prahalad), Core Capabilities (George Stalk) e Definir 

Core Process Celltral (H. J. Harrington e Business), (ver bibliografia nas páginas 139, 

140, 141), reforçariam e dariam mais suporte ao Modelo Porter, com fontes maiores de 

obter e buscar valor, maiores alternativas e opções aos estudiosos pesquisadores, 

consultores e futuros pós-graduados. Para maiores detalhes , o conteúdo deste material 

está nas páginas 65 a 82 da tese. 
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, 
D) TECNICAS ADMINISTRATIVAS PARA A BUSCA 

, 
CONTINUA DE VALOR SUPERIOR 

No Modelo da Tese, dispomos de oito técnicas fundamentais para serem aplicadas na 

busca de valor. Todas as técnicas mencionadas são essenciais para o modelo exposto. 

Tem início com um Planejamento Estratégico, fundamental para orientar as empresas 

nos seus objetivos, visão e diagnósticos em curto, médio e longo prazos. DOlVlIsizillg é a 

técnica inicial para achatar as empresas. Mencionamo-Ia aqui a fim de reduzir o nível 

hierárquico e minimizar uma série de problemas, caso se horizontalize ou se 

processualize a empresa de maneira drástica, o que poderia colocar em cheque o modelo 

da tese. Preferimos ir por etapas. 

Empowermellt é outra técnica para o sucesso das "três estratégicas do modelo". Sem ela 

a burocratização toma força nas empresas e o nosso modelo se autodestrói. 

Restruturação dos Processos Organizacionais tem que ser aplicada na empresa 

continuamente. É fundamental, principalmente quando a empresa decide pela Estratégia 

de Excelência Operacional. Se essa técnica não for aplicada continuamente nesta 

estratégia, o Modelo da Tese torna-se inviável. 
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Gerência Horizontal é o modelo de Organização da Tese que suporta as três estratégias. 

Sem este "Estilo Organizacional dos Três Core Process Essenciais" o Modelo da Tese 

fica comprometido. 

Bellchmark é uma técnica constante a ser vigiada e informada para se saber o que as 

indústrias no mundo têm de melhor para serem estudadas incluindo a reengenharia 

reversa ou COIlCllrrellt ellgilleerillg. 

Programas de Qualidade são a base para se obter uma empresa com níveis mundiais, 

tanto administrativos como de fabricação de produtos com padrões de competitividade 

universal. 

Alianças Estratégicas (breakthrollgh tecllllology) são fundamentais para reunir e obter 

tecnologia no intuito de formar e juntar forças a fim de competir com grandes empresas 

ou consolidar lideranças superiores. Reunir um forte core competellce e um core 

capability simultaneamente é obter a vantagem competitiva do modelo da tese por um 

bom par de anos. Principalmente no modelo da Estratégia do Melhor Produto, é 

fundamental ter um core competellce e core capability bem balanceados. 
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E) FORÇAS DE MUDANÇAS QUE IMPULSIONAM 

AS EMPRESAS A SEREM CONTINUAMENTE 

COMPETITIV AS 

As quatro forças (globalização, tecnologia da informação e informática, interligações 

de computadores e desmoronamento da pirâmide hierárquica) são responsáveis por 

toda uma mudança na competitividade das empresas no mundo. Antes , matéria-prima e 

mão-de-obra barata eram os ingredientes que moviam a competitividade das. empresas, a 

era da Revolução Industrial. Hoje, tempo (fl/st in time/real time), espaço (chips/satélites e 

sistema de telefonia) e não matéria (aumento dos serviços intangíveis) são as matérias

primas que tornam as empresas competitivas. Portanto a implantação do Sistema de 

Telefonia Celular no Brasil é fundamental para tornar as empresas brasileiras mais 

competitivas do que qualquer outro programa social. É dele que geraremos os futuros 

empregos e novas empresas. Esse sistema estrutural é o futuro de uma sociedade moderna 

e competitiva. 
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SUGESTÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA 

TEMAS DE FUTURAS DISSERTAÇÕES E 

TESES A SEREM EXPLORADAS DENTRO DO 

TEMA COMPETITIVIDADE COM BASE NAS 

CONCLUSÕES ENTRE OS DOIS MODELOS 
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SUGESTÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA TEMAS DE 

FUTURAS DISSERTAÇÕES E TESES A SEREM 

EXPLORADAS DENTRO DO TEMA COMPETITIVIDADE 

COM BASE NO MODELO PROPOSTO 

1) NO BRASIL, QUAIS OS TIPOS DE EMPRESAS, DENTRO DO MODELO 

PROPOSTO DE "EXCELÊNCIA OPERACIONAL", QUE SE AJUSTARIAM A 

ESTA ESTRATÉGIA. UMA PROPOSTA A SER PESQUISA DA. 

2) NO BRASIL, QUAIS OS TIPOS DE EMPRESAS, DENTRO DO MODELO 

PROPOSTO DE "LIDERANÇA DO MELHOR PRODUTO", QUE SE 

AJUSTARIAM A ESTA ESTRATÉGIA. UMA PROPOSTA A SER PESQUISADA. 

3) NO BRASIL, QUAIS OS TIPOS DE EMPRESAS DENTRO DO MODELO 

PROPOSTO DE "INTIMIDADE COM O CLIENTE" QUE SE AJUSTARIAM A 

ESTA ESTRATÉGIA. UMA PROPOSTA A SER PESQUISADA. 

4) "TEMPO, ESPAÇO E NÃO MATÉRIA" SÃO OS RECURSOS INTANGÍVEIS 

FUNDAMENTAIS DO PRÓXIMO MILÊNIO PARA AS EMPRESAS SEREM 

COMPETITIVAS. UMA PROPOSTA A SER ESTUDADA NO CAMPO DA 

INFORMÁTICA. 
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5) ORGANIZAÇÃO HORIZONTAL OU PROCESSUAL, BASE DA 

ADMINISTRAÇÃO MODERNA DAS EMPRESAS COMPETITIVAS, OU UM 

NOVO MODELO ORGANIZACIONAL PADRÃO PARA SER ADOTADO NO 

FUTURO. UMA PROPOSTA PARA ESTUDO. 

6) EMPOWERMENT, O QUE FAZER, NUM MUNDO EMPRESARIAL, AINDA 

CHEIO DE AUTORITARISMO E FALTA DE ÉTICA COMPORTA MENTAL E 

PROFISSIONAL, PARA ACELERAR SUA APLICAÇÃO NAS EMPRESAS. UM 

ESTUDO A SER EXPLORADO. 

7) CORE COMPETENCE E CORE CAPABILlTIY: DUAS FONTES DE 

COMPETITIVIDADE. UMA VEZ COMBINADAS SABIAMENTE, SUSTENTAM 

A MELHOR VANTAGEM COMPETITIVA. UM ESTUDO A SER EXPLORADO. 

(LEVER/KIBOM) 

8) VALOR? BASE CONTÍNUA E SEM FIM, PARA AS EMPRESAS OBTEREM A 

VANTAGEM COMPETITIVA. IMPLICAÇÕES NA TRANSFERÊNCIA PARA O 

MARKETING MIX E CLIENTE/CONSUMIDOR NO BRASIL. UM ESTUDO DE 

CASO A SER EXPLORADO. 

9) MARCAS PRÓPRIAS: UMA ESTRATÉGIA DE INTIMIDADE COM O 

CLIENTE NA TERCEIRIZAÇÃO TOTAL DESTES PRODUTOS EM 

SUPERMERCADOS. UM ESTUDO A SER EXPLORADO. 
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10) WAL-MART: UMA ESTRATÉGIA DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL DE 

SUCESSO NO MUNDO. NO BRASIL, DIFICULDADES, ESTRUTURAS, 

FILOSOFIA DE TRABALHO E OUTROS PROBLEMAS PARA IMPLANTÁ-LA. 

UM ESTUDO DE CASO. 

11) McDONALD's: UM CASO DE SUCESSO NA ESTRA TÉGIA DE 

EXCELÊNCIA OPERACIONAL, NO BRASIL E NO MUNDO. UM ESTUDO DE 

CASO. 

12) ALIANÇAS ESTRATÉGICAS: UMA AÇÃO ÉTICA PARA COLABORAR NA 

MELHORIA DA OFERTA DE MELHORES PRODUTOS À SOCIEDADE OU 

UMA NEGOCIATA COM APOIO PUBLICITÁRIO PARA AUMENTAR 

UNICAMENTE O VALOR DAS AÇÕES E O LUCRO DOS ACIONISTAS. 

13) ATÉ AONDE VAI A ÉTICA SOCIAL, A ÉTICA DE MARKETING E A ÉTICA 

DOS VALORES AMBIENTAIS DA NATUREZA NO EXPEDITIONARY 

MARKETING. (CANIBALIZAÇÃO DE UM BOM PRODUTO POR OUTRO 

MELHOR AINDA, CUJA SOCIEDADE NÃO TEVE TEMPO DE DIGERIR O 

PRIMEIRO). 

14) CONCURRENT ENGINEERING OU ENGENHARIA REVERSA: UMA 

FERRAMENTA PARA A ESTRATÉGIA DE LIDERANÇA DO MELHOR 

PRODUTO, EXCELÊNCIA OPERACIONAL OU AMBOS. 
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15) O FUTURO DO MARKETING NA EMPRESA: UMA RESPONSABILIDADE 

DE TODOS OU DA ORGANIZAÇÃO DE MARKETlNG. 

16) PRODUÇÃO: UMA RESPONSABILIDADE DO SISTEMA LOGÍSTICO OU 

DE PRODUÇÃO, OU LOGÍSTICA: UMA RESPONSABILIDADE DE 

PRf IÇA0. 

17) FINANÇAS LIDERA SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA OU 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA LIDERA FINANÇAS. 

18) ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE E APLICAÇÃO DO PRODUTO NA 

CADEIA DE VALOR: UM SISTEMA A SER ADMINISTRADO PELO 

FORNECEDOR EM BASES ON-LlNE OU AINDA SOB RESPONSABILIDADE 

DO CLIENTE. UM ESTUDO A SER PESQUISADO. 

19) 3M DO BRASIL: UM CASO DE SUCESSO NA ESTRATÉGIA DO MELHOR 

PRODUTO. 

20) O MODELO PORTER: BASE PARCIAL E MODESTA NA SUA 

APLICAÇÃO HOJE, NAS EMPRESAS BRASILEIRAS. DURARÁ ATÉ A 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA CELULAR? PODERÁ O 

MODELO DA TESE DAR INÍCIO AO SEU EMPREGO, QUANDO ESTE 
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SISTEMA DE TELEFONIA ESTIVER TOTALMENTE IMPLANTADO? UM 

ESTUDO A SER EXPLORADO. 


