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Resumo : Trata a Qualidade como o ponto central da 
Estratégia Competitiva de empresas industriais, que 
buscam através da diferenciação qualitativa de seus 
produtos alcançar urna posição de liderança competitiva 
nos mercados onde atuam. Aborda os aspectos da gestão 
do Markettng, das mudanças ·no comportamento do 
consumidor e da gestão estratégica que estão 
relacionados co~ a gestão da Qualidade. Aponta 
Metodologtas para a implantação e gestão de Programas 
de Qualidade e apresenta um Estudo de Caso ilustrativo. 
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CAP !TULO 1 - IHTRODUÇXO 

O obje~ivo des~a dtsser~ação de mes~rado é o de ·~ 

verificar a qualidade como pon~o central da es~ra~égia 

compe~i~iva de empresas indus~riais que buscam a~ravés da 

diferenciação qual i~a~iva dos seus produ~os, e 

consequentemen~e da própria empresa, a ob~enção e a 

manu~enç'ão de uma posiç'ão de van~agem compe~itiva em relação 

aos seus concorren~es. A ilus~raç'ão de ~al fa~o se. dá 

a~ravés do es~udo de caso realizado na empresa CIBA-GEIGY 

ITALIA. 

Após várias décadas de prosperidade e expansão 

vigorosa, mui~as empresas perderam de vis~a o que Por~er (1) 

denomina vantagem compe~i~iva, em: sua lu~a por 

crescimen~o/diversificação, e hoje, a impor~ãncia da 

van~agem compe~i~iva dificilmen~e.poderia ser maior. 

A van~agem cómpe~i~iva surge fundamen~almen~e do 

valor que uma empresa ~em condições de criar para.o seu 

mercado consumidor. Esse valor pode ~omar a forma de preços 

inferi ores aos da concorr~nc i a para prod.u~os equ i v a 1 en~es ou 

ser ~raduzido em benefícios únicos, na forma de qualidade 

adicional percebida pelo consumidor, de maneira que compense 

o incremen~o no preço do produ~o. 

1,PORTER, M.E. -Vantagem Competitiva- criando e sustentando 
um desempenho superior, R.J., Ed. Campus, la. edição, 
1989. 
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Porém, qualquer que seja a sl~uação compe~i~iva da 

empresa, hoje não é mais possível ob~er e manter vantagem 

competitiva sobre a concorrência baseada em uma única 

característica qualitativa do produto. Os valores de 

referência dos consumidores estão em constante mudança e é 

de fundamental importância para as empresas aprofundar o 

conjunto das valências qualitativas relevantes dos produtos. 

Aos olhos do consumidor qualidade significa mais que 

.as simples características técnicas que 

produto. Significa também confiabilidade 

constituem um 

do produto, 

seriedade do vendedor, velocidade de entrega, precisão no 

faturamento, cortesia das respostas fornecidas por telefone, 

qualidade das informações recebidas, reputação da casa 

vendedora e· etc. 

Ou seja, ao comprar um produto o ·consumidor tem 

algumas expectativas que podem ser afetadas por fatores como 

a aparência, desempenho ou preço de aquisi~ão. Cada um 

desses fatores são entendidos pe~o consumidor como 

parâmetros de qualidade do produto e são os elemen~os 

capazes de preencherem essas expectativas. 

Dentre essa série de fatores alguns podem ser 

con~iderados mais críticos dependendo das características 

individuais de cada mercado onde_ a empresa atua. A 

individualização desses fatores crítico~, aliada a uma 

análise criteriosa dos pontos vitais da estrutura da 

organização e das suas relações com estes, podem fornecer 



uma medida do grau da interaç~o entre os mesmos e de como 

isso se reflete no atendimento das necessidades dos 

consumidores. 

As empresas que quiserem se manter competitivas neste 

novo mercado dever~o aprender a produzir um produto o mais 

próximo possível daquele desejado pelo cliente. E para tanto 

dever~o entender que, para competir através da qualidade, é 

necessário primeiro aprofundar o seu significado, tanto para 

a empresa como para o seu mercado-alvo, e depois 

individualizar e desenvolver os processos e os métodos para 

realizá-la. 

Assim, a introduç~o da filosofia da qualidade em uma 

empresa n~o terá êxito sem que a base desse processo, ou 

seja a definiç~o operacional da qualidade e os requisitos 

operacionais necessários para desenvolvê-la, esteja bem 

explicitada. 

A definiç~o operacional é a base sobre a qual as 

pessoas da empresa devem trabalhar a fim de obterem a 

qualidade real ·desejada e com isso, obterem vantagens 

. 'competitivas em relaç~o à concorrência. 

Pa~a tanto, o primeiro ponto para a introduç~o da 

filosofia da qualidade consiste num questionamento eficiente 

sobre que ·coisa efetivamente o mercado espera no plano 

qualitativo e, após isso, a individualizaç~o dos processos 

operacionais chaves sobre os quais agir para obtê-la, 

centrando a atenç~o sobre dimensões consideradas criticas ou 

mais importantes para o consumidor. 
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Porém, quando se fala da qualidade ou da introdução 

de um programa de qualidade em uma empresa, o primeiro 

problema a ser superado é a sua definição. 

Podemos considerar que existem três tipos genéricos 

de qualidade: 

1) A qualidade desejada pela empresa -a qualidade 

que a empresa deseja realizar ou oferecer aos seus clientes. 

2) A qualidade desejada pelos clientes externos- a 

qualidade que o consumidor gostaria de ter satisfeita e que 

pode ser de dois tipos : explícita, ou seja, aquela que se 

consegue descobrir porque o consumidor tem consciência e 

portanto demonstra ou , .ao contrário, a latente que é aquela 
.. 

que os consumidores não possuem consciência de desejar. 

3> A qtialidade oferecida pela empresa- a qualidade 

que a empresa consegue obter ou seja, a qualidade que 

efetivamente produz ·como produto final e oferece 

concretamente aos seus clientes externos. 

Infelizmente muitos são os programas de qualidade que 

oferecem resuttados inferiores ou diversos do esperado, ou 

que se revelam um fracasso total porque a empresa n'ão 

con~egue entender a diversidade e a complexidade do.tema. 

Em consequência disso~ a empresa não consegue direcionar os . . 
seus esforços sobre objetivos claros ou simplesmente n'ão 

possue os pré-requisitos organizacionais necessários ao 

sucesso dos programas em questão. 
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Assim, entre a qualidade que a empresa deseja 

oferecer, que pode ser uma definiç~o padr~o do setor, e a 

qualidade efetivamente oferecida ao mercado através do seu 

sistema de produto pode existir um gap. 

E, para que a qualidade represente um fator de 

sucesso a empresa deve conseguir eliminar esse gap, ou 

reduzi-lo ao minímo, a fim de vencer a concorrência sobre 

este fronte. 

Porém, certamente não conseguirá fazê-lo se não 

entender a qualidade como um processo onde o desenvolvimento 

de cada etapa deve estar em consonância e ser coerente com 

o plano. estratégico da empresa, o qual por sua vez deve ser 

elaborado em função da identidade da empresa. 

Neste contexto, o papel de cada departamento no 

interior da empresa é produzir um· produto com a qualidade 

desejada pelo cliente externo. 

O ponto inicial desse processo é .realizado pela 

função de marketing que, sob essa ótica, possue um papel 

chave para o sucesso do programa. 

O departamento de marketing traballha sobre o 

ambiente externo da empresa e é o responsável pela 

ope~acionalização efetiva 

interior da empresa. 

da estratégia formulada no 

Funcionando como uma interface entre 
c 

o ambiente 

externo <o mercado) e o ambiente interno <o sistema 

produtivo chamad~ empresa), o departamento de marketing deve 

entender qual é a imagem da empresa para os seus clientes, 
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qual é a imagem dos seus produtos, onde a empresa e seus 

produtos se posicionam entre os concorrentes. Enfim, o 

departamento de marketíng deve fornecer todas as informações 

necessárias ao desenvolvimento de uma estratégia de empresa 

orientada para o mercado. 

Assim, quando se fala da introdução da estratégia da 

qualidade o primeiro ponto a ser desenvolvido, isto é, os 

inputs sobre os quais a empresa deverá trabalhar, serão 

fornecidos pelo departamento de marketing que, sob esse 

aspecto, possue uma grande responsabilidade no sucesso ou 

fracasso da referida estratégia. 
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CAPíTULO 2 - O MARKETING E AS MUDANÇAS DO CONSUMIDOR 

Em linhas gerais, a finalidade central das ações de 

marketing é a obtenç~o de um determinado grau de poder de 

mercado através da aquisição e consolidação de vantagens 

concorrenciais defensáveis. 

Para Busacca <2>, a posição competitiva e o poder 

de mercado da empresa se revelam tanto mais sólidos quanto 

mais amplos e concretos forem os motivos de preferência do 

consumidor que ela consegue determinar. 

Nessa ótica, a análise do consumid~r possui crucial 

importância para um correto gerenciamento das relações 

oferta/demanda. Esta relação, sujeita a uma evolução 

contínua e irregular, deve ser alvo de constantes 

avali~ções que garantam um grau de coerência aceitável entre 

as políticas de mercado e a dinâmica de desenvolvimento.da 

demanda, da tecnologia e da concorrência. 

Assim, para · que a empresa esteja em condições de 

.aJ~ançar com sucesso suas finalidades de lucro e crescimento 

a longo prazo, em um ambiente competitivo cada vez mais 

complexo, é necessário que a sua oferta antecipe as 

exigências e necessidades dos consumidores. Para tanto, deve 

responder às eventuais descontinuidades na dinâmica da 

2 BUSACCA, Bruno. L'Analtst dei Consumatore svtlupp1 
concettuali e implicazioni di marketing. Milano, EGEA, 
1990. 
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demanda através de ações adequadas nos seus planos 

estratégicos, organizacionais e tecnológicos. 

A função de marketing, possuindo um papel chave nesse 

processo ao estabelecer os elos entre a empresa e o mercado, 

deve ser revista para criar novas formas de incentivo e 

pressão que atuem com eficácia sobre indivíduos diferentes e 

não apenas sobre os atuais consumidores da empresa. 

O Marketing é uma das disciplinas de ação mais 

recente dos pesquisadores e estudiosos, embora o processo de 

troca seja uma das mais antigas atividades do mundo. 

Formalmente o Marketing surgiu no início do século 

XX em função da sua ciência-mãe, a Economia. Diversas 

definições apareceram durante esse período, numa tentativa 

de conceituar exatamente o que seja o Marketing. 

Para Kotler (3), o Marketing pode ser definid6 como 

a atividade humana que objetiva a satisfação das 

necessidades e desejos, utilizando-se para tanto dos 

processos de troca. 

· O conceito de Marketing afirma qua a tarefa mais 

importante da empresa é determinar quais são as necessidades 

e valores de um conjunto de clientes escolhidos e·adaptar 

todos os departamentos para proporcionar a satisfação desses 

·desejos, com lucro ~p.ar.-a a empresa. 

O conceito societal do marketing conside~a como 

tarefa primordial da empresa a obtenção da satisfação do 

cliente e o bem estar do consumidor e do público a longo 

3 KOTLER, Philip. Karketing 
Ed. Atlas, 198&. 
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prazo como a solução para satisfazer os objetivos e as 

responsabilidades da organização. Envolve para isso todas as 

funções que estão relacionadas com o desenvolvimento, a 

venda e o pós-venda do produto. 

Segundo Rachman <4>, para realizar a sua função, o 

marketing precisa desenvolver as seguintes atividades : 

A> Coletar informações do mercado - o objetivo dessa 

função é o de determinar as necessidades do consumidor, a 

sua capacidade de pagamento e o seu comportamento de compra. 

B> Desenvolver planos de marketing - estabelecer um 

plano detalhado do que será vendido, e especificar os passos 

para atingir esses objetivos. Esse plano deve estar de 

~cordo com os objetivos específicos da empresa. 

C> Determinar o mix dos produtos descobrir a 

necessidade de novos produtos, a reavaliação dos produtos 

antigos, :_além da determinação do preço exato de cada 

produto. 

D> Atividades de comunicação inclui todas as 

atividades de divulgação e promoção dos produtos e seus 

atributos para o consumidor, inclusive a escolha dos·canais 

e os tipos de propaganda. 

E> O gerenciamento das atividades de distribuição -

inclui a escolha dos canais de distribuição dos produtos, o 
< 

tipo de transporte e a determinação da necessidade de 

armazéns e depósitos. 

Durante os ~ltimos 50 anos as empresas vêm realizando 

4 RACHMAN, David J. Harkettng Strategy and Structure. 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1974. 
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as funções anteriormente mencionadas em alguma extens~o, 

entretanto o enfoque do gerenciamento das funções de 

marketing foi mudando. 

A história do Marketing, ainda segundo Rachman, está 

dividida em 3 períodos de tempo distintos : a orientaç~o 

para a produç~o, a orientaç~o para as vendas e o período do 

conceito de marketing. 

O período de orientaç~o para a produç~o envolveu o 

começo do crescimento industrial americano, no início deste 

século , até aproximadamente 1940. Nesse período grande 

ênfase era dada aos custos unitários e a habilidade da 

empresa em produzir seus produtos a um custo mais baixo. O 

aumento da eficiência era conseguido pela aplicaç~o de 

técnicas que resultassem num aumento da produtividade e na 

reduç~o dos custos de produç~o. Nomes como Ford e Taylor s~o 

associados a esse período. 

Durante o período de orientaç~o para as vendas, a 

empresa primeiro tomava a decis~o de produzir um produto e a 

equipe de vendas era incumbida de vendê-lo~ Toda a ênfase da 

estrutura organizacional estava centrada na habilidade da 

equipe de .vendas em vender o produto. ·com ,a contínua ênfase 

nas vendas, algumas empresas perceberam que aquilo que elas 

estavam produzindo n~o era exatamente o que o consumidor 

queria ou precisava. 

No final dos anos 50, algumas empresas começaram a 

apresentar sinais de mudança na sua vis~o da orientaç~o do 

marketing, provocadas principalmente por mudanças no 
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compor~amen~o do consumidor que, com um aumen~o no poder de 

sompra e um maior acesso a educaç~o e tnformaç~o, passou a 

querer produ~os diferenciados após a sa~isfaç~o das suas 

necessidades básicas. 

Essas al~erações provocaram o surgimen~o de novos 

segmen~os de mercado e as empresas ~iveram que se organizar 

para essa nova condiç~o de economia, par~icularmen~e o 

depar~amen~o de marke~ing, que passou a focalizar o 

consumidor e as suas necessidades. Com essa nova ó~ica, as 

empresas passaram a ~er mais in~eresses nas informações do 

.mercado, desenvolvimen~o de produ~os e planejamen~o. 

A~ravés do chamado concei~o de marke~ing, as empresas 

passsaram a produzir somen~e o que e)as poderiam vender, 

a~i~ude con~rária à lógica an~erior de que o obje~ivo do 

marke~ing era vender o que a companhia prod~zia. Ou seja, o 

concei~o de marke~ing passou a ser:uma filosofia gerencial 

cen~rada nos desejos do consumirlor, a~ravés da qual ~odo o 

sis~ema produ~ivo, pela in~egraç~o de ~odos os seus 

depar~amen~os, realiza os obje~ivos da empresa. 

O concei~o de marke~ing es~á baseado em dois pontos 

fundamen~ais. O primeiro. é que ~odo o planejamen~o do 

produ~o e a sua linha de operações devem ser orien~adas para 

o consumidor. O que significa que n~o somen~e o marke~ing 

deve es~ar comprome~ido na produç~o de produ~os que 

sa~isf~çam às necessidades do consumidor, mas sim que ou~ros 

depar~amen~os como finanças, engenharia e produção também 

acei~em essa filosofia. 
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O segundo ponto é que a empresa deve buscar um nível 

lucrativo de vendas, o que significa que a empresa deve 

somente produzir produtos que atendam ao consumidor e possam 

ser vendidos com lucro. 

A aceitaç~o dessa filosofia pela empresa significa 

que em tod6s os departamentos a tornada de decis~o deverá 

levar em conta, na maioria dos casos, o consumidor e a 

lucratividade, e n~o somente esta. 

O mercado de massa, indiferenciado, no qual era 

possível atingir a 

mesmo produto está. 

um grande número de consumidores com o 

hoje superado. No mundo todo, as 

empresas se deparam com mudanças revolucionárias no estilo 

de vida e no comportamento de compra do consumidor, as quais 

superam os papéis estereotipados mais rapidamente do que as 

empresas gostariam de admitir. 

Atualmente é possível observar na sociedade 

ocidental, e no anteriormente deno~inado bloco comunista, um 

certo número de mutações ecenômicas e demográficas que, 

mudando o est·ílo de vida das pessoas, geram uma nova 

tipologia de consumidores e, por consequência, a necessidade 

de novos tipos de produtos. 

O mercado de massa de poucos anos atrás está, 

progressivamente, sendo substituído por vários mercados 

especialistas menorês onde cada um representa, ou está 

endereçado a, um grupo de consumidores precisos. 

Sem dúvida, para as empresas produtoras de bens de 

consumo de massa, este mercado era uma invejável 
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oportunidade econômica que consentia a concentraç~o de 

recursos produtivos e comerciais, gerando economia de escala 

e a obtenç~o de lucro fácil. Hoje, ao contrário, n~o é mais 

possível contar com rendimentos similares e o ambiente 

competitivo das empresas está sendo, cada vez mais, 

caracterizado por uma crescente e sempre mais acirrada 

concorrência. 

Segundo Penati <5>, as razões fundamentais de todas 

essas mudanças no ambiente competitivo das empresas s~o 

funções de 

a) Aparecimento de um número sempre maior de 

produtos, nascidos do desenvolvimento de conhecimentos 

tecnológicos e da possibilidade de investimento dos quais 

dispõem os complexos produtivos multinacionais; 

b) Reduç~o da dur~ç~o do ciclo de vida de diversos 

produtos e um aumento no número de produtos substitutos; 

c> Possibilidade· de ~scolha maior, por parte do 

consumidor, resultante de .uma extensa gama de 

soluções/produtos para uma mesma necessidade. 

Estas mudanças tiveram como primeiro resultado a 

multiplicaç~o dos merc~dos e a sua fragmentaç~o em segmentos 

menores, mais específicos, nos quais se busca satisfazer os 

desejos mais particulares dos consumidores. 

Em relaç~o às empresas, tais mudanças começaram a 

provocar alterações na postura competitiva da empresa, as 

5 PENALTI, L. Dal mercato di massa alia varietà. Tempo 
Economico, Milano, Mar/Abr, 1988. 
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quais resul~aram na adoç~o de uma filosofia de consenso com 

o clien~e. Tal filosofia es~á baseada em qua~ro pon~os 

fundamen~ais 

a> O clien~e é o cen~ro do processo produ~ivo e da 

comercializaç~o, ou seja, a empresa deve trabalhar ~endo em 

men~e n~o os produ~os mas os valores a oferecer aos 

clien~es; 

b) Unidade e in~egraç~o da organizaç~o da empresa, 

que deve es~ar em perfei~a consonância com a orien~ação 

es~ratégica de~erminada an~eriormen~e; 

c> O sistema de informaç~o deve ser orientado da 

periferia ao cen~roi a fim de colocar o sistema em condições 

de responder imedia~amen~e aos desejos do~ clien~es. A 

empresa deve ~rabalhar com a máxima flexibilidade; 

d) Con~role . e ges~ão apurada da dis~ribuiç~o e da 

apresen~aç~o dos produ~os. 

Quando o consumidor se encon~ra em uma si~uaç~o de 

decis~o en~re várias al~ern~tivas de produ~os, ele realiza 

uma análise compara~iva entre as con~ribuições que deSeja do 

produ~o e os a~ribu~os. 'oferecidos pelos vários ~ipos de 

produ~os exis~en~es .. Para fazer es~a análise, o consumidor 

deve buscar as informações que considera impor~an~e, 

analisá-las e julgá-las, para ~n~ão ~er uma ati~ude 

favorável ou n~o, à compra do produ~o desejado. 

Um pon~o impor~an~e, des~acado por Gaj <E>>, para o 

sucesso compé~i~ivo da empresa é aquele que relaciona o 

E> GAJ, L. Adminis~raç~o Es~ratégica. São Paulo, Ed. ~~ica, 
1987. 
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processo de escolha do 

es~ra~égias da empresa. A 

es~á relacionada com a 

consumidor com o sucesso das 

a~i~ude es~ra~égica da empresa 

adap~aç~o/inclus~o. nos seus 

julgados impor~an~es pelo produ~os, desses fa~ore 

consumidor. Se a empresa agir em dissonãncia com os 

cri~érios de avaliaç~od os consumidores, u~ilizados duran~e 

o processo de compra, 

par~icipaç~o no mercado. 

~erminará por perder quo~as de 

Os principais cri~érios de avaliaç~o u~ilizados 

pelos consumidores s~o . 

• A repu~aç~o da marca - em alguns casos a marca é 

sinônimo da qualidade do produ~o; 

. Preço rela~ivo - funç~o dos benefícios oferecidos; 

. Qualidade rela~iva- qualidade comparada a produ~os 

similares; 

. Rel~ç~o preço e qualidade comparada; 

Ou~ros cri~érios : recomendaç~o pessoal, aumen~o do 

crédi~o, melhoria no a~endimen~o e ou no serviço pós-venda, 

.e~c. 

impor~an~e. ressal~ar que, após a decis~o de 

compra, os consumidores n~o usam somen~e cri~érios físicos e 

obje~ivos no seu processo de escolha de produ~o mas ~ambém 

cri~érios subje~ivos. 

A própria na~ureza do cri~ério de escolha do produ~o 

es~á relacionada com as cara~~erís~icas físicas des~e. 

Porém, as razões que levam o consumidor a escolher um 

de~erminado ~ipo de produ~o s~o, ~ambém, os seus obje~ivos 
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pessoats.·Tais objetivos estão arraigados ao estilo de vida 

do indivíduo, que é função do grupo de referência ao qual 

este pertence, e são influênciados pelos valores e normas 

socialmente aceitas. 

Para Sommers <7> porém, admitir simplesmente que os 

valores sociai.s e.culturais ~ão importantes n~o é ~uficiente 

para uma expansão efetiva da empresa nos mercados. Quando 

analisa novos mercados, os executivos de marl<eting devem 

avaliar o stgnificado.das atitudes culturais e não apenas 

computar atitudes curiosas como canibalismo ou poligamia, ou 

simplesmente estudar seus hábitos de consumo como a 

frequência com que as pessoas trocam de roupa. Esses fatores 

podem ser interessantes .mas não servem de base para decisões 

de estratégias de marl<eting. 

Se produtos, mercados e promoções são pensados em 

termos.de padrões comportamentais, igualmente a natureza e a 

extensão da influência cultural nas decisões de compra e, 

consequentemente na expansão dos mercados, são claras~ Os 

valores culturais determinam quais atividades as pessoas 

rea·l izam, que contingên:ci a elas percebem, como as enfrentam 

e determinam também a aceitação de novos produtos. 

Um dos erros de maior frequência nas estratégias de 

marl<eting é o de valorizar atributos do produto que possam 

não fornecer benefício.s reais ao consumidor. O processo mais 

adequado é transformar os critérios de avaliação dos 

7 SOMMERS, M.; KERNAN, J. ~hy Products 
fizzle there-. Columbia Journal of 
Columbia University Press, vol. 11, 
apr i 1 , 197&. 
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consumidores no ponto de partida da estratégia de marketing. 

Ou seja, a empresa deve incorporar esses atributos ao seu 

produto de forma a obter vantagens sobre a concorrência. 

A empresa deve, também, elaborar um quadro 

siStemático das suas principais oportunidades de mercado 

col~cando em primeiro lugar. aquelas relacionadas com.o seu 

quadro atual de produtos/mercado, denominadas oportunidades 

de crescimento intensivo. Posteriormente; deve analisar as 

oportunidades de .. crescimento .integrado dentro do seu sistema_ 

de markettng central. 

A decis~o do conjunto de oportunidades a seguir é 

funç~o da determinaç~o dos reais objetivos da empresa e da 

sua orientaç~o estratégica. Esta última deve ser definida em 

função das necessidades do ambiente externo da empresa e n~o 

na fórma de um produto ou de uma linha de produtos 

específicos, e posteriormente deve ser ·traduzida em 

objetivos específicos para cada departamento da empresa. 

Para Abel <8>, um plano estratégico de marketing não 

é a mesma coisa que um plano de marketing. É um plano que 

envolve todos os aspectos estratégicos da organizaç~o 

relacionados ao mercado, enquanto que 6 plano de marketing 

se preocupa basicamente com o marketing-mix da empresa. 

A elaboraç~o do plano estratégico de markettng deve 

' ser· baseado em dois .pontos importantes de análise: 

a) As oportunidades de mercado devem ser analisadas, 

8 ABELL, Dereck F. Strateglc Market Planning : analytlcal 
approaches. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1979. 
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e a competência da empresa em obter vantagens com essas 

oportunidades deve ser avaliada. 

b> O comportamento dos custos deve ser entendido e 

avaliado. 

A análise das oportunidades pode ser desenvol~ida em 

cinco fases ; 

1> Analisar os consumidores para determinar como o 

mercado deve ser segmentado e quais são as necessidades 

específicas de cada segmento; 

2> Identificar os competidores e a suas estratégias; 

3> Prever e individualizar as transformações 

ambientais que podem provocar mudanças no mercado; 

4> Estudar a evolução do mercado de fornecedores, da 

·~ demanda e as suas relações; 

5> Conhecer as características internas da empresa 

para determinar os seus pontos fortes e fracos em relação às 

necessidades do mercado~ 

Para uma completa compreensão do comportamento dos 

custos dois pontos devem ser considerados 

1> Os efeitos da redução no custo, função de um tipo 

específico de ação, 

2> Os efeitos da experência, função de ações 

anteriores. 
~ 

Os elementos fundamentais na elaboração da estratégia 

de marketing, segundo Kotler (9), são: 

a> Segmentação de mercado - é o reconhecimento básico 

9 KOTLER, Philip. Barketing- Ediç~o Compacta. 
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de que cada mercado é compos~o de segmen~os diversos com 

consumidores diversos, com necessidades e compor~amen~o de 

compra diversos; 

b) Posícionamen~o de marke~ing - escolher um modelo 

de~erminado de concen~ração de mercado, porque uma empresa 

não consegue permanecer eficien~emen~e em ~odos os mercados; 

c> Es~ra~égia de pene~ração de mercado - de~erminar 

como pene~rar em um segmen~o específico de mercado; 

d) Es~ra~égia de compos~o de marke~ing - é o conjun~o 

dos fa~ores con~roláveis que a empresa pode u~ilizar para 

influênciar as respos~as dos consumidores, chamado os 

qua~ros P produ~o <a~ribu~o), preço, praça (dis~ribuição> 

e promoç'ão. 

e> Es~ra~égia de época - a ordem e o prazo corre~o da 

implan~ação de uma es~ra~égia s'ão um dos seus componentes 

chaves. 

A afinidade en~re 

i nves~ i mentos de cap-i ~a 1 e 

crucial para o sucesso 

o 

a 

do 

marke~ing 

performance 

negócio 

es~ra~égico, os 

da empresa é 

em um mercado 

competi~ivo. Em nenhum mercado . ~ompe~i~ivo a es~ratégia de 

marke~ing ~em como obje~ivo. o crescimen~o do lucro dos 

acionis~as a longo prazo e sim, a demanda e a compe~ição dos 

mercados e a compe~ência da empresa em ·concorrer nesse 

ambiente. O sucesso do inves~iment.o em uma empresa depende 

em parte da capacidade da mesma em produzir, promover, 
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distribuir e dar preço aos seus produtos <10>, ou seja, 

competir eficazmente nos seus mercados. 

Toda essa transformação no ambiente competitivo da 

empresa, em destaque as mudanças da economia mundial e o 

desenvolvimento tecnológico· cada vez mais acentuado, torna 

-os mercados mais protegidos, fechados e certamente muito 

diferentes de dez anos atrás. Portanto, também a função do 

marketing deve ser mudada para criar formas posteriores de 

tncentivo e pressão, em .modo.e tempo adequado, para serem 

eficazes sobre indivíduos diversos e não apenas sobre os 

seus consumidores. 

De acordo com Kotler <11), uma forma de manter-se em 

dia com essas mudanças na função do marketing pode ser a 

adoção do conceito do megamarketing. O megamarketing é 

·definido como a aplicaç~o estrategicamente coordenada da 

capacidade econômica, psicológica, política • de relações 

públicas da empresa, a fim de obter colaboração da parte de 

uma série de entidades e organismos. Tal cooperaç~o seria_ 

indi~pensável para a empresa inserir-se e operar em um 

~eterminado mercado. 

-Ou seja, aos quatros P da estratégia con~encional de 

marke.ting < produto, preço, promoção e distribuição), os 

dirigentes devem adicionar dois outros itens poder e 

relações públicas. 

10 COOK, V.J.Jr. Understandtng Marketing Strategy and 
Differential Advantage. Journal of Market.ing,vol. 49, 
Spring,1985, pp. 137-142. 

11 KOTLER, P. Quattro P? Ora sono sei, parola di Kotler. 
Karket.ing Espansione, no 28, Agosto, 1987. 
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O megamarke~tng ampli~ o horizon~e dos execu~tvos 

empresariais a~ravés de ~rês diferen~es pon~os de vis~as: 

A> Amplia o concei~o mul~ila~eral do marke~ing. Os 

geren~es de marke~ing dedicam mui~o ~empo na criaç~o de 

~referências e sa~isfaçÕes no seu próprio segmen~o de 

-a~uaç~o. Porém, a pa~~i~~o mom~n~o em que ou~ras en~idades 

como : governo, sindica~os, organizações de crédi~o, grupos 

ecológicos e e~c. passam a possuir grande influência no 

ambien~e. a pon~o de impedir o a~ingimen~o dos obje~ivos 

desejados, as empresas devem es~udar ~ambém es~e ~ipo de 

obs~áçulo e elaborar es~ra~égias c~pazes de conquis~ar o 

apoio ou, pelo menos, a neu~ralidade da oposiç~o. 

B> A~enua a dis~inç~o en~re ás variáveis ambien~ais e 

as variáveis con~roláveis, pois ~radicionalmen~e o ambien~e 

é"definido como um conjun~o de forças que fogem ao con~role 

da empresa. O megamarke~ing sus~en~a que algumas forças 

ambien~ais podem ser modificadas por meio de ~ressões 

polí~i~as, inicia~ivas legais e ~ra~ados que, sem enfa~izar 

a própria causa, resul~am em alianças es~ra~égicas de longo 

prazo. 

C> O aumen~o da compreens~o dos mecanismos de 

mercado. A maior par~e dos es~udiosos de marke~tng acredi~a 

que a demanda cria a ofer~a 

descobre uma necessidade 

e que ~eoricamen~e a empresa 

de mercado e se apressa em 

sa~isfazê-la. Porém, frequen~emen~e os mercados s~o 

pro~egidos e nem sempre vence o melhor. Casos de st~uações 
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desse tipo são a proteção de mercados nacionais à entrada de 

concorrentes estrangeiros. 

Também para Podestà <12>, a relação entre marketing, 

ambiente e concorrência é muito ampla, não podendo ser 

reduzida a uma simples resposta à demanda mas revelando 

fenômenos de interdependências significativos com os 

concorrentes e outros componentes do ambiente externo a 

empresa, como o governo ou as entidades de classe. 

Enfim, as mudanças previstas nos consumidores e 

outros fenômenos evolutivos do mercado terão como resultado 

uma transformaç~o na posiç~o estratégica da empresa o que 

tornará sempre mais crítica as funções do marketing. Do 

exposto acima, a análise e a compr~nsão dos fenômenos de 

consumo, a sua evolução e mudança, tornaram-se elementos 

centrais do comportamento estratégico da ~mpresa. 

Segundo Fiocca <13>, são seis os fatores considerados 

mais importantes para explicar essas mudanças no ambiente de 

consumo 

a) O consumidor sempre mais evoluído, infor~ado e 

exigente; 

b) Mudanças ambientais provocando transformações de 

valores de consumo, os quais rumam da satisfação material a 

comportamentos mais próximos aos valores sociais e 

simbólicos; 

c> Uma nova característica deste consumidor que é a 

12 PODESTA, S. Nuovi sviluppi del marketing. AA. VV. 11 
Karkettng dei Servtzi, Mtlano, Giuffr~, 1982. 

13 FIOCCA, R. Evoluzione dei Consumi e Politiche di 
Karketing. Milano, EGEA,1990. 
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busca, através dos seus comportamentos de compra e de 

consumo, de fatores que qualifiquem o seu comportamento 

social e o seu estilo de vida; 

d) As empresas orientadas para a obtenção de uma 

vantagem concorrenctal duradoura têm facilidade na pesquisa 

de elementos de diferenciação, sobretudo nas dimensões não 

materiais-como imagem, valores simbólicos e de status, 

etc; 

e) As evoluções tecnológicas dos últimos tempos 

possibilitam a empresa atuar nos aspectos de diferenciação 

física dos produtos e ao mesmo tempo manter inalterada a 

conveniência econômica dependente das grandes dimensões da 

sua planta produtiva; 

f) Quando em um setor industrial todas as empresas 

atingem um grau de elevado po~•ncial de diferenciação dos 

produtos, com economia, ocorre que : 

- a real compreensão das exigências da demanda torna-

se critíca, sem a -qual a_ empresa não tem onde embasa~ a 

diferenciação da sua oferta; 

-os fatores subjetivos _de diferenciação são mais 

críticos pois são díficeis de serem imitados pelos 

concorrentes e possuem assim uma maior defendibilidade 

competitiva. 

Ainda de acordo com Fiocca, os mecanismos de consumo 

devem registrar um 

individualização, que 

processo contínuo verso a 

poderá ser mais ou menos seguido pela 
/ 

empresa. Trata-se então de analisar quais os fatores que 
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estimular~o as empresas a perseguirem estratégias de mercado 

endereçadas 

individuais 

a satisfazerem as necessidades emergentes 

e quais deles resultar~o, ao contrário, em 

obstáculos ao atingimento desses objetivos. 

Parece que estes fatores s~o resultantes, 

fundamentalmente, da intensidade da concorrência entre as 

empresas. E quanto mais 

empresas, tanto maior 

elevada for 

será a 

a rivalidade entre as 

busca de vantagens 

concorrênciais defensáveis e duradouras. 

A escolha de uma estratégia competitiva adequada é 

hoje uma das decisões empresariais mais importantes e um 

desafio para os seus dirigentes porque desta opção derivam 

todas as estratégias operacionais da empresa, entre ~stas a 

estratégia de marketing. 

O atual estágio do desenvolvimento da concorrência e 

da tecnologia fazem convergir sobre a funç~o de marketing, 

estratégico e operacional,. notáv.el responsabi 1 idade na 

gestão da empresa. Responsabilidade essa, em parte nova, de 

orientação e de guia da empresa em um mercado onde a 

vantagem concorrencial não resi~irá mais exclusivamente na 

capacidade de oferecer um. conjunto de valores, mas na 

capacidade de interação dos componentes da oferta <a 

empresa> com os componentes da demanda <o mercado 

consumidor>. 

Agora, o desafio para o gerente de markettng n~o é o 

de c6ntestar o cliente e sim tcirriá-lo um parceiro d~ 

empresa. Para tanto, o seu produto deve atender 
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perfeitamente aos pedidos do mercado pois, produtos que 

proporcionam um elevado grau de satisfaç~o ao consumidor s~o 

menos vuneráveis à ação da concorrência. 

Atualmente, em mercados onde a competição é mais 

acirrada e os consumidores são mais exigentes, a qualidade 

do produto oferecido passou a ser vista pelo consumidor como 

ponto fundamental no seu processo de decis~o d~ compra. 

Assim, quando u~a empresa oferece um produto com 

qualidade superior e a· mesma é reconhecida pelo consumidor, 

tal fato reflete positivamente no nível de satisfaç~o ~o 

mesmo. 

Porém, para que o nlvel qualitativo do produto possa 

ser aumentado, é necessário que o mesmo possa ser medido. A 

medida mais significativa da qualidade de um produto é o 

grau em que esta afeta o nível de satisfaç~o do consumidor:-

De acordo com Fornell <14), em seus eforços para 

aumentar a qualidade de ~eus produtos e tornar a sua 

industria mais competitiva e orientada para o mercado, a 

Suécia desenvolveu .um indicador nacional da medida da 

satisfação do consumidor denominado Barômetro de Satisfaç~o 

do Consumidor. 

O Barômetro de Satisfação do Consumidor é um índice 

que mede ·o nível de satisfaç~o dos consumidores, baseado em 

informações anuais de aproximadamente 100 empresas líderes 

em 30 tipos diferentes de industrias. 

14 FORNELL, C. A National Customer Satisfaction Barometer 
The Swedish Experience. Journal of Marketlng. Vol. 5&, 
Jan, 1992. 
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Esse índice foi criado em 1989 e os resul~ados 

ob~idos até o momento indicam que : 

- Empresas que vendem produtos homogêneos a mercados 

homogêneos, ou empresas que vendem produ~os diferenciados a 

mercados heterogêneos, possuem geralmente elevados índices 

de satisfaç~o do consumidor; 

Consumidores fiéis n~o s~o necessariamen~e 

.consumidores satisfeitos, mas consumidores satisfeitos 

tendem a ser tornar consumidores fiéis. 

Tais informações porém, s~o 

generalizadas dada a ausência de uma 

1base de dados de apenas 3 anos) no 

difíceis de serém 

série longa de dados 

País e, da total 

ausência de índices iguais a esses em outros países para 

estudos comparativos. 

De qualquer fo~ma, as empresas devem aprender a 

produzir com qualidade e isso significa mais que um produto 

sem defeitos, significa sa~isfazer continuamen~e as 

exigências dos ~lien~es, exigências 

compra do produ~o ou serviço, 

organizaç~o da empresa. 

Para decidir o nível 

que hoje n~o acabam na 

mas envolvem ~oda a 

quali~a~ivo de um 

produto/serviço a s~r oferecido, a empresa deverá es~udá-lo, 

colocando-se no. lugar do consumidor/u~ilizador, para 

entender aquilo que Ó clien~e po~encial deseja. 

O processo de compra deve ser mais es~udado que a 

venda proprtamen~e dita porque através dele é possível se 

de~ec~ar. por exemplo, em q~e momen~o ocorre a ~omada de 
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decisão de compra. Fato que, frequentemente, ocorre muito 

antes da compra real e cujas consequências v~o além do 

momento da compra. 

A razão deste procedimento é simples, pode-se 

produzir um produto tecnicamente perfeito e de alta 

durabilidade porém, a sua qualidade vendável será igual a 

zero, ou quase isso, se n~o conseguir atrair o interesse e a 

atenção do consumidor. 

A qualidade para o cliente significa mais que as 

características técnicas de um produto/serviço. Ele coloca 

junto confiabilidade, seriedade do fornecedor, velocidade de 

entrega, precis~o no faturamento, cortesia no atendimento, 

informações recebidas completa e corretamente, reputação da 

casa vendedora, etc. 

Para a empresa n~o resta outra alternativa senão 

descobrir e individualizar estas características e, 

posteriormente, conseguir identificar e analisar os pontos 

vitais da organizaç~o e em que grau eles conseguem 

satisfazer as necessidades da clienteta. 

A empresa ne~essita, segundo Penalti <15), de um 

modelo padrão . para realizar a análise dessas 

car~cterísticas. Modelo esse que p~de ser subjetivo e 

experimental no início, como ·por exemplo aquilo que a 

concorrência está fazendo, para depois se concretizar em 

processos empresariais chaves, sobre os quais agir, para 

obter o nível de qualidade desejado. 

15 PENALTI, L. cento volti della qualità. Tempo 
Economico, Milano, Lug/Ago, 1988. 
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Ou seja, a empresa deve buscar um único significado 

para a qualidade, o qual deve estar diretamente associado ao 

grau de satisfação com o qual são atendidas as necessidades 

do seu consumidor. 

Nos últimos dez anos, empresas associadas e os 

técnicos do Strategic Planning lnstitute of ~ambridge <SPI), 

Massachusetts I EUA, desenvolveram um processo de construção 

de perfis de qualidade para determinadas unidades de 

negóci_os <1&>. Através da análise desses perfis a empresa 

pode julgar a qualidade relativa de seus produtos em 

comparação com os seus concorrentes, elaborar estratégias de 

crescimento relativo _da . qualidade e estimar os seus 

resultados. 

A construção desse perfil é feita através da 

elaboração de índices de qualidade envolvendo, em linhas 

gerais, as seguintes etapas 

1) Uma equipe multi funcional composta por 

administradores e assessores~ especializados e~ uma unidade 

de negócio, identificam os atributos do produto que afetam 

as decisões de compra do consumidor; 

2> Pesos são atribuídos pela equipe a cada atributo, 

cuja soma deve ser 100, representando a sua importãncia 

relativa na decisão de compra; 

3) A equipe avalia, em relação a cada um dos 

atributos identificados na etapa 1, a linha de produtos da 

1G BUZZELL, R.,GALE,B. PIKS- O Impacto das Estratégias de 
Mercado no Resultado das Empresas. São Paulo, Pioneira 
1991. 
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sua unidade de negócios e as linhas de produtos dos seus 

principais concorrentes. Depois, ponderando-os pelos pesos 

correspondentes constrói um escore geral de qualidade 

relativa. 

O desenvolvimento dessa medida de qualidade relativa 

faz parte de um programa maior desenvolvido por esse 

instituto, denominado programa PIMS Profit Impact of 

Market Strategy < Impacto das estratégias de mercado no 

lucro - IEML>. 

O programa PIMS foi projetado para explorar as muitas 

dimensões possíveis da estratégia e do ambiente de mercado 

que poderiam influenciar o desempenho da unidade de negócio, 

através da elaboração de uma base de dados. 

Para a construção da matriz PIMS, de cada unidade de 

negócio são compilados dados financeiros com base em 

registros contábeis, medidas ou estimativas do tamanho do 

mercado atendido por essa unidade, sua taxa de crescimento 

histórica e as vendas dos ·concorrentes. Esses e outros 

dados de ·competição são fornecidos pelos administradores da 

tinidade ou pelo executivo de marketing responsável. 

Segundo Groocock <17) , existem três restrições 

importante à metodologia PIMS : 

1) Os resultados sobre o nível de qualidade do 
,. 

negócio são obtidos através de informações fornecidas pelos 

seus próprios gerentes. Pode-se supor que tais informações 

17 GROOCOCK, J.M. The Chatn of Qualtty- Karket Dominance 
Through Product Superiority. New York, John Utley& Sons 
Inc. , 198ó. 
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tenham como base dados objetivos, funç~o de pesquisas de 

mercado. Frequentemente porém, as pessoas tendem a ser 

otimistas em relaç~o ao desempenho do seu próprio negócio; 

2> A metodologia utilizada para medir a qualidade n~o 

garante que as respostas fornecidas pelos respondentes sejam 

consistentes e, consequentemente, os resultados obtidos n~o 

fornecem uma definiç~o precisa da qualidade; 

3) Os resultados fornecidos mostram correlações entre 

os parãmetros, mas as relações de causa e efeito podem 

apenas ser inferidas. 

De qualquer forma, uma qualidade percebida superior 

pode ser obtida através do oferecimento de um prodtito mais 

próximo às necessidades dos consumidores do que o oferecido 

pelos concorrentes. 

Segundo Buzzell < 18>, a obtenç~o de qualidade 

percebida superior proporciona a unidade de negócios 3 

opções interessantes : 

l>·A cobrança de um preço mais alto que o do produto 

concorrente e o direcionamento dessa vantagem de preço para 

o 1 ucro 1 íqu'i do; 

2> A cobrança de um preço mais elevado com o 

investimento desse ~xcedente em P&D, e no lançamento de 

novos produtos, para a manuteç~o da percepç~o da qualidade e 

da participaç~o no mercado; 

3> O oferecimento de ~m produto de qualidade superior 

ao concorrente cobrando o mesmo preço deste, com ganhos de 

18 BUZZELL, R.,GALE,B. PIMS O Impacto das Estratégias de 
Mercado no Resultado das Empresas. 
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participação no mercado. 

O oferecimento de produtos com qualidade percebida 

superior pode proporcionar vários benefícios a uma unidade 

de negócio como : 

.lealdade mais forte por parte do consumidor, 

.maior frequência na realização de compras, 

.menor vulnerabilidade a guerra de preços por parte 

da concorrência, 

.preços relativos mais elevados sem 

significativa de mercado, 

.custos de mark~ting inferiores a longo prazo, 

.ganhos de participação no mercado. 

perda 

Toda essa mudança ambiental está afetando as regras 

organizationais das empresas e por consequência as funções 

de marketing. 

As empresas que entenderam isso inicialmente estão 

hoje em s1tuação de va~tagem frente a concorrência. 

·Atualmente a expansão e, em muitos casos, .a sobrevivência 

das empresas dependem da velocidade com a qual elas se 

adaptarem a nova realidade competitiva. 
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CAPITULO 3 - A EMPRESA E A GESTXO ESTRATÉGICA 

O ambiente externo à empresa está se tornando cada 

vez mais mutável e descontínuo. Portanto experiências 

passadas não conseguem mais fornecer todas as informações 

necessárias ao processo de decisão. Assim, novas regras e 

diretrizes de decisão passaram a orientar o atual processo 

de desenvolvimento de uma empresa e são chamadas de 

estratégias empresariais. 

A estratégia de empresa é um conceito amplamente 

difundido.na l.iteratura. Para Ansoff <19>, uma estratégia é 

um conjunto de regras decisionais utilizadas para orientar o 

comportamento de uma organização. Por exemplo: 

a) Modelos p~ra simular os: resultados atuais e 

futuros de uma empresa. Quando são qualitativos estes 

modelos são chamados de objetivos e, quando quantitativos, 

são chamados de metas. 

b) Regras para o desenvolvimento das relações entre a 

empresa e o ambiente externo. Quais produtos e tecnologia 

a empresa utilizará, onde e a quem os produtos serão 

vendidos e como a empresa obterá vantagens sobre os seus 

concorrentes. Este conjunto de regras é chamado de 

estratégia de negócios. 

c) Regras para estabelecer as relações e os processos 

internos da organização. São frequentemente chamados de 

19 ANSOFF, I . A Nova Estrat.ég i a Empresarial. São Paulo, 
Ed. Atlas, 1990. 
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es~ra~égia admini~~ra~tvas. 

d) Regras segundo as quais a empresa desenvolve as 

suas a~ividades diárias. S'ão chamadas pol í~icas 

operacionais. 

Já Min~zberg <20> define "a es~ra~égia como sendo 

a> Uma forma de pensar no fu~uro; 

b> In~egraç'ão no processo decisório; 

c> Um procedimen~o formalizado e ar~iculador de 

resul~ados; 

d> Uma prog~amaç'ão". 

Uma ou~ra definição, bas~an~e concre~a e pragmá~ica, 

é fornecida por Pascale <21), ao afirmar que : " a p~lavra 

es~ra~égia, no con~ex~o dos negócios, é u~ilizada para 

selecionar opor~unidades definidas em ~ermos de pedidos a 

serem a~endidos e produ~os a serem oferecidos. E, ao mesmo 

~empo, para ~ornar decisões sobre inves~imen~os de recursos 

com ·a finalidade de a~ingir obje~ivos tden~ificados". 

Pascale acrescen~a ainda que as e~presas deveriam ado~ar um 

cri~ério de focalizaç'ão, o qual chamaria a a~enç'ão para 

alguns fa~ores considerados chaves ao seu sucesso. Porém, 

ao ignorar os fatores considerados de menor import§ncia, tal 

critério poderia resul~ar em decisões incorre~as. 

20 MINTZBERG, Henry. III S~ra~egic Managemen~ Socie~y 
Conference. Ct~ado em: GAJ, Luis. Adminis~raç'ão 
Estratégica. S'ão Paulo, Ed. ~~ica, 1987, p.18. 

21 PASCALE, Richard. 111 Strategic Managemen~ Socie~y 

Conference. Citado em: Adm1n1s~ração 
Estratégica. 
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S~einer <22) ~en~a definir es~ra~égia sobre qua~ro 

pon~os de vis~a : 

1> Fu~uridade das decisões corren~es. Represen~a o 

impac~o das decisões a~uais sobre o fu~uro. Tra~a de 

desenhar qual seria o fu~uro desejado e os caminhos para 

~orná-lo realidade. 

2> Um processo que possui dois movimen~os : um de 

ro~ação e ou~ro de ~ranslação. O processo de ro~ação é 

represen~ado pela fixação de obje~ivos, definição da análise 

in~erna e ex~erna, e das al~erna~ivas en~re ameaças e 

opor~unidades e escolha das es~ra~égias. O processo de 

~ranslação é um processo con~!nuo de formulação es~ra~égica, 

uma vez que os negócios e o ambi.en~e es~ão em con~!nua 

mudança. 

: 3> Uma filosofia. É uma a~i~ude, um pon~o de vis~a. É 

o cessar das a~ividades ro~in~iras, pensando-se no fu~uro, 

numa forma de exercício in~elec~ual. 

4> Es~ru~ura. Dá-se. forma es~ru~ural aos planos 

par~iais, den~ro de um plano global denominado es~ra~égico, 

com uma única orien~ação. 

Já para Coda (23), a es~ra~égia da empresa refle~e o 

modelo de busca de sucesso empresarial que a organização 

ado~ou de fa~o ou que pre~ende ado~ar, onde o sucesso do 

negócio não é definido inicialmen~e. mais é par~e in~egran~e 

do modelo em cujo in~erior se encon~ram as definições. 

22 STEINER, George A. Strategic Plannig. New York, The Free 
Press, 1979. 

23-CODA, V. L'orientamento Strategico dell'lmpresa. Torino, 
1988. 
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A estratégia define a identidade, efetiva ou 

almejada, da empresa e evidencia que coisa a empresa faz ou 

quer fazer, porquê e como. Esta identidade vai definindo-se 

progressivamente em termos de idéias, convicções e/ou 

comportamentos, os quais refletem a orientaç~o estratégica 

de fundo <OEF> da empresa, ou em termos dos endereços 

estratégicos nos quais a mesma se concretiza. 

A orientação estratégica de fundo <OEF> pode s~r 

definida como a identidad~ básica {interior> da empresa, ou 

a parte escondida e não visível do seu projeto estratégico 

<o coração do negócio), que é a base de qualquer decis~o 

estratégica concreta e visível. 

Os endereços estratégicos por sua vez, se articulam 

em diversos 

correspondem a 

niveís hierarquicamente ordenados 

problemas da empresa como um todo~ 

que 

ou 

simples~ente, a uma certa área de negócio ou a atividades de 

~est~o típicas de um departamento ao inte~no de uma área de. 

negócio. 

A estratégia défine, também, a identidade da empresa 

nas ~elações com o ambiente externo, a escolha do ramo de 

atividade no qual operar, os objetivos a serem alcançados, a 

lógica competitiva a ser adotada e a forma de relacionamento 

com os interlocutores da sociedade. Está sempre em jogo a 

definição da identidade da empresa em relaç~o às informações 

da realidade ambiental. 

Na definição de tal identidade a estratégia se baseia 

em certos presupostos, implicítos ou explicítos, a respeito 
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da situação ambiental e do envolvimento da empresa na mesma. 

Da validade destes presupostos depende a consonância da 

empresa com o seu meio ambiente e a possibilidade do 

estabelecimento, com êxito, de um relacionamento harmonioso 

e proveitoso. 

Cada empresa que compete em um determinado setor 

possue uma postura estratégica ou uma estratégia, impltcíta 

ou explicíta, que pode ser desenvolvida mediante um 

processo de planejamento formal ou informal, através das 

atividades dos seus vários departamentos funcionais. 

Se bem que um processo informal possa dar origem a 

uma estratégia, frequentemente não apresenta bons resultados 

e, hoje, um processo de formulação estratégica explicíta 

obtém resultados muito mais significativos para a empresa. 

A adoção de um processo formal permite que a empresa 

responda com maior precisão a questões como : de que modo se 

comporta a concorrência nos setores onde a empresa atua ou 

pensa em atuar ? Quais serão os movimentos futuros çia 

concorrência e como,a empresa pode respondê-los de maneira 

eficaz ? Como se desenvolverá a longo prazo o setor onde a 

empresa atua ou pensa em atuar e como responderá a esta 

evolução? A resposta correta.a essas e outras questões 

manterá a empresa competitiva e rentável no setor onde 

atua. 

De acordo com Gluck <24), a gestão estratégica em uma 

empresa segue, normalmente, um desenvolviménto articulado em 

24 GLUCK, F.; Abravanel, R. La Gestione Strategica 
anni novanta. L'Impresa, Milano, no4, 1988, pp. 
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quatro fases. Entre estas, particularmente mais importante, 

é a fase final na qual se necessita do empenho de toda a 

organização para criar e manter uma nova realidade 

competitiva, ao invés de limitar-se a responder à 

concorrência ou a solicitações do mercado. 

As quatros fases consideradas são : 

a) A definição dos objetivos mais importantes, que 

pode ser baseada em um simples planejamento financeiro; 

b) O planejamento baseado em previsões, que possue 

uma maior orientaç~o para o futuro porém ainda está 

direcionado para o interior da empresa; 

c) A superação das previsões simples de volume de 

vendas e faturamento, buscando um maior direcionamento ao 

ambiente externo, aos c 1 i entes, à tecnologia e à 

concorrência; 

d> O desenvolvimento de uma verdadeira e própria 

capacidade de gestão estratégica, exigindo o empenho de toda 

organizaç~o para criar novas re.alidades competitivas e não 

apenas responder à concorrência. 

A gestão estratégi~a tornou-se um processo através do 

qual as. organizações cumprem simultaneamente duas operações 

de grande complexidade : 

1) A instituiç~o da capacidade de auto-renovaç~o e 

' 
adaptaç~o às -mudanças que surgem no seu ambiente 

competitivo; 
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2) o desenvolvimento da visão e da capacidade 

necessárias para tornar essas mudanças fatores favoráveis à 

obtenção e manutenção de vantagens competitivas. 

Assim, uma implantação real da gestão estratégica não 

pode prescindir de um processo anterior, ou simultâneo, de 

absorção por parte de toda a organização, que apresentará 

como resultado a capacidade de ação rápida e resoluta 

frente às mudanças competitivas apresentadas. 

Os anos 90 oferecerão uma realidade competitiva cada 

vez mais dominada pela interdependência entre economias 

nacionais e corporações internacionais, onde a globalização 

dos mercados continuará a ameaçar mercados, ietores e a base 

produtiva. 

As Comunidades Econõm-i c as e os mercados comuns se 

confirmarão e crescerão como áreas de atividade comum. Esses 

mercados buscam ser sempre mais eficientes e estabelecerão 

padrões de rendimento gerencial cada vez mais rigorosos, os 

quais poderão .tornar-se eficientes barreiras de entrada. 

Tais padrões delinearão um cenário competitivo de 

instabilidade sem precedentes, num ambiente no qual a 

capacidade de apreendimento e adaptação se tornará requisito 

imprescindível. 

A crescente quantidade das informações, e a sua 

rápida circulação, imprimem um ritmo confuso na evolução dos 

gostos e preferências dbs consumidores. Isso resulta em 

fronteiras entre os setores não claramente delineadas que, 

consequentemente, nâo fornecem mais uma indicação precisa 
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sobre a identidade dos clientes atuais e potenciais, e dos 

concorrentes. 

Segundo Coda <25), o problema de qualquer atividade 

de gest~o estratégica é entender qual é a atual miss~o da 

empresa, julgar a sua validade e individualizar, ao menos 

nas suas linhas básicas, as eventuais necessidades de 

renovaç~o da mesma. 

Normalmente, para analisar a validade das 

características de gest~o de uma empresa, referente a um 

setor de atividade, é necessário considerar conjuntamente 

duas dimensões críticas o sucesso competitivo e a 

rent~bilidade. Somente quando ambos fornecem valores 

elevados se pode dizer que a fórmula empresar i a 1 , 

relacionada ao setor de atividade analisado, é internamente 

coerertte e estável. 

Para desenvolver uma fórmula empresarial de sucesso, 

a organizaç~o deve antes escolher : 

a) Os mercados ou sistema competitivo para os quais 

oferece seus produtos ou no qual a empresa está inserida; 

b) Os produtos ou serviços ofertados, com todos os 

elementos que configuram a oferta ou o sistema de produto 

da empresa; 

c> A proposta de projeto de imagem que a empresa, 

mais ou menos explicitamente, mostra às forças econômicas e 

25 CODA, V. La valutazione della formula imprenditoriale. 
Gestione Strategica d'lmpresa- Letture e Casi. a 
cura di Vitorio Coda. 3o ed.,Edizioni Unicopli, Milano, 
1989. 
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sociais envolvidas, oferecendo determinadas perspectivas e 

requerendo determinadas contribuições ou consensos; 

d) O sistema dos detentores de interesse, com as suas 

expectativas no que diz respeito a empresa, e o seu poder de 

influir na vida da mesma; 

e) A estrutura (os recursos humanos e físicos) que 

permite à empresa apresentar-se ao mercado e aos detentores 

de interesse com uma certa oferta e proposta de atuação. 

Nas empresas de sucesso o sistema de produto e a 

estrutura produtiva são internamente coerentes. O sistema de 

produto se adapta bem às características da estrutura 

produtiva e às características do sisiema competitivo. A 

estrutura produtiva é bem dimensionada em relação à dimensão 

do mercado, ou nicho de mercado, controlado e possui um grau 

elevado de flexibilidade criando assim, um alto grau de 

consonãncia entre os ele~entos da fórmula competitiva; 

Esta consonãncia pode ser considerada a base do 

sucesso competitivo porque gera uma vantagem duradoura em 

relação aos concorrentes, em um ou mais fatores críticos de 

sucesso, que podem d~terminar o domínio sobre esse mercado. 

Por consequência, verifica~se também um sucesso na 

rentabilidade graças à economia originária da capacidade do 

sistema de produto de satisfazer simultãneamente 

necessidades dé mercado e vínculos estruturais. 

Assim, uma estr·atégi a de sucesso deve ser bastante 

flexível para poder desfrutar as mudanças do mercado 
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efetuando, decisivamente, as alterações necessárias de 

maneira a destacar-se da concorrência. 

Para Coda <26), o sistema das decisões estratégicas 

em uma empresa se articula sobre vários tipos de estratégias 

através dos quais a orientação estratégica de fundo <OEF> se 

desenvolve e concretiza. 

Os vários tipos de estratégias empresariais são : 

. Estratégia de Portfólio- tem o dever de definir as 

áreas estratégicas de negócios <AEN) nas quais permanecer, 

as novas nas quais pensa eventualmente entrar e aquelas que 

devem ser abandonadas, distribuindo oportunamente os 

recursos entre as mesmas; 

Estratégia Economico-Financeira guia para a 

manutenção da liquidez da empresa; 

Estratégia :Social busca um consenso duradouro 

entre as várias categorias de interlocutores sociais, que· 

fornecem os recursos e o apoio que a empresa precisa; 

Estratégia Organizacional- define.o ambiente, ou 

seja a estrutura organizacional da empresa, os mecanismos 

operacionais, o estilo de direção e as variáveis 

individuais, sociais, técnicas e institucionais nas quais as 

decisões estratégicas amadurecem e adquirem atuação; . -.. 

Estratégia Competitiva - é endereçada à obtenção e 

' à defesa/manutenção de uma vantagem concorrencial. Define os 

limites do mercado a ser dominado, a vantagem concorrencial 

sobre qual basear-se e os'pohtos bá~icos a segur& para 

26 CODA, V. L'Or1entamento Strateg1co dell'Impresa. 
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pene~rar nesse mercado, desenvolvê-lo e consolidá-lo, 

baseando-se em objetivos previamen~e estabelecidos; 

. Es~ra~égias funcionais ~ípicas de ges~~o - s~o o 

desenvolvimento lógico da estratégia compe~i~iva ado~ada 

para agir no setor de atuação da empresa ou nas AEN 

escolhidas e que se ~raduzem basicamen~e na estratégia de 

produção, na estra~égia de P&D e na es~ra~égia de marke~ing. 

Atualmente a qualidade tem se tornado o ponto central 

da es~ra~égia compe~i~iva de várias empresas, ou seja, a 

vantagem concorrêncial sobre a qual a mesma foi baseada. E, 

a~ravés de es~ratégias funcionais que de~erminam programas e 

mé~odos a serem seguidos, a busca pela qualidade vem se 

firmando como forma de a~uação da empresa para a 

atingimen~o dos seus objetivos compe~i~ivos. 

Tais es~ra~égias são definida em função das 

necessidades do mercado, do qual ob~ém as informações 

necessárias ao seu desenvolvimen~o, e es~ão for~emen~e 

ligadas às es~ratégias de marketing, P&D e produç~o. 

Para Gilber~ & Strebel <27), a es~ra~égia 

compe~itiva deve ser baseada em duas dimensões cen~rais : o 

valor percebido e o cus~o efe~ivo do processo. 

O valor percebido de um produ~o ou serviço é o fluxo 

de benefícios associados pelos clien~es à sua u~ilização e 

os cus~os do processo são os cus~os de projeto, de produção, 

de marke~ing e de dis~ribuição. 

O motivo mais óbvio pelo qual se concen~rar sobre 

27 GILBERT, X. STREBEL, P. S~ra~egie per sbagliare la 
concorrenza. L'Impresa, Milano, no 4,1988, pp.55-63. 
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valor percebido e custo efetivo de processo, como as duas 

dimensões centrais da estratégia competitiva, é que a 

diferença entre esses pontos representa a vantagem potencial 

marginal de lucro para a empresa em relaç~o a margem de 

lucro dos concorrentes. 

Estas duas dimensões competitivas s~o identificadas 

pela maioria das empresas que devem decidir, de acordo com 

Porter < 28 > , entre uma estratégia de diferenciaç~o e uma de 

1 i derança de custo. Porém, o sucesso n~o nasce da 

perseguiç~o a unicamente uma das duas estratégias e sim, da 

capa c i d·ade de alternar-se entre as duas, seguindo os 

diversos estados evolutivos do mercado. 

O processo evolutivo dos diversos setores industriais 

varia muito entre tecnologia e mercado. Porém, existem dois 

momentos particularmente importantes nesta evoluç~o que s~o 

a padronizaç~o do produto e o rejuvenescimento deste . 

. A padronizaç~o se verifica quando as características 

de um produto, uma vez única, tornam~se comumente aceitas e 

requeridas, e assinala a passagem para uma estratégia que 

busca um alto valor percebido do produ'to aliado a um baixo 

custo. 

O rejuvenescimento assinala a transiç~o na direç~o 

oposta, da ênfase de baixo custo e alto valor percebido, 

para a inovaç~o e a diferenciaç~o, oferecendo um produto 

28 PORTER, M. Estratégia Competitiva : técnicas para a 
análise da lndóstria e da Concorrência. Rio de Janeiro, 
Ed. Campus, 198G. 
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mais de acordo com as exigências dos diversos segmentos de 

consumidores finais. 

Em geral, a estratégia de evolução em um setor 

industrial, anterior à padronização, gira em torno das 

inovações e do melhoramento do produto, que se verifica no 

nascimento da industria e durante o desenvolvimento de novos 

clientes. 

Este período é, em geral, de acirrada competição com 

um pipocar de modelos concorrentes que buscam conquistar a 

supremacia tecnológica, nos primeiros estágios do ciclo de 

vida da indústria, e/ou, conquistar nichos diferenciados no 

mercado. 

Na presença de um produto que muda velozmente, 

qualquer tentativa de desenvolvér uma estratégia de custo 

·baixo será rapidamente superada pelo passo sucessivo de 

evolução do produto e, por isso, a competição se concentra 

sobre o aumento do valor do produto. 

A padronização assinala o início de uma grande fase 

de transição por dois motivos : 

a> Torna possível à empresa concentrar sua atenção 

sobre melhoraméntos do .processo produtivo, reduzindo os 

custos para poder ser flexível na determinação do preço; 

b> Torna o negócio seguro para ·os novos entrantes 

porque reduz as barreiras de entrada. 

Assim, para manter a própria vantagem competitiva, 

uma empresa que desenvolveu um produto padrã6 deve criar 

imediatamente uma reserva de produtividade, investindo no 
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melhoramento do processo produtivo e na reduç~o dos custos. 

A fase sucessiva na padronizaç~o é uma competição 

mais acirrada no preço, o que torna a capacidade de fazer 

investimentos na melhora do processo produtivo, agora de 

forma mais generalizada, essencial. 

Uma vez que o mercado se estabiliza, concorrentes e 

novo entrantes buscam a possibilidade de novas reduções de 

custo ou de rejuvenescimento do produto e as empresas 

líderes acomodadas podem se tornar vuneráveis a uma 

obsolêscencia impresvista do seu produto ou processo. 

Ainda segundo Gilbert e Strebel <29), uma empresa 

para provocar esta mudança, ao invés de reagir passivamente 

a ela, precisa ter uma estratégia de destaque. Tal 

estratêgia exige que ocorram mudanças no núcleo 

organ i zac i ona 1 interno da empresa, correspondentes a 

aquelas ocorridas no mercado externo. 

O objetivo desta estratégia em um ambiente em rápida 

evolução é o de posicionar a empresa em uma situação de 

destaque frente aos concorrentes, fazendo uso seja da 

padronização seja do rejuvenes~imento. 

O desenvolvimento. de uma estratégia de destaque 

requer três características ao gerenciamento : 

a) Compreensão completa da ·indústria com a 

antecipação das mudanças, 

b) Forte concentração inicial na construção de 

29 GILBERT, X. ; STREBEL, P. Strategie per Sbagliare la 
concorrenza. L'lmpresa, Milano, no 4, pp.55-G3, 1988. 
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van~agem compe~i~iva, seja sobre valor percebido <produ~o> 

ou sobre cus~o efe~ivo <processo), 

c) Reinves~im~n~o do lucro originário da van~agem 

compe~i~iva em 

es~ra~égica 

recursos necessários 

sobre a prevenç~o 

para cen~rar a enfãse 

dos movimen~os da 

concorrência. 

Uma es~ra~égia de des~aque n~o é uma es~ra~égia 

moderada.que con~ém um pouco de ~udo mas uma es~ra~égia que 

deve ser dominada pela obsess~o por um produ~o ou por um 

processo. 

O ~empo exa~o des~a mudança é de difícil de~erminaç~o 

e essa decisão implica em assumir riscos e, ~ambém, em um 

pouco de sor~e. Ou seja, é decis~o da empresa de~erminar 

quando um produ~o ~ornou-se um padr~o ou quando já es~á 

maduro. 

Es~a pode n~o ser Uma es~ra~égia fácil de a~uar 

pórque os requisi~os organizacionais para a 

valores no produ~o s~o frequen~emen~e opos~os 

necessários para a reduç~o dos cus~os. As 

sucesso conseguem realizá-la porque sabem que 

criaç~o de 

a aqueles 

empresas de 

a mudança 

es~ra~égica é a chave para o su~esso em se~ores em rápida 

evolução. 

Em suma, a es~ra~égia é um concei~o que alguns 

au~ores associam com o planejamen~o onde impor~an~e é o 

resul~ado ob~ido. Para ou~ros é alguma coisa mais ampla, uma 

vis~o do fu~uro que se deseja e dos mé~odos para consegui

lo. Uma ~erceira vis~o coloca a es~ra~égia em uma forma mais 
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pragmática, como um instrumento de gerenciamento das 

empresas. 

Para Gaj <30), todas as formas de se entender 

estratégia possuem um aspecto comum que é dado pelas 

implicações futuras de decisões atuais e que, apesar de ser 

uma postura consciente de adequação ambiental, não é 

sinônimo de sucesso. A estratégia pode ser considerada como 

um instrumento para evitar os problemas provocados pela 

obsolecência e inadequação ao contexto ambiental. 

Em todo caso, a adoção de qualquer conceito de 

estratégia por parte da empresa, e a consequente utilização 

desta estratégia, pressupõe um processo de trabalho de 

equipe onde todas as áreas da empresa estão envolvidas . As 

funções de marketing, produção e finanças são importantes 

e juntas elaboram e colocam em prática a estratégia. 

Ainda segundo Gaj, · o Marketing possue maior 

importância na administração estratégica porque estabelece a 

ligação entre- os critérios de avaliação dos consumidores e a 

política estratégica da empresa, sendo O· responsável pelo 

seu sucesso ou fracasso ·a médio e a longo prazo . 

Além disso, . o comportamento do consumidor deve ser 

analisado e entendido quando da elaboração das estratégias 

corporativas e de marketing, como · forma de obtenção de 

sucesso no desenvolvimento das atividades da empresa. 

De cordo com Ansoff <31> existem dois tipos 

correlatos de estratégia a serem usadas na caracterização da 

30 GAJ, L. Administração Estratégica. 
31 ANSOFF, Igor. A nova Estratégia Empresarial. 
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direção do desenvolvimento estratégico da empresa. São a 

estratégia de carteira e a estratégia competitiva. 

A estratégia de carteira é definida por esse autor 

como sendo uma versão moderna do conceito de qual é o nosso 

negócio. A empresa é encarada como uma coleção de áreas 

estratégicas de negócios <AENS> e a estratégia de carteiras 

especifica as combinações das diferentes AENS nas quais a 

empresa procurará alcançar seus objetivos. 

A _estratégia competitiva, diferentemente, determina o 

enfoque especial que a empresa utilizará para tentar ter 

sucesso em cada uma das áreas estratégicas de negócio. 

Segundo Porter <32), a estratégia competitiva é a 

busca de uma posição competitiva favorável em um setor 

industrial, a arena fundamental onde ocorre a concorrência, 

e visa estabelecer uma posição lucrativa e sustentável 

contra as forças que determinam a concorrência na industria. 

A essência da f~rmulação estratégica consiste em 

1 idar com a concorrência. A competição em um setor 

industrial está enraizada em sua economia subjacente e 

existem forças competitivas que vão muito além da relação 

entre empresa e seus concorrentes~ Clientes, fornecedores, 

conco~rentes potenciais e atuais, produtos substitutos são, 

todos, concorrentes que podem ser em maior ou menor grau 

ativos, dependendo do setor industrial. 

A força ou forças competitivas mais potentes 

32 PORTER, M. Estratégia Competitiva : técnicas para a 
análise da Indústria e da Concorrência. 
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determinam a rentabilidade de uma industria e são as mais 

importantes na formulação da estratégia. 

Para Porter (33), existem três estratégias 

competitivas genéricas liderança no custo, diferenciação e 

enfoque, cuja escolha se baseia em duas questões centrais. A 

primeira é a atratividade das industrias em termos da 

rentabilidade a longo prazo e os fatores que determinam esta 

atratividade. A segunda diz respeito aos determinantes da 

posição competitiva relativa da empresa dentro de sua 

industria, pois existem empresas muito mais rentáveis que 

outras independentemente da rentabilidade média do setor. 

A empresa, ao adotar uma das três estratégias 

genéricas acima, busca conseguir uma vantagem competitiva em 

relação à concorrência. 

A vantagem competitiva nasce do valor que uma empresa 

consegue criar para os seus consumidores e que ultrapassa o 

seu custo de produção. O valor pode ser entendido como 

aquilo que. os consumidores se dispõem a pagar, e um valor 

dito superior pode .ser obtido através de preços inferiores 

aos da ·concorrência por benefícios equivalentes ou', pela 

ofefta de benefícios especiais que compensem um preço mais 

alto. 

A estratégia de liderança no custo, assim como a de 

diferenciação, busca a vantagem competitiva em um universo 

de segmentos industriais ou de mercado mais amplo. Já a 

33 PORTER, M. Vantagem Competitiva 
um desempenho superior. 
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esLraLégia do enfoque visa a uma vanLagem de cusLo e/ou uma 

diferenciaç~o num segmento esLreiLo. 

Ainda segundo PorLer (34>, a noç~o que fundamenLa o 

c;onceito de estratégias genéricas é que a vantagem 

competitiva está no âmago de qualquer estratégia, e para 

obtê-la é preciso que a empresa faça uma escolha sobre o 

tipo de vanLagem compeLiLiva que busca obLer e como irá 

alcançá-la. 

ExisLem assim dois tipos básicos de vanLagem 

competitiva : liderança de custo e diferenciaç~o. Ao buscar 

liderança de custo, a empresa torna-se um produtor de baixo 

custo em pUa industria, e se ela conseguir alcançar e 

sustentar essa liderança no custo t6tal será um competidor 

acima da média do seu setor. 

Porém, ao adotar ~ liderança de c~sto, a empresa não 

pode esquecer as bases da diferenciação, pois se o seu 

produto não for considerado comparável ou aceitável pelos 

consumidores com os d~ concorrência, ela talvez tenha-que 

abaixar seus preços aLé um nível que pode Lornar nulos os 

benefícios de sua posição de custo favorável. 

OpLando pela diferenciaç~o a empresa buscará ser a 

úi1i c a em sua indústria em um ou mais dos atributos 

considerados amplamente valorizados pelo consumidor. 

Através da diferenciação a empresa deverá escolher em 

quais atributos do produto destacar-se para ser diferente 

dos seus concorrentes e tornar-se única no segmento de 

34 PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva 
sustentando um desempenho superior. 
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mercado escolhido para poder esperar um preço- prêmio por 

isso. 

Para criar um valor que justifique ao consumidor o 

pagamento de um preço-prêmio, ou a preferência por um preço 

equivalente, a empresa pode fazer uso de dois mecanismos : 

reduzir o custo do consumidor e/ou elevar o seu desempenho. 

O oferecimento de algum tipo de produto que provoque 

esse efeito poderá criar. uma vantagem competitiva pa~a a 

empresa sem que esta venda o seu produto por um preço mais 

barato. A elevaç~o do desempenho do comprador consiste em 

aumentar o nível de satisfaç~o deste ou atender melhor as 

suas necessidades, com uma melhor adequaç~o ao uso por parte 

do produto. 

Assim, de acordo com o exposto nesse capítulo, a 

gest~o estratégica tornou-se um processo através do qual as 

organizações realizam, ao mesmo tempo, duas funções de 

grande ~omplexidade que são 

. a instituiç~o da capacidade de auto-renovaç~o e 

adaptação às mudanças ambientais, 

o desenvolvimento da vis~6 e da capacidade 

necessária para transformar essas mudanças em fatores 

favoráveis à e manutenç~o de vantagens 

competitivas. 
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CAPíTULO 4 - A EST.RATt:GIA DA QUALIDADE 

Dentre os vários tipos de estratégias empresariais, 

expostas anteriormente, é a estratégia competitiva a 

responsável pela definição dos limite do mercado a ser 

dominado, da vantagem concorrencial sobre a qual basear~se, 

dos pontos básicos a seguir na busca dessa vantagem 

adicional e no modo de desenvolvê-la e consolidá-la. Tais 

etapas são desenvolvidas em função dos objetivos 

estabelecidos anteriormente, nas estratégias. de pÓrtfólio, 

econômico- financeira, social e organizacional. 

A estratégia competitiva determina o enfoque 

específico que a empresa utilizará para -tentar obter sucesso 

em cada uma das áreas estratégicás de negócio. 

A opção por uma estratégia competitiva correta é 

atualmente um dos pontos críticos para o sucesso da empresa. 

O seu desenvolvimento lógico é efetivado pelas estratégi~s 

funcionais típicas que são as de produção, de P&D, de 

marketing. 

A adoç'ão da qualidade como ponto central do 

desenvolvimento de uma estratégia competitiva para a empresa 

é, neste momento, considerada indispensável. Porém, antes de 

torná-la um fato operacional, é necessário que as empresas 

consigam entender e definir qual o real significado da 

palavra qualidade. 



Para Toledo <35), a definição da qualidade é algo 

complexo, pois são muitos os conceitos e variam de acordo 

com a posição do observador <produtor, consumidor, etc), 

com o setor da empresa < marketing, produção, finanças, etc) 

e também em função da época. 

No período da produção em massa de produtos 

padronizados, o aumento da qualidade implicava em um aumento 

da complexidade do processo de produção e consequente 

diminuição da produtividade. Hoje, a redução das perdas e 

dos desperdícios no processo de produção caracteriza uma 

preocupação com a chamada qualidade de conformação. 

Porém, o conceito de qualidade do ponto de.vista do 

consumidor, ou seja a qualidade percebida pelo consumidor, 

não é idêntico ao de qualidade de conformação. 

Segundo Gale e Buzzell <36), uma empresa que 

desconhece a importãn6ia da qualidade,entendida aqui como 

qualidade percebida pelo consumidor, esforça-se para 

competir com os japoneses em suas técnicas de gerência da 

produção, conseguindo baixas perdas no processo produtivo e 

redução no nível de defeitos. Po~ém, produtos com qualidade 

de conformação perfeita podem fracassar ao serem colocados 

no mercado. 

Para saber como e qual qualidade relativa é 

importante para a performance da empresa, é necessário que 

essa qualidade percebida pelo consumidor possa ser avaliada. 

35 TOLEDO, José C. Qualidade Industrial conceitos, 
sistemas e estratégias. São Paulo, Ed. Atlas, 1987. 

36 GALE, Bradley T. ; BUZZELL, Robert D. Market percetved 
Quality. Plannig Review, March/April, 1989. 



A qualidade pode significar a concordãncia com as 

especificações técnicas de um certo contrato/projeto, com as 

normas adotadas pelo governo, com o padrão do setor onde a 

empresa atua, ou simplesmente a adequação a uma necessidade 

mais subjetiva do consumidor como gosto e estilo. 

O exposto acima deixa claro a dificuldade de se 

definir qualidade. O uso de definições, ou enfoques, 

diferenciados dentro de uma mesma organização pode provocar 

uma série de problemas internos e externos no 

desenvolvimento de um programa de implantação ou· 

implementação da qualidade da empresa e de seus produtos. 

Para De Biase.(37l, enquanto a função do marketing é 

compreender o mercado e a da tecnologia obter custos 

competitivos e criar barreiras de entrada, a qualidade 

representa a identidade da empresa. Assim, os padrões de· 

qualidade de cada setor devem ser encarados como metas a 

serem superadas na .busca de uma vantagem perante a 

concorrência, e não como objetivos finais ~stanques. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento do gerenciamento 

da qualidade começou com Joseph Juran <38) com a primeira 

ediç'ão do seu 1 i vro Quality Control Handbook, onde 

qual idade foi_ definl.da como sendo adequação ao uso e que 

essa definição est~ fortemente relacionada com o consumidor, 

suas necessidades e desejos. 

37 DE BIASE, L. Qualità, la nuova frontiera. FORTUHE,Giugno 
1989. 

38 JURAN, Joseph. Quality Control Handbook. New York, Mcgraw 
Hill, 1974. 
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Para Juran, a qualidade podia ser entendida também 

como custos que poderiam, ou não, serem evitados e que e~tes 

custos eram a chave do problema porque poderiam ser 

reduzidos fazendo-se apenas alguns investimentos no 

melhoramento da qualidade. Ou seja, gastos com medidas 

preventivas eram plenamente justificados se permitissem 

reduzir os custos dos produtos defeituosos. 

O principal corolário dessa idéia é que as decisões 

sobre a introdução da filosofia da qualidade devem ser 

implementadas no in.fcio da cadeia produtiva porque assim o 

nível do custo da qualidade pode ser reduzido. 

Depois, Armand Feigenbaum desenvolveu a idéia do 

Total Quality Control <TQC> (39),segundo a qual a empresa 

não conseguirá realizar um produto com qualidade se o 

departamento de manufatura tentar realizá-lo sózinho. 

Na filosofia do TQC o marketing, a engenharia, o 

departamento d~ compras, a produção e todos os outros 

departamentos da empresa devem dividir a responsabilidade de 

todas as fases de produção, do design à manufatu~a, até o 

momento em que o produto chega as mãos dos consumidores a 

estes permanecem satisfeitos, incluindo o serviço de. pós-

venda. 

Feigenbaum, assim como Juran, deu mais atenção ao 

problema da redução dos custos e ao enfoque do controle do 

sistema q-uâlidàde. Na verdade, não considerou o rato 

39 FEIGENBAUM, Armand. Total Quality Control. New 
Macgraw Hill, 1961. 
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de que a qualidade pudesse se ~ornar o primeiro pon~o para 

uma gest~o estra~égica da empresa. 

Para Deming (40), o melhoramento da qualidade 

significa que o desperdício de hora de trabalho humano e de 

tempo de máquina se transformam em produç~o de um bom 

produto e de um melhor serviço. Disso resulta uma reaç~o em 

cadeia custos inferiores, melhor posicionamento 

competitivo, pessoal mais satisfeito no posto de trabalho e 

ocupaç~o crescen~e para ~odos porque, um consumidor mais 

satisfeito significa mais mercado para a empresa e mais 

lugares de trabalho para os trabalhadores. 

Assim, as necessidades do consumidor s~o informações 

importantes e essa é a raz~o pela qual se estuda as 

preferências do consumidor, para adaptar ·O produto ao 

consumidor e n~o o consumidor ao produto. 

É neste ponto que se encontra a maior dificuldade 

para a definiç~o da qualidade que consiste na traduç~o das 

necessidades futuras do consumidor em características 

mensuráveis. Tal definiç~o é necessária para que o produto 

possa ser projetado e fabricado de maneira adequada e a um 

preço que o consumidor esteja disposto a pagar. 

A qualidade de um produto ou serviço pode ser medida 

mediante. a interação de três componentes : 

a) O próprio produto; 

b) O utilizador e a maneira como ele usa, instala, 

40 DEMING, U.E. L'impresa di 
Petrini Editore, 1989. 
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cuida do produ~o e as suas expec~a~ivas decorren~es da 

pub 1 i cidade ; 

c) As ins~ruções para o uso, ~reinamenLo do clien~e e 

da assis~ência ~écnica, o serviço de reparaç~o e a 

disponibilidade de peças de reposiç~o. 

Para conseguir ganhos de qualidade os dirigen~es 

precisam aprender um novo modo de pensar pois um produ~o 

ih~roduzido hoje no mercado deve, além de a~rair o 

consumidor e aumen~ar o fa~uramen~o da empresa, resis~ir as 

variações ambien~ais. Porém, as necessidades dos clien~es 

s~o fa~ores que variam em funç~o do ambien~e a que 

per~encem. 

Nes~e con~exto, a pesquisa de mercado alcança uma 

nova impor~ância, assim como a análise mais apurada dos 

produ~os dos concorren~es. 

Os consumidores insatisfei~os também possuem un 

novo papel .porque s~o. hoje, uma importante fon~e de 

informações sobre o desempenho dos produtos. Uma coisa porém 

é· certa, a.lta qualidade significa consumidor sa~isfei~o e 

n~o apenas pro~egido de irri~ações. 

A qualidade é lucro, diz Crosby <41), e ~odo 

investimento realizado para evitar erros se ~ransforma em 

1 ucro para a empre.sa. 

A sua ~eoria sobre qualidade ~em como origem o que 

ele chama das quatro verdades absolu~as, que s~o: 

1) A qualidade é conformidade com as especificações, 

41 CROSBY, Philip B. Qualidade é Investimento. Rio de 
Janeiro, José ·Olympio Ed., 1984. 
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o que significa atribuir a máxima importãncia às 

especificações técnicas do produto. Durante a fase 

produtiva, tais especificações devem ser respeitadas 

completamente e a produção deve ser interrompida quando 

essa condição não puder ser atendida. 

2) A prevenção assegura qualidade, ou seja, é 

absurdo controlar posteriormente o resultado do próprio 

trabalho. Substituir a parte .defeituosa, equivale a realizar 

duas vezes o mesmo trabalho e a sustentar custos duplos. 

3) O padrão de defeitos deve ser defeito zero, não é 

possível consentir na existência de defeitos antes mesmo de 

produzir, não é admissível tolerar desperdícios. 

4) O critério de medida da qualidade é o custo da não 

conformidade e é representado pelo que se gasta em não 

realizar bem o trabalho da primeira vez. 

Para Garvin (42), é possível identificar cinco 

enfoques diferentes para a qualidade de um produto, os quais 

abrangem os di versos conceitos de qual idade e·x i stentes: 

a) O enfoque transcedental, da filosofia : é sinônimo 

de excelência congênita, absoluta, universal e que não pode 

ser definida com precisão, sendo apenas reconhecida com a 

experiência. Ou seja, um produto possui ou não qualidade. 

b) O enfoque baseado no produto : é uma variável 

precisa e mensurável, e as suas diferenças se refletem na 

qualidade de alguns ingredientes ou atributos que o produto 

possue e não sobre outros. 

42 GARVIN, D. Managing Quality The Strategic and 
Competitiva Edge, New York, Free Press INc., 1988. 
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c) O enfoque baseado no usuário considera que 

clientes diversos possuem necessidades e desejos diversos, 

subjetivos, e que os produtos que mais se avizinharem das 

suas preferências serão aqueles 

considerarão como de qualidade mais 

uma propriedade subjetiva, 

consumidor. 

associada 

que os consumidores 

elevada. A qualidade é 

às preferências do 

d) O enfoque baseado na produção a qualidade 

significa conformidade com as especificações técnicas e 

qualidade superior consiste em realizar essas especificações 

corretamente na primeira vez. t a chamada qualidade de 

conformação e está diretamente relacionada ao processo de 

fabricação. 

e) O enfoque baseado no valor : é definida em termos 

de custo e preço. Um produto de qualidade oferece um certo 

nível de prestação de serviço a um preço razoável ou a 

conformação a um custo aceitável. 

Na verdade, o valor pode ser entendido como a.relação 

entre qualidade· e preço. Com a compra de um produto de 

qualidade superior vendido a um preço mais baixo, o 

consumidor obtém maior valor e, em uma situação contrária, 

menor valor. 

Porém, é o cliente que determina o que é boa ou má 

qualidade, preço alto ou baixo em um produto, e portanto é o 

valor percebido pelo consumidor que influencia o seu 

comportamento de compra Numa situação competitiva o 
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compor~amen~o de compra do clien~e é crucial pois é a sua 

decisão de compra que de~ermina quem vence ou perde no 

mercado. 

Um ou~ro problema para a in~rodução da filosofia da 

qualidade na empresa é a diferença exis~en~e en~re o produ~o 

desejado pelo consumidor e aquele oferecido pela empresa. 

Es~e desequilíbrio ocorre €nquan~o o produ~o se desloca ao 

longo do seu processo produ~ivo. 

As caracterís~icas que de~erminam 

produ~o devem primeiro ser iden~ificadas 

a qualidade de um 

a~ravés de uma 

pesquisa de mercado, depois ~raduzidas em a~ributos 

iden~ificáveis do produto e en~ão, o processo de produção 

deve ser projetado para assegurar que o produ~o final obtido 

possua as especificações desejadas. 

Desta forma, a empresa deve es~ar atenta a cada uma 

destas fases para conseguir oferecer um produ~o tom a 

qualidade desejada pelos clien~es, de~ec~ada pela pesquisa 

de mercado e, sendo possível, com a qualidade la~en~e que é 

aquela que os clientes não têm ainda consciência de desejar. 

Existe ainda a diferença entre a qualidade que a 

empresa deseja oferecer 

efetivamente produz como 

ou realizar e 

produto final 

concre~amente, aos seus clientes externos. 

aquela que 

e oferece, 

Para transformar a qualidade em um fator de sucesso 

empresarial, 

diferenças, ou 

a empresa 

pelo menos 

deve conseguir 

reduzi-las ao 

torná-las inferior às da concorrência. 
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Porém, segundo Croocock {43>, o gap exisLenLe entre 

os produLos oferecidos pelas empresas e as necessidades dos 

consumidores é normalmente muiLo grande, o que torna 

impraticável pretender superá-lo em apenas uma etapa. Ele 

considera que essa barreira pode ser ultrapassada fazendo-se 

uso da chamada Cadeia da Conformação (figura 1>. 

A idéia central da Cadeia de Conformação é que as 

funções de marketing, design, compras e manufatura são 

el.os pequenos o suficiente para serem objetos de projetos 

específicos, os quais terão como objetivo comum o aumento da 

qualidade na empresa e·no produto. Consideramos também, que 

vendas e serviços pós-vendas são pontos fundamentais e que 

portanto devem fazer parte desta cadeia. 

O conceito de cadeia de conformação conduz a três 

conclusões importantes: 

A primeira conclusão é que a cadeia está dividida 

em duas partes sendo que a parte inicial~ das necessidades 

do consumidor até as especificações requeridas pelo produto, 

é baseada em julgamentos e trade-offs que, se forem 

imprecisos e/ou incertos, podem limitar o grau de 

conformação ne~essário. Por outro lado, na segunda parte é 

possível medir o grau de conformação entre o produto 

existente e o produto desejado sem muitas dificuldades. 

43 GROOCOCK, J.M. The Chaln of Qual1ty- Karket Dom1nance 
through Product Superiority. 
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Necessidades do consumidor 

\ 
Processos de Marketing 

I 

Agrupamento de necessidades similares 

I 
Processos de Marketing 

\ 

Tradução dessas necessidades em características 
relevantes do produto 

\ 
Design I Desenvolvimento 

I 

Detalhamento técnico dessas características 

I 
Design I Desenvolvimento 

\ 

Design do produto 

\ 
Processos de comprá 

I 

Aquisição dos materiáis e componentes necessários 

I 
Processos de Manufatura 

\ 

Produto final com as características requisitadas 

\ 
Serviço de vendas I Pós-vendas 

I 

Consumidor final satisf~ito 

Figura 1- A Cadeia da Conformação, adaptda <44>. 

44 GROOCOCK, J.M. The Chain of Quality- Market Dominance 
through Product Superiority. pg31. 
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.A segunda conclus~o é que como a cadeia da 

conformaç~o é construi da através do marketing, 

design/desenvolvimento, compras, processos de manufatura e 

venda/pós-venda, os departamentos responsáveis pela 

performance destes processos determinam a qualidade do 

produto final . 

. A terceira conclus~o é que embora o processo de 

aquisiç~o de qualidade ocorra em cadeia, é errado considerar 

que esse processo tenha uma única direç~o do marketing para 

a manufatura. O processo deve ser otimizado at~avés de 

feed-back, onde as informações obtidas no serviços de venda 

e pós-venda alimentar~o o ponto inicial da cadeia. 

Para tentar suprir as diferenças entre o produto 

desejado pelo consumidor e o produto oferecido pela empresa, 

foi desenvolvida uma novà metodologia chamada QFD <Quality 

Function Deployment ou Desdobramento da Função Qualidade). 

Essa nova metodologia vem sendo utilizada por algumas 

empresas no Japão e mais recentemente nos EUA, sendo que no 

Brasil não se tem conhecimento da utilização efetiva da 

mesma. 

Sua maior utilidade, de acordo com Sullivan <45), é 

permitir a operacionalização e incorporação do processo de 

garantia da qualidade ao longo do ciclo de desenvolvimento 

do produto. 

45 SULLIVAN, L.P. Qualtty Functton Deployment, 
Progress, June, 198G. 
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Os seus objetivos são : identificar no mercado o que 

o consumidor realmente entende por qualidade do produto, 

estabelecer objetivos, metas e par§metros para o projeto do 

produto e fornecer subsídios ao controle do processo e ao 

controle de qualidade nas etapas de fabricação, garantindo 

assim o alcance da qualidade definida pelo consumidor. No 

caso de produtos existentes, as informações obtidas junto 

aos serviços de venda e pós-venda são fundamentais para a o 

desenvolvimento do processo de melhoria da qualidade. 

Pa~a tanto o QFD se divide em 5 etapas que v~o do 

consumidor até as operações de fabricaç~o. S~o elas: 

1. Pesquisa de-mercado em qualidade, 

2. Planejamento do produto, 

3. Desdobramento do produto em componentes críticos, 

4. Planejamento do processo, 

5. Planejamento da fabricaç~o. 

Ainda como parte integrante do QFD, uma equipe 

interfuncional deverá ser formada para coordenar o 

desenvolvimento dessas 5 etapas e realizar a adequação e 

adaptações necessárias. Esta equipe deverá ser composta por 

pessoas dos diferentes departamentos da empresa e deve 

contar com o total apoio da alta administraç~o, para 

asseg~rar o perfeito andamento de suas atividades. 

Assim, para discutir a qualidade como centro da sua 

estratégia competitiva, primeiro os dirigentes devem 

desenvolver um vocabulário claro, ou seja, a palavra 

qualidade deve ser dividida em partes que possam ser 
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con~roladas/adminis~radas e, somen~e depois que os pon~os 

es~ra~égicos chaves forem definidos, a empresa pode decidir 

em quais deseja compe~ir. 

São oi~o, de acordo com Garvin <4ó), as dimensões que. 

podem ser u~ilizadas como um sis~ema de referência 

concei~ual para se pensar nos elemen~os de base da qualidade 

do produ~o 

1) Desempenho <performance> - es~a dimensão associa à 

qualidade as carac~erís~icas operacionais primárias de um 

produ~o. Combina elemen~os do enfoque baseado no produ~o com 

aqueles baseado no usuário. 

2> A~ribu~os <Fea~ures) - associa à qualidade as 

carac~erís~icas secundárias, adicionais do produ~o. A 

dis~inção en~re as carac~erís~icas primárias e secundárias 

é, fundamen~almen~e, um:problema de cen~ralidade ou grau de 

impor~ãncia para o u~ilizador .. 

3> Confiabilidade a qualidade do produ~o é 

associada a probabilidade de ocorrerem falhas num 

de~erminado espaço de ~empo <enfoque sobre a produção>. Pode 

ser mais relevan~e para os produ~os duráveis que.para os não 

duráveis e serviços. Os japoneses ganharam van~agens 

compe~i~ivas fazendo uso des~a dimensão da qualidade. 

4) Conformidade - mede o grau de correspondência do 

proje~o e das carac~erís~icas operacionais de um produ~o com 

os padrões pré-estabelecidos e é uma medida mais obje~iva 

<enfoque sobre a produçWo>. 

4& GARVIN, D. Compe~ing on eigh~ dimensions of quali~Y
Harvard Business Review, no ó, Nov/Dec, 1987,p.101-109. 
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5) Durabilidade a qualidade do 

associada à sua vida út.i 1 efet.iva, ou seja, 

produt.o 

at.é a 

est.á 

sua 

subst.it.uição ser considerada vant.ajosa. Possue uma dimensão 

t.écnica <quant.idade de uso), e uma econômica <qualidade de 

uso). 

6) Assist.ência t-écnica - est.á associada aos serviços 

oferecidos ao consumidor na fase de consumo do produt.o, na 

resolução de problemas e defeit.os, na maneira como esse 

at.endiment.o é feit.o, além da rapidez, cort.esia e compet.ência 

dos consert-os. 

7) Est.ét.ica -associa à qualidade caract.eríst.icas 

est.ét.icas como: aspect.o, gost.o, t.at.o, som e odor, que são 

e reflexo de clarament-e objet.o de julgament.o pessoal 

preferências individuais < relacionadas ao enfoque baseado 

no usuário). 

8) Qual idade percebida é subjet.iva porque o 

consumidor não possue informações complet.as sobre os 

at.ribut.os de um produt.o e est.es são, frequent.ement.e, 

avaliado~ at.ravés da imagem da publicidade, da tradição e da 

força da marta, . de de'sempenho passado, mais do que pelas 

suas caract.eríst.icas t.écnicas <enfoque baseado no usuário). 

Est.as oito dimensões possibilitam um bom ent.endiment.o 

do conceit-o de qualidade e podem· explicar, por exemplo, 

porque dois produt.os diferent.es podem ser considerados, 

ambos, de aJta qualidade~ 

Assim, not.a-se que exist.e uma certa independência 

entre as dimensões da qualidade e que um produt.o, para ser 
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considerado de qualidade superior, não precisa, 

necessariamente, ser o melhor em todas as dimensões da 

qual idade. 

Portanto, o que interessa é identificar quais das 

dimensões acima têm maior influência na satisfação das 

necessidades do consumidor e nas metas estratégicas 

definidas pela empresa. 

Um empresa não precisa competir, ao mesmo tempo, nas 

oito dimensões da qualidade. Isso é muito dif!cil de 

realizar e pode aumentar muito os custos, além da existência 

de limitações tecnológicas para efetuá-la. 

Uma empresa deve decidir em 

qualidade deseja competir, baseando 

análise das oportunidades do mercado 

quais dimensões 

essa decisão em 

e na filosofia 

de 

uma 

da 

empresa, porque são poucos os produtos que possuem as oito 

dimensões, como por exemplo : a caneta Mont Blanc, o relógio 

Rolex ou o carro Rolls-Royce, e também esses produtos 

precisam de consumidore-s que aceitem pagar o seu preço. 

Os dirigentes devem parar de pensar na qualidade como 

uma ação limitada à obtenção do' ~ontrole dos processos 

produtivos. Devem começar a entender qualidade como uma 

maneira de atender às preferências e necessidades dos 

consumidores. 

A introdução de uma estratégia de qualidade em uma 

empresa pode ser impl~ntada através 

Crosby de Qualidade <47>, que possui 

do chamado 

14 etapas 

47 CROSBY, P.B.; Qualidade é investimento. 
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seguidas : 

E~apa 1 - O comprome~imen~o da Gerência 

Possui como obje~ivo o reconhecimen~o, por par~e dos 

geren~es, da impor~ãncia do ~otal comprome~imen~o des~es 

como pon~o fundamental para o sucesso do programa. 

E~apa 2- A equipe de Melhoria da Qualidade 

Possui como obje~ivo a criaç~o de uma equipe, com 

represen~antes de cada departamen~o da empresa, que deverá 

supervisionar e coordenar a implan~aç~o do proje~o. 

E~apa 3- Cálculo de Qualidade 

Obje~iva medir o grau de qualidade dos vários 

departamentos e os sis~emas de apoio como forma de incentivo 

à busca dos resul~ados pré-fixados. 

Etapa 4- Avaliaç~o do Custo da Qualidade 

A avaliaç~o do cus~o da qualidade permite a empresa 

quan~ificar os gastos e a inconveniência da produç~o de 

produtos defei~uosos. 

Etapa 5 - Conscien~izaç~o 

A~ravés·de programas de comunicaç~o interna, toda a 

empresa deve adquirir consciência da importância de um 

programa de qualidade. 

Etapa G ~ Aç~o Corre~iva 

Obje~iva tornar ro~ineiro o processo de identificaç~o 

de problemas e das ações corretivas necessárias. 

E~apa 7 - Criaç~o de um Comitê Especial para o 

Programa de Defeitos Zero. 

O objetivo fundamental desta e~apa é o de comunicar 
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que defeitos zero não é uma meta a ser atingida e sim a 

idéia de que todos devem realizar corretamente as suas 

tarefas, desde o seu início. 

Etapa 8 - Treinamento de Supervisores 

Toda a gerência deve compreender completamente o 

programa que está sendo desenvolvido e a sua importância, 

afim de que possa transmiti-lo cor~etamente aos seus 

subordinados. 

Etapa 9 - Dia Zero Defeitos<ZD> 

Deve ser determinado um dia no qual toda a empresa 

se reunirá 

qualidade. 

para confirmar o novo compromisso com a 

Etapa 10 - Estabelecimento de Meta 

Determinar as funções específicas que cada grupo 

deverá desempenhar. 

Etapa 11 - Remoção das causas dos erros 

Sistematizar a identificação exata dos problemas que 

impedem o objetivo de zero defeitos e a sua eliminação. 

Etapa 12 - Reconhecimento 

Descobrir maneiras .de enfatizar o reconhecimento do 

desempenho de cada um ao sucesso. 

Etapa 13- Conselhos da Qualidade 

Criar um Conselho da Qualidade composto pelos 

responsáveis da qualidade e pelos dirigentes da empresa, 

através do qual as informações sobre a situação atual do 

programa e ações de melhoramento devérão ser discutidas. 

Etapa 14 - Recomeçar do Princípio 
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Após ,em média, 2 anos de implan~aç~o, mudanças 

in~ernas e ex~ernas ~ransformar~o o ambiente da empresa, e 

~odo o esforço educacional fei~o no início pode ~er sofrido 

algum desgas~e, devendo por~an~o ser refei~o como forma de 

enraizar a qualidade na organizaç~o. 

Assim, a qualidade n~o é um simples problema a 

resolver mas uma opor~unidade compe~i~iva a ser aprovei~ada 

e como ~al, deve ~ornar-se uma cul~ura na vida da empresa e 

uma orien~aç~o priori~ária da sua ges~~o. 

A es~ra~égia da qualidade é considerada hoje um 

desafio para os dirigen~es empresariais e, segundo Galgano 

<48), tem a sua origem em qua~ro pon~os 

1> A mudança da men~alidade- Para a es~ra~égía da 

qualidade se ~ornar um fa~o operacional é necessário 

primeiro realizar uma mudança na men~alidade de ~odas as 

pessoas da empresa e, consequen~emen~e, da. cultura 

empresar i a 1 ; 

2) 1 nves-~ i mento em uma área intangível o 

inves~imen~o em treinamen~o envolve toda .a empresa, do 

dirigente máximo ao dlti~o nível hierárquico. Como os 

resultados sâo obtidos a longo prazb e os investimentos em 

treinamento de pessoal s~o considerados intangíveis, essa 

decis~o se encontra entre as de difícil aceitaç~o; 

3) Um novo papel da direção da empresa - a direç~o 

deve assumir a liderança da qualidade na empresa e isso deve 

48 GALGANO, A. La Quali~à, una sfida per la direzione 
aziendale. RIVISTA DI MECANICA, Milano, no 924, Feb., 
1989. 
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ser claramente percebido por todos; 

4) A qualidade como problema nacional -·os dirigentes 

de empresa devem criar um movimento de qualidade a nível 

nacional pois, a obtenç~o da mesma é consequência de uma 

reaç~o em cadeia onde todos os elos devem estar em 

concordância. 

A mudança da mentalidade empresarial pode ser 

considerada um ponto crítico para a empresa e s~o cinco os 

aspectos que podem ser considerados mais importantes nesta 

mudança : 

a) A qualidade n~o pode mais ser entendida como um 

custo mas como a chave para a melhora da produtividade e 

reduç~o dos custos; 

b) Frequentemente os defeitos s~o aceitos como parte 

do processo produtivo, isto é, um certo nível de defeito é 

aceitável. A nova mentalidade requer que 6 único nível de 

defeito.a ser aceito seja o nível zero; 

c) Tornar real o· objetivo de que .cada pessoa na 

empresa deve cuidar da satisfaç~o do seu próprio cliente. 

Ou seja, deve ser. considerada a existência dos clientes 

.internos a serem satisfeitos, ou seja, o~ outros 

departamentos. Se todos trabalham tendo em mente o mesmo 

objetivo, a potência global da empresa em servir 

adequadamente aos seus clientes verdadeiros, o consumidor 

final, aumenta grandemente; 

d) Apenas com a análise criteriosa dos dados atuais 

do problema e, n~o somente com base na experiência passada, 



é possível resolver eficazmente os problemas: 

e) Cada pessoa, dos dirigentes aos operários e 

funcionários administrativos, deve concentrar-se em , cada 

aspecto considerado realmente importante, do próprio 

trabalho, e ignorar as tantas coisas não importantes. 

Neste ponto, pode-se dizer que a qualidade no 

interior de um sistema empresarial se baseia em alguns 

conceitos chaves que são 

A qualidade é um fator estratégico para o mercado e 

portanto para a empresa: 

A qualidade deve ser medida/definida do ponto de 

vista do cliente: 

A qualidade não é um custo a mais, é um fator 

importante de produtividade: 

. A qualidade não é mais 

<inspeção> e sim para o futuro. 

orientada para o passado 

É sobretudo prevenção, 

planejamento e estratégia, não somente correção é medida 

final; 

A qualidade não é somente aquela do produto, mas 

também a do processo técnico/administrativo que o produz. 

Necessita portanto de uma relação sempre melhor entre 

cliente-fornecedor e entre os diferentes departamentos no 

Jnterior da empresa; 

A qualidade requer também qualidade das pessoas que 

presidem o processo, requerendo treinamento e envolvimento 

dos recursos humanos, de todos os níveis hierárquicos, para 

a aplicações das técnicas e instrumentos necessários. 
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Ou seja, a qualidade hoje n~o é mais uma ~arefa de 

especialis~as e sim um dever de ~oda a empresa, que deve ~er 

o seu pon~o de par~ida nos al~os execu~ivos da organizaç~o. 
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CAPíTULO 5 - METODOLOGIA 

A me~odologia a ser u~ilizada em uma pesquisa é 

funç~o do problema, obje~o do es~udo, da sua na~ureza e 

abrangência ~emporal e espacial. Assim sendo, n~o exis~e uma 

me~odologia pré-es~abelecida e sim cri~érios gerais que 

possuem o in~ui~o de orien~ar e facili~ar o processo de 

pesquisa. 

De acordo com Cervo e Bervian <49), exis~em ~rês 

impor~an~es ~ipos de pesquisa 

1) Pesquisa bibliográfica busca explicar um 

problema a~ravés ·de referências ~eóricas publicadas em 

documen~os, conhecendo e analisando as con~ribuições 

cul~urais ou cien~fficas já exis~en~es sobre o assun~o em 

ques~~o. Sendo de na~ur~za ~o~almen~e teórica~ é par~e da 

pesquisa descri~iva ou experimen~al, onde busca informações 

e conhecimen~os prévios acerca .do assun~o em análise ou 

acerca de uma hipó~ese que se pre~ende experimen~ar. 

2) Pesquisa Descri~iva : busca observar, regis~rar, 

analisar e correlacionar fenômenos ou fa~os, sem con~udo, 

interferir no ambiente analisado. ~utilizada principalmente 

nas Ciências Humanas e Sociais, abordando dados e problemas 

possíveis de serem es~udados e n~o regis~rados em 

49 CERVO, Amado : BERVIAN,Pedrp A. Metodologia Científica : 
para uso dos Estudantes Universitários. 3a. ed, S~o 
Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1983. 
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documen~os. Podem ser realizadas de formas diversas, en~re 

as quais 

. Es~udos Explora~órios - recomendável quando exis~e 

pouco conhecimen~o sobre o assun~o a ser es~udado . 

. Es~udos Descri~ivos análise e descrição das 

carac~erís~icas, propriedades ou relações exis~en~es na 

comunidade, num grupo específico ou na realidade pesquisada . 

. Es~udo de Caso -analisa os vários aspec~os de um 

indivíduo específico, família, grupo ou comunidade . 

. Pesquisa de Opinião - obje~iva fornecer elemen~os à 

~omada de decisão, ~ais como a~i~udes, pon~os de vis~a e 

preferências,. que as pessoas possuem sobre de~erminado 

problema. 

3) Pesquisa Experimen~al -

variá:veis relacionadas com o 

manipula dire~amen~e as 

obje~o de es~udo, para 

de~erminar a maneira e as causas do fenômeno es~udado. 

A. presen~e 

descritiva, onde 

dissertação é uma pesquisa do ~ipo 

se desej-a consolidar conceitos e 

sistema~izar idéias sobre a qualidade como cen~ro de uma 

estra~égia competitiva através da qual a~ empresas buscam a 

stia diferenciação, e a dos seus produ~os, como forma de 

ob~er e man~er uma posição de vantagem compe~itiva frente a 

concorrência. Essa discussão é ilustrada a~ravés de um 

estudo de caso na empresa CIBA-GEIGY IT~LIA. 

De ~cordo com as normas propostas na publicação 

Orientação para a Elaboração de Dissertação, elaborada pela 

coordenadoria do CMA/EAESP/FGV em 05/04/74, o presente 
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~rabalho se enquadra na ca~egoria de Disser~ação de Análise 

Teórica - Empírica. 

A primeira e~apa do ~rabalho, que resul~ou nos 

capí~ulos 1 1 21 3 e 4, foi desenvolvida a~ravés de uma 

pesquisa bibliográfica, a par~ir das referências ~eóricas 

publicadas em livros, periódicos e obras congêneres, onde se 

buscou conhecer e analisar as principais con~ribuições 

exis~en~es sobre o ~ema escolhido. 

A primeira par~e ~eve o seu início na elaboração da 

propos~a de dissertação e foi desenvolvida duran~e a minha 

participéção no programa PIM <Program in In~erna~ional 

Managemen~) en~re a EAESP/FGV e a Universidade Luigi Bocconi 

em Milão I I~ália, onde ~ambém foi desenvolvido o es~udo de 

caso. 

es~udo 

A par~ir 

prá~ico 

do 

na 

embasamen~o ~eórico, realizou-se um 

empresa CIBA-GEIGY I~ália, que foi 

escolhida .por ·conveniência en~re empresas i~alianas que 

publicamen~e ado~am a filosofia da qualidade como expos~o no 

~ex~o. O se~or de produ~os ~êx~eis foi o escolhido para as 

informações específicas sobre produ~os por apresen~ar 

exemplos julgad6s in~eressantes ao escopo do ~rabalho. 

A finalidade des~e es~udo foi a ilustração da 

operacionalização dessa estratégia pela empresa, a~ravés da 

verificação das mudanças organizacionais nece~sárias e dos 

programas e métodos adotados para implantá-las. Além disso, 

buscou-se informações sobre os resultados obtidos e as 

consequências geradas pelas mundanças efetivadas, e a 
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descoberta dos pontos, considerados chaves pela empresa, 

para o sucesso da implantação de estratégias deste tipo. 

A realização do estudo foi feita através de visitas à 

sede da empresa em Origgio/Varese e em entrevistas com o 

Rag. Bruno Balzaretti - Corporate Quality Officer e com o 

Dr. Sisto Pacetti - Marketing Manager do Setor Têxtil, 

responsáveis, respectivamente, pela implantação do programa 

de qualidade e pela sua execução no setor têxtil. 

As entrevistas foram feitas tendo como roteiro um 

questionário base < anexo I ), dividido em 4 partes. A 

parte I busca dados gerais sobre a empresa, a parte li 

informações sobre os resultados e dificuldades encontrados 

na implantação do programa de qualidade implantado, a parte 

III dados gerais sobre o mercado e a parte IV informações 

sobre uma linha de produto específica. 

A presente dissertação foi estruturada da seguinte 

forma 

A parte é a introdutória, onde consta a 

importância e a justificativa do tema ·escolhido, e o 

objetivo da mesma; 

A parte 11, onde se encontram os capítulos 2, 3 e 4 

compõem o referencial teórico a respeito do assunto, sendo 

portanto a revisão bibliográfica propriamente dita. 
c 

A parte 111 contém a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho . 

. A parte IV contém o estudo de caso r~alizado. 
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ou seja, 

A par~e V apresen~a o resul~ado final do ~rabalho 

as considerações finais ob~idas. Es~ão enfa~izados 

os principais problemas dec~ados no es~udo de caso e as 

soluções encotradas pela empresa, além da propos~a de 

pesquisa fu~ura. 
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CAPíTULO 6 - CASO CIBA-GEIGY ITALIA 

O GRUPO CIBA-GEIGY 

A Ciba-Geigy é um grupo químico cujas atividades se 

estendem sobre cinco continentes e inclui sociedades 

afiliadas em mais de 60 países, possuindo mais de 94.000 

funcionários. 

A matriz do grupo é a Ciba-Geigy da Basiléia/Suíça, 

nascida da fus~o, ocorrida em outubro de 1970, de duas 

conceituadas empresas suíças 

S.A. 

a Ciba Limited e a J.R. Geigy 

Nascido em um país pobre em matéria-prima, o grupo 

químico Ciba-Geigy buscou especializar-se em produtos de 

elevado valor agregado e para tanto atribuiu import§ncia 

crucial a pesquisa. Atualmente a emp~esa possui centros de 

pesquisa na Suíça, Jap~o, Alemanha, Inglaterra, França, 

Itália e E.U.A., realizando investimentos anuais em P&D de 

c~rca de 8% do total de sua receita de véndas. 

A multinacional suíça opera nos seguintes setores da 

área de química fina corantes e produtos químicos, 

farmacêuticos, agrí~ola; aditivos, materiais plásticos e 

pigmentos. 

A Ciba-Geigy italiana é uma empresa multidivisional e 

multifuncional altamente diversificada, parte integrante do 

homônimo grupo internacional com composição acionária 100% 

suíça, operando no campo da química fina. As suas linhas de 
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produto s'ão : 

Corantes e produtos químicos para indusLrias 

têxteis, de papel, cosméticos e detergentes; 

- Farmacêutica; 

- Agrícola; 

- Aditivos para materias plásticas, fibras 

.sintéticas, borracha, verniz, lubrificantes e produtos para 

tratamento de água; 

Matérias plásticas resinas e adesivos; 

- Pigmentos : produtos para a coloraç'ão; 

- Produtos para fermentaç'ão. 

A Ciba-Geigy Itália é, essencialmente uma empresa 

misturadora e de distribuição, recebendo as matérias primas 

e os produtos finais das unidades produtoras da Ciba-Geigy 

na Basiléia. Na Itália os produtos recebidos da Suíça são 

adequados segundo as necessidades técnicas de cada cliente, 

através de formulações específicas. 

A empresa italiana emprega cerca de 3.100 pessoas, 

das quais 2.300 nos setores administrativos e 900 no 

produtivo, com vendas de aproximandamente 1.000 trilhão de 

Liras no ano de 1990. 

A QUALIDADE CIBA-GEIGY ITJI:LIA 
,. 

Para entender o desenvolvimento do crescimento 

qualitativo da Ciba-Geigy Itália é necessário saber de quais 

premissas ele se originou. 

O emprego crescente da tecnologia trouxe, em todos os 
/' 
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se~ores da economia, a mudança dos fa~ores compe~i~ivos 

crí~icos. O mais impor~an~e dos quais, no que diz respei~o a 

Ciba-Geigy, é a crescen~e globalizaç~o dos mercados que 

acarre~a dificuldades, sempre maiores, na ob~enção do 

sucesso compe~i~ivo e na sua manu~enç~o. 

Jun~o a isso evidencia-se uma sa~uraç~o da capacidade 

de inovaç~o dos produ~os em geral e dos produ~os químicos em 

par~icular. 

Es~es dois aspec~os, unidos a mudanças nos valores. 

cul~urais dos consumidores em direção às necessidades 

individuais e a uma maior preocupaç~o ambien~al, colocaram a 

indús~ria em uma si~uação crí~ica quan~o a u~ilização do 

incremen~o quan~i~ativo como base para o sucesso da empresa. 

Paralelo a isso, o acesso generalizado e cada vez 

maior às novidades ~ecnológicas ~ornou difícil a manu~enç~o 

de van~agens compe~i~ivas ~radicionais, como a diferenciaç~o 

a~ravés de inovações nas carac~erís~icas ~écnicas do produ~o 

e ou a reduç~o de cusbos. 

Para a Ciba-Geigy I~ália, con~inuar a responder às 

necessidades emergen~es dos seus clien~es significou uma 

redefinição do próprio negócio/miss~o da empresa. Os 

consumidores passaram a exigir produ~os que fossem 

realmen~e mais adequados às suas necessidades, que agora 

passaram a englobar preocupações com as ques~ões ambien~ais 

além de produ~os ~ecnicamen~e novos. 
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Na busca de uma es~ratégia competi~iva eficien~e 

fren~e a es~a nova realidade concorrencial, a Ciba-Geigy 

I~ália decidiu por incorporar aos seus produ~os os novos 

a~ribu~os exigidos pelos 

lançamen~o de produ~os 

corresponden~e mudança de 

consumidores. 

com ~ais 

imagem da 

Porém, 

a~ribu~os, 

empresa 

o 

n~o 

simples 

sem a 

seria 

suficien~e, segundo a Ciba-Geigy I~ália, para associar a 

a~ual imagem do grupo a de uma empresa com consciência 

ambien~al. 

A soluç~o encon~rada foi a adoção de uma es~ra~égia 

de a~uaç~o mais. ampla., denominada de estratégia da 

qua1idade, que 

novos tempos. 

possibilitava 

resul~asse em produ~os mais adequados ao 

Em paralelo, a implantaç~o desta estragégia 

a realização de al~erações fundamen~ais na 

estrutura organizacional da empresa, necessárias para que 

~sta respondesse mais 

concorrenciais 

competi~ivo. 

que se 

eficazmente 

delineavam 

aos movimen~os 

no seu .ambiente 

A melhoria da qualidade sempre foi obje~o de ação de 

produ~ores de bens e serviços, preocupados com o de 

incremen~o de sua van~agem compe~itiva. O conceito de 

qualidade adot~do porém, referia-se ao controle estatístico 

de qualidade. 

A necessidade de ado~ar um concei~o diferente foi 

percebida pela direção do grupo Ciba-Geigy Itália em meados 

dos anos 80, quando ficou claro que a qualidade devia ser 
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vis~a como um témâ global e não apenas como uma preocupação 

da produção. 

A definição de qualidade adotada pela Ciba-Geigy 

foi o conceito de qualidade total, ou Total Quality 

Con~rol<TQC), que embora não desconsiderasse os obje~ivos de 

melhoramento da eficiência produtiva, possuía como 

finalidade estra~égica a melhoria do posicionamento 

competitivo da empresa e a sua manutenção. 

Para a Ciba-Geigy, o se~or químico sempre teve como 

objetivo a diferenciação do produto, através de um processo 

contínuo, de i novações, o qua 1 no passado demonstrou-se 

autosuficiente para garantir o sucesso da empresa. 

A necessidade de uma abordagem mais integrada foi 

individualizada quando a direção do grupo percebeu que 

somente a qtialidade física: do produto ou dos processos 

produtivos, embora tendo importância fundamental, não 

seriam suficientes para a manutenção e aquisição de vantagem 

competitiva futura. 

O conceito de qualidade deveria ser ampliado além dos 

processos produtivos . Todos os processos intangíveis entre 

os quais as prá~icas adminis~rativas, as relaçõe~ 

interpessoais e as comunicações, deveriam ser reestruturados 

e para tanto, todo o conceito de qualidade deveria ser 

repensado e adaptado aos novos valores. 

O confronto entre a visão tradicional da qualidade e 

a nova visão, indiéou mudanças no entendimento de alguns 

pontos importantes como: 
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ANTES DEPOIS 

---~------------------------------------------------

QUALIDADE Perfeição 

ENFOQUE Produ~o 

MECANISMO Con~role 

DEFEITOS % defei~os 

MÃO OBRA Problema 

Conformidade com os 

requisi~os de mercado 

Produ~o, serviço 

a~i~ude 

Prevenção 

Zero defei~o 

Fa~or de sucesso 

e 

--------------------------~-------------------------

RESPONSÁVEL Especialis~as Todos 

-------------------------------~--------------------

DURAÇÃO De~erminada Processo con~ínuo 

ELEVAÇÃO Despesa Produ~ividade 

------------------------------------------------~---

O primeiro passo para a difusão da nova cultura na 

empresa foi o de en~ender e sin~e~izar os princípios da 

qualidade ~o~al, organizando-os em pon~os que pudessem ser 

84 



facilmente difundidos e discutidos com todos os 

funcionários. 

A aplicação prática desses princípios exigiu a 

individualização de estratégias adequadas para a execuç'ão de 

cada etapa desse processo, baseadas nos seguintes valores 

. ORIENTAÇ~O AO CLIENTE - a empresa existe enquanto 

existem clientes que compram os seus produtos. Prioridade 

absoluta deve ser dada a individualização e satisfaç'ão das 

reais necessidades dos clientes; 

. DIVULGAÇAO DAS INOVAÇõES - desenvolver condições 

para favorecer a contribuição criativa de todos os 

colaboradores, individualmente ou em grupos de trabalho, 

para a melhoria dos produtos ou dos processos; 

. ADEQUAÇ~O DAS DESPESAS cada atividade, cada 

processo, deve resultar e~ um valor a mais para o cliente 

destinatário; 

. ENVOLVIMENTO TOTAL - a todos os funcionários deve 

ser dada a po~siblidade/oportunidade de participar nos 

processos de melhoria da empresa. 

Definida as bases do processo, iniciou-se uma 

campanha publicitária no interior da empresa, nos moldes do 

lançamento de um novo produto, baseada em um slogan e em 

posters distribuídos em todo a sua área física. Esse 
,, 

procedimento foi acompanhado de um forte processo de 

comunicação do novo programa, baseado em seminários e 

encontros. 

Tais eventos tinham como objetivo, além da divulgação 
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do novo plano de qualidade, mosLrar e discuLir com Lodos os 

funcionários os princípios fundamenLais que norLearam a sua 

elaboração. 

Essa esLraLégia de lançamenLo foi escolhida porque 

permiLia a necessária união de Lodas as iniciaLivas capazes 

de esLimular o inLeresse dos funcionários e o seu empenho em 

ações concretas. PosLeriormenLe foram desenvolvidas formas 

de premiação que reconhecessem e recompensassem publicamente 

as melhores colaborações. 

Após aproximadamente um ano, a direção da empresa 

decidiu adoLar 

das mudanças. 

exisLenLes no 

Qual idade. 

O MéLodo 

insLrumenLos específicos para a efetivação 

necessárias e, enLre os vários métodos 

me.rcado, escolheu o Programa Crosby de 

Crosby foi o escolhido 

sisLemaLizar o processo de obtenção de um 

porque ao 

maior nível 

qualitaLivo para a empresa~ fornecendo ações específicas 

para tal realização, aLendia aos objeLivos 

anLeriormenLe nas esLraLégias da empresa, 

esLabelecidos. 

sobreLudo na 

esLratégia social e organizacional .. 

Tais esLraLégias exigiam alterações na posLura da 

empresa frente ambiente e na sua estrutura 

organizacional. Estas necessidades haviam sido detectadas 

como decorrência das mudanças ocorridas na estrutura dos 

mercados compeLitivos, que passaram a exigir uma estruLura 

organizacional mais ág i l, e nos movimentos de 

cónscientização ambiental. 
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A implantação deste programa se deu em várias etapas, 

começando pelos funcionários mais graduados, que foram 

denominados os disseminadores do programa e que orientaram 

os demais funcionários da empresa. 

Os executivos da empresa já estavam diretamente 

envolvidos, dado que participaram da escolha do método, e 

aprofundaram os seus conhecimentos em seminários específicos 

sobre o tema. 

Todos os gerentes da empresa participaram do assim 

chamado "Management College della Crosby" e alguns deles 

tornaram-se instrutores internos. Estes instrutores passaram 

a possuir a funç~o de divulgar a todos os funcionários 

administrativos o novo "Sistema de Educação para a 

Qualidade". Aos operários foi reservado um curso de formação 

específico denominado "Aquisição da Sabedoria da Qualidade". 

Com esse empenho começou-se a criar uma cultura comum 

de qualidade dentro da empresa que, através da padronizaç~o 

de objetivos e conceitos, abriu espaço para a concretizaç~o 

das condições 

implantado. 

indispensáveis à gestão eficaz do programa 

As condições consideradas indispensáveis ao sucesso 

desta etapa, segundo a empresa, foram responder 

coerentemente aos seguintes pontos: 

- definir os requisitos de cada atividade e dos 

processos interfuncionais; 

definir os parâmetros que medem o grau de 

conformação entre as saídas interfuncionais; 
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- identificar e divulgar os critérios de medida da 

satisfaç~o dos clientes; 

- identificar e remover as não conformações em todas 

as etapas do programa; 

- identificar as causas dos erros. 

Ainda segundo a Ciba-Geigy, o uso de métodos práticos 

e dos modelos de referência foram importantes porém, 

sózinhos, n~o conseguiriam fornecer resultados concretos e 

duradouros. Foi fundamental a realização de mudanças 

profundas nos comportamentos e nas maneiras pelas quais as 

atividades empresariais foram desenvolvidas, na assim 

chamada cultura empres~rial. 

Tais alterações podem ser consideradas fundamentais, 

sobretudo em empresas que buscam a qualidade como um 

componente central de sua estratégia competitiva e que, 

através dela, objetivam manter e melhorar a sua posição no 

mercado e frente à concorrência~ 

Porém, um processo de mudança na cultura empresarial 

só pode ser efetivado·com alterações nos hábitos das pessóas 

que a compõem. E um processo assim dependente do 

.comportamento individual, obriga a empresa a criar 

condições para que os seus funcionários encontrem motivação 

para contribuírem com o seu êxito. 

No atual sistema de incentivo e avaliação de 

funcionários da Ciba-Geigy foram inseridos novos parâmetros, 

baseados nos objetivos de qualidade estabelecidos, que visam 

elevar a motivação de seus funcionários. Foram também 
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previstos prêmios , constituídos de medalhas de ouro ou 

prata, concedidos a indivíduos ou a grupos de pessoas. 

Esses prêmios são entregues em breves cerimônias, 

realizadas no horário de trabalho, aos funcionários que 

tenham obtido avaliação destacada. Nos casos mais 

significativos tais prêmios são entregues na Convenção Anual 

da Qualidade, evento onde se comemoram os melhores 

resultados ocorridos no período. 

Outro fator fundamental em uma empresa que busca 

papel exercido pela competir através da qualidade é o 

liderança do programa. O seu papel principal é auxiliar o 

desenvolvimento das atividades de seus funcionários e não 

exercer ostensivamente a sua função de cobrança de 

resultados. Esta deve, antes de mais nada, agir de maneira 

coerente com os objetivos de qual.tdade pré-determinados. 

Unindo-se a todas essas mudanças, a medida do nível 

qualitativo da empresa e dos seus produtos está, hoje, 

fortemente ligada ao gra~ de contribuição destes para.a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Para a Ciba-Geigy, ~ nova cultura ambiental emergente 

requer a recuperação da dimensão coletiva das preocupações 

sociais. Atualmente, desperdiçar energia ou provocar danos 

ambientais para a produção de qualquer coisa que não 

satisfaça uma necessidade real é inconcebível. Tal conduta 

pode acarretar às empresas o risco de serem penalizadas com 

a perda, parcial ou total, dos seus mercados. 

Mas apesar da consciência de todas as mudanças 
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necessárias, 

implantaç~o 

detectados. 

do 

e 

emprego de 

do empenho 

métodos específicos para a sua 

de todos, problemas foram 

Os principais problemas que a Ciba-Geigy Itália 

enfrentou na implantaç~o do seu programa de qualidade foi a 

operacionalização prática dos conteúdos concentuais, 

filosóficos e teóricos do programa adotado. 

A direç~o da empresa estava consciente de que deveria 

promover mudanças estruturais na organização em resposta ao 

surgimento de novos valores sociais e ambientais. Porém, 

quando se tratou da execuç~o das ações necessárias à sua 

implantaç~o, o programa encontrou as suas primeiras 

dificuldades. 

A definição das necessidades de cada 

específica e das relações interfuncionais foi um dos 

primeiros problemas a surgir. 

Tais processos estavam baseados em regras 

consolidadas pelo tempo, resultado de um organograma 

funcional rígido onde cada divisão de produto estava 

subordinada a departamentos centr~is <anexo 11). 

Com o tempo, fraturas funcionais foram firmemente 

estabelecidas nas relações entre os vários departamentos da 

empresa e romper essas barreiras não se mostrou uma tarefa 

fácil. 

Um exemplo deste problema foi o relacionamento entre 

o departamento de marketing e o departamento de produç~o. O 

homem de produç~o era orientado para otimizar os processos 
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produLivos e a produzir quantidades de produtos que 

minimizassem os cusLos produtivos. O homem de marketing era 

orienLado a Ler os produtos que os clientes desejassem 

comprar e na quantidade requisitada por eles, e colocar em 

acordo essas duas funções n~o foi uma Larefa simples. 

Neste caso, a primeira solução encontrada foi 

convencer os departamentos envolvidos 

qualidade só são atingidos quando se 

toda a cadeia produtiva. 

que os objeLivos de 

otimiza globalment~ 

Um ponLo fundamental desLa mudança cultural foi o 

comportamento da alLa direção da empresa, que passou a não 

exaltar o conceito de otimização de cada elo da cadeia 

produtiva. Ao contrário, passou a incentivar o 

compartilhamento de um objeLivo único o atendimento ao 

cliente com qualidade. Para que isso ficasse claro a todos, 

os funcionários da empresa passaram a ser avaliados em 

f~nção desse objetivo comum e nã6 mais através dos objetivos 

parciais de cada departamento. 

Porém· Lais medidas isoladas não se mosLraram 

suficientes, dado que cada divis~o produtiva acabava por 

apresentar problemas diferenciados. Assim, a · Ciba-Geigy 

optou pelo desenvolVimento de uma estrutura organizacional 

descentralizada onde 

existir. 

Por exemplo, 

as funções centrais deixaram de 

a divisão de corantes e produtos 

químicos passou a ter um departamento de recursos humanos 

que desenvolve conceitos de gest~o de recursos humanos mais 
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coerentes com a natureza deste negócio. 

As modificações foram profundas e chegaram até o 

ponto onde existiam possibilidades de gest~o pela própria 

unidade de negócio de todas as funções que anteriormente 

eram centralizadas. 

Anteriormente a contabilidade de cada divis~o era 

feita pelo departamento financeiro central e agora esse 

trabalho passou a ser realizado no interior das divisões. 

Assim, na atual estrutura funcional <anexo 111) s~o 

realizadas em departamentos centrais apenas as funções que 

dizem respeito ao fato do grupo Ciba-Geigy Itália ser uma 

única empresa, como por exemplo a elaboraç~o do balanço, os 

aspectos fiscais e o departamento de qualidade. 

A estrutura anterior era baseada em centralizaç~o 

administrativa e economia de escala, cujas desvantagens 

principais eram a lentidão, a estaticidade e o alto nível de 

controle. A nova estrutura organizaciohal possue como 

características principais a descentralizaç~o administrativa 

e a orientaç~o ao negócio. Suas vantagens s~o a velocidade e 

a flexibilidade das respostas, e o aumento da criatividade 

e da r~sponsabilidade de cada divis~o em suas decisões. 

Essas alteraçõe estruturais visavam diminuir a 

cadeia produtiva de cada unidade de negócio e facilitar a 

eliminaç~o das barreir~s interfuncionais. 

Através dessas medidas, a Ciba-Geigy Itália pretende 

implantar definitivamente seu programa de qualidade e, 

aproveitando a flexibilidade da nova estrutura 

92 



organizacional, responder mais rápida e eficazmenLe às 

exigências do seu ambiente competitivo. 

Um ouLro problema foi deLectado ao se iniciar o 

processo de definição dos parâmeLros das não conformações, 

sua individualização e eliminação. 

Cada função julgava que as falhas possíveis de 

ocorrer seriam sempre resultado de deficiências· dos elos 

anLeriores. Por exemplo, o responsável pela disLribuição dos 

produLos considerava que as ·reclamações por atrasos na 

enLrega eram decorrentes de prazos incorretos fornecidos 

pelos vendedores e não buscava detectar possíveis falhas 

nos processos de distribuição. Assim tempo demais era gasto 

na busca de erros dos outros, e não no entendimento de quais 

processos poderiam ser pessoalmente modificados. 

Esse foi um dos principais problemas ocorridos e que 

existe ainda hoje na empreaa. A partir dele ficou mais 

evidente para a Ciba-Geigy que a 1mplantação de um programa 

de qualidade ~everia ser efetuado através dos micro-

processos do sistema produtivo, na qualidade das pequenas 

tarefas a serem executadas. 

A próxima etapa para a sup~ração de problemas desse 

tipo está sendo a elaboração de um processo denominado 

"Supply Chain Management" que sistematizará o processo da 

compra da matéria prima, a sua distribuição até a •entrega 

do produto final. Ao interno deste processo macro existem 

vários subprocessos e será a partir destes ,que serão 

implantados os objetivos de qualidade exigidos. Com tal 



procedimen~o espera-se garan~ir a ob~enção da qualidade 

desejada como ou~pu~ final e assim sa~isfazer aos clien~es. 

Ou~ro pon~o considerado impor~an~e para o sucesso do 

programa é a a~enção dada aos concorren~es. A empresa não 

pode se esquecer que ~ambém eles es~ão se orien~ando em 

direção a es~a nova filosofia gerencial e, por~an~o, deve 

procurar fazê-lo primeiro e melhor. 

A Ciba-Geigy l~ália começou a implantar este processo 

por vol~a . de 1986; primeiro que as alemãs BASF e BAYER, 

~alvez con~emporaneamen~e com a inglesa ICI e a Sandoz. 

Porém, julga ~er fei~o mui~o mais para o desenvolvimen~o do 

seu programa. 

A Ciba-Geigy acredi~a que as empresas que primeiro 

~iverem sensibilizado os consumidores da veracidade das suas 

preocupações com 

produ~os mais 

a qualidade, 

adequados às 

que as efe~ivarem via.novos 

preocupações sociais e 

ambien~ais, e que ~ransformarem essas preocupações na base 

da sua orien~ação es~ra~égica, conseguirão serem 

reconhecidas como empresas de qualidade e poderão ~er nes~a 

es~ra~égia de ges~ão uma van~agem compe~i~iva duradoura. 

Em função disso mui~a a~enção foi dada à divulgação 

ex~erna do programa de qualidade, principalmen~e a~ravés de 

·conferências em empresas-clien~es e ma~erial promocional em 

revis~as de negócios. Jun~amen~e a isso, tomou-se o ~uidado 

de ser coeren~e e possuir o equilíbrio jus~o en~re aquilo 

que se dizia fazer e aquilo que efe~ivamen~e era realizado. 
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Assim, a Ciba-Geigy Itália passou a incorporar a 

qua I idade como ponto central do seu desenvolvimento 

estratégico, fundamentado na sua missão como empresa, que é 

a de manter e desenvolver uma posição de excelência e 

liderança na área da química fina. 

Busca realizar isso pesquisando, produzindo e 

comercializando produtos que visem a melhoria das condições 

de vida dos homens, animais e plantas, e do incremento 

qualitativo dos produtos da industria em geral. Usa como 

parâmetro qualitativo as informações obtidas junto aos seus 

consum)dores. 

Em definitivo, a Ciba-Geigy deseja ser reconhecida 

como uma empresa de qualidade que, melhor que qualquer outra 

no seu setor, está em condições de responder com ~ficiência 

e eficácia às necessidades reais dos clientes, satisfazendo 

e antecipando-se às suas exigências. 

Com a implantação do seu programa de qualidade, a 

·Ciba-Ge.igy busca garantir a exce,Iência nos s~us serviços ao 

cliente e estabelecer e manter com estes uma relação de 

parceria. A empresa crê que individualizando as necessida'des 

reais dos consumidores e utilizando os instrumentos. gerados 

pelo programa de qualidade implantado para respondê-las, 

assegurará um crescimento constante do patrimônio do grupo, 

dos seus recursos ~ateriais e imateriais . 

Para obter a necessária colaboração dos seus 

funcionários, busca favorecer o incremento qualitativo de 

vida destes, assegurando a 
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desenvolvimento profissional. Garante assim, a capacidade 

de atrair e manter recursos humanos qualificados sem os 

quais n~o conseguirá realizar a sua miss~o como empresa. 

Os valores que passaram a guiar o Grupo Ciba-Geigy 

Itália na obtenç~o dos objetivos fixados de acordo com o 

programa de qualidade adotado, 

sucesso s~o 

e que determinam o seu 

-A orientaç~o ao cliente : a organizaç~o Ciba-Geigy 

existe somente para servir aos seus clientes, sendo 

portanto, de absoluta prioridade individualizar as suas 

exigências e responder eficazmente as suas necessidades: 

- A orientaç~o ao objetivo I ao resultado a 

orientaç~o aos 

funcionários alto 

objetivos 

padr~o de 

da empresa requer 

profissionalismo e 

de seus 

dedicaç~o, 

para assegurar um crescimento lucrativo para a empresa e 

para o indivíduo: 

- A motivaç~o dos colaboradores : o recurso humano é 

considerado o recurso fundamental da empresa e portanto deve 

ser valorizado; 

- A confiança a empresa opera a fim de que nenhum 

obstáculo interno. ou externo interfira no cumprimento das 

suas responsabilidades que s~o, com igual grau de 

importância, as ambientais, econômicas e sociais: 

-A responsabilidade social : a Ciba-Geigy deseja 

operar com base em elevados valores de responsabilidade 

social, direcionando as suas pesquisas aos interesses da 

co 1 et.;i v idade. 
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No desenvolvimento das novas estratégias de gestão da 

Ciba-Geigy as responsabilidades sociais e ambientais 

passaram a possuir a mesma importãncia e estar na mesma 

posição hierárquica que as responsabilidades econômicas. 

É claro que a existência de uma empresa está 

vinculada à necessidade de criar lucro e é evidente que esta 

é, também, a primeira preocupação dos dirigentes da Ciba-

Geigy Itàlia. Porém, estando atento à evolução dos tempos, a 

empresa entendeu que o lucro não se obtém mais aumentando 

indiscriminadamente a produção. Assim, passou a buscar 

através da racionalizando da gestão e do investimento em 

todos os aspectos da estra~égia qualitativa, a manutenção e 

a ampliação da sua posição no mercado. 

Mudanças como essas na forma de gestão da empresa 

deixam claro que as pressões ambientais, algumas provocadas 

pelo crescimento de movimentos de conscientização social, 

são fatores determinantes no atual processo de reformulação 

das estratégias empresariais. 

O MERCADO E A QUALIDADE 

A Ciba~Geigy Itália acredita que ainda não está em 

condições de avaliar os efeitos do seu programa de qualidade 

total sobre o mercado, mas considera que houve um incremento 

qualitativo no nível do atendimento ao cliente e n'o enfoque 

dado ao produto. 

Hoje, a empresa trabalha com o conceito de produto 

global o qual, além de responder às necessidades dos 
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c 1 i entes, engloba as preocupações sociais <meio ambiente) e 

uma rigorosa assistência técnica. Esta deve auxiliar na 

utilização do produto e no desenvolvimento de 

alternativas de uso espec(ficas a um cliente 

global). 

formas 

<serviço 

A única alteração que pode ser contabilizada como 

resultado do progama de qualidade total é uma maior 

percepção, por parte do mercado, da Ciba-Geigy Itália como 

uma empresa de qualidade. Porém, avaliar tudo isso em termos 

de alterações nas quotas de mercado ou do lucro operacional, 

a empresa ainda não julga possível quantificar. 

Por ser a Ciba-Geigy Itália uma empresa com muitos 

tipos de produtos, o setor têxtil da divisão de corantes e 

produtos químicos foi o escolhido como unidade de negócio de 

referência. Assim, :as imp1icações do programa de qualidade 

implantado nas relações empresa/mercado, os apectos 

concorrênciais e quantitativos de mercado se referem a este 

setor.· 

Os principais concorrentes da empresa nesse mercado 

são a Hoechst, a Bayer, a Basf, a Sandoz e a ICI. A Ciba

Geigy Itália possui 20% desse mercado sendo a líd~r. Essas 

empresas juntas atendem 80% do mercado italiano total, sendo 

que os 

pequenas. 

Os 

aplicação 

20% restantes são supridos por empresas médias e 

corantes e 

na industria 

os produtos 

têxtj 1 n.a 

químicos encontram 

fase de tinturaria, 

estamparia e acabamento d9s fibras têxteis. 
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O setor têxtil na Itália é composto por cerca de 

1.200 empresas com dimensões médio-pequena e 3 ou 4 empresas 

grandes. É concentrado em 4 áreas geográficas: a Lombardia, 

o Veneto, a Toscana e o Piemonte, que representam cerca de 

95% da produção têxtil da Itália. 

Pode-se dizer que o 

químicos têxteis na Itàlia 

mercado de corantes e produtos 

é um oligopólio, e que os seus 

concorrentes potenciais, ou os chamados potenciais 

entrantes, são os japoneses. 

Esses produtos são comercializados segundo as 

necessidades dos clientes, que enviam ordens de compra para 

a Ciba-Geigy através de seus vendedores. A entrega da 

mercadoria é feita por caminhões, que partem do centro de 

distribuição da empresa, 

Varese, diretamente ao 

o armazém 

cliente.O 

centra 1 

serviço 

constituído por um corpo de vendedores diretos. 

de 

de 

Origgio/ 

venda é 

Eles possuem como função, além da venda dos produtos, 

a busca de informações sobre as novas necessidades dos 

clientes e sobre o grau de compatibi.lidade existente entre 

essas exigências e· os atuais produtos da empresa. Tais 

funções passaram. a ser possíveis graças ao novo organograma, 

que garante a cada divisão uma maior flexibilidade 

funcional. 

São também funções das equipes de vendas e 

assistência técnica a 

responsabilidade social 

divulgação dos 

perseguidos pela 

objetivos de 

empresa . Função 

essa exercida juntamente com ~realização de conferências 



organizadas pela Ciba-Geigy com os seus clien~es e com a 

divulgação em revis~as especializadas. 

Es~a forma de divulgar seus obje~ivos é julgada 

positiva pela empresa pois, para a maioria de seus clien~es, 

a Ciba-Geigy busca oferecer, não apenas produ~os, mas 

soluções aos problemas. Para a Ciba-Geigy os seus clientes 

são fiéis não apenas à marca, sendo seus produ~os 

considerados ~ecnicamen~e en~re os melhores exis~en~es no 

mercado, mas ~ambém à empresa porque reconhecem en~re os 

obje~ivos do grupo as preocupações sociais. 

O crescimen~o dos movimen~os sociais e das 

descober~as ~ecnológicas es~ão provocando mudanças nos 

valores de referência dos clien~es e, as empresas que não se 

preocuparem em responder a esses novos requisi~os não 

conseguirão, 

econômico. 

den~ro de 10 ou 15 anos, ob~er· sucesso 

Conscien~e de que a incorporação de ~ais mudanças 

eram necessárias à manutenção do crescimen~o econômico da 

empresa, a es~ra~égia de marke~ing da Ciba-Geigy Itália 

passou a ser cen~rada nas a~uais exigências do mercado. 

Operacionalmente ~al processo passou a ser 

desenvolvido da seguinte forma de um lado es~ão o 

mercado, o serviço de vendas e o serviço ~écnico, que são os 

encarregados de explici~ar as ~ais variações/necessidades do 

mercado e de ~ransmiti-las a empresa. De ou~ro lado estão as 

funções de marketing de cada divisão que recebem e analisam 

essas informações. Após a avaliação da real extensão dessas 
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novas exigências, se são problemas de caráter específico de 

um cliente ou ~o setor em geral, as decisões são tomadas. 

Sendo essas necessidades consideradas específicas , a 

Ciba-Geigy Itália procura resolvê-las através da adaptação, 

no laboratório da empresa em Origgio, dos produtos já 

existentes. Caso seja uma necessidade geral a Ciba-Geigy 

Basiléia entra em ação e busca, através dos seus vários 

centros mundiais de pesquisa e desenvolvimento, oferecer uma 

solução que satisfaça a essas novas exigências dos clientes. 

Um exemplo desta nova filosofia gerencial foi o 

desenvolvimento de dois novos tipos de p~odutos, as linhas 

de corantes Cibacron C e Neolan P, que foram desenvolvidas 

em função de novas exigências dos consumidores do setor 

têxtil, detectadas pelo serviço de vendas da divisão de 

corantes e produtos químicos da Ciba-Geigy Itália. 

No caso dos corantes, os produt6s existentes no 

mercado ~ram considerados tecnicamente análogos já que não 

existiam diferenças acentuadas de qualidade técnica entre 

os seis principais produtores. Assim, o principal requisito 

de diFerenciação no setor residia na maneira de gere~ciar as 

relações com os clientes e no atendimento eficaz das suas 

necessidades. E é esta a grande diferença que a Ciba-Geigy 

buscou oferecer. 

A Ciba-Geigy possue uma situaÇão de liderança no 

setor de corantes têxteis e desenvolve uma política de 

inovação. Para mantê-la a empresa procura estar sempre na 

vanguarda, antecipando-se aos seus concorrentes no mercado, 
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através da pesquisa e do desenvolvimento de novos produtos 

mais adequados a nova realidade concorrencial; 

No caso específicos dos corantes reativos, os novos 

requisitos detectados no mercado foram : corantes de fáci 1 

aplicaç~o. com uma gama de cores reduzida mais homogênea 

<poucos elementos, mas compatíveis entre si), e que se 

fixassem nas fibras a 95 ou 100%. 

As razões de tais necessidades eram de ordem 

econômica e ecológica. Primeiro este tipo de corante, 

fixando melhor nas fibras, demandaria um menor consumo de 

água devido a uma reduç~o no ciclo de lavagem e portanto 

menor repetiç~o do processo produtivo. Aliado a isso traria 

um menor impacto ambiental decorrente, também, da maior 

fibras, resultando em menor fixaç~o do · corante nas 

quantidade de corante na água de descarga. Os dois fatores 

somados acarretariam uma diminuiç~o de custo, tant·o no 

processo produtivo como no tratamento dos efluentes. 

Tais exigências passaram a incorporar ao produto um 

novo atributo, o de não poluente, como valor de referência

do seu nível qualitativo. Esse fato reflete o poder da 

press~o dos movimentos sociais, principalmente em defesa do 

meio ambiente, no comportamento das empresas em mercados 

altamente competitivos. Além disso, a reduç~o de custos 

obtida tornaria o produto mais competitivo frente aos seus 

concorrentes. 

Através desse procedimento, a Ciba-Geigy buscou se 

firmar como uma empresa que se preocupa com as necessidades 



dos seus clientes, 

caráter ambiental. 

que agora passaram a ter acentuado 

Atuando desta forma, busca garantir as vantagens 

concorrenciais e econômicas decorrentes desta postura 

perante a opini~o pdblica. 

Para desenvolver as linhas de corantes Cibacron C e 

Neolan P, a Ciba-Geigy baseou as suas pesquisas sobre esses 

novos requisitos e desenvolveu um novo tipo de corante que 

respondia a essas exigências. 

Desfrutou assim uma oportunidade de mercado de forma 

eficiente, colocando a disposiç~o dos seus clientes uma 

linha completa de novos corantes, com basica~ente todas as 

tonalidades de uma mesma cor. Embora seus concorrentes 

também tivessem conhecimento de 

limitações de caráter tecnológico, 

tal oportunidade, 

ofereceram linhas 

produtos restritas a apenas alguns elementos de cada cor. 

por 

de 

Ao proceder desta forma, a Ciba-Geigy atuou de acordo 

com um dos pontos centrais de. uma-estratégia de- su-ces-so, que 

é criar e manter uma realidade competitiva e n~o apenas 

responder as solicitações do mercado. 

A política de marketing adoLada para o lançamento 

destes produtos concentrou a sua oferta em países do 

primeiro mundo. Essa decisão foi baseada em uma limitação da 

capacidade produtiva inicial e, principalmente, pela n~o 

detecção dessas exigências em países menos desenvolvidos. 

Embora a Ciba-Geigy Itália admita que essas 

necessidades poderiam ser criadas nesses mercados, 

/ 
/ 

/ 

julgou 



mais oportuno esperar que as mesmas aflorassem ao invés de 

realizar esses investimentos no momento atual. 

A estratégia de lançamento desses novos produtos, 

restrito apenas a países onde o nível de consciência crítica 

dos seus consumidores e o seu poder de press~o s~o mais 

efetivos, deixa claro que a empresa buscou, antes de mais 

nada, garantir a sua posiç~o em um ambiente concorrencial 

específico, no caso os países da Europa e os E.U.A .. 

1 
Caso o lançamento dessa linha de produtos se desse 

em caráter mais global, atingindo todos os mercados de 

atuaç~o da empresa, entre eles os países menos desenvolvidos 

como o Brasil, a preocupaç~o e a responsab!lidade social 

estariam mais claramente evidenciadas como objetivos do 

grupo Ciba-Geigy e n~o como resposta às necessidades 

competitivas em mercados específicos. 
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CONCLUSXO 

As frequentes mudanças no ambiente competitivo das 

empresas industriais, em destaque as mudanças na economia 

mundial e o desenvolvimento tecnológico .cada vez mais 

acentuado, tornaram os mercados muito mais fechados e 

protegidos. Tais fatos provocaram alterações na forma de 

gestão empresarial que passou de uma gestão tradicional, 

baseada quase que exclusivamente em informações passadas, 

para a chamada gestão estratégica. 

É através da gestão estratégica que a ~mpresa define 

a sua identidade nas relações com o ambiente externo, decide 

o ramo de atividade no qual operar, os seus objetivos nesse 

mercado, a lógica competitiva a ser adotada e a forma de se 

relacionar com seus interlocutores. 

Dado que o ambiente competitivo da empresa não é 

estático, a definição da identidade da. empresa é 

frequentemente confrontada com as informações da realidade 

ambiental. Ou seja, a essência da formulação estratégica 

consiste em lidar com a concorrência. Mas, as . forças 

competitivas atuantes em um mercado vão muito além da 

relação da empresa com seus concorrentes, c 1 i entes e 

fornecedores 

De fato, o conjunto de forças que atuam no ambiente 

competitivo das empresas passóu a englobar outras entidades 

como as organizações sindicais, 

' •?t t::; 1 ,, · ..• 

o governo, os agentes de 



créditos e 

ecológicos. 

as organizações ligadas aos movimentos 

Competir em um ambiente assim conturbado exige que a 

empresa adote uma postura estratégica que contemple, além 

das estratégias competitivas tradicionais como diferenciação 

e/ou baixo custo, elementos capazes de fornecer uma real 

diferenciação de seus produtos e da empresa. 

A Ciba-Geigy Itália, após uma análise criteriosa do 

seu mercado de atuação, 

sobrevivência a longo 

qualidade de vida do 

isolou como fator crítico para a sua 

prazo a atual preocupação com a 

meio-ambiente, gerada pela pressão 

crescente dos movimentos ecológicos. 

Essa informação somada à necessidade de uma gestão 

empresarial mais flexível, próxima das necessidades do 

merc~do e que re~pondesse mais efetivamente as novas 

pressões ambientais, fez com que a Ciba-Geigy Itália 

buscasse uma nova estratégia de atuação. 

Tal estratégia têria como finalidade principal 

sustentar o cresci~ento econômico da empresa, cuja fonte 

principal é o consumidor, e deveria gerar como re~ult~do 

final um produto mais adequado às exigências do .mercado 

atual. 

O resultado final desse processo seria um produto. 

mais adequado às novas exigências do mercado. Tal produto 

seria produzido por uma empresa mais flexível, que 

respondesse rapidamente às flutuações no seu ambiente 
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competitivo, e que fosse mais engajada com atuais 

preocupações com o meio-ambiente. 

Para 1 e 1 o a isso, a preocupação com a qualidade 

assumia um papel de destaque no cenário empresarial e 

acadêmico em todo o mundo, e a Ciba-Geigy Itália julgou ser 

este o momento adequado para adotá-la. 

Ta 1 decisão atendia tanto as necessidade de 

reestruturação organizacional da empresa, como as 

necessidades específicas de incr-emento qualitativo do 

produto. Além disso, a empresa ao buscar aumentar o nível 

qualitativo do produto final, acaba por aumentar também a 

qualidade do processo produtivo em toda a sua ftXtensão. 

Todas essas alterações provocariam mudanças na 

eestrutura organizacional da empresa e tais mudanças 

normalmente encontram barreiras a sua efetivação. Essas 

barreiras são, ·gera 1 mente, 

produtivos e administrativos 

organização. Uma forma eficaz 

pode ser a de englobá-lo em 

decorrência de processos 

arraigados no 

de implantar 

~~ processo de 

interior da 

tal processo 

mudança de 

espectro mais ~mplo, onde div~rgências pessoais ou setoriais 

possam ser diluídas mai~ facilmente. 

De posse de todas essas informações, a Ciba-Geigy 

Itália buscou mecanismos para a implantação desta nova 

filosofia dentro da empresa e optou por ~enominá-la como a 

estratégia da qualidade. 

Fica claro no~esenvolvimento do caso que a decisão 

por uma estratégia competitiva específica requer um 



levantamento anterior das características críticas ao 

sucesso da empresa na sua área de atuação. E, a partir daí, 

um detalhamento dessas informações quando da elaboração das 

estratégias funcionais que irão executá-la. 

De forma genérica, os passos seguidos para a 

introdução da estratégia da qualidade na empresa foram 

entender e sintetizar os princípios de qualidade total, 

individualizar estratégias para executá-los, divulgá-los 

interna e externamente e adotar 

para sua efetivação. 

instrumentos específicos 

Os principais problemas enfrentados pela empresa 

foram as barreiras existentes entre cada dep~rtamento, que 

dificultavam a execução do programa. A reestruturação 

funcional da empresa, com 

cadeias produtivas de cada 

a consequente diminuição das 

unidade d~: negócio, tornou a 

empresa mais ágil em suas respostas ao mercado e amenizou 

essas barreiras. 

Outro po~to fundamental foi a mudança necessária no 

comportamento da direção da empresa, que deixou de enfatizar 

a cobrança de resultado de cada departamento em função da 

busca de um resultado único : o atendimento ao cliente com 

qualidade. 

A adoção do conceito de produto global ou produto 

ampliado, onde o serviço de venda e pós-venda possuem papel 

fundamental, passou a ser a base da sua forma de atuação 

mercadológica. 
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De qualquer modo, requisiLos como flexibilidade 

produLiva e adminisLrativa e produtos que incorporem as 

atuais preocupações com qualidade, ao serem utilizados como 

fatores de padronização dos mercados, podem passar a 

consLiLuir poderosas barreiras de entradas a novos 

compeLidores. Tais barreiras ficam mais evidenLes quando são 

baseadas em mecanismos de elevado teor tecnológico. 

No caso da Ciba-Geigy Itália o lançamenLo dos 

corantes Cibacron C e Neolan P ,que por serem oferecidos em 

uma gama completa de cores pela empresa e não acompanhado 

pela concorrência por problemas Lecnológicos, pode acabar 

por concentrar ainda mais o mercado de corantes Lêxteis na 

Itália. 

Ainda analisando o caso Ciba-Geigy Itália, podemos 

verificar que a adoção da estratégia da qualidade pela 

empresa se deu como resposta aos seus problemas competitivos 

dentro daquele mercado de atuação e não como a adoção de uma 

nova .identidade ao grupo Ciba-Geigy. O não lançamento desLe 

novo tipo de produto em países do terceiro mundo, aqui 

incluído o Brasil, parece demonsLrér essa constatação. 

Assim, a adoção da estr.ateg i a cta qua fi dade nos parece 

mais uma resposLa das empresas a exigências de mercados 

específicos, e portanto uma estratégia competitiva que, ao 

lado de estraLégias competitivas Lradicionais como a 

diferenciação e/ou a redução de custo, busca fortalecer a 

posição compeLiLiva da empresa via um aumenLo do nível 

qualitativo dos seus produLos e serviços. 



Novos esLudos nesse senLido poderão validar essa 

conclusão em caráLer mais amplo e deverão, porLanLo, serem 

desenvolvidos posLeriormenLe. 
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ANEXOS 



ANEXO I - QUESTION~RIO 

Parte 1 - A EMPRESA 

1) Nome 

2) Se'lor de at-ividade 

3) Linha de produt-os 

4) Composição acionária 

5) Número de funcionários Adminis'lra'livos e produtivos 

ó) Organograma Funcional 

7) Política de Recursos Humanos 

8> Lucro Operacional < últ-imos 5 anos) 

9) Principais concorrent-es a'luais e pot-enciais, por se'lor e 

por linha de produt-o 

10) Posição da empresé en'lre as principais empresas do se'lor 

lU Principais fornecedores de ma'léria prima 

:·· 



Parte 11 - INTRODUÇXO DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL 

RESULTADOS, PROBL~MAS E DIFICULDADES ECONTRADAS 

1) Qual o significado da qualidade para a empresa? 

2) A empresa obteve sucesso com a introduç~o de um prog~ama 

de qualidade total ? 

3) Qual o método escolhido para implantá-lo? 

4) Quais os problemas que surgiram ~ como foram superados ? 

Quais o que ainda persistem e como pretendem superá-los ? 

5) Como a empresa vê seus concorrentes em grau de ameaçá-la 

e como é visto por eles ? 

ó) Foram feitas, ou estão sendo feitas, alterações na 

estrutura organizacional da empresa ? Quais e porque ? 

7) Qual o significado da palavra quali~ade para os clientes 

da empresa ? 

B> Entre os pontos considerados Jmportantes para decisões de 

compra de um produt6, '~O caso o produto da empresa, qual 
'~ 

seria a ordem de importância ? 

9) Relacionados com o mercado : 

. Quota de mercado (% de crescimento ou de perda) 

. Mudanças no tipo de consumidor 

. Lucro operacional (% de crescimento ou de perda) 
.. 

Aquisiç~o de novos segmentos de mercado 

\ 



10) Relacionados a concorrência 

Reações da concorrência 

Mudanças no sis~ema de poder existe no setor 

Quais são as alterações mais importan~es e como 

afetaram a empresa ? 



Parte III -DADOS GERAIS SOBRE O MERCADO 

1) Principais características do mercado consumidor 

2) Características geográficas do mercado interno e dos 

mercados externos 

3) Condições 9e uso dos produtos 

4) Condições de compra 

5) Si st.ema de di sJ'\ bu i ção 

&) Como é desenvol\ida a política de comunicação da imagem 

da empresa ? Quais ·são os instrumentos e ações utilizadas 

interna e exter.namente ? 

7) Qual é a imagem atual da empresa para os seus clien~~s? 

Ela consegue transmitir a imagem que deseja ter ? 

8) Os seus consumidores são fiéis ? Existe fidelidade a 

marca ou a empresa busca fidelidade de preço ou de outro 

atributo qualquer do produto ? 

9) Como os consumidores vêem os produtos da empresa ? 

Percebem a preocupação ambiental da mesma e a consideram 

ponto crítico no momento de decisão da compra ? 

10) Onde está posicionado o produto da empresa se comparado 

aos seus concorrentes? Possue qualidade superior ou preço 

inferior ? 

11) Onde nasce a estratégia de marketing da empresa-? Quem 

são os responsáveis pela sua elaboração e operacionalização? 



Par~e IV - DADOS SOBRE UMA LINHA DE PRODUTOS ESPECíFICA 

1) Exis~e hoje na empresa um novo produ~o ou o proje~o de um 

novo produto ? Qual ? 

2> Como foi desenvolvido esse produto/projeto ? Onde nasceu 

a idéia no mercado ou nos centros de pesquisa ? 

3) Qual o seu mercado potencial ? 

4> Porque a empresa decidiu desenvolvê-lo mudanças nos 

consumidores <quais), novas ~ecnologias produ~tvas, 

posicionamento competitivo/es~ratégico, diminuição.do lucro 

ou da parcela de mercado, etc ? 

5) Como é feita a ligação entre o departamento de marketing 

e os departamentos de desenvolvimento, projeto e produção 

dos produ~os ? Ou seja como as funções operacionais ou os 

mecanismos i nt·erfunc i ona i s se re.l-a·c i onam ? 



Anexo II 
ORGANOGRAMA FUNCIONAL ANTERIOR 
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Anexo III 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL ATUAL 
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