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Instrumento Facilitador na Estimativa de Valor como Referência
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Exploratório. São Paulo: EAESP/FGV, 2003. 153 p. (Dissertação

de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da

EAESP/FGV, Área de Concentração: Mercadologia).

Resumo: Trata-se de um estudo exploratório sobre a viabilidade

da utilização do método Six-Sigma, como instrumento para a

estimativa de preço de valor, de produtos de tecnologia em

mercados empresariais. O método do estudo combina pesquisa

literária com pesquisa empírica de dados primários, através de

entrevistas em profundidade. O estudo é concluido apresentando-

se indícios iniciais positivos da viabilidade da proposta. São

também mencionadas possíveis limitações da aplicação e

propostos novos temas para pesquisa.
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1- INTRODUÇÃO

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA

A formação de preço está no centro de toda atividade econômica, e influencia

duas variáveis fundamentas na continuidade das empresas: estimula a demanda

do mercado e gera os fluxos de caixa positivos necessários ao sucesso da

empresa (LAMBIN, 2000, p.570). Sendo o estabelecimento de preços um dos

pilares da disciplina de marketing, ao lado de produto, promoção e pontos de

distribuição, o estudo dos métodos de estabelecimento de preços em mercados

e para produtos com características específicas torna-se relevante.

Para os produtos de alta tecnologia, a variável preço assume importância ainda

maior se considerarmos a "lei de Moore" que afirma que os produtos de

tecnologia dobram seu desempenho a cada 18 meses, o que significa que para

produtos de tecnologia com desempenho equivalente, o preço deve cair à

metade no mesmo período (MOHR, 2001, p.254). A necessidade de obter

sucesso empresarial com os preços dos produtos em declínio é denominada de

Paradoxo da Tecnologia (GROSS et aI, 1995, citado por MOHR, 2001, p. 264).

Esta velocidade particular das mudanças nos mercados para produtos de

tecnologia justifica a separação deste segmento de mercado, como de interesse

particular para estudo e compreensão.

o ambiente de operações comerciais entre empresas apresenta particularidades

em relação ao de consumo individual. Embora as decisões de consumo sejam

racionais da mesma maneira que as do consumidor individual, há fatores

ambientais, organizacionais, interpessoais e individuais que influenciam o

processo de compra empresarial (WEBSTER e WIND, 1972, citados por

KOTLER, 2000, p. 219). Simultaneamente, as decisões empresariais são

tomadas em sua maioria por colegiados denominados centro de compras, onde
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os indivíduos atuam como iniciadores do processo, usuários, compradores

influenciadores, obstáculos à compra e decisores (WEBSTER e WIND, 1972,

citados por KOTLER, 2000, p. 218). Essas características das transações

empresariais fazem com que o processo de compra adquira um caráter mais

analítico e objetivo, visando a influenciar todos os agentes de compra (KOTLER,

2000, p.219), justificando a restrição da dissertação a esse segmento de

consumidores em particular.

o valor percebido pelo consumidor no conjunto de atributos do produto como

referência para fixação de preços é uma prática de utilização crescente (CHANG

e WILDT, 1994, citados por KOTLER, 2000, p. 487). Porém a definição do

método de determinação do que é valor para o cliente não encontra consenso.

Enquanto alguns autores consideram que o valor visto pelo cliente empresarial é

o valor econômico total (NAGLE e HOLDEN, 1994, p. 75) outros defendem que

o valor dos produtos, particularmente os de tecnologia, também é percebido

através de critérios de tempo, qualidade, risco e alinhamento estratégico. Essas

diferentes perspectivas permitem inferir que novas alternativas para avaliação de

valor de produtos de tecnologia possam ter receptividade entre consumidores e

fornecedores.

o método Six-Sigma 1 vem sendo utilizado por diversas empresas como

instrumento de melhoria contínua de seus processos produtivos. Algumas de

suas caracteríscas são o alinhamento de mudanças com os objetivos

estratégicos da empresa, sua abordagem científica para solução de problemas,

seu uso intensivo de ferramentas estatísticas para a antecipação de resultados e

sua difusão entre as empresas, gerando uma população de diversos

conhecedores do método. Estas características justificam a pesquisa de outras

aplicações para o método além da área de melhoria de processos.

I Six-Sigma é marca registrada da Motorola Inc.
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Estas são as justificativas para conduzir este estudo exploratório da utilização de

um método alternativo (Six-Sigma), na determinação do valor de produtos de

tecnologia em mercados empresariais, como uma referência para o

estabelecimento de preços.

1.2 OBJETIVOS

Na realização de uma operação comercial o preço estabelece a referência para

a realização da mesma. Quando essa operação se realiza entre empresas

fornecedoras e consumidoras de tecnologia o estabelecimento do preço

apresenta obstáculos adicionais diante de particularidades do processo.

Qual é o preço que
cada um de meus

clientes estará disposto
a pagar? Qual o preço
permitirá a geração de

fluxos de caixa
positivos?

Qual o benefício da
nova tecnologia para

minha empresa? Qual é
o preço adequado à

pagar?

$?

Empresa Consumidora
de tecnologia

Empresa fornecedora
de tecnologia.

Preço

Figura 1 - Preço é a referência para o estabelecimento de trocas comerciais.

Com o objetivo de se auxiliar a realização das trocas entre empresa, quando os

bens de troca são produtos de tecnologia, explora-se nesta dissertação a

utilização do método Six Sigma como facilitador do processo.
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Empresa fornecedora

~iXSigm0

Empresa Consumidora
de tecnologia. de tecnologia

Qual é o preço que D-V
cada um de meus Qual o benefício da

clientes estará disposto Valor nova tecnologia para
a pagar? Qual o preço D- minha empresa? Qual é
permitirá a geração de o preço adequado à

fluxos de caixa pagar?
positivos? Preço

Figura 2 - Six Sigma como facilitador do estabelecimento de preços em

mercados de tecnologia, através da avaliação de valor.

Em síntese, o objetivo dessa dissertação é explorar a viabilidade da utilização do

método Six-Sigma aplicado aos processos de empresas consumidoras de

tecnologia, como instrumento na avaliação da adição de valor, para referência

no estabelecimento de preços. Na busca desse objetivo, executa-se uma análise

com as seguintes etapas:

1.2.1 - Avaliar, através de pesquisa literária, o ambiente econômico e cultural

em que se processam as transações de alta tecnologia no mercado empresarial

e seus procedimentos de tomada de decisão. Comentar os métodos teóricos de

estabelecimento de preços em geral e no mercado de tecnologia em particular.

Realizado na seção 2.2

1.2.3 - Avaliar teoricamente as implicações dos procedimentos utilizados

atualmente no estabelecimento de preço de valor, bem como seus benefícios e

limitações, no mercado empresarial de alta tecnologia. Realizado na seção 2.2.

1.2.4 - Sugerir uma proposta de método alternativo na avaliação antecipada do

valor de novas tecnologias para o consumidor empresarial, como referência para
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estabelecimento de preço de valor - o método Six Sigma. Conforme realizado

no capítulo 3.

1.2.5 - Avaliar a receptividade, percepção de viabilidade, benefícios, alternativas

e obstáculos percebidos pelos atores dos mercados empresariais de tecnologia,

em relação à proposta de utilização do método Six Sigma, como instrumento na

determinação de valor. Esta avaliação é realizada através de pesquisa

exploratória empírica, como pode ser constatado nos capítulos 4.

1.3 MÉTODO DA PESQUISA

o tipo da pesquisa será exploratória, utilizando-se uma combinação dos

métodos: pesquisa literária e entrevistas em profundidade. A justificativa integral

da escolha do tipo de pesquisa e método de aplicação, encontra-se na seção

4.1.

De acordo com CHURCHILL (1991, p. 128) e MATTAR (1994, p. 94), a pesquisa

exploratória é a mais adequada quando o objetivo do estudo é obter novas

idéias e perspectivas. A pesquisa exploratória é geralmente utilizada nos

estágios iniciais de uma investigação, quando não há hipóteses claramente

formuladas e a natureza do problema pesquisado é ainda preliminar, vaga e

imprecisa.

o objetivo desta dissertação é explorar a viabilidade de utilização de um método

hoje utilizado na disciplina de qualidade, Six-Sigma, como instrumento de

estabelecimento de preços que é uma atividade de marketing. As implicações

dessa transposição, ou mesmo da viabilidade desta transposição não são

completamente claras ao autor. Na verdade, como não foram constatados

registros de aplicações similares durante a pesquisa literária, infere-se que a

aplicação proposta não foi explorada previamente ou foi pouco explorada e

registrada. Isso permite caracterizar a transposição desta proposta, como de
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implicações desconhecidas, vagas e imprecisas, justificando o método

exploratório deste estudo.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

o texto está organizado em seis capítulos. No capítulo 1, Introdução, são

apresentados os motivos que justificam a elaboração desta dissertação, os

objetivos almejados e o método de estudo utilizado.

No capítulo 2, revisão da literatura, são relatados os resultados de pesquisas

bibliográficas dos elementos do tema. Assim, são estudados o processo de

tomada de decisões no ambiente empresarial, as características dos mercados

de alta tecnologia, os diferentes conceitos de valor, os modelos de

estabelecimento de preços e sua utilização.

No capítulo 3, prossegue-se a revisão da literatura voltada para a método Six-

Sigma. Apresenta-se uma descrição do método, seu histórico e objetivos, bem

como descreve-se as etapas de um projeto Six-Sigma. Em seguida traça-se um

paralelo entre as etapas de um projeto Six-Sigma e as etapas de um processo

empresarial de estimativa de valor, inferindo-se sobre o utilidade do método Six-

Sigma na estimativa do valor gerado na cadeia de produção, quando da

agregação da nova tecnologia ao processo produtivo.

No capítulo 4, elabora-se uma pesquisa exploratória por entrevistas com

especialistas, verificando-se a percepção destes atores quanto à validade das

inferências descritas no capítulo 3, bem como buscam-se novas idéias quanto

às possibilidades e limitações da proposta. No capítulo 4, também se encontra a

justificativa para o método de pesquisa escolhido. As conclusões do estudo são

sintetizadas no capítulo 5, comentando suas contribuições, limitações além de

serem elaboradas sugestões para estudos posteriores. Nos capítulos 6 e 7

estão listadas as referências bibliográficas e os anexos, respectivamente.
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO EM ESTUDO

2.1.1 Efeitos de Inovações Tecnológicas Sobre os Mercados

A expressão Alta Tecnologia não apresenta uma definição de aceitação ampla.

Diversas definições são sugeridas conforme a ótica adotada. Como exemplo,

não há consenso se as empresas de alta tecnologia são apenas aquelas que as

produzem (centros de pesquisa, escolas) ou também aquelas empresas que as

utilizam intensamente.

Em Marketing of High Technology Products and Innovations, MOHR (2001, p.5),

afirma que tanto o US Bureau of Labor Statistics como a Organization for

Economic Cooperation and Development (OECD) utilizam classificações

similares. Estas organizações classificam as empresas de acordo com a

proporção do número de empregados nos departamentos de pesquisa e

desenvolvimento, quando comparados à média da indústria.

Classificações como essas, porém, tendem a não admitir como de Alta

Tecnologia tanto empresas que utilizam tecnologia em seus processos, como

empresas que implementam novas tecnologias. Empresas que implementam

tecnologias muitas vezes não possuem centros próprios de Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D), e sim aplicam a tecnologia criada por outros centros.

A classificação de empresas de alta tecnologia utilizada nesta dissertação será

realizada de acordo com o modelo para identificação de Empresas de Alta

Tecnologia, proposto por MORIARTY citado por MOHR (2001, p.7). Esta

classificação baseia-se na constatação de características (incertezas) comuns,

que envolvem indústrias de alta tecnologia quais sejam, incertezas de
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mercado, incertezas tecnológicas e volatilidade. A justificativa da adoção deste

critério na identificação das empresas de tecnologia é que, entre os objetivos

desta dissertação, encontram-se a discussão destas características no contexto

do mercado e a proposta de possíveis alternativas para a gestão desta

incertezas.



Fontes de Incertezas de
Mercado

1- Quais necessidades
precisam ser atendidas
pela nova tecnologia?
2 - Como as
necessidades mudarão no
futuro?
3 - Quais padrões
industriais o mercado
adotará?
4- Com que velocidade a
inovação será adotada?
5 - Qual o potencial do
mercado?

Fontes de Incertezas de
Tecnológicas

1 - O novo produto
funcionará como
esperado?
2 - O cronograma de
entrega será cumprido?
3- O fornecedor proverá
serviços de alta
qualidade?
4 - Haverá efeitos
colaterais da utilização do
produto/serviço?
5 - Será que a nova
tecnologia fará a atual

leta?

Incertezas de
Mercado

Incerteza
Tecnológica

15

Figura 3 - Fontes de incerteza nos mercados de alta tecnologia - adaptado de

MOHR (2001, p.7).

Mercado de
Produtos de

Alta
Tecnologia e

Inr"':::Ir.n~~

Volatilidade
Competitiva

Fontes de Volatilidade
Competitiva

1- Qual será a nova concorrência no
futuro?
2 - Quais táticas competitivas serão
utilizadas?
3 - Com quais produtos nós
competiremos?
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Incertezas de mercado. São as incertezas quanto à capacidade de uma solução

tecnológica de efetivamente atender a uma necessidade específica do

consumidor. Cinco são as fontes de incerteza mencionadas por estes autores.

A primeira é o receio e a incerteza do consumidor sobre quais necessidades a

nova tecnologia irá atender. A incerteza em relação à nova tecnologia, que em

mercados empresariais corresponde à percepção coletiva de risco na adoção da

tecnologia, pode levar os potenciais consumidores a postergar o consumo. O

marketing nestas condições demanda um alto nível de educação e informação

sobre as características da nova tecnologia, assim como um elevado

compromisso de serviços pós- venda, que aumentem a percepção de segurança

do consumidor.

A segunda fonte de incertezas é conseqüência do fato de que as

implementações de novas tecnologias demandam mudanças rápidas e

profundas nos procedimentos, atividades e mesmo ocupações. A dificuldade de

transpor essas barreiras pode ser constatada, por exemplo, na extensão dos

serviços de consultoria e treinamento que acompanham a implementação de

soluções tipo Enterprise Resource Planning (ERP) ou Customer Relationship

Management (CRM).

A terceira fonte tem origem na insegurança sobre qual será o padrão tecnológico

adotado pelo mercado. O valor de uma dada tecnologia poderá ser alavancado

ou não, em função do número de consumidores que adotam aquela tecnologia.

Um exemplo contemporâneo são os sistemas operacionais de computadores: se

um determinado sistema for adotado pela maioria dos consumidores, os

desenvolvimentos do próprio sistema e de aplicativos para aquele sistema serão

acelerados. Neste contexto, o consumidor fica inseguro se estará adotando a

tecnologia "certa", ou seja, aquela que terá a preferência da maioria de usuários

no futuro, permitindo sua continuidade e aumentando, por conseguinte, seu

valor.
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A quarta fonte de incerteza é mercadológica, tanto para o consumidor como para

o fornecedor. Advém do desconhecimento da velocidade com que nova

tecnologia será adotada pelos mercado. Em alguns casos, a velocidade é

acelerada (telefones celulares no Brasil, substituição dos discos de vinil por

CDs); em outros, mais lenta (TVs em cores no Brasil e de alta definição nos

Estados Unidos).

A quarta fonte de incerteza é derivada da anterior. Devido à inabilidade do

fornecedor de predizer a velocidade da adoção de nova tecnologia, este pode

cometer equívocos de planejamento de marketing, com impactos no fluxo de

caixa, produção e contratações. A ocorrência desses equívocos pode levar o

fornecedor a dificuldades econômico-financeiras.

Incertezas Tecnológicas. Têm origem na incerteza do consumidor de que

determinada tecnologia ou a empresa que a fornece sejam ou não capazes de

atender necessidades específicas. Cinco são as fontes de incerteza tecnológica.

A primeira é se determinada tecnologia terá a funcionalidade esperada. Um caso

típico é o de novos medicamentos. Mesmo após testes intensivos fica a

expectativa se o desempenho será positivo quando aplicado em escala

comercial, como é o caso de novos antibióticos.

A segunda é função do tempo esperado para a disponibilização da tecnologia.

Com freqüência, atrasos nos cronogramas de lançamento do produto podem

tornar obsoletas ou de utilidade duvidosa as novas tecnologias quando de sua

disponibilização.

A terceira fonte de incerteza é quanto a capacidade do fornecedor de prestar

serviços de forma efetiva após o lançamento do novo produto.
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A quarta fonte advém das incertezas de efeitos colaterais. Há uma série de

exemplos contemporâneos, como os alimentos transgênicos e a clonagem de

seres vivos. Há mesmo dúvidas quanto à real eficácia de redes de comunicação,

uma vez que as mesmas também possibilitaram a utilização de recursos das

empresas com propósitos pessoais (e-mail e buscas na internet).

A quinta fonte, cada vez mais presente, decorre do tempo em que a nova

tecnologia trará benefícios (principalmente diferencial competitivo no ambiente

empresarial) antes de ser suplantada por nova e mais efetiva tecnologia. É a

dúvida em se adotar uma tecnologia agora ou aguardar a próxima inovação, que

surge em prazos cada vez mais curtos.

Volatilidade Competitiva. Volatilidade competitiva refere-se à velocidade da

ocorrência de mudanças no cenário competitivo: quais são os competidores, os

produtos e as estratégias competitivas. Seguem três fatores geradores de

volatilidade competitiva:

o primeiro é quais empresas serão os competidores no futuro próximo.

Freqüentemente, novas tecnologias são comercializadas por empresas fora de

um dado mercado e, por esse motivo, não são encaradas como concorrentes

até que os mercados conhecidos sejam afetados. Como exemplos, há a internet

como competidor dos jornais no fornecimento de informações e as empresas de

telecomunicações são concorrentes das empresas de aviação, já que as

teleconferências, em muitos casos, substituem viagens de profisssionais.

o segundo fator é que novos competidores, além de introduzirem produtos e

serviços substitutos no mercado, trazem também um novo arsenal de táticas

competitivas, reescrevendo as regras de um dado mercado (HAMMEL, 1997,

citado por MOHR, 2001, p. 11). Um recente exemplo é a entrada de novos

atores como empresas de internet em mercados tradicionais, forçando as
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empresas de atuação tradicional a reverem e adaptarem suas táticas:

Amazon.com (mercado literário) e Travelocity.com (agência de viagem).

o terceiro fator é o surgimento de novos competidores, que surgem com novas

formas de satisfazer as necessidades dos clientes, muitas vezes com produtos

distintos. A Netscape, lançando o browser para navegação na internet,

introduziu o conceito de arquitetura distribuída, tornando-se competidor da

Microsoft, que defendia um modelo de negócios em que cada microcomputador

deveria possuir seu sistema operacional residente.

Além dos três fatores geradores de incertezas apresentados na Figura 3,

GEORGE et aI. (1999) citado por MOHR (2001 p.33), identificam situações

decisórias e desafios que são comums às empresas de Alta Tecnologia: custo

da primeira unidade, efeito rede, questões comerciais e transbordamento de

conhecimento.

Custo da primeira unidade. É o elevado custo de produção da primeira unidade

quando comparado aos custos das unidades adicionais. Ocorre quando o

produto principal gerado é o conhecimento. Um caso típico é o de software,

quando o custo maior é o de gerar o conhecimento para a produção da primeira

unidade, enquanto a unidade adicional é produzida a custos expressivamente

menores. Observa-se que empresas de setores mais tradicionais, como a

aeronáutica e a automobilística, são cada vez mais afetadas pelo custo da

primeira unidade, à medida em que o conteúdo tecnológico destes produtos

aumenta concomitantemente ao lançamento de novos modelos. Essa mudança

ocorre à proporção que as atividades de design e projeto tornam-se sofisticadas

e onerosas, enquanto os custos de matéria-prima e produção tornam-se

reduzidos.

2 Programa de computador utilizado para navegação na internet.
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o efeito rede é também conhecido como retorno crescente na ponta de

demanda ou externalidades de rede. Ocorre quando o aumento da utilidade para

o usuário de uma dada tecnologia aumenta, à medida que um número maior de

usuários adota a mesma tecnologia. Os exemplos típicos são o telefone, a

máquina de fax, comunicação por e-mail. Nesses casos, para um número

limitado de usuários o valor se reduziria chegando, no limite, a um valor nulo

para um único usuário da tecnologia.

Questões comerciais. Ocorrem quando uma porção significativa do produto

envolve conhecimento. Nesse caso, a transação de compra e venda transforma-

se numa transação de propriedade intelectual. Um exemplo é o caso de uma

empresa com várias unidades de produção que contrata os serviços de

consultoria para a implantação de um método de gestão em uma de suas

unidades. O que impede a empresa consumidora de expandir o método para

outras unidades? Quais os direitos da consultoria sobre ampliações do

processo? Essas são questões que devem ser previstas nos contratos.

Transbordamento de conhecimento. Ocorre quando o conhecimento gerado

para um propósito específico passa a ser utilizado em outras áreas distintas,

alavancando outras tecnologias. Por exemplo, o conhecimento adquirido em

processos organizacionais aliado a recursos computacionais deu origem ao

Enterprise Resource Planning (ERP) que, num ciclo, possibilitou o

aprimoramento de processos e recursos computacionais na produção dos

próprios sistemas ERP.

Em síntese, os mercados de atuação das empresas de tecnologia são

particularmente expostos à incertezas e transitoriedades. Estas características,

permitem inferir que novos procedimentos de relacionamento comercial, a

proposta desta dissertação, que sejam eficazes na atenuação destas

incertezas, possuam potencial de aceitação pelos agentes nestes mercados.
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2.1.2 Características das Transações no Âmbito Empresarial

Segundo LAMBIN (2000, p.121), as escolhas de consumir no âmbito empresarial

são racionais do mesmo modo que para o consumidor individual. Em

Organizational Buying Behavior, WEBSTER e WIND (1972) citados por

KOTLER (2000, p.219), sugerem que para os consumidores empresariais se

aplica uma estrutura de motivações e restrições às decisões de compra, quais

sejam, motivações pessoais, relações interpessoais, pressões ambientais,

restrições econômicas e organizacionais. A estrutura decisória dos

consumidores empresariais está estruturada na figura 4.

As necessidades de um cliente empresarial podem ser avaliadas através de

cinco dimensões, descritas a seguir. A primeira é a dimensão tecnológica,

incluindo atributos como especificações técnicas, estado de arte, nível de

qualidade e condições de entrega. A segunda é financeira, incluindo

competitividade de preço, custos de transferência, custos de instalação e

manutenção, termos de pagamento e credibilidade na entrega. A terceira é

relativa a serviços, classificados em assistência técnica pós-venda, suporte à

instalação, operação e manutenção. A quarta é relativa à informação, com

atributos como comunicação, qualificação da equipe de vendas, acesso

prioritário a novos produtos e treinamento. Finalmente, a dimensão estratégica,

incluindo os atributos de reciprocidade nas relações, compatibilidade das

organizações, reputação da marca e da empresa.
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Os consumidores empresariais possuem processos de decisão de compra mais

complexos quando comparados vis a vis com os processos de decisão de

consumidores individuais. Estes processos complexos acarretam o surgimento

de motivações mais objetivas e utilitaristas na tomada de decisão, conforme

exposto a seguir.

As complexidadades das transações empresariais têm origem nas seguintes

constatações, apresentadas por KINNEY (s.d):

Processo decisório coletivo. A decisão de aquisição nos mercados industriais é

raramente atributo de um indivíduo. Freqüentemente estão envolvidos

engenheiros de aplicação, projeto, qualidade e programadores de produção

além dos próprios compradores. O processo de decisão de aquisição em grupo,

grupo este que também se modifica de acordo com o produto a ser adquirido,

22
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torna preferências individuais e subjetivas freqüentemente secundárias, pois o

processo de decisão dentro do grupo tende a adquirir formato objetivo e

impessoal, baseado estritamente nas necessidades da organização. O processo

decisório coletivo e as especificações técnicas baseadas em necessidades são

dois elementos que invalidam grande parte das técnicas de marketing utilizadas

para o consumidor individual.

Profissionalização das aquisições. Enquanto os consumidores individuais agem

como seus próprios agentes de compras, as organizações empregam agentes

profissionais de compras. Esses profissionais não raro possuem experiência

sobre as categorias de produtos que adquirem em nome da empresa, havendo

inclusive, em grandes organizações, a especialização de profissionais por classe

de produto. A função desses profissionais é realizar a melhor aquisição em

termos de adequação do produto, preço e prazo. Os profissionais são

submetidos à avaliação de desempenho, tendo-se em conta critérios como

eficácia na análise do produto, comparação entre produtos, sucesso na

negociação e monitoramento dos resultados. Técnicas de vendas baseadas na

motivação do indivíduo ao consumo, como promoções, freqüentemente não

apresentam os mesmos resultados no ambiente empresarial, uma vez que o

foco dos profissionais de aquisição é a necessidade de suas empresas.

Demanda derivada. Como citado, os compradores profissionais mantêm seu

foco nas necessidades das empresas. Essas necessidades originam-se no

planejamento de produção que por sua vez se origina nas demandas futuras do

mercado das empresas. Atualmente, os modernos sistemas de planejamento da

produção como MateriaIs Requirement Planning (MRp3), Enterprise Resource

Planning (ERP) 4 são a fonte de informações sobre as necessidades de

aquisições, sempre derivadas das oportunidades de mercado. Em função da

3 Planejamento de materiais requeridos
4 Planejamento dos recursos do empreendimento.
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demanda ser derivada da produção, o empenho unilateral de aumento de

vendas, por parte do fornecedor, tende a ser inefetivo.

Elevado número de produtos sob medida. Apesar do esforço de empresas

fornecedoras para a produção de produtos padronizados, que propiciariam

ganhos de escala na produção, um número elevado de produtos consumidos

nas emrpesas, particularmente nas indústrias, ainda é feito sob medida. Os

compradores freqüentemente têm de iniciar discussões sobre especificações e

capacidades dos vários fornecedores antes de iniciar o processo decisório de

aquisição. Enquanto a empresa fornecedora, de um lado, tenta minimizar o

número de produtos sob medida através da criação de produtos modulares (que

se combinam para atender diferentes necessidades) de outro lado, cria-se um

mercado de serviços para a correta aplicação e integração destes produtos.

Contratos complexos. Contratos empresariais raramente envolvem condições

padrão de fornecimento, geralmente aceitas por consumidores individuais nas

decisões de consumo. Com freqüencia, as condições padrão de fornecimento

(do fornecedor) são distintas das condições padrão de aquisição (do

consumidor), pois cada parte tende a se proteger ao máximo contra os riscos da

transação. Disso decorre a freqüente necessidade de negociação quanto a

preços, prazos, incentivos e penalidades.

Créditos comerciais. É comum que operações industriais envolvam vários

eventos de entrega e pagamento. Disso resulta que, numa transação complexa,

uma das partes não raro financia as operações da outra: o fornecedor, quando

entrega os produtos para pagamento posterior, e o consumidor, quando realiza

pagamentos antecipados como garantia da realização da transação. Também se

observa aqui uma disputa na minimização do financiamento de parte a parte, em

que a solução (quando alcançada) é sempre advinda de negociação, com

concessões mútuas.
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Complexidade do produto. Quase toda operação de manufatura envolve uma

variedade de produtos, serviços e suporte. Isso faz com que a organização de

compras tenha de ser flexível para se adaptar às diferentes necessidades de

cada mercado de atuação. Os produtos podem ter especificações técnicas

restritas geradas pela demanda derivada, além de poder assumir um caráter

vital ou estratégico, como componente da cadeia de produção do comprador.

Troca de informações proprietárias. Compradores industriais realizam análises

do desempenho relativo entre seus diversos fornecedores. Desta forma, o

consumidor industrial possui informações extensas sobre o fornecedor,

abrangendo seu desempenho passado (qualidade, prazos de entrega, eficácia

do sistema de garantia, desempenho de serviços) e sua capacidade de

desempenho presente, frente às alternativas do mercado. Em contrapartida, os

fornecedores também mantêm informações históricas sobre seus clientes, além

de muitas vezes serem depositários de informações estratégicas sobre as

atividades dos clientes e de seu desempenho em relação a seus concorrentes.

Essa exposição de informações críticas aumenta o custo potencial de um

rompimento de relações, o que se traduz em um incentivo à manutenção de um

modelo comercial relacional em contraposição ao modelo transacional mais

comumente observado com o consumidor individual.

A decisão coletiva da compra e os diferentes papéis desempenhados pelos

indvíduos neste processo são denominadas por WEBSTER e WIND (1972),

citados por KOTLER (2000, p. 218) e por LAMBIN (2000, p.124), como Centro

de Compras.

Segundo WEBSTER e WIND (1972), os papéis desempenhados pelos agentes

do centro de compras podem ser classificados como os seguintes:
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Iniciadores. São os que iniciam o processo. Os iniciadores podem

ser:trabalhadores da produção, suprimentos, departamento de engenharia,

pesquisa e desenvolvimento ou mesmo consultores externos.

Usuários do produto ou serviço. São de fácil identificação, porém, muitas vezes,

têm influência limitada no processo de compra, como os usuários de serviços de

comunicação empresarial, que devem utilizar os produtos padronizados pela

empresa.

Compradores. São os indivíduos que possuem responsabilidade formal para

aquisição dos produtos e serviços. Esta função é desempenhada pelo agente de

compras em geral e em alguns processos, como o de aquisição de bens de

capital, por indivíduos com posição hierárquica mais elevada na organização.

Influenciadores. Não desempenham papel direto, mas influenciam os outros

agentes, como é o caso de consultores técnicos internos e externos.

Barreiras internas (gatekeeper). Não são responsáveis diretamente pela tomada

de decisões, mas controlam o fluxo de informações e de contatos para os outros

agentes podendo influenciar no processo de decisão pela seletividade dos fluxos

de informação.

Decisores. Possuem a autoridade final para selecionar o fornecedor. O decisor

é frequentemente isolado do processo pelos agentes desempenhando as outras

funções do centro de compras.

Sendo o centro de compras formado por muitos participantes, o contato com

todos eles por parte de fornecedores empresariais, demanda recursos

elevados. Esse obstáculo é contornado pelos fornecedores de bens de reduzido

valor financeiro, através da identificação e esforço de vendas pelos

influenciadores-chave na compra. Para as operações de valor financeiro



27

elevado, a venda é realizada através da influência de todos os agentes

formadores do centro de compras, numa operação chamada de mullinível de

profundidade (KOTLER, 2000, p.219)

Conforme descrito, as relações comerciais no âmbito empresarial são marcadas

pela racionalidade do processo e pela complexidade do processo de decisão.,

se comparadas à tomada de decisão do consumidor individual. Essas

características das transações empresariais influenciam a percepção de valor

dos clientes, que, em muitas casos, são todos os integrantes do centro de

compras. A avaliação de valor por grupos de indivíduos, através de critérios

racionais, permite inferir que métodos racionais e impessoais de demonstração

de valor, objeto desta dissertação, sejam de interesse para estes mercados.

2.1.3 Arquitetura Geral do Processo de Precificação

Com o propósito de localizar e delimitar a formação de preços baseada em

valor, apresenta-se, a seguir, uma arquitetura geral do processo de formação de

preços em marketing. O estabelecimento de preços de produtos para os

diversos mercados observa a influência de três forças principais: os custos, os

clientes, os competidores (conhecidos como os três C's formadores de preços).

Além disso, a formação de preços deve estar alinhada com a estratégia da

empresa e com os objetivos de preços dentro dessa estratégia. Apesar de as

influências na formação de preços serem apresentadas de forma independente,

ou seja, estratégias baseadas em custo, mercado e concorrência isoladamente,

esses três fatores são ponderados de acordo com a estratégia da empresa, o

produto e o mercado de atuação (GRUCA e NOBLE, s.d).

De uma perspectiva macroscópica, o preço influencia duas variáveis

fundamentais na continuidade das empresas: estimula a demanda junto ao r

mercado e gera os fluxos de caixa positivos necessários ao sucesso da firma a

longo prazo (LAMBIN, 2000, p. 570). Objetivos secundários podem utilizar os
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preços como instrumento, como posicionar-se ante a concorrência ou variar o

volumes de vendas que, todavia, influenciarão as variáveis fundamentais:

demanda e fluxo de caixa.

A Figura 5 apresenta uma arquitetura geral do processo de formação de preços,

proposta em Marketing-Driven Management, LAMBIN (2000, p. 571). A metade

superior da matriz diz respeito mais ao intento e ao objetivo estratégico da

empresa, enquanto a metade inferior relaciona os orientadores possíveis de

preços, de modo a se atingirem os objetivos:

Objetivos ~ Posicionamento ~ Objetivo do Preço

Estratégicos

• Dominação "
ém custo'

•

• Diferenciação

D U JJ
Preço orientado pelo Preço orientado pela Preço orientado

Custo Demanda pela Concorrência

• Preço Piso, • Elasticidadede • Competição
Preço de Preço e Preço pura
equilíbrio (BEP) ótimo
e preço como • Oligopólio não
objetivo • Preço por valor diferenciado

• Cuva de • Preço máximo • Competição
experiência aceitável Monopolística

• Análise de • Monopólio
sensibilidade baseado em

inovação

Figura 5 - Visão geral sobre decisões de preços - Adaptado de LAMBIN (2000,

p. 571).
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Preço orientado pelo custo. O estabelecimento de preços a partir dos custos é

uma abordagem comum a mercados diversos, e aplicada tanto no fornecimento

de produtos como de serviços. Representa uma abordagem de baixo risco para

o fornecedor uma vez que viabiliza fluxos de caixa positivos, desde que o

mesmo possua um sistema confiável de medição de custos. É utilizado quando

os custos de uma determinada atividade são incertos, como no caso do

desenvolvimento de pesquisa ou de um produto específico, ou ainda, quando o

objetivo é manter uma margem de lucro constante sobre os fluxos de caixa. Uma

deficiência na utilização dessa orientação no estabelecimento de preços é que o

foco de decisões é interno à empresa (custos de produção) em detrimento a

riscos e oportunidades de mercado (externos à empresa). A orientação do preço

pelo custo, quando combinada às estratégias e objetivos de preços da empresa,

darão origem aos seguintes modelos de precificação: piso de preço, preço de

equilíbrio, preço alvo e preço com margem.

Piso de preço. Corresponde a estabelecer o preço do produto de modo a

compensar apenas os custos variáveis de produção. Isto significa que o preço

de venda captura somente o montante suficiente para a reposição do produto ou

do serviço, margem de lucro bruta nula (preço de venda menos custo de

produção igual a zero).

Preço de equilíbrio. O preço é definido em um nível que os custos diretos e

indiretos de produção sejam recuperados. Como os custos fixos de produção

são rateados entre diferentes produtos, a determinação do preço de equilíbrio

implica o conhecimento a priori do volume de vendas.

Preço alvo. Define-se o preço de modo a recuperar além dos custos fixos e

variáveis de produção, também o custo de capital investido na produção com

base numa taxa de retorno aceitável (de acordo com a avaliação da empresa).

Também neste cálculo parte-se da premissa de que o volume futuro de vendas
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pode ser calculado com exatidão satisfatória, tanto para o cálculo dos custos

fixos como para a recuperação do capital inicialmente investido.

o preço com margem (mark-up). Implica a adição de uma porcentagem de lucro

preestabelecida adicionada ao custo total de produção, de modo a recuperar

todos os custos (fixos+variáveis+capital) além de gerar fluxos de caixa positivos.

A limitação da orientação de preços pelos custos, é que mantendo-se a

referência a fatores internos à empresa, não se considera os riscos e

oportunidades gerados por fatores externos, ou seja, gerados pela demanda e

concorrência.

Preço orientado pela demanda. Segundo essa orientação de preços, o

estabelecimento do preço tem como base inicial aquele que o mercado está

disposto a pagar por determinado produto ou serviço. Tomando-se a demanda

como base para formação de preços e compondo-a aos objetivos decorrentes

da estratégia da empresa, serão gerados estratégias de preços baseadas na

elasticidade, baseados em valor e a determinação do preço máximo aceitável,

descritos a seguir:

Elasticidade de preços. Elasticidade de preços é a mudança percentual do

número de unidades vendidas em função de uma variação percentual de 1% no

preço. É uma medida da sensibilidade dos consumidores à variação de preços.

E= % de variação do número de unidades vendidas

% de variação de preço

A elasticidade de preços é geralmente negativa (há exceções), uma vez que o

aumento de preços, em geral, leva à diminuição do número de unidades

vendidas.
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A determinação da elasticidade de preços é realizada através do julgamento de

especialistas, pesquisas com os clientes, experimentação real de variações de

preços ou estudos econométricos. A determinação da elasticidade de preços e

dos custos de produção permitem calcular o preço ótimo, que é definido como o

preço que maximiza os lucros.

Preço baseado em valor. É um método que estabelece o preço do produto com

base no valor percebido pelo cliente a partir do conjunto de atributos do produto.

Dessa maneira, as empresas orientadas para o mercado utilizam-se de

métodos de avaliação do valor percebido pelo cliente como referência para o

estabelecimento de preços. (LAMBIN, 2000, p. 586). Em Administração de

Marketing, KOTLER (2000, p. 487) afirma que o número de empresas utilizando

este método para estabelecer preços é crescente.

Para a avaliação da percepção de valor de um dado produto pelo cliente, os

procedimentos são pesquisas comparativas entre produtos, análise conjunta de

atributos ou determinação do preço máximo aceitável.

A determinação do Preço Máximo Aceitável é particularmente utilizada em

mercados empresariais e depende de que haja um conhecimento elevado do

cliente empresarial. Para sua utilização, são necessários os seguintes

pressupostos:

• Compreender a utilização do produto sob a perspectiva do cliente;

• Analisar os benefícios gerados pelo produto;

• Analisar os custos adicionais gerados pelo produto (instalação,

manutenção, treinamento, etc) - ou seja, o custo total de propriedade;

• Aliar a diferença entre custo total de propriedade e os benefícios,

estabelecendo o preço máximo aceitável.

Assim, Preço Máximo Aceitável é igual ao total de benefícios subtraídos todos

os custos.
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Na avaliação de benefícios relativos percebidos pelos clientes, conseqüentes de

uma compra, ou seja o valor percebido, podem-se utilizar métodos

probabilísticos, qualitativos e processos financeiros tradicionais. O

desenvolvimento desses métodos será tratada na Seção 2.2 .

Preço orientado pela competição. Adotando-se esta orientação, os preços são

estabelecidos tendo como referência principal os competidores e suas ações.

Dois fatores são fundamentais nestes processos de estabelecimento de preços:

o número de concorrentes e o valor percebido do produto. Estes fatores podem

ser inter-relacionados da forma da Figura 6.

Valor" I ~úme~~ de Concorrentes
~

~~"". /~,...•.. ,.

percebido
CIo
produto Baixo Elevado

~;v
[•....

Monopólio ou Oligopólio CompetiçãoElevado
Diferenciado Monopolística

Baixo Oligopólio não-Diferenciadc Competição perfeita

Figura 6 - Matriz de preço líquido pago versus custo do atendimento. Adaptado

de LAMBIN (2000, p. 594) .

No monopólio ou oligopólio diferenciado, como o valor atribuído ao produto é

elevado, a variação de preços é utilizada pela empresa em seu posicionamento

de mercado.

No oligopólio não-diferenciado, como não há diferença no valor percebido pelo

cliente entre os vários fornecedores, os preços tendem a ser alinhados.
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Na competição monopolística, a competição é elevada em função do número de

concorrentes. Como há diferenciação do produto, algumas variações de preços

podem ser observadas.

Na competição perfeita, havendo elevado número de participantes e baixa

diferenciação percebida pelos consumidores, os preços são determinados pela

oferta e demanda. Isso faz com que as empresas praticamente não possuam

autonomia sobre os preços.

Além dos métodos de estabelecimento de preços apresentados, as estratégias e

os objetivos das empresas podem influenciar no método de preço no

lançamento de Novos Produtos. As mais comuns são a estratégia de

desnatamento e a de penetração.

Desnatamento é a estratégia de introduzir o novo produto a alto preço, buscando

-se uma fatia superior de consumidores e lucros imediatos após o lançamento.

E utilizada quando o ciclo de vida esperado para o produto é curto, quando a

inovação introduzida é tão relevante que torne a demanda inelástica, quando a

demanda pelo produto é difícil de se estimar ou quando a empresa necessita de

recursos em curto prazo. É uma estratégia considerada de baixo risco, uma vez

que sempre há a possibilidade de redução de preços e correção de

posicionamento no mercado, ao passo que a elevação de preços enfrenta maior

resistência do mercado.

Penetração é a estratégia de utilizar preços reduzidos no lançamento do produto

de modo a obter uma fatia maior de usuários rapidamente. É utilizada quando a

demanda pelo novo produto é elástica, quando a elevação do volume de

produção trará redução de custos por economia de escala, quando há risco do

surgimento de novos entrantes (preços baixos desestimulam novos entrantes),

quando se busca o desenvolvimento de uma extensa base instalada

rapidamente. A estratégia de penetração é mais arriscada, pois os resultados
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financeiros ocorreriam a longo prazo e podem ocorrer mudanças no mercado

que acabem por inviabilizar o lucro pretendido.

Nesta subseção 2.1.3 , apresentou-se um painel sobre as orientações e

influência na formação de preços, de modo a permitir a identificação da posição

da formação de preços de valor, orientados pela demanda, dentro do contexto

geral de formação de preços na disciplina de marketing.

2.1.4 Estabelecimento de Preços em Mercados de Tecnologia

o ambiente de atuação de empresas de tecnologia é caracterizado pelos ciclos

de vida reduzidos de produto. No mercado de computadores atribui-se a Gordon

Moore, co-fundador da empresa de processadores Intel, a "Lei de Moore" que

afirme que a cada 18 meses os produtos dobrem seu desempenho mantendo o

mesmo preço (MOHR, 2001, p. 254). Sob outra perspectiva, isso significa que

para produtos com o mesmo desempenho, o preço é reduzido à metada a cada

18 meses. Além desta pressão de redução sobre os preços, devido à redução

dos ciclos de vida, em Marketing of High Technology Products and Innovations,

J. MOHR (2001, p. 255) sugere que os mercados de produtos de tecnologia

podem ser afetados ainda pelo efeito rede, pelo custo da primeira unidade, pela

internet e pela incerteza do consumidor.

o efeito rede ocorre quando o valor do produto aumenta com o número de

usuários (ex.: Telefone, fax), pois há um incentivo ao fornecedor para aumentar

rapidamente a base de produtos instalada.

o custo da primeira unidade gera pressões de redução sobre os preços quando

grande parte do custo de um produto está na produção desta a primeira

unidade. É o que ocorre com o mercado de softwares em que o custo de

produzir uma unidade adicional, copiando-se o software em um meio físico, é

pequeno quando comparado ao custo de se contratarem programadores para



produzir a primeira unidade. A recuperação desses custos passa a depender do

volume de vendas, uma vez que os custos de produção de uma unidade

adicional são reduzidos. Assim, também ocorre pressão para redução dos

preços, buscando-se um aumento no volume de vendas que gere os fluxos de

caixa necessários para cobrir os custos de produção da primeira unidade e a

margem de lucro pretendida.

A internet pressiona ao faciliar a comparação de preços, de maneira rápida e

com custo de informação reduzido. Esse fator é particularmente significante no

caso de produtos e serviços de tecnologia pois produtos , como aplicativos, e

serviços, podem ser fornecidos pela rede.

Investi mentos
em P&D Compatibilidade

Com a base
instalada

\ I
Ciclo de vida
dos produtos
reduzidos

Mudanças
Rápidas

Ambiente de
precificação e
mercados de

tecnologia

Internet

Competição
Pressão no
preço em
função do
rlp.sp.mop.nho Percepção dos

clientes da
relação
custo/benefício

/ \
Custo da
primeria
unidade

Efeito Rede

Figura 7 - Esquema das pressões exercidas sobre os preços no mercado de

tecnologia. Adaptado de MOHR (2001, p. 254)
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A incerteza do consumidor ocorre devido dificuldade de se avaliar o custo

benefício de tecnologia, podendo causar a postergação na decisão de compra,

na expectativa de que novas versões de produto, com melhor desempenho,

tragam melhor relação custo/benefício.

No caso de mercados empresariais, quando o consumidor tem menor

sensibilidade aos preços, os fatores que afetam a elasticidade são os seguintes

de acordo com PORTER (1980, p.115):

• O custo dos produtos normalmente é pequeno quando comparado ao do

consumidor empresarial ou a seu plano de investimentos;

• A penalidade pela falha do produto é alta relativa a seus custos;

• A eficácia do produto ou serviço pode levar a economias ou ganhos de

performance significativos para o comprador;

• O comprador compete com base em elevada qualidade e o produto

contribui para esta estratégia;

• O comprador busca um produto sob medida;

• A empresa compradora possui atividade muito rentável ou o preço do

produto adquirido pode ser repassado a seu produto;

• O comprador não é bem informado sobre o produto e não possui

especificações claras sobre suas necessidades;

• A motivação do tomador de decisões não é feita exclusivamente com foco

em redução de custos.

Pelos fatores determinantes da sensibilidade ao preço em mercados

empresariais citados acima, pode-se inferir que as decisões do consumidor

empresarial são baseadas no impacto do produto em seu próprio negócio, em

detrimento do custo absoluto do produto.

Em meio às pressões de redução de preços ou de melhora no desempenho e

impacto positivo nos negócios, para os clientes empresariais, a empresa

necessita gerar fluxos de caixa de modo a viabilizar sua sobrevivência. Devido
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às rápidas mudanças no ambiente tecnológico e ao risco de obsolescência

prematura, as empresas de tecnologia podem necessitar priorizar os clientes

mais rentáveis em detrimento de outros. Isto pode levar à opção pelo não

atendimento de alguns nichos de mercado ou perfis de clientes. SHAPIRO et. aI.

(1987), citado por MOHR (2001, p. 263) propõem a classificação dos

consumidores de acordo com o potencial de lucro gerado para a empresa:

Preço "Carriage

Líquido Alto
Passivo Trade"

Pago
q

Baixo Referência
de preço Agressivo

Baixo D Alto

Custo em atender

Figura 8 - Diagrama da lucratividade por consumidor. Adaptado SHAPIRO et aI,

(1987, p.101-108), citados por MOHR (2001, p263)

Nessa proposta, os consumidores classificados como "Carriage Trade" , são

clientes que demandam alto nível de serviço, mas que não se importam de

pagar preço mais elevado para isso. Alguns consumidores que necessitam

produtos sob medida podem se enquadrar neste grupo. O estabelecimento de

preços baseado em custo mais margem, pode ser uma alternativa positiva com

esse tipo de consumidor.

Consumidores com referência em preço" são aqueles que focalizam sua decisão

no preço, sem exigir nível elevado de serviços.

5 No original bargain basement, sendo a tradução literal algo como pechinchadores.
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Consumidores agressivos são aqueles que desejam pagar baixo preço e

requerem alto nível de serviço. Muitas vezes são clientes que são

conscientemente relevantes na carteira de clientes da empresa fornecedora e

usam este fator nas negociações.

Consumidores passivos são aqueles que não demandam alto nível de serviço e

não requerem preços reduzidos. Nesta situação encontram-se clientes em que o

produto fornecido é crucial para suas operações, como é o caso de serviços

sobre sistemas de automação em indústrias de processo.

Conforme abordado nesta subseção 2.1.4, os ciclos de vida dos produtos de

tecnologia são extremamente reduzidos. Aliado à concorrência acirrada, esse

fato leva a uma rápida redução dos preços dos produtos de tecnologia. As

empresas devem crescer ou se manter no mercado com os preços de seus

produtos em rápido declínio. Como obter sucesso empresarial com os preços

dos produtos em declínio? Esse dilema é denominado por GROSS et aI. (1995),

citados por MOHR (2001, p. 264), como Paradoxo da Tecnologia. De maneira

geral, as empresas necessitam de crescimento de participação no mercado e de

receitas mais velozes que a queda dos preços. Isso mantém os resultados

operacionais positivos até a situação limite, onde a tecnologia torna-se gratuita,

como o acesso gratuito à internet, o e-mail grátis e o computador a preço zero.

Na solução do paradoxo da tecnologia, não há uma solução única, mas

segundo GROSS et aI. (1995), citados por MOHR (2001, 265), as companhias

de sucesso utilizam uma ou mais das seguintes ações:

Primeiro, evitam mercados comoditizados. Quando o produto se torna uma

quase commodity, as empresas adicionam valores superiores aos da

concorrência: execução sob medida, acordos de suporte técnico ou

manutenção, além da utilização do valor de marca. Em segundo, mantêm-se
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velozes e ágeis na colocação de produtos no mercado. Caso elas sejam lentas

podem perder o ponto ótimo de preço que representaria lucro para a empresa.

Em terceiro, buscam novas aplicações para seus produtos existentes,

explorando nichos de mercado não abordados pela concorrência. Por fim,

investem no relacionamento a longo prazo. Através da ampliação da base de

clientes, criam canais eficientes para a introdução de novos produtos. Muitas

vezes, quando o custo de produção de uma unidade adicional é mínimo, as

empresas desprezam o lucro imediato e distribuem o produto a preço baixo, ou a

custo zero, com o propósito de ampliação de sua base de relacionamento.

Porém um risco relevante nesta abordagem é a possível percepção do

consumidor de que o produto recebido a preço zero possui valor reduzido, o que

pode reduzir o valor da marca.

Outro aspecto relevante à comercialização de produtos de tecnologia é que os

mesmos possuem know-how intrínseco. A venda dos produtos, na verdade, é

uma transferência de know-how. Entre os modos de se transferir conhecimento,

há a transferencia de conhecimento embutido em um produto, a venda do

conhecimento propriamente dito, a venda de componentes para outros

fabricantes e ainda o fornecimento de um conjunto completo de soluções,

focalizando a entrega do benefício pretendido pelo cliente (GEORGE et aI.,1999,

citado por MOHR, 2001, p. 269).

Venda direta comparada a contrato de licença. A venda direta de um produto de

tecnologia necessita que o Valor Presente Líquido da solução seja conhecido no

momento da venda. Obviamente, devido ao ambiente de mudança contínua de

alta tecnologia, o valor presente líquido é de difícil mensuração, pois teria que se

obter a resposta sobre a questão: qual a vida do produto até que surja um

substituto com desempenho superior? O licenciamento de utilização do produto

por um período mais curto, em que o benefício/valor possa ser estimado com

maior grau de confiança por parte do cliente, torna-se uma opção mais atrativa,
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apesar de freqüentemente representar uma remuneração menor para o

fornecedor.

Licenças para usos múltiplos comparados a licenças para uso unitário. As

empresas tendem a utilizar a licença para único usuário quando o know-how é

de difícil compartilhamento pelo usuário. Por outro lado, quando o

compartilhamento é fácil, como é o caso de programas para computadores, as

empresa tendem a fornecer licenças para múltiplos usuários.

Pagamento pela utilização ou preço único. O usuário prefere pagar pela

utilização quando sua percepção é a de que o produto terá utilização reduzida

ou duvidosa no futuro, como os canais de televisão do tipo pev-per-view", Por

outro lado, quando a percepção do cliente é a de que a utilidade dos produtos ou

os preços crescerão, este tem preferência pelo preço único, mesmo que

inicialmente mais elevado, como é o caso dos canais de televisão por

assinatura. Um outro exemplo são os servidores fornecidos por alguns

fabricantes que já possuem um dispositivo de medição de utilização, sobre a

qual o usuário efetua o pagamento, em contraposição ao modelo de compra do

servidor.

Financiamento e leasing. Estes dois mecanismos financeiros são importantes no

fornecimento de tecnologias, pois permitem que o usuário realize desembolsos à

medida que auferem resultados com a implantação da nova tecnologia. Tais

mecanismos, distribuindo no tempo o impacto imediato no fluxo de caixa

representado pela compra, reduzem a percepção de risco para os usuários, na

implementação de novas tecnologias.

Na subseção 2.1.3 foi apresentada uma arquitetura de processos de

precificação em geral e, nesta subseção 2.1.4, os fatores intervenientes para o

caso específico de mercados de tecnologia. A combinação destas informações é

6 Pagamento somente sobre os programas de televisão assistidos.
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determinante nos modelos de formação de preço para os mercados de

tecnologia.

Embora a orientação de preços tenha sido apresentada na subção 2.1.3 como

sendo individualmente pelo custo, consumidor ou concorrência, há evidências

empíricas de que os gerentes de marketing não utilizam individualmente uma

estratégia na determinação do preço, mas sim uma combinação de estratégias

(NOBLE e GRUCA, 1999, citados por IGENBLEEK, 2001, p. 1-5). A combinação

entre estratégias pode ser observada também em Pricing: Making Profitable

Decisions (1990), onde K. MONROE citado por IGENBLEEK (2001, p. 5),

descreve um intervalo de oportunidades de preços, cujo limite inferior é

determinado pelos custos totais de produção, enquanto o limite superior seria

delimitado pelo preço de reserva dos consumidores e pelos preços praticados

pela competição.

Limitesuperior de preços:
determinadopela percepçãopreço de
reservado consumidor

Intervalode
oportunidades
de preço

Limite inferior de preço: determinado
pelo custos de produção.

Figura 9 - Adaptado de MONROE (1990). citado por IGENBLEEK (2001 ).

A proposta de MONROE (1990) encontra corroboração empírica no estudo

Organizational , Informational and Individual Determinantes of Cost-Based vs.

Market-Based Industrial Pricing Strategies de GRUCA e NOBLE (s.d.). Nesse

estudo foram determinadas as importâncias relativas entre o limite superior e

inferior dos limites propostos por MONROE (1990), na determinação de preços
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pelos gerentes de diferentes segmentos de mercados empresariais que

incluíam: agroindústria, construção, mineração, operação de canal de TV,

computadores industriais, estradas de ferro, aeronaves e navegação.

Numa sugestão distinta sobre a combinação de estratégias, P. INGENBLEEK

(2001, p. 5) propõe um modelo conceitual em que as práticas de preços

baseadas em custo, valor e concorrência,são afetados pelo valor percebido

pelos clientes em um dado contexto, valor este que é afetado pelas vantagens

do produto e pela intensidade de competição naquele segmento de mercado.

Contexto de valor para o Cliente

Vantagen do produtoPráticas de preço

Informação sobre
valor Intensidade da

competição

Informação sobre
concorrência

Sucesso na fixação de
preços

Informação sobre
custos

Figura 10 - Modelo conceitual de formação de preços considerando a

interveniência do contexto de valor para o cliente. Adaptado de INGENBLEEK

(2001, p. 5).

Utilizando o modelo da Figura 10, e através de pesquisas empíricas sobre quais

as práticas de preços seriam as mais efetivas para a criação de valor para os

clientes, INGENBLEEK (2001) propõe a revisão da relevância da orientação do

preço por custo, particularmente onde há competição intensa, quando a

orientação por custos contribuiria mais significativamente para o sucesso no

estabelecimento de preços. Nota-se também que a orientação por valor tem
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impacto negativo onde há competição intensa, sendo mais efetiva para novos

produtos com alto valor relativo em que a orientação por custo contribui menos

para o sucesso da estratégia de preços.

Pode-se traçar um paralelo entre o limite superior de oportunidade de preço

sugerido por MONROE (1990) em IGENBLEEK (2001, p.5) e o conceito de

valor econômico total percebido pelo cliente (NAGLE e HOLDEN, 1994, p.75)7,

de modo a se inferir que o preço de reserva possui relação direta com o valor

econômcio total percebido pelo consumidor, frente às alternativas dos

concorrentes. Em relação ao preço mínimo na janela de oportunidades de

MONROE (1990), INGEMBROOK (2001) destaca a relevância do preço ser

orientado pelo custo, para mercados de competição intensa. O diagrama de ciclo

de vida do produto (LAMBIN, 2000, p. 311) permite também inferir que o

processo de precificação há que ser dinâmico de acordo com o ponto em que se

encontra em seu ciclo de vida. Tendo-se como limites de oportunidades de

preço aquelas sugeridas por MONROE (1990), as eventuais alternativas de valor

dos concorrentes na determinação de valor econômico total (NAGLE e

HOLDEN, 1994 p. 74-76) e que a competitividade do mercado será dinâmica

(LAMBIN, 2000, p.311) infere-se que esses parâmetros determinarão limites

dinâmicos para a fixação de preços. Neste contexto, o estratégia da empresa

determinará a orientação de preços da empresa, e por conseqüência, as

decisões.

7 Ver Figura 11, página 45
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Intervalode
oportunidades
para
estabelecimento
de preços,
conforme
estratégia e
objetivos de
preços da
empresa.

Limite Superior (valor para o
cliente)

Limite imposto
pela alternativa
do concorrente
e opção de
precificação

Limite inferior: custo total de
produção

Figura 11 - Modelo para fixação de preços tendo-se em conta as limitações

propostas por NAGLE e HOLDEN (1994,74-76); INGERBROOK (2001, p. 16-

20) e MONROE (1990).

Pode-se verificar que o limite superior do preço é dado pelo valor percebido pelo

cliente ou o limite imposto pela concorrência, num dado momento. Tomando-se

a curva do ciclo de vida de um produto (LAMBIN, 2000, p.312), verifica-se que

quando ocorre o lançamento de um novo produto, quando não há alternativa da

concorrência para a referência de valor, o limite superior dos preços será a

percepção absoluta de valor do consumidor (ver Figura 12). Neste cenário

específico, métodos que permitam capturar a percepção de valor do cliente,

serão particularmente úteis, uma vez que determinam o limite superior de preços

possíveis. De posse do limite superior de preços, e sem a interveniência de

concorrentes, a determinação do preço final, dentro desta nova janela de

oportunidades, seria agora determinado pela estratégia da empresa como

aampliação de mercado ou a geração de fluxo de caixa; respectivamente

penetração ou desnatamento.
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Intervalode
oportunidades
para
estabeleciment
de preços,
conforme
estratégia e
objetivos de
preços da
empresa.

Limite Superior (valor para o
cliente)

o

Limite inferior: custo total de
produção

Não há liimite
imposto por
alternativasdos
concorrentes.

Figura 12 - Modelo para fixação de preços tendo-se em conta as limitações

propostas por NAGLE e HOLDEN (1994,74-76); INGERBROOK (2001, p. 16-

20) e MONROE (1990).

Observa-se que a ausência de concorrentes diretos, quando o limite superior da

janela de preços é determinado somente pela percepção de valor do cliente, em

relação à tecnologia em análise, não significa ausência de concorrência. Neste

caso, a proposta de valor em análise seria comparada pelos consumidores com

outras alternativas de valor, mesmo que para propósito distintos. De outra forma,

a competição, neste caso, seria pelo capital do consumidor empresarial, isto é,

a competição seria sobre quais alternativas de investimento trariam melhores

retornos em relação à percepção de valor do consumidor, mesmo que estas

alternativas tenham propósitos distintos para o sistema produtivo do consumidor

empresarial.

Seguindo a mesma lógica, mesmo quando a concorrência posiciona-se com

alternativas de valor para o cliente, criando a janela com limite inferior em custo

e superior em alternativa da concorrência (Figura 11), a determinação do preço

final dentro desta nova janela de oportunidades, seguirá a orientação estratégica

da empresa visando à ampliação de participação no mercado ou fluxos de caixa

imediatos.
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Do exposto, conclui-se que a determinação do valor de uma solução tecnológica

para o cliente só é eficiente como balizador superior de preço para os casos em

que não haja alternativas da concorrência e que atuam como limitador superior

da janela de possibilidades de preços.

2.1.5 A definição de Valor

Em The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Profitable Decision Making ,

T. T. NAGLE e R. K. HOLDEN (1994, p. 74) defendem que uma definição clara

de valor é fundamental para uma estratégia de preço de valor. Para estes

autores é necessário fazer uma distinção de valor de utilização e valor

econômico para o consumidor.

"Valor de utilização ou utilidade, equivale à utilidade total que o cliente recebe do

produto, é a definição de valor normalmente utilizada em teoria econômica."

"Valor econômico para o consumidor, é o preço da melhor alternativa do

consumidor, também chamada valor de referência, adicionado ao valor do que

diferencia a oferta da alternativa, ou seja, o valor de diferenciação."



Valor de
Diferencia
ção
positivo

Valor de
Referência

1
Valor
Econômico
Total

Valor de diferenciação é o
valor para o cliente
Ipositivo ou negativo) de
qualquer diferenças entre a
oferta atual e o produto de
referência.

Valor de Referência é o custo
(ajustado para difernças em
unidades) do produto
concorrente que o cliente julga
como a melhor alternativa à
oferta atual.
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Figura 13 - Análise do valor econômico para o cliente, adaptado de NAGLE e

HOLDEN (1994, p. 75).

LOPES FILHO (2000, p.37) propõe um modelo semelhante ao de NAGLE e

HOLDEN (1994, p. 75), com foco nas percepções de valor e preço do cliente.

Valor Total Percebido = Valor do Benefício Percebido - Valor do Preço Percebido

Valor Total Percebido
Positivo

Valor do
Benefício

Percebido

Valor do
Preço
Percebido

Valor Total Percebido
Negativo

Valor do
Preço
Percebido

Valor do
Benefício
Percebido

Figura 14 - Modelo de entrega de valor para o cliente adaptado de LOPES

FILHO (2000, p. 37).

Valor Total Percebido
Neutro

Valor do
Preço
Percebido

Valor do
Benefício
Percebido
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Em Administração de Marketing, P. KOTLER (2000, p. 56) propõe a definição:

"Valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o
cliente e o custo total para o cliente. O valor total para o cliente é o
conjunto de benefícios que os clientes esperam de um
determinado produto ou serviço. O custo total para o cliente é o
conjunto de custos em que os consumidores esperam incorrer para
avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço".

Tratando especificamente sobre o valor estratégico dos investimentos em

tecnologia da informação, K. CONRAD (s.d.) sugere uma perspectiva mais

ampla, em que o valor de tecnologia não deve se restringir aos cálculos de

retorno financeiro, mas também incluir critérios que meçam a qualidade, o tempo

e o risco envolvidos nos investimentos.

Similarmente à definição apresentada por NAGLE e HOLDEN (1994, p. 74-75),

GALE (s.d.), propõe que o valor percebido pelos consumidores está relacionado

a todos os fatores que influenciam a escolha do consumidor, que são

representadas por três questões fundamentais, para as quais os consumidores

apresentam respostas distintas. São elas:

• "Quais são os fatores de compra chave que os consumidores avaliam

quando comparam nossa proposta e a de nossos concorrentes?"

• "Como os consumidores avaliam nosso desempenho comparado ao de

nossos competidores para cada um dos fatores chave?"

• "Qual é a ponderação de importância para cada um dos fatores

mencionados pelos consumidores?"

GALE (s.d.) propõe ainda que esteja ocorrendo uma mudança de paradigma

com a migração de foco da satisfação do cliente para o valor para o cliente,

liderada por empresas líderes e seus segmentos como a AlliedSignal, FedEx,

Honeywell, HP, Lever, Nortel, US West e Wisconsin Energy.
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Satisfação do cliente

D
Valor do cliente

D
1 - A quem perguntamos Nossos clientes e usuários Nossos clientes e clientes

da concorrência, usuários e
decisores

2 - O que perguntamos Classificar nosso Classificar nosso
desempenho desempenho e o de

concorrentes importantes

Percepção das diferenças
3 - Perspectiva do Experiência se está qual fornecedor escolher,
entrevistado satisfeito, visão passada visão do presente do futuro

4- Quem age Serviço ao cliente Estratégia de marketing
competitivo

5 - Tipo de ação Tática, melhoria contínua Estratégica, esclarecer e
dos serviços, corrigir evoluir nossa proposição
defeitos e erros de valor para o cliente, criar

diferenciação, proposta
superior

6 - Mudança dos dados Estáticos, refletem nossas Dinâmicos, refletem todas
iniciativas as iniciativas concorrentes

Tabela 1 - Comparativos entre o paradigma de satisfação do cliente e valor para

o cliente, adaptado de GALE (s.d.)

As pesquisas sobre satisfação dos clientes têm como foco atender melhor os

clientes existentes. A análise de valor para os clientes focaliza-se em como

incrementar a posição competitiva da empresa, atrair e reter clientes no nicho de

mercado de atuação criando valor ao acionista.

A ótica econômico-financeira do conceito de valor não é compartilhada por

todos, porém. Em Measuring the Strategic Value of Information Techno/ogy
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Investments, Kurt CONRAD (s.d. p. 8) afirma que o métodos de medição de

valor financeiro como retorno sobre ativos e retorno sobre investimentos, tiveram

origem quando o capital era o recurso mais escasso e portanto mais valioso. E

cita Strassman:

"management is the essential input to productivity ... The scarce
resouces today are people who can organize and motivate the
productive capacities of their employees, and who know how to
maximize the use of capital." (Strassman, p81 citado por CONRAD,
s.d. p. 8).8

CONRAD (s.d., p. 11) ainda defende que a única medida correta do valor da

tecnologia seria uma que incluísse outros indicadores de desempenho da

organização como custo, tempo, qualidade e risco; ampliando a avaliação atual

baseada no custo/benefício somente.

Considerando-se a proposta desta dissertação de um médodo alternativo para a

avaliação de valor para o cliente como referência para o estabeleciemento de

preços, a definição valor a ser utilizada é relevante. A visão holística de valor

que considera não só a relação financeira de custo benefício mas também o

valor da qualidade, da redução de riscos, da redução dos tempo, do aumento

da flexibilidade e do alinhamento com a estratégia da empresa, demanda

soluções de medição de valor mais complexas que as avaliações econômico-

financeiras somente. Na seção 2.2 a seguir, serão explorados instrumentos de

determinação de valor utilizados atualmente, seus benefícios e limitações.
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2.2 DETERMINAÇÃO DE VALOR PARA0 CLIENTE

Assumindo-se uma definição de valor, pressuposto necessário para

implementação de uma estratégia de determinação de preços por valor

conforme recomendado por NAGLE e HOLDEN (1994, p. 74), no passo

seguinte, avaliam-se as práticas correntes do mercado na determinação de valor

e sua eventual suficiência para uma avaliação abrangente de valor, conforme a

proposta da subseção 2.1.5.

2.2.1 Métodos Financeiros de Determinação de Valor

Descrevem-se a seguir métodos de determinação de valor por consumidores

com foco no ganho financeiro potencial representado por soluções tecnológicas.

São eles EVA®, Valor Presente Líquido, Custo Total de Propriedade, Impacto

Econômico Total e Justificativa Econômica Rápida.

Economic Value Added ou EVA® é o termo cunhado pela Stern & Stewart Co, a

companhia americana criadora e promotora deste processo de medição de

valor. Em termos econômicos trata-se do lucro operacional líquido menos os

custo do capital necessário para financiar a operação. A utilização do método de

medição como ferramenta de gestão motiva gerentes a manterem-se informados

sobre os custos gerados pelos investimentos de capital em paralelo ao lucro

operacional líquido. Empresas que utilizam EVA® na gestão das operações

tendem a estimar o valor de seus investimentos pelo mesmo processo. Seu

mérito (A BUYERS..., 2002) é substituir objetivos aparentemente conflitantes

como o aumento de faturamento, de mercado e fluxo de caixa; por uma medida

única, alinhando os interesses dos agentes da companhia àqueles dos

acionistas. Sua limitação é a dificuldade de aplicação em processos

8" gestão é o insumo essencial para a produtividade ...Os recursos escassos hoje são pessoas
que podem organizar e motivar a capacidade produtiva de seus empregados, e que sabem como
maximizar o uso do capital". Trad. por Rolando G. Dias.
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relativamente simples, como a aqursiçao de um computador. Porém alguns

autores (PETERSON, s.d) recomendam cautela na sua utilização como único

determinante do desempenho econômico, pois o mercado continua utilizando os

ganhos como métrica preferencial de desempenho das empresas.

Valor Presente Líquido (VPL) é a somatória dos fluxos de caixa proporcionados

por um investimento, em que os fluxos de caixa a serem recebidos no futuro são

descontados por uma taxa apropriada para a determinação de seu valor

presente. Esta taxa, usualmente chamada de custo de oportunidade do capital,

representa a diferença do valor presente e futuro da disponibilidade do caixa por

dois motivos: o caixa disponível hoje vale mais que o disponível no futuro, e a

segurança do caixa hoje vale mais do que a incerteza de caixa futuro (BREALEY

e MYERS, 2000, p. 16). Em forma matemática têm-se:

Valor Presente = C1/(1+ r) e Valor Presente Líquido = Co + C1/(1 + r)

Onde:

C1 = fluxo de capital no futuro

r = custo de oportunidade do capital

Co = fluxo inicial (negativo, pois mede o investimento inicial)

Dessa forma a decisão de se fazer um investimento é positiva se seu VPL for

positivo, e na decisão entre vários investimentos priorizam-se os que

apresentarem maior VPL. Ainda segundo BREALEY e MYERS (2000, p. 94-

108), o Valor Presente Líquido é um índice superior a outros índices financeiros

de apoio à decisão de investimento como da taxa interna de retorno, o do

período de recuperação e o da taxa de retorno contábil. O VPL é um indicador

de valor financeiro de um produto para um cliente empresarial, que permite a

inserção de risco na avaliação, através da adequação da taxa de desconto, mas

que não proporciona recursos para a verificação do alinhamento da solução

tecnológica à estratégia da empresa.
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o Custo Total de Propriedade é um processo de análise criado pelo Gardner

Group que se iniciou como uma iniciativa de se mensurar os custos totais

envolvidos na propriedade de um computador pessoal. Os custos totais

envolviam processo de compra, administração, configuração, modificações e

melhoramentos, suporte técnico, manutenção, suporte de colegas, custo da

interrupção de operação. Esse método foi posteriormente estendido para a

avaliação de outros produtos, principalmente na área de tecnologia da

informação, de modo a obter-se uma métrica real dos custos da tecnologia,

mormente daqueles ocultos a uma análise superficial. Sua utilização ocorre

principalmente na comparação entre dois produtos ou serviços equivalentes, de

modo a se escolher aquele com menor custo total. Suas principais deficiências

são excluir riscos da análise e não prover instrumentos de verificação do

alinhamento do produto com a estratégia da empresa (A BUYERS ..., 2002).

Impacto Econômico Total (TEI), é um método proposto pelo Giga Information

Group que propõe a avaliação das variáveis custo, benefícios, flexibilidade e

riscos (GIGA ..., s.d.). Os custos são avaliados de maneira semelhante ao Custo

Total de Propriedade além de incluírem o custo de capital. Os benefícios são

calculados em termos financeiros, além de se qualificar o nível de alinhamento

com a estratégia da empresa. Seus méritos são incluir riscos e flexibilidade na

análise de valor do produto e sua limitação é a estimativa de riscos subjetiva e

não estatística (A BUYERS ..., 2002)

Justificativa Econômica Rápida (REJ) , é a proposta da Microsoft para a

verificação de valor de soluções de tecnologia da informação aos clientes. O

processo é constituído de cinco passos: compreensão do negócio, compreensão

da solução, compreensão da equação custo benefício, compreensão dos riscos

e compreensão das métricas financeiras (THE RAPID ..., s.d.). De acordo com A

BUYERS ... (2002), os analistas apreciam os passos de compreensão do

negócio, da equação custo-benefício e a inclusão da análise de riscos,
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criticando, porém, o fato de a análise de riscos ser subjetiva. Além disso, apesar

da palavra "rápido" em seu nome, o processo pode ser lento (A BUYERS ... ,

2002).

2.2.2 Métodos Qualitativos de Determinação de Valor

8alanced Scorecard é um instrumento de gestão estratégica da empresa

desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton, no início dos anos 1990.

(WHAT IS ... , s.d). O objetivo do instrumento é alinhar as ações táticas da

empresa com seus objetivos estratégicos. Com este propósito, simultaneamente

à utilização de medições de desempenho financeiro, que descrevem o passado,

atribuem-se parâmetros a algumas características intangíveis como a inovação,

satisfação dos empregados e a eficácia de soluções adotadas (A BUYERS ... ,

2002). O Scorecard implementa as medições sob quatro perspectivas:

financeira, satisfação dos clientes, processos internos e crescimento &

aprendizado. Conforme esquematizado na Figura 15.



Clientes
Para realizarmos
nossa visão, como
devemosser
percebidospelos
nossos clientes?

Finaceira
Para atingir sucesso
financeiro, como
devemosser vistos
pelos acionistas?
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D
Visão e

estratégia Q

D

Processos Internos
Para satisfazermosos
acionistase clientes,
em quais processos
devemos atingir
excelência?

Aprendizado e
crescimento
Para atingir nossa visão,
como sustentaremos
nossa habilidadepara
mudar e melhorar?

Figura 15 - Modelo dos fatores que ponderam a avaliação por balanced

scorecard. Adaptado de WHAT IS ... (s.d.)

As empresas que se utilizam deste método de gestão avaliam o valor de novas

tecnologias com base no impacto previsto pelo modelo, nas perspectivas

mostradas na Figura 15 e, por conseqüência, na contribuição para a estratégia

da empresa. Críticos do sistema alegam que o processo não promove

mudanças na organização e sim justifica comportamentos. No caso da aplicação

sobre avaliação de valor de tecnologias de informação, mesmo os proponentes

do método reconhecem dificuldades em mapear corretamente as relações de

causa e efeito entre as atividades e os objetivos estratégicos (A BUYERS ... ,

2002)

Informação Econômica é o um processo de decisão sobre um portfólio de

projetos. Os gerentes da empresa são envolvidos em um processo de

classificação e atribuição de níveis de importância aos projetos. Dessa forma,
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os projetos de maior valor são aqueles assim classificados pela gerência da

empresa. É avaliado como sendo rápido e por possuir uma análise de risco

detalhada, porém, subjetiva (A BUYERS ...,2002). E um processo promovido

pela empresa de consultoria The Beta Group.

Carteira de Investimentos. Neste processo de avaliação de valor, os

investimentos em tecnologia são avaliados como ativos quaisquer. Assim, o

valor é determinado comparando suas características de custo, benefício e risco,

como se fossem ativos como títulos ou imóveis. É um processo utilizado pelas

companhias que já utilizam o conceito de carteira de investimentos em seu

processo decisório, caso contrário sua implantação é longa e complexa. E um

processo promovido pela Meta Group.

2.2.3 Métodos Probabilísticos de Determinação de Valor

Valoração de Opções Reais (ROV), baseia-se em princípios de finanças

utilizados na avaliação de ações e opções de compra/venda. Na avaliação de

opções é utilizado o método binomial quando as alternativas são discretas

(sucesso ou fracasso) e a fórmula de Black e Scholes quando há um contínuo

de possibilidades futuras (BREALEY e MYERS, 2000, p. 606-608). É uma

proposta de se estimar o valor para a flexibilidade do investimento. As

companhias que a utilizam na avaliação de investimentos em tecnologia o fazem

como um método complementar em relação a outros processos (A BUYERS ...,

2002).

Informação econômica aplicada. É um método estatisticamente fundamentado

de cálculo de risco e retorno. Combina teoria de opções, teoria moderna de

gestão de investimentos e medições financeiras tradicionais; à processos

estatísticos atuariais, para quantificar incertezas e gerar uma curva normal de

resultados esperados que incorporem risco e retorno. Críticos do método alegam
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que após os inúmeros cálculos, os resultados resultariam na lei de retornos

decrescentes" (A BUYERS .'" 2002). É um método desenvolvido e promovido

por Douglas Hubbard.

Do exposto na seção 2.2, constata-se que os métodos de determinação de valor

de aceitação e conhecimento comum podem ser classificados em dois grupos.

Primeiro, aqueles baseados em métricas financeiras, que apresentam as

limitações já apresentadas quanto à mensuração do valor de características

estratégicas, como o alinhamento com os objetivos da empresa, a flexibilidade, a

redução de tempos e o aumento da qualidade. Segundo, o grupo de métodos

propostos com capacidade potencial de uma avaliação ampla mas que não

apresentam consenso sobre sua eficácia, sendo a deles maioria defendidos

pelas empresas e indivíduos que os criaram. Fica evidente o benefício potencial

de um processo de determinação de valor, que eventualmente possua a

capacidade de aferir o valor ampliado da utilização de novas tecnologias, e que

possa ser utilizado de forma irrestrita, caso não seja proprietário de uma

entidade.

9"A medida que o uso de um insumo aumenta (enquanto outros insumos permanecem
constantes), a produção adicional eventualmente decrescerá". PINDYCK e RUBINFELD (1997,
p. 667) Trad. por Rolando G. Dias
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3 - O PROCESSO SIX SIGMA®10 E A

DETERMINAÇÃO DE VALOR

3.1 - O QUE É SIX SIGMA

o processo teve origem na Motorola quando em 1986, Bill Smith engenheiro e

pesquisador da empresa, introduziu o conceito como resposta às queixas

crescentes da equipe de vendas, devido às solicitações de substituição de

produtos em garantia. Era um novo método para a padronização da maneira

com que os defeitos eram considerados, sendo que Bill Smith elaborou as

estatísticas e fórmulas originais que iniciaram o processo (BARNEY, 2002, p.13).

Porém, as origens dos princípios e ferramentas de Six Sigma podem ser

encontradas em trabalhos anteriores, nos ensinamentos de reconhecidos

autores da disciplina de qualidade, como W. Edwards Deming e Joseph Juran

(PANDE et. aI, 2001, PXIV).

Caracteriza-se por ser um método altamente estruturado e pela utilização

sistemática de fatos e dados, aliados à técnicas estatísticas na medição de

defeitos, avaliação da capacidade dos processos, simulação dos resultados de

processos modificados e controle dos novos processos. Presssupõe também o

treinamento sistemático dos indivíduos de todos os níveis da organização

envolvidos na atividade ou processo a serem controlados pelo método Six

Sigma.

Em Estratégia Seis Sigma (PANDE et. aI, 2001, p. XIII), Six Sigma é definido

como:

"Um sistema abrangente e flexível para alcançar, sustentar e maximizar
o sucesso empresarial. Seis Sigma é singularmente impulsionado por

10 Six Sigma é marca registrada da Motorola Inc.
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uma estreita compreensão das necessidades dos clientes, pelo uso
disciplinado de fatos, dados e análise estatística e a atenção diligente à
gestão, melhoria e reinvenção dos processos e negócios."

A denominação do processo tem origem na letra grega sigma (a), simbolizando

o desvio padrão de uma amostra. O desvio padrão é uma medida de dispersão

de um grupo de observações númericas que corresponde à raiz quadrada

positiva da variância, sendo a variância o somatório dos desvios das

observações em relação à média das observações, elevado ao quadrado e

dividido pelo número de observações. Dada uma população em observação, o

desvio padrão daquela população será calculado por:

onde:

IJ é a média da população

N é o número de observações sobre da população

Adaptado de TEXTBOOK (s.d.)

Figura 16 - Distribuição normal de observações sobre uma população qualquer,

onde Z representa o número de sigmas. Num processo Six Sigma, Z = 6 a.
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Para uma distribuição qualquer de observações, o objetivo do programa é atingir

um nível de não-defeitos; sejam produtos, atividades ou prazos, que englobem

99,9997% das observações correspondendo a um nível de produção sem

defeito de seis desvios padrão - ou 6 a. Como ilustração, um nível de acertos de

99% das atividades corresponde a um desvio do objetivo de 3,8 a.

Embora o método tenha sido originalmente criado como uma ferramenta para

aplicação em qualidade, a extensão do método levou diversas empresas a

utilizá-lo como ferramenta na execução das estratégias empresariais.

"O Seis Sigma mudou para sempre a GE. Todos - desde os fanáticos
pelo Seis Sigma surgindo de seus tours como Faixas-pretas, aos
engenheiros, os auditores e cientistas, à alta gerência, que levará esta
empresa ao novo milênio - acreditam realmente no Seis Sigma, que é
a maneira pela qual esta empresa funciona agora" John F. Welch, ex-
presidente da GE." (PANDE et. aI., 2001, p.4).

Além da General Electric, diversas empresas têm adotado o método Six Sigma

na gestão dos negócios entre elas a Honeywell, Asea Brown Boveri, Black &

Decker, Bombardier, Dupont, Dow Chemical, Federal Express, Johnson &

Johnson, Kodak, Navistar, Polaroid, Seagate Technologies, Sony, Toshiba;

difundindo e popularizando o método em função da dimensão destas empresas.

Através da expanção da aplicação de Six Sigma para além das fronteiras da

organização, algumas destas empresas propõem a aplicação do método nos

processos de seus clientes. Compara-se o desempenho de processos que são

críticos para os clientes de modo a identificar áreas para melhoramento e,

através do fornecimento de soluções diversas, busca-se a melhoria dos

processos, visando a atender às necessidades dos clientes. Estrategicamente, o

método alinha a organização com seu objetivo de mercado melhorando os

resultados finais. Operacionalmente, o método Six Sigma desloca os atributos

de produtos ou serviços para os limites especificados pelo cliente, reduzindo as

variações do processo que afetam os clientes negativamente (SALES ..., 2002).
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A característica de busca contínua da melhoria de processos remete à

comparação do Six Sigma com outros sistemas de gestão da qualidade,

principalmente com a Gestão da Qualidade Total ou Melhoria Contínua de

Processos. Apesar da utilização de ferramentas comuns à gestão de qualidade

total e do Six Sigma, e deste último ser uma evolução a partir dos métodos de

gestão da qualidade citados, há algumas diferenças fundamentais. Essas

diferenças são úteis na caracterização do método Six Sigma como

independente, além de contribuir para a compreensão do método.

Gestão da Qualidade Total Six Sigma

Falta de integração, a qualidade vista Ligações entre a execução e objetivo
como atividade separada, de negócios. A responsabilidade pela
independente da estratégia e melhoria dos processos é parte das
desempenhos empresariais. responsabilidades diárias

especialmente dos gerentes da
empresa.

Apatia da liderança. Falta de Liderança na vanguarda. Observa-se
comprometimento das lideranças ou comprometimento da liderança com o
comprometimento de poucos líderes. método observado em empresas como

Bombardier, Honeywell e GE;
juntamente com o reconhecimento por
parte da liderança que Six Sigma é
sinônimo de constante reinvenção da
empresa.



62

Gestão da Qualidade Total Six Sigma

Imprecisão do conceito. Tem origem Mensagem simples e consistente.
na diversidade de significados Apesar da expressão Six Sigma, correr
possíveis para qualidade. Para o mesmo risco de imprecisão do GQT,
algumas empresas era um sua mensagem é simples "O Six Sigma
departamento com atribuições é um sistema empresarial para
específicas geralmente ligadas à alcançar e manter o sucesso com foco
estabilização e não à melhoria dos no cliente, no gerenciamento e na
processos. A imprecisão do conceito melhoria de processos e o bom uso de
se agravou quando novos métodos fatos e dados".
surgiam como ISO 9000 e
reengenharia.

Meta obscura. Sendo o termo Meta ambiciosa mas clara. Atingir o
qualidade já impreciso, a meta do GQT nível de defeito de 6 (J ou de 3.4
agravou ainda mais esta característica defeitos por milhão de oportunidades.
"satisfazer ou superar as exigências Os envolvidos acompanham os
dos clientes". A busca da meta acima, progressos, inclusive financeiros, de
sem ferramentas para acompanhar o seus esforços no cumprimento das
progresso em relação à meta aliado a metas. Além disso, o sistema de re-
um ambiente empresarial em mutação alimentação (Ioop fechado)
contínua, tornou-se impraticável para característico do sistema permite a
muitas empresas. compreensão da dinâmica de

necessidades dos clientes.

Purismo e fanatismo técnico. A Adapta as ferramentas e grau de rigor
criação das "Políticas da Qualidade", às circunstâncias e ao objetivo a ser
levou à especialização de indivíduos e atingido.
à utilização de um conjunto
especializado e restrito de ferramentas
para solução de problemas diversos,
alienando outros setores da empresa
na solução de problemas.

Incapacidade de transpor barreiras Prioridade no gerenciamento de
internas. Enquanto há valor em servir processos com cruzamento de
clientes departamentais, a GQT funções. A gerência de processo é tão
apresentava deficiências quando o central quanto as maneiras de medir
processo a ser melhorado englobava a ou melhorar os processos.
organização.
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Gestão da Qualidade Total Six Sigma

Treinamento. Diversas dificuldades A determinação de indivíduos
surgem na capacitação da empresa dedicados à implementação do método
para o GQT (como também para o Six (Faixas Pretas e Mestres Faixas
Sigma). Particularmente na GQT, o Pretas) é aliada ao treinamento de
treinamento restringia-se à utilização funcionários que, em paralelo a suas
de ferramentas, sem a capacitação na funções regulares, são treinados para
identificação do contexto de sua a condução de projetos de melhoria de
utilização. Six Sigma paralelamente a suas

atividades (Faixas Verdes).

Foco sobre a qualidade do produto, Atua em processos de produção, da
apesar do termo Total. mesma maneira que processos de

serviços ou transacionais, além de
processos gerenciais.

Tabela 2 - Comparação entre os sistemas de Gestão da Qualidade Total e Six

Sigma. Condensado de Estratégia Six Sigma (PANDE et. aI, 2001, P 47-51)

o processo Six Sigma divide-se nas etapas: definir, medir, analisar e melhorar;

também conhecido como processo DMAIC.11

Definir. Na fase Definir, são estabelecidos os objetivos do projeto e sua

abrangência além da identificação de questões a serem respondidas na busca

de um nível de qualidade mais elevado;

Medir. O objetivo da fase Medir é coletar informações na forma de dados sobre a

situação atual, utilizando-se estes dados como referência ao desempenho atual

do processo, além da eventual identificação de áreas com problemas

II Sigla das iniciais das etapas em língua inglesa: define, measure, analyse, improve e control.
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Analisar. Nesta fase, busca-se identificar a causa ou causas raiz dos problemas

,e confirmar a relação de causa e efeito através das ferramentas de análise

apropriadas

Melhorar. O objetivo nesta etapa é implementar soluções que eliminem as

causas raiz dos problemas identificados na etapa de análise anterior.

Controlar. O objetivo da fase de controle é avaliar e monitorizar os resultados

obtidos no processo real, após a implementação das medidas corretivas

adotadas na fase anterior.

A eficácia do método Six Sigma como ferramenta na gestão de empresas pode

ser questionada, assim como os resultados atingidos pelas empresas podem

diferir em função de outras variáveis, como porte da empresa, mercados de

atuação, recursos, cultura, orientação estratégica e outros. Nesta dissertação,

não serão explorados os aspectos de eficácia e resultados do método, e sim a

possibilidade de utilização dos instrumentos analíticos estruturados do Six

Sigma, na avaliação de valor para o cliente. Para este propósito, as

características relevantes do método são principalmente três. Em primeiro, a

capacidade de alinhamento de processos com os objetivos estratégicos da

empresa. Em segundo, a utilização de fatos, dados e recursos analíticos e

estatísticos na determinação da adequação e capacidade dos processos, tanto

produtivos como gerenciais. Finalmente, a utilização do método por diversas

empresas de grande porte, disseminando e popularizando um método não

proprietário de uma empresa em particular.

3.2 - AS ETAPAS DO MÉTODO

Conforme ressaltado na seção 3.1, o método DMAIC de análise de problemas e

implementação de soluções, é dividido em cinco etapas: definir, medir, analisar,

implementar e controlar. A seguir, detalham-se estas estapas, os objetivos
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almejados em cada uma delas e demonstram-se os instrumentos analíticos e

estatísticos utilizados. A descrição a seguir foi condensada a partir de

Estratégia Six Sigma (PANDE et. aI, 2001) e as ferramentas estatísticas através

do programa MINITAB e do site de análise estatística identificado como

TEXTBOOK (s.d.) no capítulo 6.

3.2.1 Definir

A etapa de definição pode ser dividida em três subetapas que são identificação

dos fatores críticos para a qualidade (CTQ 12), desenvolvimento do grupo de

participantes e suas funções e a definição do mapa do processo atual.

Identificação dos fatores críticos para a qualidade. O sucesso de um projeto está

relacionado à definição inicial dos objetivos do cliente do projeto, que pode ser

tanto interno quanto externo à empresa. Os fatores críticos para a qualidade em

geral afetam uma ou mais de quatro áreas. Primeiro, a comunicação ou

capacidade de resposta. Em segundo, a competitividade do mercado de

atividade, afetando o produto, o preço ou valor. Em terceiro, entregas exatas e

no tempo requerido. Finalmente o desempenho técnico de produtos ou serviços.

Esses fatores críticos para a qualidade são alinhados aos objetivos estratégicos

da empresa, podendo-se utilizar diagramas de causa e efeito para este fim.

Desenvolvimento do programa do projeto. São definidos os indivíduos

participantes do grupo além do caso a ser avaliado, o enuanciado do problema e

o objetivo, a abrangência do projeto, as funções dos membros da equipe e um

cronograma. A carta esclarece as expectativas quanto aos participantes,

objetivos do projeto mantendo os indivíduos alinhados com as prioridades

organizacionais.

12 Do original em língua inlesa Critica/To Qua/ity
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Definição do mapa do processo. O mapa do processo inclui os clientes e suas

necessidades essenciais, os produtos, os passos do processo, os insumos e

fornecedores. O mapa liga o cliente ao processo auxiliando a compreensão de

insumos essenciais e necessidades.

3.2.2 Medir

Os fatores críticos para qualidade (CTQ's) como resultante de um processo,

constituem-se na variável dependente do mesmo processo ou Y. Os insumos

de cada processo constituem-se nas variáveis independentes ou x's, de tal

forma que a variável dependente Y seja uma função de diversas variáveis

independentes X, ou seja, Y = f(x1, x2, x3, ..., xn). Na etapa de medição, são

feitas observações sobre alterações das variáveis Y e X, de modo a permitir

posteriormente o estabelecimento da funçao de f. Na medição das variáveis X e

Y, são utilizadas estatísticas para representar o conjunto de observações. As

estatísticas utilizadas são o desvio padrão que mede a precisão ou consistência

do processo e a média, que é uma medida da exatidão, ou seja, da proximidade

das observações com o valor ideal daquela variável.

Além das estatísticas de suas variáveis, outra caracterização relevante do

processo é a sua capacidade quanto à qualidade. A capacidade descreve o

número de defeitos esperados em um dado processo. Quanto menor o desvio

padrão e quanto mais próximo do valor ideal for a média das observações, maior

será a capacidade do processo para um mesmo limite considerado como defeito

para aquela variável.

Para se identificar quais variáveis serão observadas e se discernir quais são as

dependentes e quais as independentes, é utilizado um conjunto de ferramentas

de análise que inclui o desdobramento da função de qualidade (DFQ), mapas de

processo, diagrama de causa e efeito, diagrama de modo e efeito de falha e

gráficos de pareto.
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o desdobramento da função de qualidade (DFQ) é uma matriz que relaciona as

expectativas dos clientes (CTQ's ou Y) com os recursos do fornecedor que

possam atender àqueles desejos. De outra forma, é uma correlação entre as

necessidades do consumidor e os requisitos do produto/processo.
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comida de qualidade 10 9 9 1 190
impeza das instalações 8 1 9 1 80
apidez no preparo 5 1 9 9 95

Total 103 207 63

Figura 17 - Exemplo de desdobramento da função qualidade, para um

restaurante.

o mapa de processo é uma representação gráfica dos passos, eventos,

operações e interrelações destes recursos inseridos no processo. É utilizado

para identificar eventuais discontinuidades, retrabalhos e outras fontes de

variações no processo.

o diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe é um instrumento de

bretnstormmq" destinada a identificar as relações entre as variáveis

independentes e dependentes de um processo (X e V), estabelecendo uma

correlação visual das causas possíveis para um problema específico.

/3 Brainstorming: tradução tempestade de idéias. É o nome dado a reuniões de grupos de
indivíduos lançando livremente idéias sobre um tema. As sugestões são posteriormente
avaliadas quanto à aplicação e à adequação em relação ao tema.
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Exemplo de diagrama de Causa e Efeito

Medições Materiais Pessoal

Ambiente Wétodos 'Máquinas

Figura 18 - Diagrama genérico de causa e efeito, gerado a partir do MINITAB.

o diagrama de modo e efeitos de falhas é utilizado para identificar os possíveis

modos de falha e em conseqüência os riscos associados a um dado produto ou

processo. Além de qualificar os possíveis modos de falha, procura-se quantificar

a severidade de uma possível falha, a probabilidade da observação da falha no

processo, a probabilidade de ocorrência de falha e a priorização das atividades

que previnem a ocorrência ou minimizam a possibilidade de ocorrência da falha.

o gráfico de pareta é utilizado para se focalizarem os esforços de melhoria do

processo, separando-se quais as características que causam maior impacto no

resultado do processo (CTQ's) e quais as muitas características que causam

poucas variações. O gráfico relaciona as categorias de ocorrência de variações

no processo e estabelece a freqüência da ocorrência destas categorias

permitindo a concentração dos esforços de melhoria naquelas categorias com

maior potencial de redução de variação no resultado do processo.
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Exemplo de gráfico de Pareto
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Figura 19 - Exemplo de gráfico de Pareto para priorização de falhas a corrigir.

Através da utilização das ferramentas de análise mencionadas, obtém-se uma

descrição do processo, seus riscos, potencialidades, fontes de variação mais

relevantes, e quais as variáveis independentes (X) que são mais representativas

na formação da variável dependente (Y), representando maior potencial de

melhoria do processo mediante controle. Observa-se que a adequação das

ferramentas de análise, o descarte de algumas ferramentas ou a inclusão de

outras é atribuição do condutor do projeto, de acordo com o tipo de processo em

estudo. Não há uma regra rígida na escolha e utilização de ferramentas, de

modo a classificar um projeto como Six Sigma. A seqüência de etapas previstas

no DMAIC é mais relevante para esse fim.

Uma vez caracterizado o processo, o passo seguinte é o estabelecimento dos

padrões de desempenho necessários ao processo em análise. Procura-se obter

respostas sobre quais são as expectativas do cliente, o que caracteriza um bom

produto ou processo e o que caracteriza um defeito. O objetivo é estabelecer um

padrão de desempenho que possa ser traduzido em uma característica

mensurável de modo a se estabelecer uma definição operacional de como se

obter um valor quantitativo para a característica que se está tentando medir. Por

exclusão, define-se o defeito, que é a não conformidade da característica



70

desejada pelo consumidor, ou a característica mensurável além dos limites

estabelecidos na definição operacional.

No estabelecimento dos padrões de desempenho depara-se com dois conjuntos

possíveis de dados, os dados discretos e os contínuos. Dados discretos são

aqueles que se classificam em duas ou mais categorias como

aprovado/rejeitado; sim/não; passa/não passa; com defeito/sem defeito. Os

dados discretos são avaliados pela freqüência de ocorrência. Os dados

contínuos são aqueles que podem ser classificados num continuum de valores

como as grandezas físicas: dimensão, peso, tempo. Observações de dados

contínuos são representados utilizando-se medições de tendência central e de

dispersão, como a média e o desvio padrão.

No estabelecimento da etapa de medição, outro fator relevante é o próprio

processo de medição que pode inserir variações nas observações, além das

variações próprias da variável observada. As fontes possíveis de inserção de

erros na medição são o dispositivo propriamente, o operador e o ambiente.

Características relevantes do meio de medição são a resolução, ou escala de

medição adequada à variável medida; a exatidão, que responde à proximidade

do valor medido com o valor da característica medida e a precisão, que

corresponde às variações do valor da medição, para um mesmo valor, da

variável medida. Na verificação da adequação do sistema de medição podem

ser efetuados testes para se avaliar a repetibilidade do sistema de medição,

quando se estima a variação induzida pelo equipamento, ou testes para avaliar a

reprodutibilidade do processo, quando se estima a variação introduzida pelo

operador.

Conforme exposto anteriormente, um conjunto de dados contínuos pode ser

caracterizado pelas suas estatísticas como média, mediana e desvio padrão.

Quando o conjunto de observações apresenta apenas variações aleatórias, o

conjunto de medições pode ser representado por uma curva normal, que por sua
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vez pode ser normalizada, de modo que o valor médio da distribuição seja zero

e o desvio padrão seja unitário. A partir da distribuição padrão normal, obtém-se

o valor Z, um número adimensional que corresponde ao número de desvios

padrão entre o valor médio da curva normal e um limite especificado -

normalmente o limite de aceitação estabelecido pelo consumidor. O número Z

representa a capacidade do processo, sendo que à medida que o número Z

aumenta, o número de defeitos diminui.

Figura 20 - Distribuição de frequência normal de uma variável qualquer, com o

número Z indicado.

Em relação a dados discretos, os defeitos são contados como eventos por

milhão de oportunidades e levadas a uma tabela dos adimensionais Z,

determinando então a capacidade do processo.

As variações sobre as observações podem ser agrupadas racionalmente de

modo a avaliar as variações de curto e longo prazos. As escolhas de subgrupos

são realizadas de tal forma que as variações possam ser identificadas como de

causa comum ou especial. As variações de causa comum são aquelas

observadas dentro de um mesmo qrupo de medições e estão relacionadas a

fatores aleatórios inerentes ao processo. As varições de causa especial são as

que ocorrem entre os grupos e podem ser associadas a causas específicas e

influências não aleatórias. Um subgrupo de observações que possuam somente

variações de causas comums representa a capacidade do processo no curto

prazo. No caso do subgrupo que contenha causas comuns e especiais, os
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dados representam a capacidade do processo a longo prazo. As diferenças de

variações que ocorrem do curto ao longo prazo, ocorrem através de muitos

ciclos de medições dos subgrupos e representam a derivação da capacidade do

processo ao longo do tempo.
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Figura 21 - Resumo de relatório sobre a capacidade de desempenho de um

processo qualquer. Emitido com o software de análise estatística MINITAB.

3.2.3 Analisar

o processo de análise inicia-se pela determinação de desempenho,

normalmente estabelecido por enunciado, benchmarking ou objetivo de redução

de falhas. O objetivo por enunciado pode ser estimado quando uma causa de

variação especial é eliminada do processo. O benchmarking é o procedimento

de identificação das melhores práticas, medindo-se o processo sob análise

frente ao processo, utilizando-se melhores práticas e transportando-se estas

melhores práticas para o processo sob análise.

Ao se analisar um conjunto de dados, o procedimento estatístico do teste de

hipóteses assume papel significante. Nos testes de hipóteses, amostras podem

ser utilizadas para se fazer inferências sobre a população em análise. Em geral,
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é difícil executar medições sobre toda uma população em estudo,

particularmente se esta população tratar-se de resultados de um processo.

Assim opta-se por coletar dados sobre uma amostra que seja representativa da

população. Se a amostra for realmente representativa da população, inferências

estatísticas podem ser feitas sobre a população total.

As hipóteses são conjecturas sobre um ou mais parâmetros da população,

realizadas de modo que uma primeira hipótese, chamada de hipótese nula (Ho),

deve afirmar que não há diferenças significativas entre os processos ou

produtos, ou seja, que o status quo permanece inalterado. Elabora-se então a

hipótese alternativa (Ha), que é a negação da hipótese nula, ou seja, que houve

alteração do produto ou processo.

Ao se elaborarem as hipóteses nula e alternativa sobre um conjunto de

observações, incorre-se em dois tipos de risco de se tomar a decisão

equivocada, denominados risco do Tipo I e risco do Tipo 11. O risco do Tipo I,

denominado alfa, é o risco de aceitar a hipótese alternativa quando a hipótese

nula é verdadeira, ou seja, é o risco de se aceitar que ocorreu uma mudança no

processo que não ocorreu de fato. O risco do Tipo 11é de se aceitar que o

processo não mudou quando a mudança de fato ocorreu. Usualmente são

realizados testes sobre as hipóteses acima, utilizando-se um intervalo de

confiança de 95%, o que significa que há a probabilidade que 95% do parâmetro

observado da população, pertença ao intervalo observado. O critério mais

comum de decisão num teste de hipótese é o valor de p, que é a porcentagem

de aceitar a hipótese alternativa quando a mesma é falsa. Na Tabela 3

encontra-se uma condensação de diferentes tipos de testes utilizados em Six

Sigma, bem como sua finalidade.
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Ferramentas Objetivo

Gráficos de pontos (scatter) Recurso visual para estabelecimento
de relação de causa e efeito entre
entradas e saídas de um processo

Relação entre duas variáveis. O teste
Regressão linear simples de hipóteses é utilizado para se avaliar

se o fator é um preditor significante da
resposta.

Gráficos de tendência O teste de hipóteses é realizado para
verificar se os dados são aleatórios

Teste de normalidade Se a distribuição dos dados é normal

t-teste (uma amostra) Se a média dos dados em análise é
estatisticamente equivalente aum
valor alvo.

t-teste (duas amostras) Se os valores médios de duas
populações são estatisticamente
diferentes

ANOVA Se os valores médios de diversas
populações são estatisticamente
diferentes ou não.

Homogeneidade de uma variância Se as variâncias de duas populações
são diferentes.

. . ,
Tabela 3 - Ferramentas e testes utilizados em testes de hipóteses e objetivos .

Condensado de TEXTBOOK (s.d.)
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3.2.4 Melhorar

No desenvolvimento de uma estratégia para melhoria do processo, um

pressuposto fundamental é que as melhorias sejam derivadas de análise de

dados. Quando o número de variáveis independentes no processo é pequeno e

o número de interações não muito elevado, os instrumentos para avaliação do

processo podem ser a análise do modo e efeito de falha, mapas de processo,

diagrama de causa e efeito e gráfico de pareto. As quatro considerações

essenciais na elaboração de um experimento são o número de fatores a ser

estudado, o potencial para interações entre os fatores, a limitação dos recursos

materiais/tempo e a necessidade de reproduções das observações.

A estratégia de melhoria pode seguir o padrão de modificação de uma variável

por vez ou de se manter melhorias sobre aquelas variáveis que estão

fornecendo melhor resultado. A utilização dessas duas estratégias, porém, limita

o número de alternativas de melhoria e ignora as muitas possíveis correlações

entre as variáveis independentes (X). Uma alternativa a estas estratégias é o

planejamento de experimentos (DOE14
) que utiliza as técnicas de significância

estatística, correlação e regressão, para auxiliar a compreensão das interações

das variáveis independentes (X) na formação da variável dependente (Y).

Podem-se realizar todas as combinações possíveis entre as variáveis (fuI!

fatorial design), ou reduzir os custos do teste através da optimização de

combinações, utilizando-se de ferramentas dedicadas de software ou tabelas. O

processo decorrente é o planejamento fatorial fracionado, que resulta num

número menor de arranjos para o experimento, mas que podem introduzir

limitações que dificultam a interpretação, como o mascaramento das interações

entre as variáveis. Outra técnica para a redução de arranjos é a seleção das

poucas e mais influentes variáveis, numa análise inicial, por especialistas no

processo.

14 Do original em língua inglesa Design Of Experiments
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Após o planejamento dos experimentos e a execução das medições, inicia-se a

avaliação através da análise dos pontos discrepantes do conjunto de medições,

pesquisando-se as causas da discrepância e sua eliminação de modo a reduzir

a variância do processo. A reprodução de experimentos para medição facilita a

análise dos resíduos e o cálculo de uma variância estimada.

Procede-se então ao cálculo das variáveis indepedentes que são

estatisticamente significantes na formação da variável dependente, bem como

suas interações que são igualmente significantes. Os fatores e suas interações

podem ser utilizados para elaborar uma equação de previsão tanto do valor

médio quanto da variância esperados da variável dependente, ou seja, Y = f(X1,

X2, ...Xn). A equação pode ser utilizada então para ajustar as variáveis

independentes de modo a se obter o resultado desejado para a variável

dependente.

3.2.5 Controlar

O objetivo desta etapa final do processo DMAIC é verificar se a mudança

proposta do processo em análise ocorreu efetivamente. A verificação da

adequação do processo modificado passa pela elaboração de um plano de

qualidade. O plano de qualidade deve possuir as seguintes características: ser

adequado às necessidades dos clientes, ser um projecto factível, adequado ao

processo em análise e ser capaz de verificar suficientemente o processo.

Estabelecido um plano de qualidade, a etapa seguinte é a criação de

mecanismos de manutenção das mudanças introduzidas. Os mecanismos

utilizados para manter as mudanças são o controle de risco, dispositivo à prova

de falha ou controle estatístico de processo.

A gestão de risco é o processo de busca sistemática da redução dos riscos dos

processos. Pode ser utilizada para, sistematicamente, identificar os elementos

de risco que podem interferir no processo, prevenir o surgimento de elementos
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de risco através de plano apropriado e comunicar a ocorrência de eventos de

risco à gerência. Os riscos a serem gerenciados são os riscos de custo, riscos

de tecnologia, riscos de especificação, riscos de marketing e de instalação. O

processo pode ser sintetizado como identificação, classificação e ação para

redução dos riscos.

Os dispositivos à prova de falha, também conhecidos como poka-yoke,

destinam-se a eliminar ou reduzir erros. Os erros ocorrem por falha humana ou

pelas condições do processo e podem ser previstos, prevenidos ou detectados.

Dispositivos à prova de falha são destinados à eliminação da causa raiz de erros

em um processo, após sua identificação, e à criação de uma solução de

eliminação da condição de risco.

Para o controle estatístico de processo, utiliza-se de gráficos de variáveis de

controle para variáveis contínuas e gráficos de atributos para variáveis discretas.

Os gráficos de variáveis de controle permitem identificar quando está ocorrendo

apenas um erro de causa comum ou quando há uma perturbação real no

processo, ou seja, um erro de causa especial, sendo necessário intervir no

processo. Para os gráficos de controle pode-se utilizar das médias e faixas por

subgrupos ao longo do tempo, ou de valores individuais e faixas móveis. Os

limites de controle são tipicamente de três desvios padrão (3cr) afastados da

média. Os limites de controle e os limites da especificação não são os mesmos.

Os limites de controle são calculados a partir da amostra de dados e são

internos ao processo. Os limites especificados são determinados pelos

desempenho determinado pelo cliente sendo, portanto, externos ao processo.

Quanto às variáveis discretas, também se controla o processo através de

gráficos de atributos, onde são registratos atributos de adequação: sim/não,

passa/não passa.
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Figura 22 - Exemplo de gráfico de controle gerado à partir de dados aleatórios

com o software de análise estatística MINITAB.

3.3 TRANSPOSiÇÃO DO MÉTODO SIX SIGMA PARA

AVALIAÇÃO DE VALOR PARA O CONSUMIDOR

Na descrição das etapas do processo Six Sigma realizada na seção 3.2, estão

detalhadas as etapas do processo Six Sigma, sua estruturação em um processo

sequencial, DMAIC, e as ferramentas estatísticas das quais o método se utiliza.

Essas características estão condensadas na Tabela 4, a partir da qual infere-se

sobre a transposição das etapas do processo DMAIC, para a um processo de

troca comercial de produtos de tecnologia. A síntese dessas inferências

encontra-se na Tabela 5 que resume o tema central dessa dissertação, isto é, a

aplicação do método Six Sigma para o estabelecimento de valor, como

referência de preço, no fornecimento de tecnologias em mercados empresariais.
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Etapa Descrição Variável Ferramentas

Definir

A Identificação dos CTQ's 15

B Desenvolvimento do mapa do time

C Definir o mapa de processo

Me1dir

1 Selecionar as CTQ's Y Cliente, QFD, FMEA

2 Definir os níveis de desempenho Y Cliente, especificações

3 Análise do sistema de medição Y R&R contínuo, teste e

reteste, R&R por atributo

Analisar

4 Verificar a capacidade do processo Y Indices de capacidade

5 Definir os objetivos de desempenho Y Grupo, Bentchmarking

6 Identificar as fontes de variação X Análise do processo,

analise grafica e teste de

hipóteses

Melhorar

7 Sondar causas potenciais X DOE - Filtragem

8 Descobrir as relações entre as variaveis X Planejamento fatorial

9 Estabelecer tolerâncias operacionais X, Y Simulação

Controlar

10 Definir e validar o sistema de medição X,Y R&R contínuo do

no campo real medidor, tesUreteste,

R&R de atributos

11 Determinar a capacidade do processo X, Y Indices de capacidade

12 Implementar o processo de controle X Gráficos de controle, à

prova de falha, FMEA

Tabela 4 - Etapas do processo Six Sigma condensados a partir da seção 3.2.

Onde Y é a variável dependente do processo e X a variável independente.

15 Fatores críticos para a qualidade, sigla da expressão em língua inglesa Criticai To Quality
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Supondo-se uma troca comercial genérica de produtos de tecnologia, os

consumidores estariam sujeitos a diverças incertezas características desse

mercado, conforme descrito e 2.1.1. Os fornecedores por sua vez teriam

limitações na avaliação de valor de seus produtos, em função dos diferentes

objetivos das empresas consumidoras, como custo, tempo, flexibilidade, redução

de risco, características essas determinadas pela orientação estratégica da

empresa consumidoras. Nesse cenário, o processo Six Sigma seria aplicado

como facilitador na determinação do valor como referência de preço, tendo suas

etapas adaptadas conforme se segue.

Definir. No método Six Sigma, os fatores críticos para a qualidade (CTOs) são

os objetivos a partir dos quais se desenvolve a melhoria do processo. Porém,

além de parâmetros relacionados à qualidade, ou à adequação do produto,

pode-se desenvolver o processo para quaisquer fatores que sejam

determinantes para a estratégia dos clientes, como custo, tempo, flexibilidade ou

redução de risco. Pode-se substituir os CTOs pelos fatores críticos de

desempenho da empresa cliente, a partir dos objetivos estratégicos desta. Ao

fim do projeto de Six Sigma, ter-se-á o impacto gerado sobre os fatores críticos

de desempenho, de modo que o resultado do projeto estará alinhado à

estratégia da empresa cliente. Dessa forma, expande-se a cadeia de valor de

modo a servir não aos objetivos e à estratégia da empresa geradora da

tecnologia, mas à empresa cliente, de modo a se produzir impactos diretamente

nos objetivos estratégicos desta.

Medir. Na etapa de medição, a utilização de instrumentos como o

desdobramento da função qualidade e freqüência e modo de falhas, permitem

verificar sobre quais fatores críticos de desempenho da empresa cliente, a

tecnologia proposta traria impactos positivos. O estabelecimento de níveis de

desempenho seria secundário, uma vez que os níveis de desempenho, antes de

serem derivados das expectativas do cliente, seriam conseqüência da aplicação

da tecnologia sobre os processos da empresa cliente. A definição dos métodos e
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critérios de medição dos fatores críticos de desempenho, em contrapartida,

assumiria relevância significativa, posto que estes seriam os métodos para

também se avaliarem as mudanças introduzidas pela aplicação da tecnologia.

Analisar. A medição do processo do cliente, a priori, servirá como ponto de

partida para a avaliação da capacidade do processo, de modo a servir de

referência para posterior comparação, quando da implementação da nova

tecnologia. Um fator relevante a se considerar para a estimativa de valor ao

cliente é que o mesmo produto de tecnologia poderá causar impactos diferentes

a diferentes clientes empresariais, em função de particularidades de seu

processo, mercado de atuação, porte da empresa, cultura e objetivos

estratégicos. Na estimativa do impacto da nova tecnologia, o processo de

benchmarking seria potencializado, posto que as avaliações e comparações

poderiam ser realizadas pelo impacto em atividades semelhantes, e não por

comparações de resultados obtidos por empresas distintas, o que pelas

características particulares de cada uma, teria a transportabilidade de resultados

com validade duvidosa. Uma alternativa ao processo de benchmarking, cuja

aplicabilidade dependeria do tipo de tecnologia e da empresa cliente, seria a

aplicação da nova tecnologia a setores específicos da empresa, a título de

instalação piloto, utilizando-a como teste e validação do impacto nos fatores

críticos de sucesso. A partir dessa instalação piloto, os resultados poderiam ser

extrapoladas estatisticamente, para a previsão do resultado quando da

tecnologia aplicada em toda a empresa.

Melhorar. Os fatores críticos de desempenho agora seriam o significado da

variável dependente Y, e os fatores operacionais que os afetam, agora

representados pela variável independente X. Na etapa de análise, estima-se o

impacto da nova tecnologia sobre fatores operacionais X e este impacto, através

da relação Y = f(X), trazendo alterações sobre a variável Y. De posse desta

relação, poder-se-ia aprimorar a aplicação da tecnologia sobre X, de modo a

incrementar os ganhos sobre os fatores críticos de desempenho Y e, portanto,
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incrementando a contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da

empresa.

Controlar. Finalmente, utilizar-se-iam os instrumentos de controle de processo

para se assegurar dos resultados finais sobre Y, após a implementação da

tecnologia, e a posterior estabilidade dessas contribuições. Uma possibilidade a

explorar é que, sendo o valor da nova tecnologia determinado a priori, através

de processo estatístico, permite-se examinar a possibilidade de contratos de

ganho compartilhado, onde o cliente pagaria ao fornecedor da tecnologia

proporcionalmente aos benefícios de fato auferidos. Dessa maneira haveria, por

um lado, a redução de risco da nova tecnologia não trazer o resultado esperado

pela empresa cliente, e por outro lado, a possibilidade de ganhos adicionais ao

fornecedor no caso de impactos positivos sobre os fatores críticos de

desempenho da empresa cliente.

Na tabela 5 há uma síntese das etapas do método Six Sigma, aplicados na a

determinação de valor para o consumidor.

Comparando-se o método Six Sigma com os métodos de determinação de valor

pesquisados na seção 2.2, observam-se possíveis benefícios adicionais de sua

utilização. Primeiro, o método pressupõe o alinhamento com os objetivos

estratégicos da empresa. Em segundo lugar, permite a combinação de outros

instrumentos de avaliação, inclusive financeiros, como o Valor Presente Liquido

ou o modelo de valoração de opções de Black-Sholes, inseridos nas etapas da

seqüência DMAIC. Finalmente, e não referido na seção 2.2, a estruturação do

processo e seu ferramental estatístico são familiares aos profissionais de

marketing, notadamente aos dedicados à disciplina de pesquisa de mercado.

De fato, verifica-se na Figura 23, a seguir, um paralelo entre as etapas do

processo Six-Sigma e os estágios de um processo de pesquisa propostos por

CHURCHILL (1991, p. 69), que ambos são similares em suas etapas iniciais. De
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outra forma, as etapas definir, medir, análisar, são na verdade uma atividade de

pesquisa experimental, levada aos processos empresariais.

Outra constatação é a de que o método Six Sigma é uma forma de aquisição de

conhecimento científico, se comparado à caracterização proposta em Pesquisa

de Marketing por MATTAR (1994, p.52), segundo o qual o conhecimento

científico é factual, contingente,

aproximadamente exato.

sistemático, verificável, falível e

Em face do exposto, é presumido que há potencial para aplicação do método Six

Sigma na determinação de valor para os consumidores. Considerando-se que

não há aplicação semelhante na literatura pesquisada, resta explorar o potencial

do método, junto a potenciais usuários desta aplicação no mercado bem como a

percepção destes agentes da possibilidade de sucesso desta proposta. Esta

exploração, realizada através de pesquisa empírica, é tratada no capítulo 4.
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Figura 23 - Comparação entre as etapas de um processo de pesquisa científica

conforme CHURCHILL (1991, p.69), e as etapas do método Six Sigma.
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Etapa Descrição Variável Utilização na

Definir determinação de valor

A Identificação dos CTQ's 16

B Desenvolvimento do mapa do time
Determinação dos fatores
críticos de desempenho

C Definir o mapa de processo (FCD) alinhados à
estratégia do cliente.

Medir

1 Selecionar as CTQ's Y

2 Definir os níveis de desempenho Y
Seleção dos FCD mais
suscetíveis a benefícios

3 Análise do sistema de medição Y da tecnologia proposta.
Determinação do sistema
de medição de
desempenho.

Analisar

4 Verificar a capacidade do processo Y
Determinar a capacidade

5 Definir os objetivos de desempenho Y do processo atual e

6 Identificar as fontes de variação X avaliar melhorias com as
nova tecnologia.
Extrapolar resultados via
benchmarking ou projeto
piloto.

Melhorar

7 Sondar causas potenciais X
Desenvolver nova função

8 Descobrir as relações entre as variáveis X y= f(X) com a aplicação

9 Estabelecer tolerâncias operacionais X, Y da nova tecnologia.

Controlar

10 Definir e validar o sistema de medição X,Y

no campo real
Controlar resultados
finais. Possibilidade de

11 Determinar a capacidade do processo X, Y contratos de ganhos
(~~compartilhados.

12 Implementar o processo de controle X

Tabela 5 - Etapas do processo Six Sigma agora utilizados como instrumento de

determinação de valor para os clientes.

16 Fatores críticos para a qualidade, sigla da expressão em língua inglesa CriticaI To Quality
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4 - EXPLORAÇÃO DA VIABILIDADE DA

PROPOSTA

4.1 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

Conforme foi estabelecido no capítulo 1, a exploração da viabilidade da proposta

de aplicação do método Six-Sigma, como instrumento na estimativa de valor,

será realizada através de pesquisa exploratória.

Para a determinação do tipo de pesquisa adequado, utiliza-se a classifcação

proposta por CHURCHILL (1991 p.129, ), de acordo com o qual há três tipos de

pesquisa em marketing: pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa

causal.

A pesquisa exploratória é utilizada para o esclarer a natureza de um problema,

melhorar o conhecimento de uma dada situação de mercado, obter novas idéias

e novas direções para futuras pesquisas. Não é adequada para prover

evidências conclusivas na determinação de uma ação. Os métodos utilizados

são a pesquisa bibliográfica e estudos qualitativos.

A pesquisa descritiva, tipo de pesquisa mais comum utilizado em marketing, é

utilizada para determinar as respostas às perguntas: quem? o que? quando?

onde? E como? Procura determinar a freqüência de ocorrência de um evento ou

a relação entre duas variáveis. Para a pesquisa descritiva deve-se possuir

conhecimento prévio da natureza do problema. Os métodos utilizados são dados

secundários, observação e comunicação.

A pesquisa causal tenta estabelecer a relação de causa e efeito entre duas

variáveis. E típico que haja um pressuposto da relação de causa e efeito, que se

deseja explicar, como a previsão da influência do preço, embalagem e
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propaganda. Normalmente a pesquisa causal assume a forma de experimentos

controlados.

Considerando-se que a proposta desta dissertação é a transposição do método

Six-Sigma, de aplicação atualmente difundida na disciplina de qualidade, para a

aplicação na disciplina de marketing, não há eventos reais para se contar nem

relação entre variáveis a se estabelecer. Além disso, não foi constatada

nenhuma aplicação similar à proposta nesta dissertação na literatura

pesquisada, o que permite infereir que a aplicação é inédita ou pouco utilizada.

Sendo inédita ou pouco aplicada, não haveria respondentes com experiências

factuais prévias que pudessem ser computadas através de uma pesquisa

descritiva. Conclui-se, portanto, que a pesquisa exploratória é a mais adequada

para a avaliação da proposta desta dissertação.

De acordo com CHURCHILL (1991, p.133) as técnicas aplicáveis na realização

de pesquisas exploratórias são o estudo de casos, grupos de discussão 17,

pesquisa literária e entrevistas com pessoas experientes.

o estudo de casos foi descartado uma vez que não foi encontrado na literatura

pesquisada e discriminada na seção 6, e no mercado em análise, nenhum caso

de proposição similar ao tema desta dissertação.

No caso de grupos de discussão o procedimento consiste em formar um grupo

de indivíduos e estimulá-los a discutir um tema. Suas opiniões e reações são

coletadas por um mediador. É uma técnica utilizável para este estudo

exploratório, porém a reunião de grupos de profissionais envolvidos em áreas

correlatas ao tema da dissertação e com disponibilidade para participar nos

trabalhos foi descartada pelos custos associados e o risco de longo tempo

necessário para se estabelecer uma agenda possível a um grupo de

profissionais.

17 No original tocus groups.
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A pesquisa literária pode envolver literatura conceitual, comercial ou estatísticas

publicadas. Utilizam-se trabalhos de terceiros como fonte de dados para a

formulação de hipóteses. Esse método foi utilizado, no modo conceitual, nos

capítulos 2 e 3 da dissertação, desenvolvendo-se os conceitos de preços, valor

e o método Six-Sigma. Não foram encontrados dados quantitativos específicos

sobre o tema desta dissertação que permitissem uma análise quantitativa de

dados secundários.

Portanto, por exclusão, das técnicas possíveis de utilização em pequisa

exploratória restam ainda as entrevistas com pessoas chave. De acordo com

LAMBIN (2000, p. 147), podem ser especialistas ou participantes. Os

participantes são aqueles envolvidos naqueles mercados em estudo e os

especialistas são aqueles com informações, conhecimento ou experiência

privilegiados em relação ao assunto. Esta definição bem como o tipo de produto

(tecnologia), e o mercado em estudo (empresarial), delimitam a população alvo

desta pesquisa exploratória. A população alvo da pesquisa serão os agentes

envolvidos na aquisição ou fornecimento de produtos de tecnologia em

mercados empresariais.

Definidos o tipo de pesquisa, a técnica de pesquisa e a população a ser

pesquisada, o passo seguinte é a determinação do número e de quais os

indivíduos da população serão objeto da pesquisa, ou seja, a amostra.

O número ideal de respondentes seria aquele que permitisse uma avaliação

significativa da proposta, além de contribuir com novas perspectivas para a

construção de hipóteses, para prosseguimento da pesquisa. Um indicativo do

número apropriado de respondentes pode ser obtido a partir do gráfico da figura

24, indicando a eficácia na identificação de necessidades em função do número

de respondentes.
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Figura 24 - Eficácia na identificação de necessidades em função do número de

respondentes e do método da pesquisa. Adaptato de SILVER e THOMPSON

(1991) citados por NAGLE e HOLDEN (2002, p.349).

o gráfico da figura 24 indica a eficácia na identificação de necessidades dos

clientes, assim, quanto maior o número de respondentes, maior a

representativadade das necessidades do agentes destes mercados. Por

limitações de recursos, será adotado um número de 4 entrevistados, que pelo

gráfico da figura 24, são capazes de reproduzir aproximadamente 70% das

necessidades dos clientes. Isso não alterará o caráter qualitativo da pesquisa

proposta, mas sim permite afirmar que serão realizadas perguntas qualitativas, a

um grupo que possui capacidade de exprimir a maioria das necessidades do

mercado.

Escolhido o número de participantes, o passo seguinte é a determinação do

processo de amostragem. Segundo MATTAR (1994, p. 283), o procedimento de

amostragem pode ser realizado por amostragem probabilística ou não

probabilística. A amostragem probabilística é a que qualquer indivíduo da

população em estudo tem chance conhecida e diferente de zero de ser
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selecionado como parte integrante da amostra. A amostragem não probabilística

é aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra

é viesada, ao menos em parte pelo julgamento do pesquisador. As amostragens

probabilísticas e não probabilísticas podem ainda ser subdivididas conforme a

Tabela 6.

Amostragem Probabilística
Cada membro da população tem uma

1 - Amostra aleatória simples
chance conhecida e igual de ser
escolhido

A população é dividida em grupos
mutuamente excludentes (como
grupos de idade) e amostras

2 - Amostra aleatória estratificada randômicas são sorteadas para cada
grupo.

A população é dividida em grupos
mutuamente excludentes (como
quarteirões) e o pesquisador sorteia

3 - Amostra de agrupamento (área) uma amostra de grupos para ser
entrevistada.

Amostragem Não Probabilística
O pesquisador seleciona membros da

1 - Amostragem por conveniência
população mais acessíveis.

O pesquisador usa seu julgamento

2 - Amostra por julgamento
para selecionar os membros da
população que são boas fontes de
informação precisa.

O pesquisador entrevista um número

3 - Amostra por quota
predefinido de pessoas em cada uma
das várias categorias.

Tabela 6 - Formatos de amostragens probabilísticas e não probabilísticas -

Fonte OLIVEIRA (2001, p.3) citando SHIFFMAN e KANUK.



91

A pesquisa exploratória, por definição, não tem como objetivo obter estatísticas

representativas de uma população, e sim levantar hipóteses e esclarecer a

natureza de questões não compreendidas. Além disso, o assunto abordado é

específico e de domínio restrito e limitado de especialistas, haja vista a ausência

de aplicações constatadas na pesquisa literária. Estes dois fatores, indicam que

o método de amostragem mais adequado é o não probabilístico.

Dentre os três métodos possíveis de amostragem não probabilística, a

amostragem por cotas ou grupos não se aplica em função de não se haver

identificado, ao longo da pesquisa literária, grupos de interesse com

identificações claras 18. A amostragem por conveniência, ao enfatizar, como

critério de escolha, a acessibilidade aos indivíduos participantes da amostra,

limitaria a exploração do tema em estudo, uma vez que os indivíduos mais

acessíveis ao pesquisador podem não possuir familiaridade suficiente para gerar

conhecimento adicional ao tema da dissertação. Assim, por exclusão e

adequação ao propósito deste estudo, a amostragem será não probabilística por

julgamento.

o que caracteriza a amostragem por julgamento é que os elementos da

população são intencionalmente selecionados. Tipicamente, a amostra dos

elementos é selecionada porque se acredita que estes são representativos da

população de interesse (Churchill, 1994, p.540).

Há três justificativas adicionais para a escolha da amostragem não probabilística

por julgamento. Primeiro, o assunto a ser pesquisado é de ordem técnica e com

eventual aplicação somente a mercados específicos. KINNEAR e TAYLOR

(1997) citados por OLIVEIRA, 2001, p. 7), argumentam que a escolha de

profissionais especializados é uma forma de amostragem por julgamento usada

para a escolha de elementos representativos para uma amostra. Segundo, a

18 A exceção é a identificação óbvia de dois grupos: fornecedores e consumidores de tecnologia
e utilizada adiante no texto.
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população não está passível de escolha aleatória, pela especificidade do tema e

disponibilidade limitada da população. A não disponibilidade da população para

escolha aleatória é um fator limitante para a aplicação de amostragem

probabilística (MATTAR, 1994, 284). Terceiro, que uma pesquisa com

amostragem não probabilística bem conduzida pode produzir resultados

satisfatórios mais rápidos e com menor custo que uma pesquisa com

amostragem probabilística (CURVIN e SLATER , 1991, citados por OLIVEIRA,

2001, p. 6). Tratando-se de um tema com viabilidade de aplicação não

conhecida por ser uma pesquisa inicial o investimento de recursos reduzidos

associados a resultados mais rápidos são justificados.

Em contrapartida, identificam-se as duas limitações principais da amostragem

por julgamento. A primeira é que, por haver julgamento a mesma é não

aleatória, e portanto, não tem representatividade estatísca da população. A

segunda limitação é que a dimensão e direção dos erros decorrentes de

amostras por julgamento são desconhecidos (KINNEAR e TAYLOR, 1979,

citados por OLIVEIRA, 2001, p. 10). Porém, observa-se que essas deficiências,

sendo de origem quantitativa, não invalidam o uso da amostragem por

julgamento numa pesquisa exploratória pela característica qualitativa desta

modalidade.

Sintetizando-se o arranjo da pesquisa, tem-se que a pesquisa será exploratória,

com amostragem não probabilística e por julgamento, através de entrevistas em

profundidade com quatro especialistas.

Caso tenha sua viabilidade testada, a aplicação do tema desta dissertação

serviria a dois grupos claramente identificáveis. Uma vez que se propõe um

instrumento de avaliação de valor a ser utilizado numa transação, os dois grupos

seriam as duas partes da transação. O primeiro seria o de profissionais que

vendem produtos de tecnologia e utilizariam Six Sigma como instrumento na

avaliação do valor fornecido a seus clientes. O segundo seria o de profissionais
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que atuam como usuários e decisores na aquisição de novas tecnologias que

utilizariam o Six Sigma na determinação de valor e também na redução dos

riscos e incertezas, estes descritos na subseção 2.1.1. Na elaboração de

critérios para a seleção dos participantes da pesquisa, serão coletados dados

dos indivíduos pertencentes aos dois grupos.

Para o primeiro grupo, os fornecedores de tecnologia, os critérios adotados na

seleção dos indivíduos serão o conhecimento efetivo em nível operacional, da

aplicação do método Six-Sigma na solução de problemas empresariais e

experiência de atuação em vendas. O objetivo é consultar indivíduos que

tenham experiências suficientes para realizar inferências sobre a proposta da

dissertação, opinando com propriedade sobre benefícios e limitações.

Para o segundo grupo de amostra, os consumidores de tecnologia, o critério de

seleção será o de atuarem como decisores (subseção 2.1.2) nas compras de

produtos de tecnologia. O objetivo aqui é avaliar a composição a relevância dos

critérios utilizados na seleção de tecnologias e os métodos de avaliação de valor

em uso. Através do questionamento das necessidades desses clientes, e da

apresentação de possíveis alternativas fornecidas pelo Six-Sigma, buscar-se-ão

novas idéias sobre benefícios e limitações da proposta dessa dissertação.

Os critérios acima qualificam os respondentes para a realização de inferências

sobre a transposição do processo Six Sigma para os mercados em análise, de

modo a contribuir com observações quanto aos benefícios e restrições, além de

sugestões para a aplicação objeto deste estudo exploratório. O falta de

experiência, de conhecimento ou de facilidade de comunicação, levariam à

perda de tempo e recursos (MATTAR, 1994, p. 87)

A pesquisa exploratóra por entrevistas com especialistas é tipicamente pouco

estruturada, uma vez que são instrumentos para busca de novos pontos de

vista. Porém, com a finalidade de se manter um conteúdo similar entre as
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entrevistas, foram elaborados dois roteiros dos assuntos a serem abordados,

com perguntas passíveis de serem utilizadas no momento dos diálogos. O

primeiro roteiro destinado às entrevistas com os fornecedores de tecnologia

inclui perguntas mais diretas sobre o método Six-Sigma e sobre sua utilização

em vendas, uma vez que os participantes escolhidos possuíam conhecimentos

específicos destes tópicos. O segundo roteiro destinado aos consumidores de

tecnologai apresenta perguntas mais genéricas sobre métricas de valor, critérios

de seleção e investimento. Esta lista de perguntas, abertas de modo a ampliar a

coleta de novas perspectivas, encontra-se no Anexo A. Para se verificar o nível

da clareza das perguntas, foram realizadas entrevistas prévias com profissionais

de áreas correlatas, de maneira similar ao pré teste de um questionário. O

objetivo das entrevistas prévias foi reduzir o número de eventuais dúvidas

quanto ao significado das perguntas, por ocasião das entrevistas propriamente

ditas. Após esse pre teste foram reescritas as perguntas que apresentaram

dificuldades de entendimento.

4.2 RESULTADOS DA PESQUISA

Ao todo foram realizadas quatro entrevistas. As duas 19 primeiras, com empresas

fornecedoras de tecnologia com profissionais que possuíam conhecimentos do

método Six Sigma, utilizando o roteiro 1 do Anexo A. As demais com empresas

envolvidas em produção e consumidoras de tecnologia aplicada.

O primeiro a ser entrevistado exerce a função de Black Beleo de vendas para a

America Latina de um dos segmentos de negócios da empresa X. Essa empresa

tem atuação mundial em diversos segmentos de negócios e promove ativamente

o método Six-Sigma, interna e externamente, como instrumento de melhoria

contínua. O entrevistado optou por manter em sigilo seu nome e o nome da

20 Black Belt, que se traduz como faixa-preta, é o profissional dedicado exclusivamente a difundir
o método Six Sigma nas empresas que utilizam o método. São atividades de dedicação
exclusiva.
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empresa X, acompanhando a decisão do entrevistado 2, funcionário da mesma

empresa. A entrevista foi realizada através de rede de comunicação pelo autor

da dissertação, por escrito e em língua inglesa, sendo o texto posteriormente

traduzido pelo próprio autor. A íntegra da entrevisa, tanto em seu texto original

como a tradução, encontra-se no Anexo B. O roteiro utilizado na entrevista foi o

de número 1 (Anexo A). O conteúdo da entrevista foi editado de modo a permitir

a omissão do nome do entrevistado, da empresa e quanto às falhas de

digitação. No restante, o texto permaneceu como foi produzido originalmente,

durante a entrevista.

Na segunda entrevista, o entrevistado é Master Black Belf1 da função vendas

para a America Latina de um dos segmentos de negócios da empresa X já

mencionada. O entrevistado preferi riu não expor o nome da empresa uma vez

que, para tal, teria que solicitar revisão do seu departamento jurídico. O

entrevistador considerou a necessidade de revisão do departamento jurídico um

ônus pessoal excessivo para o entrevistado, optando por manter o nome do

entrevistado e da empresa em sigilo. A entrevista integral, incluindo o original em

inglês e a tradução, encontra-se no Anexo C. O conteúdo foi editado somente

para preservar a identidade do entrevistado, da empresa e a correção de erros

de digitação. No restante permanece como gerada inicialmente. O roteiro

utilizado foi o roteiro 1 do Anexo A.

O terceiro entrevistado foi o Engenheiro Flávio Mendes Furtado Gerente

Industrial da empresa Freudenberg no Brasil, produtora de mantas não tecidas

de aplicação industrial. A empresa possui 17 unidades produtivas em 12 países

diferentes, empregando acima de 5000 empregados e com receita anual acima

de 750 milhões de dólares arnerlcanos'". A entrevista foi conduzida

pessoalmente, gravada com a anuência do entrevistado, para posterior

reprodução via digitação e transcrita literalmente na linguagem informal do

21 Master Black Belt, se traduz como mestre faixa-preta e possui as mesmas atribuições do Black
Belt, com a diferença de se envolver em projetos de porte global.
22 http://www.nonwovens-group.com/

http://www.nonwovens-group.com/
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entrevistado. Ocorreu nas instalações produtivas da Freudemberg e foi

conduzida pelo autor que utilizou o roteiro 2 do Anexo A como guia. Seu

conteúdo integral encontra-se no Anexo D.

O entrevistado engenheiro José Antônio Simões de Araújo Júnior, é gerente

geral da Huber + Suhner no Brasil. A empresa produz componentes de

infraestrutura de comunicação, fabricando cabos, conectores, cabos montados,

antenas, protetores contra descargas atmosféricas e outros utilizando

tecnologias de radiofreqüência e aplicações de fibra ótica. A empresa possui 12

unidades de produção'". A entrevista foi conduzida pessoalmente, gravada e

posteriormente digitada na integra sem edições, o que explica a reprodução na

linguagem informal. O entrevistado não apresentou restrição quanto à

publicação de seu nome ou da empresa para a qual trabalha. O roteiro utilizado

foi o de número 2 do Anexo A. A reprodução integral da entrevista encontra-se

no Anexo E.

A partir das respostas das entrevistas, que se encontram nos Anexos B a E,

pode-se observar que as realizadas via rede apresentam o benefício de fornecer

respostas mais objetivas, quando comparadas àquelas realizadas

pessoalmente. Por outro lado, as entrevistas realizadas pessoalmente permitem

uma interação mais efetiva entre entrevistador e entrevistado conduzindo a um

maior número de comentários e exemplos. Apesar dessas diferenças, pode-se

constatar na seção 4.3, que ambos permitiram a obtenção de observações

relevantes dos respondentes.

4.3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Conforme estabelecido na seção 1.2, o objetivo nesta etapa é avaliar a

percepção dos atores dos mercados empresariais quanto aos aspectos de

receptividade, percepção de viabilidade, benefícios, alternativas e obstáculos

23 http://www.hubersuhnerinc.com/About_Us/CompanyOverview.htm

http://www.hubersuhnerinc.com/About_Us/CompanyOverview.htm
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percebidos em relação à proposta de utilização do método Six Sigma, como

instrumento na determinação de valor. No texto a seguir, são selecionados

comentários dos respondentes sobre cada um desses aspectos e realizada uma

análise comparativa das respostas dos participantes da pesquisa. Os

comentários são transcritos literalmente.

4.3.1 Receptividade

Através das respostas dos participantes, buscou-se afirmações que

endossassem ou refutassem a necessidade de uma ferramenta alternativa para

avaliação de valor aplicados a mercados de alta tecnologia. Estas respostas

foram obtidas no início da entrevista, portanto, sem que os respondentes

tivessem conhecimento da proposta da dissertação e, portanto, sem a

introdução de eventual viés devido ao conhecimento da proposta. Trata-se da

visão inicial dos participantes sobre a necessidade de ferramentas de avaliação

de valor.

Entrevista 1 - Anexo S, página 124

"Eu penso que seria uma grande solução para diversos tipos de
mercados. Neste tipo de produtos, que apresentam rápida evolução, os
clientes perdem as referências. Um instrumento ajudaria-os a tomar as
decisões corretas sobre o que eles realmente necessitam."

Entrevista 3 - Anexo D, página 142

"Totalmente favorável, desde que você consiga mensurar o retorno que
pode-se obter com esta nova tecnologia"

Entrevista 4 - Anexo E, páginas 151 e 152

"Eu acho que é uma boa alternativa quando a tecnologia for nova ou
duvidosa ou uma condição de risco muito alta. Você pagar somente pelos
benefícios parece ser uma coisa interessante."

Como pode ser observado, a idéia geral de se possuir uma ferramenta de

estimativa de valor de produtos de tecnologia foi vista como positiva por três dos
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quatro respondentes, mesmo sem conhecer detalhes da proposta de aplicação

do Six Sigma. O quarto respondente não se manifestou sobre esse aspecto.

4.3.2 Viabilidade do Six Sigma

Na avaliação da viabilidade de aplicação do método Six Sigma, os respondentes

fornecedores de tecnologia e conhecedores do método manifestaram-se de

forma direta em relação ao método. Quanto aos consumidores de tecnologia,

tiveram o método apresentado como sendo uma análise estatística a priori de

benefícios de tecnologia aplicada, e assim se referem ao método. Destaca-se

que a aplicação do método descrita aos respondentes é a sua utilização, de

forma conjunta pelo fornecedor e consumidor de tecnologia. O método descrito

é utilizado na avaliação do impacto positivo de uma nova tecnologia, do

fornecedor, nos processos produtivos do consumidor.

Entrevista 1 - Anexo S, página 123

"...com os clientes, o uso de Six Sigma para avaliar nossas soluções seria
muito útil, mas eu penso que isto seria apenas uma pequena parte das
vantagens de usar o médodo Six-Sigma."

Entrevista 2 - Anexo C, páginaS 129-130

"Levando Six Sigma aos clientes e tornando-os mais lucrativos, irá
estreitar nosso relacionamento, posicionando-nos melhor para um
próximo fornecimento. Os clientes levarão isto em consideração."

Entrevista 3 - Anexo O, página 143

"a experiência que eu tenho com controle estatístico, com base estatística
mostra que estes métodos têm ... condições de garantir uma
confiabilidade nas projeções, então eu diria que ...é possível confiar em
técnicas estatísticas para projetar resultados .. , "

Entrevista 4 - Anexo E, página 152

"Com certeza. Acho que isto aumenta a confiança de quem está
comprando. Acho que uma ferramenta deste tipo vai somar qualidade ao
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que você está fazendo. Se você tem outros meios, sejam matemáticos ou
estatísticos que dêem uma visão melhor àquilo que você está fazendo ..."

Conforme as respostas acima, mesmo com uma descrição suscinta do método

aos consumidores e do propósito da utilização aos fornecedores, os

respondentes foram favoráveis ao uso do Six Sigma. Destaca-se que houve

comentários quanto à melhoria de relacionamento entre consumidor e

fornecedor, que Six Sigma é uma ferramenta mais abrangente que o uso da

proposta e que haveria aumento de confiança no relacionamento entre as partes

e na determinação do benefício do investimento.

4.3.3 Benefícios

Os respondentes foram estimulados a especular sobre os possíveis benefícios

da aplicação do método Six Sigma para a finalidade proposta. Dessa forma,

obtém-se um registro da percepção a priori de benefícios supostos pelo mercado

de fornecedores e consumidores de tecnologia, diante da aplicação do médodo

proposto.

Entrevista 2 - Anexo C, página 130

"Grandes benefícios. Eu acredito fortemente que nossa empresa tem uma
solução para nossos clientes 90% do tempo. Se nós conseguirmos
compreender os processos dos clientes através de Six Sigma, então nós
podemos recomendar soluções durante a etapa de melhoramento"

Entrevista 3 - Anexo O, página 143-144

"...mesmo que você não tenha como estabelecer com certeza os ganhos
futuros ... acretido que estas técnicas são confiáveis, ..."

Entrevista 4 - Anexo E, páginas 149

"Eu acho que é uma boa alternativa quando a tecnologia for nova ou
duvidosa ou uma condição de risco muito alta. Você pagar somente pelos
benefícios parece ser uma coisa interessante."

Observa-se que dos benefícios antecipados, os consumidores antecipam maior

confiabilidade e diminuição de riscos. O único fornecedor a se manifestar,
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chamou a atenção para a ampliação de negócios para sua empresa. Constata-

se que houve um endosso ao método na subseção 4.3.2, mas poucos benefícios

específicos foram enumerados.

4.3.4 Obstáculos

Os entrevistados foram estimulados a supor eventuais obstáculos na aplicação

do método Six Sigma como instrumento na determinação de valor. Procurou-se

com isso explorar dificuldades e inadequações percebidas pelo mercado.

Entrevista 2 - Anexo C, página 128

"Muitos indivíduos de vendas encontram dificuldades em utilizá-lo (o
método Six Sigma) uma vez que dados não se encontram disponíveis ..."

Entrevista 2 - Anexo C, página 130

"Bem, simplesmente porque a questão financeira é delicada e sensível.
Isto pode criar algum conflito de interesses. Além disso, os clientes
sentem que se nós soubermos muitos detalhes, nós poderemos utilizar os
dados para alavancar a próxima oportunidade."

Entrevista 3 - Anexo O, página 139

"Para complementar, por que não se faz benchmarking externo? Porque
nesse segmento de não tecidos, temos uma preocupação de
confidencialidade muito grande."

Entrevista 4 - Anexo E, página 150

"Não. Nossos dados são confidenciais e internos à empresa e não são
expostos aos fornecedores."

Entrevista 4 - Anexo E, página 150

"E a gente tem que limitar de certa forma, porque se você começa a abrir
muito os dados você começa a ficar muito susceptível a discussões e
abrir caminhos para situações ou condições contra suas bases ..."



101

Entrevista 4 - Anexo E, página 153

"Eu não compartilharia 100% de minhas informações, sem ter um terceiro,
um auditor, checando os meus dados e os dados do meu parceiro ...para
fazer uma aferição dos dados ... para você usar uma ferramenta da forma
adequada."

As elaborações dos respondentes sobre obstáculos foram explícitas e

coincidentes, a maioria dos respondentes considera que o maior obstáculo na

aplicação de uma ferramenta de determinação de valor numa operação

comercial entre fornecedor e consumidor, é a necessidade de compartilhamento

de informações relevantes para as partes. Há, segundo os respondentes,

desconfiança na utilização de que a outra parte possa fazer das informações

internas à empresa.

4.3.5 Alternativas e comentários

Os respondentes foram estimulados a emitir livremente suas impressões quanto

às melhores maneiras de utilização do método, como poderia ser aprimorado ou

quanto a alternativas para contornar as limitações.

Entrevista 1 - Anexo B, página 124

"Eu imagino esta ferramenta (da estimativa de valor) apenas parte da
solução derivada de um projeto Six Sigma para melhorar o processo de
compras."

Entrevista 2 - Anexo C, página 129-130

"Levando Six Sigma aos clientes e tornando-os mais lucrativos ... (isso) irá
estreitar nosso relacionamento, posicionando-nos melhor para um
próximo fornecimento."

Entrevista 2 - Anexo C, páginas 130-131

"Mas o valor real (do Six Sigma) é resolver questões. Se nós
compreendermos os problemas dos clientes, indiretamente nós
poderemos fornecer a melhor solução. Preço será secundário."
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Entrevistas 4 - Anexo E, página 151

"Eu diria que a terceira companhia seria muito importante para poder
aferir os dados. Para verificar se os dados estão de acordo ou não. Acho
que para você calcular os benefícios de novas tecnologias deveria ser
feita em conjunto e usando uma terceira companhia como um auditor
externo para checar os dados, se estão coerentes".

Das alternativas e comentários apresentados, verifica-se que os fornecedores

julgam o método Six Sigma sub utilizado se aplicado conforme a proposta. Isso

ocorreu apesar de a proposta não limitar a aplicação do método Six Sigma à

determinação de valor, e sim ampliar sua utilização para este fim além de seu

uso tradicional. Um dos eventuais consumidores sugeriu que a aplicação do

método demandaria uma terceira parte como facilitador ou auditor, para

contornar o obstáculo percebido da necessidade de confidencial idade dos

dados.
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5 - CONCLUSÕES

Benefícios e limitações da proposta da dissertação

Ao longo da pesquisa, foram observados indicativos que a proposta deste

estudo exploratório apresenta potencial de utilização com sucesso para algumas

situações específicas. Essas situações são identificadas como aquelas em que o

valor da solução de tecnologia é a referência superior de preço do fornecedor,

conforme descrito em 2.1.4. Os indicativos do potencial de utilização encontam-

se nas respostas das entrevistas, onde a maioria dos entrevistados manifestou

aprovação na utilização de um método que permitisse avaliação de valor de

novas tecnologias conforme apresentado em 4.3.

Um benefício da proposta é abrir discussão quanto até que ponto fornecedores e

consumidores do mercado de tecnologia estão dispostos a trabalhar em

conjunto para aumentar a eficácia da cadeia de valor, se para isso tiverem que

compartilhar informações sensíveis. A incerteza quanto ao uso que o parceiro

comercial fará das informações compartilhadas, foi uma das limitações

apresentadas com maior freqüência pelos consumidores de tecnologia.

Como o uso do método Six Sigma como referência de valor implica a elaboração

de um projeto Six Sigma aplicado aos processos do consumidor, infere-se que

haverá demanda expressiva de recursos por parte do consumidor e do

fornecedor de tecnologia para a elaboração do projeto. Estes recursos

traduzem-se principalmente em dispêndio de tempo de equipes multidiciplinares

do consumidor e do fornecedor de tecnologia. Esta demanda de recursos

potencialmente restringe a utilização do método a operações comerciais com

valor unitário elevado e quando se tratar de soluções complexas, de modo a

justificar o dispêndio de recursos.
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Diante de um cenário hipotético de aplicação do método, o fornecedor proporia

um projeto Six Sigma a um consumidor para que ambos descubram qual seria o

retorno da aplicação de uma dada tecnologia proposta pelo fornecedor, sobre

um determinado processo do consumidor. Há duas conclusões possíveis: a

aplicação é viável, segundo critérios do consumidor, ou a solução não é viável.

Caso a solução seja viável, o fornecedor tem a chance de fornecer sua

tecnologia, com o conhecimento prévio do valor gerado para o consumidor. Este

valor será utilizado por ambos para o estabelecimento do preço viável. Porém,

se o projeto mostrar-se inviável, diante dos investimentos necessários ao projeto

Six Sigma, quem arcará com os custos do projeto? Caso o fornecedor o faça, o

mesmo terá que necessariamente considerá-lo como custo adicional de venda

e, portanto, do produto, adicionando custos à sua tecnologia propriamente dita e

por conseqüência reduzindo a janela de oportunidades de preços, conforme

2.1.4. Caso o consumidor o faça, estará incorrendo num custo que pode não

gerar benefício nenhum, a não ser o de não aplicar uma tecnologia com retorno

insatisfatório. Estaria o consumidor disposto a pagar a conta para redução dos

riscos? Essa questão não foi endereçada por esta dissertação e pode ser um

fator limitante da aplicação do método.

Como benefício adicional do método para o fornecedor, este teria como avaliar

valores para o consumidor que não são explícitos em muitos casos, como o

impacto de uma tecnologia nos objetivos estratégicos da empresa, o aumento da

participação no mercado, a redução de custos, a diminuição de riscos e o

aumento da flexibilidade. Esses benefícios podem ser evidenciados durante a

criação de mapas de causa e efeito, além de ter os impactos positivos gerados

pela nova tecnologia estimados através das técnicas estatísticas do Six-Sigma.
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Benefícios e limitações da dissertação

A dissertação apresenta o mérito de levantar indicativos teóricos da aplicação do

método Six Sigma como instrumento na determinação de valor e apresentar no

mesmo estudo, indícios empíricos da percepção do mercado da viabilidade da

proposta. Os indícios teóricos da aplicação encontram-se na seção 3.3 enquanto

os indícios empíricos apresentados por amostragem do mercado, encontram-se

em4.3.

Outro benefício apresentado pela dissertação é levantar uma questão relevante

no mercado, qual seja, a dificuldade de avaliação do valor das novas

tecnologias. A relevância desta questão para o mercado é constatada através

das entrevistas realizadas em 4.3, principalmente com os consumidores de

tecnologia.

Adicionalmente, propôs-se a utilização de um método facilitador das operações

comerciais de bens de tecnologia que, se não teve sua viabilidade comprovada,

teve a corroboração empírica de sua aplicabilidade fornecida pelos

respondentes. Adiciona-se que o método proposto não foi encontrado em

referências literária ou prática, de modo que abre possibilidades para estudos

adicionais.

Ao reproduzir as entrevistas em sua íntegra a presente dissertação também

serve de fonte de consultas para pesquisadores que poderão utilizar-se das

entrevistas como fonte de dados secundários. A análise das entrevistas pode

fornecer aos outros pesquisadores informações distintas do que aquelas

observadas pelo autor.

Como limitações desta dissertação, reconhece-se o fato de que a análise das

entrevistas é sujeita à subjetividade do analista. A interpretação do analista ou a
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avaliação da relevância das respostas dos entrevistados podem encontrar

interpretações distintas para observadores diferentes. Outra limitação é a de que

a dissertação não apresenta hipóteses claras que possam ser testadas

posteriormente por pesquisa causal. A geração de hipóteses claras é um dos

objetivos da pesquisa exploratória. A hipótese apresentada, da viabilidade do

uso do método Six Sigma como referência de valor, não pôde ser testada pela

falta de experiências reais, mas, sim, ter sua viabilidade inferida através das

entrevistas. Finalmente, não se apresentam constatações conclusivas sobre a

viabilidade do método, que forneceria uma contribuição maior para o

desenvolvimento do tema. Mesmo considerando-se que o propósito de um

estudo exploratório é levantar possibilidades e pontos de vista e não respostas

conlcusivas, evidências adicionais da viabilidade do método seriam desejáveis.

Sugestões para estudos posteriores

A presente dissertação abre amplo campo para pesquisas adicionais,

principalmente para pesquisas exploratórias adicionais. Como exemplos, há a

possibilidade de verificação da aplicabilidade do método em outros mercados, o

aprofundamento desta pesquisa exploratória através de entrevistas com um

número maior de respondentes, a implementação de um caso piloto com

posterior avaliação. Essas oportunidades são tão mais relevantes para pesquisa

se se considerar que o método é inédito ou pouco estudado e documentado e

que as evidências iniciais geradas por este estudo indicam a viabilidade do

método para o fim proposto.
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Roteiro 1 - Entrevistas com fornecedores de tecnologia com conhecimentos

em vendas e Six-Sigma

1. Abertura

• Explicação sobre o propósito do trabalho.

• Esclarecimento sobre a necessidade de registro e publicação.

• Disponibilidade de revisão do texto antes da publicação.

2. Determinação da experiência com o tema

• Trabalha/trabalhou em vendas?

• Qual sua experiência em Six Sigma/vendas? Como?

• Você participa do processo de formação de preços? Como?

• Qual o procedimento para o estabelecimento de preços? Os preços são

orientados por custo? Demanda? Concorrência? Valor?

• Usa uma combinação das orientações de preço acima? Quais suas

ponderações?

• Há um processo geral de determinação de valor para o cliente? Qual?

• Há na sua linha de produtos/serviços produtos que são considerados de

tecnologia e inovação? Quais?

• Você utiliza algum critério que diferencie os produtos de tecnologia

/inovação comparados a outros produtos?

• Em relação a produtos de tecnologia como é o processo de vendas? Há

distinção no processo de vendas em relação a outros produtos?

• Há alguma iniciativa para determinação do preço dos produtos com

referência ao valor gerado para os clientes?

• Há algum procedimento sistemático para aferição do valor gerado para os

usuários, após a implementação da solução tecnológica? Qual?
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3. Determinação da relevância do tema na opinião do respondente

• Como seus clientes em geral priorizam investimentos?

• Qual o processo de análise? Financeiro? Outro?

• Como seus clientes determinam o alinhamento estratégico na priorização

de investimentos? Há algum processo sistemático de decisão/

• Há outros critérios na determinação de valor dos investimentos? Quais?

• Você avalia que os preços praticados na modalidade atual são

proporcionais aos benefícios que seus clientes obtêm? Por quê?

4. Six Sigma levado ao cliente

• Há iniciativas de estender projetos Six Sigma aos clientes? Qual o

motivo?

• Quanto as informações obtidas em projetos Six Sima nos projetos para

clientes, elas são livremente compartilhadas? Há restrições por parte dos

clientes?

• Qual é a percepção da reação dos clientes, caso os projetos sejam

utilizados para a determinação dos impactos nos processos dos

mesmos? Você acredita que os clientes interpretarão como uma

ferramenta unicamente de vendas? Por quê?

5. Utilização do Six-Sigma como referência de valor na determinação de

preços

• Qual é a sua percepção sobre a utilização de projetos Six Sigma levados

ao cliente como instrumentos na determinação de valor?

• Quais eventuais benefícios você antecipa?

• Quais as novas oportunidades criadas?

• Quais obstáculos você antevê?

• Quais limitações de se utilizar Six Sigma como instrumento na

determinação de valor?



ANEXO A - ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 118

• Quais outras aplicações você antecipa em projetos Six Sigma levados ao

cliente?

6. Fechamento

• Agradecimento.

• Solicitação de permissão para incluir o nome do entrevistado e o da

empresa.

• Verificação da necessidade de revisão do texto antes da publicação.

Roteiro 2: Entrevistas com consumidores de tecnologia em mercados

empresariais:

1. Abertura

• Explicação sobre o propósito do trabalho.

• Esclarecimento sobre a necessidade de registro e publicação.

• Disponibilidade de revisão do texto antes da publicação.

2. Critério de valor

• Quais os critérios de priorização de investimentos de sua empresa?

• Qual o critério de escolha dos investimentos?

• Há diferentes critérios para a escolha de diferentes tipos de produto?

• Existe algum procedimento sistemático de verificação do alinhamento de

novos investimentos com estratégia da empresa?

3. Novas tecnologias

• Como a empresa avalia os investimentos em novas tecnologias? São

utilizados os mesmos critérios que aqueles utilizados investimentos

regulares?
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• Como se avaliam os benefícios sem a experiência em relação à nova

tecnologia quanto a resultados gerados?

• Existem processos de decisão sistemáticos para novas tecnologias? Eles

são distintos dos processos utilizados para outros investimentos?

• Quais os instrumentos para se anteciparem os benefícios de novas

tecnologias? Utiliza-se benchmarking? Interno/Externo?

• Como é avaliado o risco?

o Da nova tecnologia não funcionar da forma esperada.

o Da nova tecnologia não funcionar na empresa como em outras.

o Da nova tecnologia funcionar, mas não proporcionar os benefícios

esperados.

• Quando se trata de novas tecnologias, você considera interessante pagar

proporcionalmente aos benefícios auferidos com as novas tecnologias?

Quais os benefícios e obstáculos no pagamento proporcional de novas

tecnologias?

4. Perspectiva interna da companhia

• Há hoje parcerias em que dados relevantes para a operação da empresa

são compartilhados com fornecedores?

• Na aplicação de novas tecnologias, você considera positiva a abertura de

dados a fornecedores caso isso aumente o nível de confiança dos

retornos possíveis? Por quê?

• Você apoiaria contratos de ganho compartilhados para produtos de

tecnologia, mesmo que, em alguns casos, os fornecedores obtivessem

receitas maiores que a venda simples? (no caso ganhos proporcionais

aos resultados que sua empresa irá aferir) Quais os benefícios e

limitações você vê numa proposta como esta?

• Considere o cálculo da estimativa de resultados futuros quando da

aplicação de nova tecnologia. Você optaria por um processo conjunto
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entre a sua empresa e o fornecedor, ou preferiria uma terceira empresa?

Porquê?

5. Utilização do Six-Sigma como referência de valor na determinação de

preços

Considere um método de avaliação antecipada do valor de novos produtos e

tecnologias, que utiliza ferramentas estatísticas para estimar com confiança

conhecida, os resultados futuros.

• Quais benefícios você prevê?

• Quais oportunidades podem ser geradas?

• Quais possíveis obstáculos você antecipa na utilização de um método

como o descrito?

• Quais limitações você antecipa?

6. Fechamento

• Agradecimento.

• Solicitação de permissão para incluir o nome do entrevistado e o da

empresa.

• Verificação da necessidade de revisão do texto antes da publicação.
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o entrevistado é Black Belt24 da função vendas para a America Latina de um dos

segmentos de negócios da empresa X, de atuação mundial em diversos

segmentos e promove ativamente o método Six-Sigma, interna e externamente,

como instrumento de melhoria contínua. O entrevistado optou por manter em

sigilo seu nome e o nome da companhia X, acompanhando a decisão do

entrevistado da Entrevista 2, funcionário da mesma empresa. A entrevista foi

realizada por rede de comunicação, pelo autor da dissertação, por escrito e em

língua inglesa e posteriormente traduzida pelo próprio autor. O autor está

identificado nos diálogos como RGD. As respostas da entrevista foram editadas

de modo a permitir a omissão do nome do entrevistado e da empresa, além de

serem corrigidas as falhas de digitação. No restante o texto permaneceu como

no original.

RGD: O objetivo desta entrevista é servir como fonte de informações para a

produção de um artigo acadêmico, obtendo-se para isso sua percepção pessoal

e não as normas e procedimentos da companhia. Você poderá rever suas

respostas e decidir ter seu nome e o de sua companhia publicados ou não.

Entrevistado: OK

RGD: Você trabalha ou trabalhou em vendas? Por quanto tempo?

Entrevistado: Eu trabalho em vendas desde 1988 quando comecei como

representante Caterpillar na Argentina. Eu ainda estou trabalhando em vendas

pelo lado da qualidade, desde Julho do ano passado.

RGD: Qual é sua experiência atual com Six-Sigma? Você pode descrevê-Ia

resumidamente?

24 Black Belt, que se traduz como faixa-preta, é o profissional dedicado exclusivamente a difundir
o método Six Sigma nas empresas que utilizam o método. São atividades de dedicação
exclusiva.
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Entrevistado: Eu sou Black Belt da organização de qualidade, mas ainda não

sou certificado. Eu tive duas semanas de treinamente em Six-Sigma e passei em

um teste. Para ser certificado eu preciso completar dois projetos de qualidade.

Minha responsabilida consiste em orientar os empregados da companhia X

(Green Belts) nos projetos deles buscando os objetivos anuais da companhia X.

RGD: Você tem ou teve participação na formação de preços? Que tipo de

participação?

Entrevistado: Meus Green Belts25 estão todos em vendas, assim preço é uma

questão tratada freqüentemente. Um dos projetos entre os que nós trabalhamos

no Brasil foi especificamente sobre como estabelecer preços de modo a

competir através de uma nova companhia adquirida.

RGD: Em geral, quais influências de preço você considera de aplicação mais

apropriada nos mercados onde você trabalha? Influência de custo? Influência de

demanda? Orientação pelos concorrentes? Estimativa de valor?

Entrevistado: Para as economias Latino Americanas os preços mudam com

freqüência. Em primeiro, apesar do fato de que os mercados são pequenos em

diversos países (eu diria todos os países exceto o Brasil), a concorrência tem

historicamente dirigido os preços. Por este motivo, as margens brutas tendem a

ser pequenas para a maioria dos produtos industriais. O único modo de melhorar

os resultados é trabalhar na redução dos custos, ser eficiente e adicionar valor

ao que nós vendemos.

RGD: Por favor, informe se alguma questão não estiver clara.

25 Green Belts, traduzidos como faixas verdes, são profissionais treinados em implantar projetos
de Six Sigma em empresas que promovem o método, mas que não abandonam outras funções.
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Entrevistado: Apenas me diga se não estou respondendo ao que você pergunta.

Você tem que ligar para o Sr. Y agora.

RGD: OK. Até aqui está perfeito (quanto às perguntas). A entrevista com o Sr. Y

será às 10h 30 min na verdade.

Entrevistado: OK

RGD: Você utiliza algum processo estruturado para estimar o valor que seus

produtos e soluções têm para seus clientes? Qual?

Entrevistado: Sim eu usei diversas vezes mas não especificamente para estimar

o valor de um produto. Como parte de nossos projetos Six-Sigma em vendas,

nós precisamos saber o que o cliente pensa sobre produtos e serviços. Na

maioria de nossos projetos, nós realizamos o que nós chamamos de Voz dos

Clientes (VOC) através de pesquisas. Desta maneira nós conseguimos trabalhar

no melhoramento de nossos produtos de acordo com as necessidades de

nossos clientes ao invés de trabalharmos com o que nós pensamos que eles

necessitam.

RGD: Você identifica a necessidade de instrumentos distintos de estimativa de

valor para produtos de tecnologia? Por tecnologia aqui, eu quero dizer produtos

de cujos resultados e valor os clientes não estão certos.

Entrevistado: Eu penso que seria uma grande solução para diversos tipos de

mercados. Neste tipo de produtos, que apresentam rápida evolução, os clientes

perdem as referências. Um instrumento ajudaria-os a tomar as decisões corretas

sobre o que eles realmente necessitam.

RGD: Estamos pela metade da entrevista, podemos continuar ou você quer

terminar mais tarde?
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Entrevistado: Nós podemos terminá-Ia mais tarde. Você não deve fazer com que

Mr. Y espere. Eu apenas quero adicionar que se você quer desenvolver uma

ferramenta, você pode utilizar Six Sigma, mas lembre-se que Six Sigma o levará

aos passos para solução de problemas, mas você necessita o melhor grupo (de

pessoas) trabalhando em cada projeto, para atingir a melhor solução.

RGD: Como você vê o uso de Six-Sima nos processos de clientes como um

instrumento para avaliar o valor das soluçõe de sua empresa?

Entrevistado: Six-Sigma é uma ferramenta chave para nós e que nós devemos

utilizar sempre para antecipar as necessidades dos clientes, de modo que as

soluções que nós forneçamos sejam corretas. Este é o espírito do Six Sigma,

nós dizemos que Six Sigma é o modo pelo qual trabalhamos. De outro lado, com

os clientes, o uso de Six Sigma para avaliar nossas soluções seria muito útil,

mas eu penso que isto seria apenas uma pequena parte das vantagens de usar

o médodo Six Sigma. Eu imagino esta ferramenta (da estimativa de valor)

apenas parte da solução derivada de um projeto Six Sigma para melhorar o

processo de compras.

Texto original da entrevista 1, em inglês, realizado através de rede de

comunicação.

RGD:The intent of this interview is to serve as information source for a

production of a academic paper. The intention is to capture your own perception

and not the company standards and policies. Vou will be allowed to revise your

answers and decide to have your name and the company name published or not.

Entrevistado: Ok
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RGO: Do you work or has worked in sales? For how long have you been working

in sales?

Entrevistado: I work in sales since 1988 when I joint the Caterpillar dealer in

Argentina. 1'mstill working in sales but in the Quality side since july this year.

RGO: What is your current experience with Six-Sigma? Can you briefly describe?

Entrevistado: 1'm a Black Belt in the Quality organization but not certified yet. I

had to take a two weeks training in Six Sigma and then passed an exam. To be

certified I need to complete two quality projects. My responsibility consists in

mentoring companhia X employees (Green Belts) in their Six Sigma projects

pursuing companhia X yearly targets.

RGO: Do you have or had inpuUparticipation in the pricing formation? What kind

of participation?

Entrevistado: My Green Belts are ali in Sales so pncmg comes up very

frequently. One of the projects we work on in Brazil was specifically how to build

a price to be able to compete with a new acquisition.

RGD: Generally speaking, what pricing influences do you consider more

apropriate to the markets you work? Cost influence? Demand influence?

Competition orientation? Value estimation?

Entrevistado: For economies in Latin America pricing changes frequently. First of

ali, despite that markets are small in several countries (I would say ali of them

except Brazil), competition was always driving prices historically. Because of this,

gross margin tends to be low for most of industrial products. The only way to

improve incomes is to work on lowering costs, be efficient and adding value to

what we sell.
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RGD: Please, let me know if any question is not clear.

Entrevistado: Just Tell me if 1'm not answering what you ask ... You have to call

Sr. Ynow.

RGD: OK. So far is just perfect. Sr. Y's interview will really be at 10:30.

Entrevistado: OK

RGD: Have you used any structured process to assess the value your

products/solutions have to your customers? Which one?

Entrevistado: Yes I did, several times but not specifically to assess the value for

a product. As part of our Six Sigma projects in Sales we need to know what the

customer thinks about our products/services. In most of our projects we get what

we call the Voice Of the Customer (VOC) by doing surveys. This way we can

work on improving our products according to what the customer wants instead of

what we think they want.

RGD: Do you see a need for distinct value assessment tools for regular products

or technology products? (By technology here I mean products that customer is

unsure about the results and value).

Entrevistado: I think it would be a great solution for several types of markets. In

this type of products that have a tast evolution customers lost their track. A tool

would help them make a correct decision on what they really need.

RGD: We are about the half of the interview. Should we go on or finish later?
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Entrevistado: We can finish later. Vou don't have to be late with Mr. Y. Just want

to add that if you want to develop a tool you can use Six Sigma, but remember

that Six Sigma will walk you though steps to solve your problem but you need the

best team working on it to reach to the best solution.

RGD: How do you see the use of Six Sigma in customers' processes as a tool to

evaluate the value of your company solutions?

Entrevistado: Six Sigma is a key tool for us and the one we should always use to

anticipate customer needs so that our solutions are the correct ones. That's the

spirit of Six Sigma, we say Six Sigma is "the way we work". On the other side,

with the customers, the use of Six Sigma to evaluate our solutions would be very

useful but I think this might be just a very little part of the advantages of using the

Six Sigma methodology. I would imagine this tool just as part of the solution

derived from a Six Sigma project to improve a purchasing processo
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o entrevistado é Master Black Bele6 da função vendas para a America Latina de

um dos segmentos de negócios da empresa X, de atuação mundial, com

faturamento da ordem de dezenas de bilhões de dólares americanos, que atua

em diversos segmentos e promove ativamente o método Six-Sigma, interna e

externamente, como instrumento de melhoria contínua. O entrevistado preferiu

não expor o nome da empresa uma vez que, para tal, teria que solicitar revisão

do seu departamento jurídico. O entrevistador considerou a necessidade de

revisão do departamento jurídico um ônus pessoal excessivo para o

entrevistado, optando por manter o nome do entrevistado e da empresa em

sigilo.

RGO: O objetivo desta entrevista é servir como fonte de informação para a

elaboração de um artigo acadêmico. A intenção é capturar sua percepção

pessoal e não as normas e procedimentos de sua empresa. Você poderá revisar

suas respostas e decidir se terá seu nome e o de sua empresa incluídos no

trabalho ou não. Você pode descrever em poucas palavras qual é sua

experiência com Six Sigma e vendas?

Entrevistado: Bem, Six Sigma é um método orientado por medições. Muitos

indivíduos de vendas encontram dificuldades em utilizá-lo uma vez que dados

não se encontram disponíveis. Muitos dos processos são orientados à pessoas.

RGO: Você já trabalhou com o processo de formação de preços? Qual a

orientação de preços que você considera mais adequada? Custos? Demanda?

Concorrência? Valor?

Entrevistado: Meu envolvimento aqui é limitado. Mas para responder a isto

temos que considerar os CTQs27 dos clientes. Pessoalmente eu penso que você

26 Master Black Belt, se traduz como mestre faixa-preta e possui as mesmas atribuições do Black
Belt, com a diferença de se envolver em projetos de porte global.
27 Fatores críticos para a qualidade
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tem que considerar todos os fatores acima, dependendo das condições de

mercado.

RGD: Você já utilizou um processo estruturado para estimar o valor para o

cliente dos produtos e soluções que você fornece? E quanto às novas

tecnologias, quando os clientes realmente não sabem exatamente quais os

benefícios elas terão?

Entrevistado: Sim, nós tentamos utilizar pesquisas para medir o nível de

satisfação. Em relação às novas tecnologias, nós tentamos organizar seminários

do Estado da Arte anualmente. O atendimento dos clientes é elevado. Estado da

Arte (SOA).

RGD: Em geral, como os clientes que você atende priorizam os investimentos?

Eles utilizam métricas financeiras somente? Outras? Eles utilizam alguma

abordagem sistemática para verificar o alinhamento com as estratégias da

empresa?

Entrevistado: Não estou certo. E não me envolvi nisto.

RGD: Está bem. Estamos indo para Six Sigma agora. Você conhece iniciativas

de levar Six Sigma aos clientes?

Entrevistado: Sim ... ACFC28

RGD: Estamos aproximadamente na metade da entrevista. Quais as razões

motivam esta iniciativa?

Entrevistado: Nós verdadeiramente acreditamos que há uma forte correlação

entre os pedidos dos clientes e o relacionamento com eles. Levando Six Sigma

28 Abreviatura da expressão "no cliente e para o cliente" em inglês
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aos clientes e tornando-os mais lucrativos, irá estreitar nosso relacionamento,

posicionando-nos melhor para um próximo fornecimento. Os clientes levarão isto

em consideração.

RGD: Você percebe alguma restrição por parte dos clientes no

compartilhamento de informações internas durante o desenvolvimento de

projetos Six Sigma? Por quê?

Entrevistado: Para alguns clientes sim. Bem, simplesmente porque a questão

financeira é delicada e sensível. Isto pode criar algum conflito de interesses.

Além disso, os clientes sentem que se nós soubermos muitos detalhes, nós

podemos utilizar os dados para alavancar a próxima oportunidade.

RGD: Como você percebe o uso de projetos Six Sigma nos processos dos

clientes como uma ferramenta para determinação do valor que aquele cliente

específico terá com as soluções que você fornece? Você antecipa alguns

benefícios ou novas oportunidades?

Entrevistado: Grandes benefícios. Eu acredito fortemente que nossa empresa

tem uma solução para nossos clientes 90% do tempo. Se nós conseguirmos

compreender os processos dos clientes através de Six Sigma, então nós

podemos recomendar soluções durante a etapa de melhoramento. Nós

podemos mostrar a eles nosso portfólio de soluções para que eles escolham.

RGD: Quais limitações e obstáculos você antecipa com esta proposta? (a de

utilizar Six Sigma como uma ferramente de estimativa de valor para proposição

de preços).

Entrevistado: Não estou certo de ter compreendido a pergunta. Six Sigma pode

ser utilizado como um modelo de estimativa. Mas o valor real é resolver

questões. Se nós compreendermos os problemas dos clientes, indiretamente
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nós poderemos fornecer a melhor solução. Preço será secundário. Eu tenho

mais cinco minutos.

RGD: Esta é a última pergunta. Por limitações eu estou me referindo à

aplicação do processo, isto é, se os clientes serão receptivos à idéia de ter Six

Sigma como uma ferramenta de estimativa de valor, para eles e fornecedores.

Entrevistado: Não estou certo. O que os clientes querem é Six Sigma para

solucionar problemas. Preço será terciário.

RGD: Muito obrigado pelo seu tempo e comentários. Eu gostaria de saber se

posso publicar seus comentários e se posso mencionar seu nome, título e a

empresa.

Entrevistado: Não estou certo ... lembre-se esta é a empresa X. Eu tenho que

ser cuidadoso. Quem verá isto?

RGD: Professores numa escola de administração, estudantes que consultem o

artigo ...

Entrevistado: Sabe de uma coisa .. deixe-me contactar o departamento jurídico e

retornarei a você. Eu preciso ir. Tchau. Eu o chamarei depois. Lembre-me por

favor.

RGD: Obrigado, novamente:

Entrevistado: Tudo bem.

RGD: Não há necessidade de contactar o departamento jurídico. Eu omitirei seu

nome, para o propósito do artigo não fará diferença. Você não precisa investir

mais do seu tempo nisto.
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Entrevistado: Tudo bem.

Texto original da entrevista 2, em inglês, realizado através de rede de

comunicação.

RGD: The intent of this interview is to serve as information source for an

production of a academic paper. The intention is to capture your own perception

and not the company standards and policies. Vou will be allow to revise your

answers and decide to have your name and the company name published or not.

Could you briefly tell what is your experience with Six-Sigma and sales activities?

Entrevistado: Well, six sigma is a metrics driven methodology. Many sales

individuais find it hard to use since measurements are not in place. Many of the

processes are people driven.

RGD: Have you worked/input in the pricing formation process? What pricing

orientation you consider more adequate? Costs? Demand? Competition? Value?

Entrevistado: My involvement here is limited. Sut to answer this we need to look

at the customer CTQ's. Personally I think you have to take ali of the above,

depending on market conditions.

RGD: Have you already used a structured process to assess the value to

customer of the products/solutions you supply? What about new technologies,

when customers really don't know what are the benefits they will have.

Entrevistado: Yes, we try to use surveys to gage levei of satisfaction. Regarding

new technologies, we try to do State of the Art seminars every year. The

customer levei of aUendance is great. State of the Art (SOA)

•••
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RGO: In general, how the customers you serve prioritize investments? Using

financiai metrics only? Other? Do they use a systematic approach to verify the

alignment with company strategies?

Entrevistado: Not sure, I have not been involved in this

RGO: OK. We are moving to Six Sigma. Do you know initiative to take Six Sigma

projects to customers?

Entrevistado: yes ...acfc

RGO: We are about the half of the interview. What are the reasons driving it?

Entrevistado: we strongly believe that there is a strong correlation of orders and

customer relationship. Bringing Six Sigma to our customers, and making them

more profitable, will increase our relationship, and therefore should position us

better for the next opportunity. Customers will take us into consideration.

RGO: Do you perceive any restrictions from the customer's side in sharing their

internai information when developing Six Sigma projects? Why?

Entrevistado: Some customers, yes. Well, simply because financiais are a very

delicate and sensitive subject. This can create some conflict of interest. Also,

the customer feels that if we know to many details, we can use the data to

leverage the next opportunity.

RGO: How do you see the use of Six Sigma projects in customers process as a

tool to determine the value that especific customer will have with the solutions

you supply? Do you foresee any benefits or new opportunities?
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Entrevistado: Great benefits. I strongly believe that our company has a solution

for our customer 90% of the time. If we get to understand the customer process

thru six sigma, we can then recommend solutions during the improve phase. We

can show them our portfolio of solutions they can pick fram.

RGD: What are the limitations and obstacles you see with that proposal? (i.e. Six

Sigma as a value assessment tool for pricing propositions).

Entrevistado: Not sure I understand the questiono Six Sigma can be use as an

assessment model. Sut the real value is to resolve issues. If we understand

customers problems, indirectly we can then perhaps provide the best solution.

Pricing will be secondary. I got 5 minutes.

RGD: This is the last questiono Sy limitations I mean in applying the process, i.e.,

if the customers will be receptive to the idea of have Six Sigma as a value

assessment tool for then and suppliers.

Entrevistado: Not sure. What customers want is Six Sigma to fix problems.

Pricing will be tertiary.

RGD: Thank you very much for your time and comments. I would like to know if I

can publish your comments, and if I can mention your name title and company.

Entrevistado: not sure ...remember this is Empresa X..I have to be careful. Who

will see this?

RGD: Teachers in a business school, students who consult the paper.

Entrevistado: I tell you what...let me talk to legal and I will get back to you. I have

to go. Ciao. I will call you later ...please remind me
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RGD: Thanks again.

Entrevistado: ok

RGD: No need to ask legal. I will just not include your name, for the propose of

the paper it will not make difference. Vou don't need to spend more of your time

on this.

Entrevistado: ok
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o entrevistado, engenheiro Flávio Mendes Furtado, é Gerente Industrial da

empresa Freudenberg no Brasil, produdora de mantas não tecidas de aplicação

industrial. A empresa possui várias unidades produtivas nos cinco continentes.

A entrevista foi gravada com a anuência do entrevistado, para posterior

reprodução via digitação e transcrita literalmente, sem edições. Dessa forma, o

tom coloquial foi também reproduzido. Ocorreu nas instalações produtivas da

Freudenberg e foi conduzida pelo autor, identificado nos diálogos a seguir como

RGD.

RGD: O propósito da entrevista é a elaboração de um trabalho acadêmico e por

isso necessito registrá-Ia e estou gravando-a entrevista para publicação

posterior. Este texto estará disponível para sua revisão de modo que você possa

optar por omitir seu nome e o de sua empresa, caso você julgue que as

infomações apresentadas representam quebra de informações confidenciais de

sua empresa.

Entrevistado: A confidencial idade?

RGD: Sim. Em linhas gerais quais os critérios para priorização de investimentos

de sua empresa? São critérios de orientação financeiras, qualitativos ...

Entrevistado: Vou lhe explicar como a empresa trabalha com a questão de

investimentos. Existe o plano, chamado plano estratégico, que a empresa

elabora uma vez por ano, com projeções para os três próximos anos. Neste

plano são realizadas estimativas de vendas, de resultados ... Com base neste

planejamento estratégico, as divisões da empresa, basicamente cinco divisões,

têm que elaborar o que é chamado cálculo de capacidade. Assim têm-se as

vendas que são previstas e, a partir daí, calcula-se se a capacidade de produção

atual atende à demanda prevista. Caso não atenda, inicia-se o processo de

montagem do plano de investimentos. Em resumo, respondendo sua pergunta, o

critério de decisão de investimentos é predominantemente financeiro. Assim,
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com base na capacidade necessária, inicia-se a previsão de investimentos em

ampliação da capacidade ou em tecnologias que permitam essa ampliação.

Existem outros critérios a seguir, como o desenvolvimento de novos produtos.

Anualmente, tem-se uma meta de desenvolvimento de novos produtos que

também envolvem tecnologia. Estou me estendendo demais?

RGD: Não, fique à vontade, o objetivo é esse mesmo. Há um conjunto de

critérios diferenciados quando o investimento é de tecnologia aplicada ao

processo de produção? Via de regra não se conhece o impacto de novas

tecnologias em seu processo produtivo ...

Entrevistado: Utilizamos. Quando é uma tecnologia totalmente nova, o

investimento tem que ter aprovação da matriz. Não podemos criar nova

tecnologia, sem a aprovação da matriz.

RGD: E quando se trata de uma tecnologia aplicada ao seu processo?

Entrevistado: É a mesma coisa. Vou lhe citar um exemplo: a Freudenberg da

Alemanha possui o SAP, implantado na Europa e Estados Unidos. Aqui no

Brasil, na verdade na América Latina, onde temos instalações no Brasil e na

Argentina, onde as estruturas são menores que na Europa e Estados Unidos,

nós optamos por adotar um software de gestão local como um Datasul ou

Microsiga, algo assim. Nós propusemos e a matriz não aprovou. Querem que

implantemos o SAP, mesmo que uma versão menos sofisticada, temos que

estar em consonância com o projeto da Matriz.

RGD: Então a avaliação de novas tecnologias não é realizada localmente?

Entrevistado: Não, nós podemos até propor. Mas isto tem que passar pelo crivo

da matriz. Quando é uma tecnologia já existente e a gente quer ampliar o

portifólio ou a capacidade de produzir determinados produtos baseados numa
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tecnologia já existente, aí é mais fácil. Elaboramos um projeto, fazemos um

estudo de viabilidade baseado na orientação da empresa, em vendas, baseado

em melhoria de performance, em redução de perdas ...

RGO: E esta avaliação é realizada com orientação financeira?

Entrevistado: É base financeira.

RGO: O que se utiliza? Valor presente líquido? Payback period29?

Entrevistado: É payback. A matriz desenvolveu um aplicativo, com base

financeira onde são inseridos os dados do projeto e você obtém o período de

retorno de investimento que nunca deve ser inferior a três anos. Aliás superior a

três anos ...

RGO: OK. Vejamos, você então informou que os instrumentos de avaliação de

investimentos são instrumentos fornecidos pela matriz e possuem embasamento

predominantemente financeiro.

Entrevistado: Bem financeiro.

RGO: Você tem informações se a empresa utiliza, por exemplo, instrumentos de

benctimerkinq", na avaliação desses retornos financeiros? Particularmente na

avaliação de novas tecnologias, se ela utiliza as comparações com outras

indústrias, outros sistemas ...na tentativa de transportar esses resultados para o

modelo de cálculo financeiro que ela utiliza?

29 Payback períod, período de compensação do capital investido a uma dada taxa de desconto.
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Entrevistado: Utiliza e este bencnmerkinq" é feito basicamente dentro do grupo.

A Freudenberg está praticamente posicionada no mundo inteiro ... há filiais nos

Estados Unidos, America Latina, Africa, Europa e Ásia. Está nos cinco

continentes. Isto faz com que as tecnologias utilizadas hoje estejam presentes

em todas as unidades. Então, quando existe um projeto e existe uma análise de

viabilidade de algum tipo de projeto ... existe uma consulta interna para ver se

este projeto já foi desenvolvido em alguma outra unidade, se houve resultados,

se as bases são semelhantes ... de modo a ser feita uma avaliação criteriosa. ...

Para complementar, por que não se faz benchmarking externo? Porque nesse

segmento de não tecidos, temos uma preocupação de confidencial idade muito

grande. E a Freudenberg, por ser uma empresa que desenvolveu esta

tecnologia, a muitos anos atrás ... é uma empresa muito fechada. Não permite

acesso de outras empresas às suas informações. Por isso o foco é

predominantemente interno.

RGD: Ainda quanto a novas tecnologias, como são analisados os riscos? De

não funcionamento de forma esperada ou não funcionar na empresa como em

outras, como não funcionar da mesma forma em uma subsidiária como em

outra. Ou ainda, da nova tecnologia funcionar, mas não trazer os benefícios

esperados. Todos esses riscos estão presentes na aplicação de novas

tecnologias. Você sabe como esses riscos são ponderados, neste modelo de

avaliação?

Entrevistado: Aqui, analisando primeiro localmente a ... nossa unidade... ou a

nossa divisão América Latina ... não tem desenvolvido fortemente novas

tecnologias. Nós temos trabalhado muito com tecnologias existentes e melhoria

dos processos existentes. Não foi desenvolvido localmente nenhum processo

novo, dentro do grupo Freudenberg. Na Europa aonde se trabalha mais com o

31 Benchmarking, é um método de avaliação comparativo do desempenho de dois processos
empresariais
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desenvolvimento de novas tecnologias, a empresa está muito focada em análise

de seu próprio histórico. Eu diria que os aspectos financeiros muitas vezes são

colocados num Segundo plano quando a empresa considera sua própria

capacidade de criar novas tecnologias e tentar trabalhar partindo-se de uma

base já existente. Ao menos nos últimos anos, que eu me lembre, não foi criada

nenhuma tecnologia totalmente nova dentro do grupo. Partiu-se de uma base,

de uma coisa que já existe e se tentou aprimorar aquilo. Por exemplo foi

desenvolvido um tecido com aplicação a princípio destinada à indústria de

vestuário que acabou sendo aplicado como material de limpeza, calçados e

outras aplicações. Esta era uma tecnologia que foi adquirida pela aquisição de

uma unidade na França, que possuía tecnologia similar, que era utilizada para

outro propósito e ela (Freudenberg) adaptou esta tecnologia e foram criados

novos processos baseados nesta tecnologia existente e ela criou outros

processos.

RGD: Ela utilizou duas tecnologias existentes na criação de uma terceira?

Entrevistado: Exatamente. Então não foi uma tecnologia totalmente nova, ela

agregou processos que foram desenvolvidos em outras unidades.

RGD: A aplicação de novas tecnologias é um processo bastante evolucionário

então?

Entrevistado: Exatamente.

RGD: Agora uma pergunta que mesmo que não seja aplicada ao grupo, por

favor, responda de acordo com seus conhecimentos. Quando se tratar da

aquisição de novas tecnologias, da implantação de novas tecnologias, não só

novos processos em si, mas aprimoramento dos processos existentes, você

considera interessante, na aquisição de uma nova tecnologia para
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melhoramento de seus processos, pagar por ela somente na proporção dos

benefícios que você aufere?

Entrevistado: Totalmente favorável, desde que você consiga mensurar o retorno

que pode-se obter com esta nova tecnologia. Se você conseguir ter indicadores

que possam lhe trazer uma resposta confiável, eu diria que· ... é um contrato de

risco não é?

RGD: Exatamente. Isso diminuiria o seu risco de fazer investimentos a priori.

Mas num contrato deste modo, mesmo que seu fornecedor em média, diante do

sucesso, consiga mais benefícios financeiros do que se ele tivesse vendido a

tecnologia a princípio. Você acha que é justificável você entrar num contrato

deste tipo que é de ganho compartilhado, para você não ter que correr o risco da

nova tecnologia não dar certo?

Entrevistado: Vou dar a minha opinião. A opinião do grupo Freudenberg é

totalmente contra isto. Eles não entram neste tipo de parceria até porque isto faz

parte da estratégia da empresa que tem ainda capital controlado por um grupo

familiar, fechado. Minha opinião é que, se mesmo que o fornecedor da

tecnologia ao final obtenha algum benefício além do planejado a princípio, isto

faz parte do modelo do negócio. Eu acho que, se as bases foram bem montadas

e se o contrato foi claramente definido ... se uma parte obtém um benefício maior

é porque é devido ...

RGO: Ou uma vez que estamos falando de benefícios compartilhados, ele foi

mútuo não é?

Entrevistado: Sim. Como a empresa está atendendo alguns mercados como o

automobilístico, está começando a fornecer, sempre forneceu, mas está

começando a fornecer de forma mais extensiva para alguns clientes

automobilísticos Há situações em que não é possível fechar totalmente os
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dados, então você tem alguns dados de processo que você acaba

compartilhando, até porque os clientes fazem auditorias aqui na empresa,

auditam processo, auditam o sistema da qualidade que a gente é obrigado a

montar, alguns dados acabam sendo compartilhados. Isto se torna um legítimo

compartilhamento de risco.

RGD: Novamente, aqui é sua opinião que estou considerando, não precisa ser a

opinião formal do grupo. Considere o cálculo da estimativa de resultados futuros

na aplicação de uma nova tecnologia, ou seja, na aplicação de uma nova

tecnologia em que você não tem certeza do retorno. Você estaria disposto a

compartilhar o risco e os eventuais benefícios de uma nova tecnologia aplicada

a seu processo, com seu fornecedor? Você reduz o investimento inicial e seu

fornecedor somente iria desfrutar dos benefícios que ele gerar para você. Certo?

Este é um cenário ideal certo?

Entrevistado: Tá.

RGD: Neste cenário, num cálculo a priori destes benefícios, uma estimativa,

para verificação da viabilidade deste contrato, você confiaria mais numa equipe

sua e do fornecedor ou você preferiria uma equipe terceira realizando a análise

para sua empresa, ou seja, na projeção de benefícios para sua empresa?

Entrevistado: Eu preferiria uma equipe mista entre a minha empresa e a

empresa do fornecedor. Uma equipe multifuncional com as áreas envolvidas em

todas as etapas do projeto, que conhecesse bem a base da tecnologia que nós

estaríamos comprando, com a base tecnológica de quem está vendendo. Para

que se pudesse projetar os ganhos futuros em informações que você já domina.

Um terceiro não teria a mesma ... talvez tivesse um pouco mais de

isenção ... não estivesse tão envolvido em todos o processo ... mas não teria a

mesma base tecnológica, a mesma base de informação para o cálculo dos

possíveis ganhos futuros.
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RGD: A pergunta seguinte é sobre uma situação hipotética, faça uma análise de

acordo com os conhecimentos que você tem. Considere um método de

avaliação antecipada de valor, de novos produtos e tecnologia, que utilize

ferramentas estatísticas, para estimar com confiança conhecida, ou seja, você

não saberia o resultado, mas saberia com que grau de confiança o resultado

seria projetado.

Entrevistado: Tá.

RGD: Quais os benefícios e oportunidades, num método deste, que tivesse base

científica e subsídios estatísticos para fazer esta avaliação dos resultados com

um grau de confiança conhecido. Quais oportunidades que você veria?

Entrevistado: De uma tecnologia ... ?

RGD: Qualquer.

Entrevistado: Totalmente nova ou ...

RGD: De uma tecnologia que você não saiba o resultado, quando aplicada a

seu processo, que eventualmente ... você não conhece a tecnologia, seu

fornecedor pode fornecer informações sobre ela ... eventualmente esta

tecnologia já tenha sido aplicada, só que você não tem como conhecer, sem

levar a um modelo estatístico. O que aconteceria no seu processo com aquela

tecnologia? Ou seja, você consideraria um processo científico, com base

estatística?Quais as oportunidades e os benefícios que você veria.

Entrevistado: Olhe ... a experiência que eu tenho com controle estatístico, com

base estatística mostra que estes métodos têm uma condições de garantir

uma confiabilidade nas projeções, então eu diria que é possível confiar em

técnicas estatísticas para projetar resultados ... mesmo que você não tenha
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como estabelecer com certeza os ganhos futuros, acretido que estas técnicas

são confiáveis, ao menos com a pouca experiência que eu tenho com este tipo

de análise ...

RGD: Tudo bem. Considerando ainda esta hipótese, de um método possível ...

quais os obstáculos e limitações você anteciparia. Em linhas gerais, não estou

apresentando para você um método ... é um exercício mesmo de hermenêutica.

Entrevistado: Imaginação?

RGD: Exatamente.

Entrevistado: Eu acho que aí está mais relacionado com posição de Mercado.

Pois o Mercado é uma coisa bastante difícil de prever. É verdade que você

também tem ferramentas para projetar vendas futuras. Calcular penetração de

novas tecnologias, etc. Mas eu diria que o comportamento do mercado é uma

coisa bastante imprevisível e isto pode ser um obstáculo.

RGD: Então você acredita que mesmo que estas ferramentas permitissem

prever o impacto no seu processo, você depende do Mercado, você ainda teria

um risco ...

Entrevistado: Só para lhe dar um exemplo, nós estamos desenvolvendo um

projeto na área de calçados que não posso dar os detalhes, mas em linhas

gerais é um projeto novo para nossa unidade, mas não é novo dentro do grupo,

como comentei no início. É um projeto em que os concorrentes no Brasil não

dominam e estamos numa fase de desenvolvimento da tecnologia internamente,

dentro do que a gente já possui, aprimoramentos do processo para possibilitar o

desenvolvimento deste produto. Mas o grande obstáculo é prever as vendas

futuras deste artigo, porque depende de uma série de variáveis. Não só de

crescimento do Mercado, mas de outras questões' ...daí entra estabilidade



ANEXO D - ENTREVISTA 3 145

futura. Então para calcular o retorno deste projeto, a gente está encontrando

alguns obstáculos, por conta de incertezas de Mercado.

RGO: E um ponto de insegurança também, porque na verdade no mundo de

hoje nos mercados de tecnologia, você sofre várias incertezas, uma é em

relação à tecnologia em si e outra fonte são as incertezas mercadológicas.

Justamente porque você não sabe como o Mercado vai se desenvolver. Outro

que é interessante é o seguinte: quem serão os seus concorrentes daqui a dois

anos, é outra fonte de incerteza mercadológica, seus concorrentes podem estar

desenvolvendo outro produto que será mais competitivo e aí você estaria

gerando otimizações ou ganhos incrementais baseados numa nova tecnologia e

ele estaria dando um salto ...

Entrevistado: Isto que você falou acontece bastante em nosso caso ... até dez

anos atrás a gente conhecia bem os nossos concorrentes e a gente sabia qual o

potencial que eles tinham para nos incomodar ... vamos chamar assim ... e até

onde eles poderiam ... sabíamos exatamente em que terreno nós estávamos

pisando. Depois da abertura de Mercado que aconteceu em 91, 92, a situação

mudou dramaticamente então a gente convive ... como você falou, daqui a dois

anos nós não sabemos com quem a gente vai estar competindo, com empresas

de fora do Mercado nacional, trazendo produtos ou implantando bases de

produção local ... este é um grande fator de incertezas. .

RGO: Bom. Obrigado pelo seu tempo. Eu queria saber o seguinte: se eu posso

incluir seu nome, seu cargo e o nome de sua empresa ou se você prefere omiti-

los ou se você gostaria de rever o texto antes da publicação para verificar se não

foi incluída nenhuma informação ...

Entrevistado: Não. Não acredito que tenha havido nenhuma informação que não

possa ser publicada.
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o entrevistado é gerente geral da Huber & Sunner no Brasil. A empresa produz

componentes de tecnologia para a área de telecomunicações. A entrevista foi

conduzida pessoalmente, gravada e posteriormente digitada integralmente sem

edições, o que explica a reprodução do tom coloquial da conversa. O

entrevistado não apresentou restrição quanto à publicação de seu nome ou da

empresa para a qual trabalha. Foi utilizado para a entrevista o Roteiro 2, que se

encontra no Anexo A. A entrevista foi conduzida na residência do entrevistado e

o entrevistador foi o autor da dissertação, identificado nos diálogos por RGD.

RGB: O objetivo deste trabalho é produzir um trabalho acadêmico, e estou

gravando nossa entrevista para reprodução. Você posteriormente irá poder

decidir quanto à omissão de seu nome e da empresa para qual você trabalha.

Entrevistado: Está bem.

RGB: Basicamente as perguntas são sobre sistemas de avaliação e priorização

de investimentos. Você pode dar sua opinião pessoal. Você não precisa expor

nenhuma informação considerada interna desta empresa. A primeira pergunta é

justamente sobre investimentos. Via de regra quais são os critérios de

priorização de investimentos de sua empresa? Ou seja, em relação aos

investimentos os critérios são financeiros ou, além disso, em relação ao impacto

na estratégia da empresa?

Entrevistado: Na verdade são mais qualitativos. Como a área em que a empresa

atua é de tecnologia, a empresa foge hoje de tudo que é commodity, com o

objetivo de se diferenciar. É bem mais qualitativo que quantitativo. Aqui os

investimentos são basicamente em relação à produção de produtos. Não existe

investimentos em novas tecnologias, por razões de escala e porque também não
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temos tecnologia. O investimento seria muito alto. Nós fazemos investimentos

mais no sistema produtivo.

RGB: Existe alguma diferença na avaliação de investimentos quando estes

investimentos são para ampliação da produção ou quando estes investimentos

são de tecnologias agregadas a seu sistema produtivo ou seu sistema de

informações? Os critérios são diferenciados quando o investimento que você irá

fazer é de tecnologia?

Entrevistado Sim, na verdade tem esta diferenciação porque eu tenho uma área

de produtos que já existe e para esta linha crescer eu tenho que realizar estes

investimentos. E tem os investimentos que são focados em novos produtos,

novas linhas. Tem uma diferenciação sim.

RGB: Para você avaliar os benefícios gerados por novas tecnologias, que você

vai investir no seu processo, como é feita esta avaliação quando a tecnologia é

desconhecida, ou seja, quando você implantar, por exemplo, um novo sistema

de informações, pode ser na gestão de clientes, pode ser em seu sistema de

produção. De uma maneira geral, se vocês tem algum critério de avaliar estes

investimentos de resultados incertos .

.
Entrevistado:Na verdade o que a gente faz é uma pesquisa bem aprofundada. A

gente avalia as perspectivas do que deve ocorrer nos próximos dois ou três anos

e em cima disto fazemos a avaliação de ir ou não ir. Hoje um trabalho que é feito

por exemplo na fabricação de antenas. Para o caso de uma antena, nós

avaliamos quais nossos clientes estão indo para esta tecnologia e com base

nisto dá para se ter uma visibilidade. Então nós fazemos uma pesquisa de

mercado prévia para servir de referência na adoção de novas tecnologias.
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RGB: Vocês utilizam técnicas de benchmarking para avaliação de uma

tecnologia aplicada a seu produto, a sua produção? Vocês utilizam

benchmarking interno? Externo?

Entrevistado: O que a gente faz é utilizá-lo internamente, dentro da companhia.

São três companhias no grupo das quais ... seis ou sete linhas fazem uma

análise prévia da soma do valor dos produtos, da mesma forma que a gente faz

para o Brasil, nestas companhias eu faço benchmarking.

RGB: Então é interna.

Entrevistado: Na grande maioria das vezes é interna.

RGB: Existe algum tipo de avalição de risco no investimento de novas

tecnologias. Por exemplo de o risco da nova tecnologia não funcionar de forma

esperada ou de a nova tecnologia não funcionar em sua empresa como em

outras. Existe uma avaliação sistemática deste risco ou ela é subjetiva?

Entrevistado: Eu não diria que ela é sistemática, eu diria que sempre tem análise

de risco. E isto está muito dependente do mercado. Na verdade você tem as

condições adversas que você não espera que aconteçam, mas que podem

acontecer. Uma guerra no golfo, alguma coisa deste tipo geralmente atrapalha

todos os seus planos. Então existe uma análise de risco, sim, mas não é

sistemática.

RGB: Não é estruturada?

Entrevistado: Não é estruturada.
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RGB: Quando se trata de um investimento em novas tecnologias, novamente,

aqui não estou falando da tecnologia do seu produto, mas da tecnologia que

você agrega no seu sistema produtivo ou de informações, etc. Você acredita ser

interessante pagar somente, ou proporcionalmente, pelos benefícios auferidos

em decorrência da implantação de novas tecnologias, ou seja, em vez de você

adquirir a nova tecnologia você ... quando você implanta novas tecnologias você

o faz com expectativas de benefícios. Você acharia interessante pagar somente

pelos benefícios que você auferisse em vez de você fazer o investimento com

pagamento inicial? A priori? Ou não está claro.

Entrevistado: Não está claro.

RGB: Vamos supor o seguinte, vou usar um exemplo, suponha que você vá

investir em um sistema de gestão, o ERP. Você espera com isso aumentar sua

produtividade em X %, tá certo, que é a expectativa de retorno que você tem em

função de outras empresas ou uma expectativa que é passada pelo seu

fornecedor, certo? Só que você não tem certeza até que ponto isto vai trazer

resultados. Vamos supor que seu fornecedor sugira que você terá um aumento

de produtividade de 20%, você acharia interessante pagar proporcionalmente a

esses 20%? Ou seja, se seu benefício for maior você pagaria mais e se você

não atingir aquele nível de produtividade esperado você iria pagar menos. Ou

você, desconhecendo os resultados ...

Entrevistado: Não ...

RGB: O caso é hipotético.

Entrevistado: Você citou o caso do ERP e aconteceu exatamente isso com a

gente, não tivemos o retorno que nós esperávamos. Eu acho que é uma boa

alternativa quando a tecnologia for nova ou duvidosa ou uma condição de risco

muito alta. Você pagar somente pelos benefícios parece ser uma coisa
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interessante. Hoje nós fazemos os investimentos porque não temos este

mecanismo. Seria interessante' em alguns casos.

RGB: Particularmente quando o resultado é incerto?

Entrevistado: Sim.

RGB: Hoje você tem parcerias com fornecedores com as quais você compartilha

dados internos a sua companhia? Suas expectativas de operação você ...existe

esse compartilhamento de informações?

Entrevistado: Não. Nossos dados são confidenciais e internos à empresa e não

são expostos aos fornecedores.

RGB: E no caso de aplicação destas novas tecnologias, você considera positiva

a abertura destes dados se .isto for aumentar o nível de confiança dos

investimentos? Deixe-me explicar, certo? Você disse que seria interessante para

o caso de novas tecnologias, você fazer investimentos pagando-os

proporcionalmente a estes benefícios. Só que para você poder estimar estes

benefícios, você teria que abrir algumas informações, para o seu fornecedor e

ele vice-versa, para você poder estimar qual seria o benefício, para vocês

poderem fazer este contrato de ganho compartilhado. Ou você acha que isto tem

problemas de segurança ... e por quê?

Entrevistado: Na verdade, o mercado é cada vez mais competitivo e a gente tem

o fornecedor ... que quer uma condição muito melhor de fornecimento. E a gente

tem que limitar de certa forma, porque se você começa a abrir muito os dados

você começa a ficar muito susceptível a discussões e abrir caminhos para

situações ou condições contra suas bases. É preferível você manter

internamente. Não vejo como boa alternativa. A alguns dados são

compartilhados ..., por exemplo, em contratos globais algumas informações são
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fornecidas pela matriz. Mas principalmente fora do Brasil. Neste caso muitos

dados são compartilhados. Mas a gente tem que tentar se resguardar o máximo

possível.

RGB: Então a sua posição no momento é você não compartilhar dados.

Entrevistado: Ou compartilhar parcialmente.

RGB: Vamos considerar então esta hipótese de compartilhar parcialmente os

dados. Considere que você vai fazer investimentos numa nova tecnologia, mas

que existe esta incerteza quanto aos resultados que você irá obter no seu

processo, nos benefícios que a tecnologia irá trazer para você. E você irá fazer a

estimativa destes ganhos junto com seu fornecedor, dos seus ganhos

esperados. Se você for partir para um tipo de contrato destes, mesmo que seja

com informaçõs só parcialmente compartilhadas, você acha interessante que o

grupo que faça esta avaliação, a estimativa de ganhos futuros, seja formado

dentro da sua empresa e da empresa fornecedora ou um terceiro para manter

uma certa independência?

Entrevistado: Eu diria que a terceira companhia seria muito importante para

poder aferir os dados. Para verificar se os dados estão de acordo ou não. Acho

que para você calcular os benefícios de novas tecnologias deveria ser feita em

conjunto e usando uma terceira companhia como um auditor externo para

checar os dados, se estão coerentes. Você tem que ter o terceiro envolvido com

certeza, porque senão cada um puxa um pouco mais para o seu lado. É difícil

você compartilhar seus dados. Sempre cada um quer tirar um benefício maior

que o do outro. É difícil que a avaliação seja ... vamos dizer ... imparcial.

RGB: Você acha então que tem que ter um mediador.
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Entrevistado: Tem que ter um mediador. Nem que seja para fazer uma aferição

final, tem que auditar os dados para verificar se estão coerentes ou não.

RGB: Na verdade, estou considerando a possibilidade de usar algumas

ferramentas, particularmente estatística, na avaliação de investimentos de novas

tecnologias, ou seja, instrumentos de estatística para avaliar quais os benefícios

que você teria na aplicação de uma nova tecnologia dentro do seu processo. No

caso de se utilizar estatísticas para se fazer estas previsões, você prever com

um determinado grau de confiança ... um aumento de produtividade de X com

um grau de confiança de conhecido. Você prevê benefícios e oportunidades

geradas na utilização de ferramentas estatíscas para a antecipação destes

benefícios?

Entrevistado: Com certeza. Acho que isto aumenta a confiança de quem está

comprando. Acho que uma ferramenta deste tipo vai somar qualidade ao que

você está fazendo. Se você tem outros meios, sejam matemáticos ou

estatísticos que dêem uma visão melhor àquilo que você está fazendo, ao que

você está provando, então ...

RGB: Riscos, obstáculos, na utilização deste método... Quando você vai

calcular o retorno, na verdade está embutindo um risco nisso. Você vê

obstáculos nisto ou dificuldades que você acha que o não compartilhamento de

dados pode criar ou a própria necessidade de compartilhamento ser um

obstáculo? Sim porque fatalmente você teria que ter um certo compartilhamento

de dados para você entrar num modelo estatísco, para você antecipar valor.

Entrevistado: Eu acho que o risco disto aí é você eventualmente não estar

compartilhando os dados de forma adequada. O risco, caso você esteja

compartilhando os seus dados de forma coerente e o outro parceiro da mesma

forma, eu acho que o risco fica bem menor.
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RGB: Você acha que existe o risco das partes usarem informações de forma

assimétrica

Entrevistado: O que eu vejo na verdade é que hoje .tern este risco ... tem este

risco. Eu não compartilharia 100% de minhas informações, sem ter um terceiro,

um auditor, checando os meus dados e os dados do meu parceiro ... para fazer

uma aferição dos dados ... para você usar uma ferramenta da forma adequada.

RGB: Bom é só isso, obrigado pelo seu tempo e eu gostaria de saber se posso

incluir o seu nome e o nome de sua empresa no trabalho.

Entrevistado: Pode ...pode ...


