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RESUMO 

A partir de um estudo único de caso de uma organização brasileira que atua no setor de proteína 
animal suína, foi investigado o crescimento de volumes, rentabilidades e como esta organização 
construiu vantagens competitivas que a auxiliaram em seu posicionamento e resultados durante 
o período de 2016 a 2018. A análise aplicada usou a metodologia qualitativa e pesquisa em 
bancos de dados da organização, do setor, além de entrevistas realizadas com seis pessoas-
chave desta organização. As teorias utilizadas para análise do caso foram Vantagens 
Competitivas, VBR, Triple-A e Cone de Areia, todas dentro do campo de estudo denominado 
estratégia e operações. Quanto aos resultados desta pesquisa, ficou comprovado que a 
organização em estudo obteve crescimento acima do setor no qual está inserida, melhorando 
também sua rentabilidade, o que a posicionou como uma empresa de vantagem competitiva em 
seu setor. Este crescimento deveu-se à construção de vantagens competitivas, que estão 
alinhadas com as teorias estudadas. As principais vantagens competitivas criadas pela 
organização estão relacionadas a: adaptação do portfólio com incremento de capacidades, 
aumento da confiança do cliente, desenvolvimento de um time especializado no negócio, 
melhoria dos processos e qualidade, alinhamento entre os times de operações e redução de 
tempo de ciclo. Apesar de ser mencionada a redução de tempo como uma das vantagens 
competitivas, não foram estudados ganhos de custos nesta análise.   
 
Palavras-chave: Estudo de caso; proteína animal; suínos; participação de mercado; vantagens 
competitivas; VBR; Cone de Areia; Triple-A. 
  



ABSTRACT 

This research was based on a case study of a Brazilian company in the pork animal protein 
business. In this dissertation it was investigated the results and volume growth, and how this 
company built competitive advantages that helped it to gain better position and results during 
2016 and 2018. The analysis was constructed using qualitative methodology, research on 
company and industry data, and interviews with six key-employees form this organization. The 
following theories were utilized to reinforce this case study: Competitive advantages, VBR, 
Tripple A and Sand cone. All them in the field of Strategy and Operations. According to the 
finds and results of this research, it was proven that this organization is in position of 
competitive advantage, once its growth and results are better than the average of industry. This 
growth is a result of building competitive advantages, aligned to the mentioned theories in this 
dissertation. Though, the main competitive advantages built by the organization are connected 
to: portfolio improvement, capacity investment, increase of cliente’s trust level, focus on 
process and quality, development of specialized team, alignment among the operational areas, 
and reduction of cycle time. Although time reduction is mentioned among the competitive 
advantages, in this research it was not investigate further reduction of costs.  
 
Keywords: case study; animal protein; pork; Market share; competitive advantages; VBR; 
Sand Cone; Triple-A. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A obtenção de espaço de mercado é um fator chave para o posicionamento de liderança 

de qualquer indústria (FOGG, 1974). Estudos da Harvard Business Review corroboram a 

mesma linha de pensamento, complementando-a através da afirmação de que empresas que 

detêm maiores fatias de mercado são, normalmente, mais rentáveis do que aquelas com menor 

participação no mercado (BUZZELL; GALE; SULTAN, 1975). Empresas em situação de 

liderança têm a possibilidade de serem as escolhidas pelos clientes e, normalmente, ajudam a 

ditar as regras de mercado do setor em que atuam. Este é o motivo pelo qual empresas brigam 

acirradamente por espaço e posicionamento em seus mercados.  

Considerando o fato de que o posicionamento de mercado de uma organização é tão 

importante, a pergunta que se faz é: como obtê-lo de maneira efetiva? Em se tratando de 

aumento de participação no mercado, inúmeras abordagens teóricas podem ser utilizadas para 

responder essa questão. Contudo, para a elaboração da presente dissertação, foi escolhido um 

estudo único de caso, do qual a autora participou ativamente durante os anos de 2017 e 2018. 

O campo de estudo escolhido foi estratégia e operações, a fim de identificar como uma 

organização apresentou crescimento de seus volumes de vendas e, consequente, participação 

de mercado, usando estratégias internas de operações. Com a finalidade de trazer um olhar 

interno sobre a organização, aplicou-se, como abordagem teórica dentro deste campo de 

pesquisa, o foco na visão baseada em recursos (VBR), de Barney (1991), no Triple-A de Supply 

Chain, de Lee (2004), no modelo de Cone de Areia, de Ferdows e De Meyer (1990) e na criação 

de vantagens competitivas de Porter (2004) e de Brito e Brito (2012). Estes conceitos teóricos 

do campo de estratégia e operações são complementares e, enquanto os primeiros preveem a 

utilização de estratégia da empresa através do emprego mais adequado de seus recursos, o 

segundo e o terceiro citados dão luz ao conceito da capacidade cumulativa, para o qual não 

somente os recursos, mas a qualidade, a confiança e o alinhamento dos seus processos podem 

também criar para a organização vantagens em termos de volumes, de eficiência interna em 

custos e de rentabilidade. Estas abordagens, separadamente ou em conjunto, são fontes de 

criação de vantagens competitivas para a organização. Segundo Porter (2004), a criação de 

vantagens competitivas é essencial para que uma organização se destaque em meio à arena 

competitiva. 

1.1  O caso e seu campo de estudo 
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Esta dissertação traz um estudo de caso único que conta a história de uma indústria de 

proteína animal brasileira, que viu em uma de suas categorias de produto, a carne suína, um 

potencial crescimento de seus volumes de vendas e participação de mercado ainda não 

explorados por ela no final de 2016. A organização, portanto, resolveu rever suas estruturas 

organizacionais, a fim de dar maior foco a esse negócio e trazer maior rentabilidade à 

organização como um todo. Em seu primeiro ano de trabalho, a organização praticamente não 

investiu em marketing na categoria, mas focou na adequação da estrutura organizacional e das 

suas estratégias de operações à categoria, privilegiando um maior atendimento ao mercado 

doméstico onde desejava crescer.  

O crescimento apresentado por esta categoria durante os dois anos de 2017 e 2018 foi 

bastante expressivo, principalmente quando comparado ao crescimento do setor de alimentos 

de 1,4% nas vendas reais e de 1,3% na produção do setor no ano de 2017, dados divulgados 

pela Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos (ABIA, 2017). A organização em estudo 

cresceu acima da média do setor de alimentos no Brasil, podendo, pois, ser considerada um 

caso de estudo interessante tanto para o meio profissional quanto para o acadêmico. Além disso, 

esta é a segunda maior empresa de alimentos em seu segmento do Brasil, o que confere ainda 

maior importância ao estudo.  

A fim de nortear o estudo de caso no contexto acadêmico, o campo de estudo adotado 

para suportá-lo foi o de estratégia e operações como supracitado. Dentro deste campo, o mapa 

de pesquisa foi dividido em quatro linhas complementares: a) estratégica; b) estratégia de 

operações; c) execução e d) participação de mercado.  

A primeira linha teórica considerada na presente pesquisa visa mostrar a importância da 

análise estratégica externa e interna para uma organização que busca o seu crescimento e 

lucratividade. Esse conjunto de teorias estratégicas elucida a análise porteriana de cadeia de 

valor e vantagens competitivas (PORTER, 1979, 2004), vantagens competitivas temporárias 

(D’AVENI; DAGNINO; SMITH, 2010; MCGRATH, 2013), processos decisórios estratégicos 

(ANSOFF, 1977) e, para finalizar este conjunto de teorias estratégicas, a visão baseada em 

recursos (VBR), bem como a análise interna da organização, objetivando o alcance de 

vantagens competitivas (BARNEY, 1991, 1995), pela qual é sugerida às organizações que seja 

feita uma reflexão sobre como as organizações transformam seus recursos internos, como 

tecnologia, recursos financeiros ou capital humano, em vantagens competitivas e, ainda, 

determina quais características devem ter para que constituam vantagens sustentáveis.  
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A propósito da segunda linha teórica, são abordadas as teorias de execução e operações, 

através da estratégia de Supply Chain Triple-A, de Lee (2004) – que define o trinômio de 

adaptabilidade, alinhamento e agilidade como propulsor da execução das estratégias de uma 

organização –, do Cone de Areia e teoria das capacidades cumulativas de Ferdows e De Meyer 

(1990). Lee (2004) sugere que o sucesso de uma organização não está baseado somente em 

custos e eficiência, mas, sim, no conjunto composto por agilidade, adaptabilidade e alinhamento. 

Já Ferdows e De Meyer (1990) sugerem, da mesma maneira, uma ênfase menor ao trade off de 

eficiência em custos e observam que a criação de vantagens de capacidades cumulativas é 

obtida quando são utilizados critérios e indicadores de performance na seguinte ordem: 

qualidade, confiança, velocidade e custos, sendo esta última uma consequência dos critérios 

predecessores.  

Com intuito de complementar a linha teórica de estratégia de operações, a terceira linha 

teórica abordada está relacionada à execução. A execução de uma estratégia, seja ela de 

operações ou qualquer outra área dentro da cadeia de valores de uma organização, não é uma 

tarefa fácil. Segundo Whittington, Johnson e Scholes (2011), a estratégia em ação é o que 

assegura que os objetivos e as estratégias definidas por uma organização serão colocados em 

prática, e o seu sucesso depende da estrutura, processos, metas e métricas e da gestão da 

mudança que esta organização irá promover. É bastante complexo realizar tal tarefa sem um 

método e, por isso, a abordagem de Campos (1994) sobre a gestão da rotina e sobre a 

metodologia PDCA é essencial para que uma organização atinja seus objetivos estratégicos. 

Ademais, Campos (1994) acredita que esta metodologia possa traçar um caminho que visa 

capturar a lacuna entre a situação atual de uma organização e sua situação desejada. A 

metodologia PDCA de Deming (1950), com a abordagem de Campos (1994), direciona a 

análise de um fenômeno ou problema e busca caminhos ou soluções para que uma organização 

atinja seus objetivos estratégicos. Esta linha teórica tem sua relevância baseada no fato de que, 

através de uma execução exemplar, as estratégias são colocadas em prática e os objetivos de 

crescimento e lucratividade são, de fato, atingidos.  

Por fim, a quarta linha, dos autores Fogg (1974) e Buzzell, Gale e Sultan (1975), aborda 

a importância da participação de mercado. Essa linha é importante para respaldar e justificar a 

relevância do estudo de caso, pois uma empresa, quando lança um projeto de crescimento de 

uma categoria ou linha de produtos, objetiva o aumento de participação de mercado e 

lucratividade. Essa teoria está sendo utilizada nesse estudo de caso apenas para indicar a 
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importância da participação de mercado para uma empresa. Ela não será testada ou colocada 

em prática. 

Quando as organizações estabelecem seus objetivos estratégicos de crescimento de 

participação de mercado e lucratividade, o que é abordado pela primeira linha teórica, é 

necessário desenvolver estratégias eficientes através da análise interna, externa da organização 

e da construção de suas vantagens competitivas, as quais as conduzirão ao resultado. Após uma 

boa construção de estratégias, essas somente terão efeito na organização se operacionalizadas 

de maneira efetiva, havendo, portanto, a necessidade da estratégia em ação e de um método de 

captura de lacunas. Este é o ciclo virtuoso formado pela Necessidade-Estratégia-Operação-

Execução, que é demonstrado na figura abaixo e que conduzirá a análise do caso.  

Figura 1 – Ciclo Necessidade-Estratégia-Operação-Execução 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

Este círculo (elaborado pela autora com base nas teorias estudadas) é apresentado desta 

maneira, pois as organizações, de tempos em tempos, sempre irão rever objetivos e irão se 

deparar com uma necessidade. Especificamente nesse estudo de caso, a necessidade foi o 

crescimento do volume de suínos no mercado doméstico, pois a empresa do estudo estava em 

uma posição de desvantagem no setor. Geralmente, os acionistas ou C-level são os que 

determinam uma necessidade para a organização. Uma vez definida a necessidade estratégica, 

a segunda etapa da organização é traduzi-la com clareza em objetivos estratégicos e, a partir 

destes, avaliar sua cadeia de valor e o setor, determinando quais vantagens competitivas 
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deveriam ser desenvolvidas a fim de atingir estes objetivos. A terceira fase que segue no círculo 

é a das estratégias de operações. Através desta, a organização determinará qual será seu modelo 

operativo e como ele a levará a construir suas vantagens competitivas desejadas. Por fim, a 

execução, que é a etapa em que a empresa transforma os desejos estratégicos em realidade. E, 

uma vez que estes objetivos são atingidos, surgirão novas necessidades que retroalimentarão o 

ciclo, de modo que o processo continua. 

1.2  Problema, objetivo e questão de pesquisa 
 

Um problema de pesquisa é o que direciona a questão sobre a necessidade desta pesquisa 

ou o problema que influenciou esta pesquisa, e um dos fatores que influencia o direcionamento 

de uma pesquisa é a experiência ou familiaridade (CRESWELL, 2010). Tendo a autora 

trabalhado na área de operações e comercial, uma problemática de estudo de interesse sempre 

foi como a estratégia de operações de uma organização pode auxiliá-la no crescimento de 

mercado.  

Especificamente para realizar essa dissertação, a autora escolheu um projeto de trabalho 

que acompanhou, no qual pôde testemunhar o crescimento de volume e rentabilidade, usando 

estrutura organizacional interna e estratégias de operações mais adequadas ao negócio de estudo. 

Assim, a pergunta de pesquisa que tal projeto visa responder é a seguinte: Como a estratégia 

de operações foi usada por essa indústria para criação de vantagens competitivas e 

crescimento de sua atuação no setor de carne suína, no mercado brasileiro?  

Este caso foi analisado pelos preceitos de estratégias de operações, como a Triple-A, o 

Cone de Areia, a visão baseada em recursos (VBR) e o reflexo no aumento de seus volumes de 

vendas no mercado brasileiro. O estudo tem como objetivo principal evidenciar como a 

organização aplicou as estratégias de operações, criando vantagens competitivas que a 

auxiliaram no seu crescimento com a comercialização de proteína suína no mercado 

doméstico brasileiro.  

Quatro objetivos secundários serão tratados qualitativamente nesse estudo de caso, a 

fim de responder a questão supracitada e as lacunas desse estudo: 

a) Objetivo Secundário 01: validar se a empresa teve crescimento em seus volumes de vendas 

a partir da mudança de estrutura, processos e gestão; 
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b) Objetivo Secundário 02: avaliar se a estratégia de operações, modelo Triple-A e modelo Cone 

de Areia foram aplicados, de alguma maneira, e implicaram no aumento de volumes; 

c) Objetivo Secundário 03: identificar se foram criadas vantagens competitivas através da 

análise VBR, sejam elas temporárias ou sustentáveis, e se as mesmas implicaram no aumento 

de volume; 

d) Objetivo Secundário 04: entender se os gestores conheciam as teorias de VBR, Cone de Areia 

e Triple-A, ou se aplicaram o conceito intuitivamente. 

1.3  Justificativas e púplico-alvo 
 

O campo de pesquisa de estratégias e operações possui vasto material e teorias já 

consideradas clássicas, como a VBR e o Cone de Areia. Entretanto, no Brasil, estudos de caso 

com este enfoque são poucos. O estudo é de relevância por dois motivos: a) no campo de 

estudos mais amplo da administração, o grande objetivo das empresas é aumentar seus retornos 

financeiros e sua participação de mercado, o que não é tarefa fácil, muito menos possui receitas 

prontas. Nesse ínterim, casos de empresas brasileiras que obtiveram crescimento usando apenas 

estratégias de operações são muito importantes para consolidar o estudo; b) apesar de ser um 

tema importante para a academia e para o meio empresarial, são encontrados poucos estudos 

de casos brasileiros que relatam a utilização da estratégia de operações, sobretudo como forma 

de ganho de participação de mercado. 

Essa pesquisa dedica-se aos públicos empresarial e acadêmico. Empresarial, pois poderá 

servir para que novas empresas entendam como um passo a passo estruturado pode também 

levá-las a um crescimento de mercado; e acadêmico, pois tem como base teorias de estratégias 

e de operações, ambas sendo aplicadas a um caso prático e verídico, na busca de um melhor 

posicionamento de mercado, o que, posteriormente, poderá ser utilizado como estudo de caso 

pela academia.  

1.4  Estrutura do trabalho 
 

A abordagem metodológica desta dissertação é o estudo de caso único (YIN, 2018), 

consistente numa pesquisa que examina apenas um caso. Desse modo, não pode ser extrapolado 

para outras organizações nem ser tido como modelo. O método de pesquisa é o qualitativo 
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(CRESWELL, 2010), baseado na experiência da autora, entrevistas, pesquisas bibliográficas e 

em dados da organização e do setor, os quais foram avaliados de maneira apenas interpretativa 

e qualitativa, sem a presença de modelos estatísticos e matemáticos. Essa dissertação foi 

estruturada em seis capítulos, conforme descrito abaixo. 

O Capítulo 1 consiste na Introdução, que visa contextualizar o leitor sobre o objeto dessa 

dissertação, sobre a pergunta de pesquisa, sobre campo de estudo, sobre o público-alvo, sobre 

as justificativas, além de indicar como o trabalho será apresentado. 

O Capítulo 2 traz o Referencial Teórico e tem como propósito apresentar todas as linhas 

teóricas que suportarão a análise do estudo de caso que é o objeto desta pesquisa. Nesse capítulo, 

são tratados diversos autores que contribuíram para o estado da arte nas linhas teóricas 

escolhidas para essa dissertação. Este é um capítulo primordial para a análise do caso, uma vez 

que um dos frutos deste trabalho será a comparação das teorias com a observação da prática 

nesse estudo de caso. 

O Capítulo 3 traz a Metodologia, em que é apresentado ao leitor o método de pesquisa 

utilizado, os referenciais desta metodologia, passos percorridos pelo pesquisador para a 

obtenção desta dissertação e seu cronograma. 

O Capítulo 4 traz o Estudo de Caso, em que é relatado o estudo do caso propriamente 

dito. Para uma melhor localização do leitor, o desenvolvimento deste capítulo dá-se através da 

descrição do setor, inicialmente, em nível mundial, passando ao contexto brasileiro e 

finalizando e afunilando para o caso objeto deste estudo. 

O Capítulo 5 relata os Resultados desta dissertação. Neste capítulo, é realizada uma 

análise do caso relatado no Capítulo 3, visando aplicar as ferramentas metodológicas sugeridas 

durante o Capítulo 2 e definir a matriz de análise comparativa entre teoria e prática deste caso. 

O Capítulo 6 traz a Conclusão, na qual se apresenta um fechamento desta pesquisa, 

avaliando as perguntas de pesquisas apresentadas e se os resultados apresentados nessa 

dissertação atingiram seus objetivos. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

“O paradoxo da teoria é que ao mesmo tempo que ela nos 

diz para onde olhar, ela pode nos impedir de ver” 

(VAUGHAN’S, 1992 apud YIN, 2018) 

O estudo de caso, conforme sinalizado no capítulo introdutório, relata a história de uma 

organização que conseguiu aumentar seus volumes e participação no mercado onde atua. 

Independentemente da correlação entre rentabilidade e participação de mercado, o estudo de 

caso será avaliado sob a perspectiva da participação de mercado que a empresa obteve, 

considerando como ela ganhou vantagens competitivas para atingir este resultado e a correlação 

com as teorias estratégicas e de operações descritas neste capítulo de fundamentação teórica. 

A fundamentação teórica desta dissertação é alicerçada em quatro lentes teóricas:  a) 

Estratégia: a formação da estratégia de uma organização inicia-se com a definição de seus 

objetivos estratégicos (ANSOFF, 1977), passa pela definição das lacunas existentes entre a 

situação atual e a desejada, através da análise do setor, das suas forças competitivas que movem 

este setor em análise e da cadeia de valor da organização de estudo (PORTER, 1996 e 2004), 

para, então, definir a criação de vantagens competitivas sustentáveis e temporárias (PORTER, 

1991; MCGRATH, 2013) e a identificação de seus recursos essenciais por intermédio de uma 

visão baseada em recursos (BARNEY, 1995); b) Estratégia de operações: também chamada de 

estratégias de Supply Chain, reflete o modelo pelo qual a organização deseja operar seu negócio 

de modo a atingir seus objetivos definidos em sua estratégia (HAYES; UPTON, 1998). Para a 

finalidade do estudo de caso, são considerados, essencialmente, dois modelos de estratégia de 

operações, que podem ser usados por uma organização de maneira conjunta ou separada, o 

modelo Triple-A (LEE, 2004), que trata de um modelo baseado nos conceitos de Availability, 

Adaptability e Agility, e o modelo de Cone de Areia (FERDOWS; DE MEYER, 1990), para o 

qual a performance de uma organização segue uma sequência de indicadores de qualidade, 

confiança, velocidade e custos, sendo este último uma consequência dos demais; c) Execução:  

para que uma estratégia atinja sua razão de existir, é necessário colocá-la em ação 

(WHITTINGTON, 2011). Isso inclui adequar sua estrutura, processo, metas, métricas e 

metodologias. Há algumas metodologias de gestão e execução e, para esse estudo de caso, a foi 

escolhido o PDCA (plan, do, check and act) de Demming (1950), por ser amplamente usado no 

meio organizacional e de rápida assimilação. Esta também é uma metodologia que a 

organização, à qual foi aplicado o estudo, reconhece e usa em todas as suas áreas; d) Market 
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Share: o resultado destas linhas teóricas é a materialização de maior participação de mercado, 

com rentabilidade. A teoria de Market Share neste estudo terá finalidade de atuar como 

indicador.  

A fim de sumarizar o referencial teórico principal desta seção, foi desenvolvida a Figura 

2:  

Figura 2 – Estrutura de pesquisa teórica 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2018 

Adicionalmente, o mapa de pesquisa abaixo elucida o caminho analítico que será 

percorrido neste estudo de caso. Com base em todas as teorias abordadas no mapa anteriormente 

apresentado, na Figura 3, foi designado um conjunto de ferramentas, bem como modelos 

analíticos que serão aplicados ao caso de estudo desta dissertação. 
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Figura 3 - Mapa de ferramentas e modelos analíticos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Conforme mostram as Figuras 2 e 3, esta seção está subdividida nos seguintes tópicos:  

2.1 Estratégia; 2.2 Estratégia de operações; 2.3 Execução e 2.4 Market Share.  

2.1  Estratégia 
“Se conheceres o inimigo e a ti mesmo, não temas o 

resultado de cem batalhas. Se conheceres a ti mesmo, mas 

não o inimigo, para cada vitória, também sofrerás uma 

derrota. Se não conheceres a ti mesmo nem o inimigo, 

sucumbirás a todas as batalhas” (TZU, circa 500 a.C.). 

 

A epígrafe de Sun Tzu (circa 500 a.C.), extraída do livro “A arte da guerra”, demonstra 

um pensamento milenar que era usado nas batalhas, conquistas e defesa das nações e povos, 

que, mais tarde, seria incorporado ao conceito de estratégia, conhecido no mundo dos negócios. 

Neste subcapítulo, serão estudados os conceitos de estratégia, cadeia de valor e vantagens 

competitivas. 

A palavra estratégia vem do vocábulo grego strategós e tem suas raízes no campo militar, 

sendo usada para a arte do general. Nesse sentido, segundo Luecke (2005), estratégia era 

composta pelas atividades que se referiam à elaboração de plano de guerra, decisão sobre as 

campanhas de guerra e engajamento dos recursos individuais; ademais, no âmbito das nações, 

referia-se à arte de controlar e utilizar os seus recursos para o bem e para a sua continuidade. O 

termo estratégia foi incorporado ao mundo dos negócios, entre as décadas de 1960 e 1970, 

também com o sentido militar de utilização de recursos a serem empregados para se atingirem 

os objetivos e metas da organização, garantir a sobrevivência e a perpetuidade desta e lhe 
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conferir um plano organizado que pudesse nortear a organização na obtenção dos objetivos e 

da sobrevivência (ANSOFF, 1977). Na década de 1980, o conceito de estratégia começou a ser 

relacionado à competitividade e, por conseguinte, à criação de vantagens competitivas, por 

meio das abordagens de Porter.  

Considerando uma definição mais ampla de estratégia em negócios, pode-se dizer que 

estratégia é um plano pelo qual as organizações visam construir ou desenvolver vantagens 

competitivas por meio de algum tipo de diferenciação, mantendo um posicionamento vantajoso 

em relação aos seus concorrentes. Esse plano deve conter o que a organização deve fazer, como 

fazer e se posicionar, mas também o que ela não deve fazer, traçando, assim, os limites de 

atuação desta organização. De acordo com esta visão, uma boa estratégia é aquela que, de fato, 

gera vantagens competitivas para a organização e, por esta razão, é denominada “estratégia 

competitiva” (BARNEY; HESTERLY, 2011; LUECKE, 2005).  

A formulação de uma estratégia competitiva inicia-se com a determinação de um 

objetivo, que deve estar conectado à meta financeira em organizações com fins lucrativos, e, a 

partir deste objetivo, deve ser desdobrada nos componentes estratégicos, os quais se indicam a 

seguir: o conjunto de produtos e mercados, seu vetor de crescimento, sua(s) vantagem(s) 

competitiva(s) e sinergia (ANSOFF, 1977). Porter (2004) amplia essa visão, concluindo que 

uma estratégia competitiva de uma organização é, em sua essência, o desenvolvimento do modo 

como esta irá competir, as metas e as políticas que possibilitarão o atingimento das mesmas. 

Esta nova visão ampliada, denominada roda da estratégia competitiva, foi adaptada por Porter 

e é apresentada neste estudo na Figura 4. A roda da estratégia competitiva demonstra a relação 

existente entre a meta e objetivos estratégicos, posicionados no centro da roda, e as políticas 

adotadas pela organização e necessárias para que ela seja atingida, como o marketing, vendas, 

mercado alvo, linha de produtos, finanças, pesquisa e desenvolvimento (P&D), compras, mão 

de obra, fabricação e distribuição. Mais adiante, quando apresentada a cadeia de valor, será 

possível perceber que estas mesmas “políticas” são traduzidas em macroprocessos dentro da 

Cadeia e Valor de Porter.  
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Figura 4 – Roda da estratégia competitiva 

 

Fonte: Porter (1991), adaptado pela autora, 2018. 
 

Estabelecidas as metas e políticas operacionais básicas, o próximo passo é entender o 

contexto em que essa estratégia é formulada, pois ela é influenciada, de um lado, por fatores 

internos da organização, como a definição de pontos fortes e fracos e os valores pessoais dos 

shareholders e dos estrategistas. Mesmo para uma análise interna da organização, há 

comparação entre a empresa e demais participantes do setor industrial. Quando se analisa, por 

exemplo, as forças ou fraquezas de uma organização, esta é sempre comparada às demais 

empresas do setor, a fim de se evidenciar no que a organização é de fato melhor que suas 

concorrentes, ou seja, quais são as suas fortalezas, e em que aspectos ela precisa melhorar ou 

dar atenção, que são as suas fraquezas. Além de tais fatores internos, do outro lado, há análise 

dos fatores externos à organização, como ameaças, oportunidades e expectativas dos clientes e 

da sociedade em que esta organização está inserida. A Figura 5 tem como objetivo demonstrar 

esta relação entre a estratégia competitiva, fatores internos e externos da organização. 
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Figura 5 - Contexto em que a estratégia competitiva é formulada 

 
Fonte: Porter (1991). 
 
2.1.1  Cinco forças competitivas 
 

No processo de formulação da estratégia competitiva, como visto acima na Figura 5, 

faz-se necessária a análise dos fatores externos da empresa e do setor industrial no qual ela está 

inserida. Nesta dissertação, define-se este setor industrial apenas como “indústria”, usando a 

mesma abordagem porteriana.  

O modelo das cincos forças competitivas de Porter é amplamente utilizado na academia 

e pelos diversos setores industriais e de serviços. Ele propõe uma análise externa da 

competitividade da indústria utilizando cinco forças competitivas: poder de barganha dos 

consumidores, dos fornecedores, ameaças de novos entrantes, de produtos substitutos e 

rivalidade entre os competidores existentes. É possível analisar e definir vantagens competitivas 

para uma organização e, por consequência, a sua rentabilidade (PORTER, 1979).  
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Figura 6 – Cinco forças de Porter 

 

Fonte: Porter (1991), adaptado pela autora, 2018. 

As características mais importantes obtidas a partir das cinco forças competitivas de 

Porter, apresentadas na Figura 6, são: 

a) Ameaça de novos entrantes: quanto menor a barreira de entrada, maior a disposição 

de novos investidores de aportarem capital para aumentar a capacidade da indústria, 

elevando a rivalidade entre os competidores e disputas de preços. Para combater esta 

ameaça, o autor sugere seis principais barreiras de entrada: economia de escala, 

diferenciação de produto ou marca, desvantagens de custos, altos investimentos de 

entrada, acesso a canais de distribuição e políticas governamentais; 

b)  Ameaça do poder de barganha dos fornecedores ou clientes: esta ameaça ocorre 

quando há uma relação desigual de força entre as partes, sendo que a parte mais forte, 

ou detentora de mercado, acaba determinando as regras de mercado e preços, o que 

ameaça a rentabilidade da parte mais fraca; 

c) Ameaça de substitutos: ocorre quando entram no mercado novos produtos, serviços e 

tecnologias que ofereçam as mesmas funções, porém, com uma melhor relação custo-

benefício aos clientes.  

Ainda de acordo com o mesmo autor, este modelo estratégico propõe que as empresas 

deveriam buscar planos de ações que contemplassem: a) posicionamento da empresa de forma 
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a se defender de tais forças; b) promoção do balanceamento destas forças de maneira a manter 

o posicionamento da empresa e c) antecipação às mudanças que possam influenciar as forças 

competitivas. Apesar de a alínea “c” tratar de antecipações a possíveis mudanças, o modelo 

prevê que vantagens competitivas podem ser criadas e mantidas pelas organizações, mesmo 

que com algumas adequações. A firma deveria obter melhor perfomance que seus competidores, 

que pode ser atingida com um direcionamento econômico, de qualidade ou de ambos.  

2.1.2  Cadeia de Valor 
 

A análise da cadeia de valor é a primeira abordagem interna, por meio da qual a 
organização deverá identificar em seus processos e sinergias onde estão suas vantagens 
competitivas ou onde necessita desenvolvê-las para combater as ameaças citadas no item 
anterior, de modo a atingir suas metas estabelecidas na roda de estratégias competitivas. 

Porter (1991) indica que a criação de vantagem competitiva é uma função da cadeia de 

valor, demonstrada na Figura 7, e que esta é criada pelo sistema de valor da organização que, 

por sua vez, é composto por um processo de conexão entre suas atividades primárias e de 

suporte, com a finalidade de gerar valor para a empresa. As atividades de suporte são aquelas 

que não geram produtos aos clientes, mas que são necessárias para a coordenação e direção do 

negócio. Já as atividades primárias são as que geram efetivamente os produtos e serviços aos 

clientes e trazem a margem de resultados para a organização. Importante também ressaltar que 

a cadeia de valor traz, em forma de processo, todas as políticas apresentadas na roda de 

competitividade da Figura 4, apresentada anteriormente. 

Figura 7 - Cadeia de valor 
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Fonte: Porter (2004), adaptada pela autora, 2018. 

Conforme é possível observar na Figura 7, todas as atividades primárias da cadeia de 

valor de Porter (inbound logistics, operations, outbound logistics e marketing & sales, service 

– essas duas últimas no sentido da captura de demandas – são atividades contidas também no 

Supply Chain Management (SCM). Partindo desta perspectiva teórica, olhar internamente as 

oportunidades contidas nestas atividades para transformá-las em diferencial competitivo frente 

à concorrência é uma das estratégias de Supply Chain e de competitividade que será estudada 

neste estudo de caso.  

2.1.3  Vantagens competitivas  
 

Retomando as visões clássicas de vantagens competitivas, Ansoff (1977) entende serem 

elas a identificação do dimensionamento adequado de produto ou serviço em um mercado, a 

fim de fortalecer o posicionamento competitivo da empresa no setor. Um segundo autor que 

trata do o tema é Porter (1979), que propõe uma abordagem de posicionamento industrial 

através da criação de uma vantagem competitiva que surgiria da geração de valor ao cliente. 

Nas décadas de 1970 e 1980, acreditava-se muito na criação e manutenção de vantagens 

competitivas sustentáveis, ou seja, perenes nas organizações.  

Visões mais recentes, como a de Barney e Hesterly (2011), indicam que que uma 

organização possui vantagem competitiva quando ela é capaz de gerar maior valor econômico 

(diferença entre o valor percebido pelos clientes e os custos dos produtos ou serviços) que seus 

competidores. Complementando esta visão, de acordo com Brito e Brito (2012), a definição 

mais completa sobre o que são vantagens competitivas é dada por Brandenburger e Stuart 

(1996), que dizem que a vantagem competitiva está no intervalo entre o valor que o cliente está 

disposto a pagar, do inglês, willingness to pay (WTP), e o custo de oportunidade do fornecedor. 

A diferença entre disposição a pagar e custo de oportunidade é chamada de valor criado, ou 

valor econômico. Esta definição difere da definição de valor apropriado, que é, na verdade, a 

diferença entre custo do produto e preço praticado, conforme pode ser observado na figura 8. 
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Figura 8 – Valor capturado versus valor apropriado 

 
Fonte: Brito e Brito, 2012.  

 

Segundo este mesmo estudo, a análise das vantagens competitivas deve ser norteada 

pela relação causal entre a criação de valor superior e desempenho da organização em seu 

contexto. Vantagens competitivas, por si só, são insuficientes para garantir o melhor 

desempenho. Entretanto, é dado que organizações, que criam valor acima da média do setor em 

que atuam, podem explorar melhor a diferença entre o preço e a disposição a pagar. O resultado 

direto desta exploração adequada da vantagem competitiva pode ser manifestado por: a) maior 

lucratividade com manutenção da parcela do mercado; b) lucratividade mediana e crescimento 

da parcela do mercado; ou c) maior lucratividade e crescimento da parcela de mercado.  

O estudo de Brito e Brito (2012) propõe um modelo matemático que relaciona 

lucratividade e crescimento em empresas de um determinado setor, por um período de tempo, 

classificando-as em uma matriz de desempenho combinado, composta por nove quadrantes, 

relacionados na figura que segue.  

Figura 9 – Matriz de desempenho combinado 

 
Fonte: Brito e Brito, 2012.  

 

Este estudo foi aplicado sobre uma base de empresas americanas. Por meio dele, 

percebeu-se uma distribuição onde 16% das empresas ficaram posicionadas nos quadrantes de 
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vantagem competitiva, outros 16,5% em desvantagem competitiva e a maior parte, como é de 

se esperar em distribuições normais, ficou no quadrante mediano de paridade competitiva. 

Empresas como Apple, Amazon e Johnson & Johnson ficaram posicionadas em vantagem 

competitiva. 

Aprofundando um pouco mais o conceito de vantagens competitivas, podem elas ser 

classificadas como sustentáveis (isto é, aquelas que persistem ao longo do tempo) e temporárias. 

Diante da dinâmica atual do mundo dos negócios, das tecnologias inovadoras, rivalidade alta 

entre competidores, as vantagens competitivas e o posicionamento das organizações são 

considerados temporários (PORTER, 1996). Esta última linha teórica prega que a lacuna entre 

as abordagens estratégicas clássicas - das décadas de 1970 e 1980 - e o mundo real está 

aumentando e, por esta razão, as estratégias das organizações devem ser baseadas na concepção 

de que vantagens competitivas são transitórias, ou seja, como a organização deve competir, se 

posicionar ou como ela ganha uma disputa não é mais perene (MCGRATH, 2013). O ambiente 

competitivo não é estático e necessita de dinamismo nas ações e reações. Diferentes tipos de 

ações ocasionam distintas respostas ou reações das empresas, e elas são determinadas pelo 

comportamento e desempenho de cada organização. Baseado nesta relação de um ambiente em 

constantes mudanças, disrupções e do comportamento de “ação e reação” das firmas, há um 

estimulo ao ambiente de hipercompetitividade entre as organizações de um setor (D’AVENI; 

DAGNINO; SMITH, 2010).  

Independentemente do tipo de vantagens competitivas, se sustentáveis ou temporárias, 

o que ambas as linhas teóricas pregam é o desenvolvimento delas dentro das estratégias 

competitivas de uma organização, a fim de garantir o posicionamento e rentabilidade de uma 

organização. De acordo com Barney (1995), uma organização não deve olhar apenas para fora 

da empresa, mas muito mais para dentro dela mesma e encontrar ou desenvolver capacidades e 

recursos únicos que poderão fortalecer seu posicionamento no ambiente competitivo.  

Barney (1991) afirma que as empresas podem gerar fontes de vantagens competitivas 

sustentáveis através de uma análise dos recursos da firma, esta abordagem é determinada como 

visão baseada em recursos (VBR). 

2.1.3.1  Visão baseada em recursos  
 

Wernerfelt (1984) foi quem, pela primeira, vez trouxe para a academia a visão de 

estratégia baseada nos recursos da firma em vez de estratégias baseadas no binômio produto-
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mercado. O conceito ficou conhecido como Resource-based View (RBV) ou, em português, 

visão baseada em recursos (VBR). O autor determina que os recursos de uma firma, sejam eles 

tangíveis ou intangíveis, são ativos que a organização utiliza para gerar retornos financeiros e, 

portanto, são fontes de vantagens competitivas. Análogo às barreiras de entrada do modelo de 

Porter (1996), esta visão entende que os recursos de uma firma também compõem barreiras de 

entrada aos competidores. Porém, a contribuição mais interessante sob o ponto de vista de 

estratégia é a matriz recurso-mercado, demonstrada na Tabela 1. Por meio desta matriz, 

Welnerfelt demonstra, nas linhas, os mercados e produtos a serem acessados e, nas colunas, os 

recursos que a empresa possui. Estes ativos podem ir de máquinas à base de clientes e, 

dependendo da relação entre recursos, mercados e produtos, pode-se desenvolver estratégias e 

vantagens competitivas para a organização. 

Tabela 1 – Matriz recurso-mercado e desenvolvimento de estratégias 
             Recursos 
 
Mercado 

 
Capacidades de 

Produção 

 
Contatos 

Internacionais 

 
III 

 
Projetos de 

Gestão 

 
Contatos 

Domésticos 
Doméstico X    X 

Internacional X X    
Chave de Virada  X  X  

D   X  X 
Fonte: Wernerfelt (1971), adaptado pela autora, 2018. 

De maneira a explicar melhor a matriz, nas colunas, estão os recursos da organização, 

sejam eles industriais, de gestão ou até mesmo os contatos com clientes. Já, nas linhas, são 

apresentados os mercados. E as flechas dentro da matriz significam em qual direção a 

organização deve mover sua estratégia. Por exemplo, na primeira linha, a empresa possui 

contatos domésticos e precisa mover sua estratégia no sentido de adequar suas capacidades 

fabris. Esta é uma diretriz bastante importante, pois, a partir dela, a organização poderá 

determinar quais recursos e capacidades ela precisa desenvolver e quais modelos de estratégia 

de operações precisará buscar. Essa matriz poderá ser ajustada de acordo com o contexto 

organizacional de recursos, setores e mercados que deseja atuar. Ela é a primeira base para que 

uma organização desenvolva sua visão baseada em recursos. 

Uma visão ampliada sobre VBR é apresentada por Barney (1991), na qual ele relacionou 

a VBR dentro dos modelos tradicionais de análise de competitividade, de acordo com a Figura 

10. O enfoque desta visão é uma análise interna da organização. 
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Fonte: Barney (1991), adaptado pela autora, 2018. 

A respeito dos recursos da firma, considera-se que são classificados em quatro 

categorias: a) recursos de capital físicos; b) recursos financeiros; c) recursos humanos e d) 

recursos organizacionais. Por recursos de capital físicos, entendem-se as capacidades, 

tecnologias, equipamentos etc; recursos de capital financeiro, por sua vez, incluem todos os 

recursos financeiros, créditos e lucros retidos; já os recursos de capital humano são compostos 

pelo capital intelectual, treinamentos e desenvolvimento etc e, por fim, recursos organizacionais 

são formados pelas estrutura de informações, planejamento controle, base de clientes e demais 

recursos necessários para informações, gestão e coordenação das atividades (BARNEY, 1991; 

BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Dentro deste conjunto de recursos, as premissas fundamentais da VBR são duas 

(BARNEY; HESTERLY, 2011): 

a) Heterogeneidade de recursos: significa que algumas firmas podem ser mais eficientes 

em realizar uma atividade que outras; 

b) Imobilidade de recursos: significa que algumas capacidades e recursos podem ser 

duradouros, dado o pressuposto de que, para o desenvolvimento ou obtenção dos 

mesmos, pode ser demasiado custoso para a firma. 

Partindo do pressuposto da heterogeneidade e imobilidade do recurso de uma firma, 

ceteris paribus, este recurso é considerado uma vantagem competitiva sustentável desde que 

seja valioso, raro, inimitável, e não pode haver um substituto dele (BARNEY, 1991).  

De acordo com Barney e Hesterly (2011), partindo desta constatação, a partir da VBR 

é possível analisar quais recursos a organização possui ou deve possuir e quais têm potencial 

Análise Interna Análise Externa 

Forças 
 
 
 

Fraquezas 
 
 

Oportunidades 
 
 
 

Ameaças 
 

MODELO 
BASEADO EM 

RECURSOS 

MODELO 
AMBIENTAL 

COMPETITIVO 

Figura 10– Relação entre SWOT, VBR e modelos de atratividade da indústria 
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para virar vantagens competitivas. A ferramenta mais usada para esta análise é a VRIO, seu 

nome é baseado num acrônimo que significa valor, raridade, imitabilidade e organização. A 

Tabela 2 exemplifica como funciona a ferramenta VRIO. 

Tabela 2 – Matriz VRIO 
Recurso	 Valioso?	 Raro?	 Custoso	de	Imitar?	 Explorado	 pela	

Organização?	
Implicações	competitivas	

A	 Sim Sim Sim Sim Vantagem competitiva sustentável 

B	 Sim Sim Não Quase sempre Vantagem competitiva temporária 

C	 Sim Não Não Pouco Paridade competitiva 

D	 Não Não Não Não Desvantagem Competitiva 

Fonte: Barney e Hesterly (2011), adaptado pela autora, 2018. 

Segundo os mesmos autores, as perguntas que devem ser feitas para conduzir 

adequadamente uma análise baseada em recursos, identificando as forças e fraquezas internas 

são: 

a) Questão do valor: o recurso permite que a empresa explore uma oportunidade do 

ambiente no qual está inserida ou ainda que neutralize uma ameaça? 

b) Questão de raridade: o recurso é controlado apenas por uma empresa ou por um 

pequeno grupo de concorrentes? 

c) Questão de imitabilidade: as empresas sem o recurso enfrentam uma desvantagem 

de custos para obtê-lo ou desenvolvê-lo? 

d) Questão da organização: outras políticas e procedimentos da firma estão 

organizados de modo a dar suporte à exploração destes recursos valiosos, raros e 

custosos de imitar? 

2.2  Estratégia de operações 
 

O objetivo desta seção é analisar três pontos da literatura: o primeiro refere-se a como 

atingir as estratégias através das operações de uma organização; o segundo consiste na 

avaliação de uma metodologia de operações, chamada Triple-A de Supply Chain; o terceiro é a 

avaliação do modelo Cone de Areia e da criação de capacidade cumulativa dentro das 

organizações. 
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2.2.1  Estratégia baseada em operações 
 

Neste estudo de caso, emprega-se a expressão área de operações como sinônimo de 

Supply Chain (SC). O termo Supply Chain (SC) descreve o conjunto interconectado das 

relações entre cliente e fornecedores, através de estágios de suprimento, manufatura, 

armazenamento, distribuição e network das organizações que se autoinfluenciam (AGARWAL; 

SANKAR, 2002 apud MADHANI, 2017). A estratégia de Supply Chain, baseada no cliente, 

maximiza o valor total para o esse em termos da relação de sua satisfação e do menor custo 

para a organização (MADHANI, 2017). 

Um dos papéis das operações é traduzir as estratégias, que são formuladas pelos 

executivos em operações, através dos melhores processos e estrutura. Entretanto, o papel de 

operações não se resume apenas à implementação das estratégias, ele vai além, o papel das 

operações é ser a base para as estratégias de ataque da organização. Este é o conceito utilizado 

para Operations-based Strategy, por meio do qual a criação de uma operação eficiente, que 

defende o posicionamento estratégico da organização e que tem resultados superiores aos 

concorrentes, pode ser considerada uma forma de vantagem competitiva. (HAYES; UPTON, 

1998).  

Neste ponto da teoria, os conceitos de RBV (BARNEY, 1991) e Operations-based 

Strategy apresentados assimilam-se e complementam-se (HAYES; UPTON, 1998). Ambos 

possuem o olhar interno para a organização, visto que, da mesma maneira que a RBV, as 

operações também consideram o valor criado internamente na organização. Os autores desta 

lente teórica afirmam que as organizações que usam esta estratégia estão preparadas por 

considerar seus recursos como fontes de defesa e ataque, logo, elas entendem que suas 

capacidades não podem ser imitadas, compradas ou desenvolvidas tão facilmente.   

Considerando que vantagens competitivas podem ser encontradas ou desenvolvidas 

internamente na organização, segundo as lentes teóricas de RBV e de Operations-based Value, 

um primeiro passo para obtê-las é olhar sobre as atividades primárias da cadeia de valor de 

Porter. É partir dela que a organização poderá entender quais são seus processos que agregam 

valor, seja na redução de custos ou no aumento de receita e agregação de valor aos clientes. 

2.2.2  Triple-A em Supply Chain Strategy 
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As demandas sobre as indústrias e prestadores de serviços têm crescido 

implacavelmente; os clientes buscam produtos customizados, conveniência na compra e 

atendimento rápido. Diante deste contexto, as organizações que conseguem atuar nos desafios 

com rapidez, conveniência e confiabilidade, ganham vantagens competitivas (WALKER; 

BOVET; MARTHA, 2000).  

A lente teórica que estuda do Triple-A de Supply Chain (LEE, 2004) diz que o sucesso 

de uma organização não está baseado somente em custos e eficiência, mas sim no conjunto 

composto de agilidade, adaptabilidade e alinhamento. Esta linha teórica trabalha na construção 

de uma estratégia de Supply Chain mais efetiva de atendimento ao cliente e, consequentemente, 

crescimento de valor e posicionamento de mercado para a firma. Os três pilares desta estratégia 

podem ser analisados na Figura 11. 

Figura 11 – Triple-A de Supply Chain 

 

Fonte: Lee (2004), adaptado pelo autor, 2018. 

Essas são três características inerentes às operações e aos processos de execução de uma 

organização e podem ser analisadas sob o ponto de vista da RBV (BARNEY; HESTERLY, 

2011). Ao realizar uma análise dessas três características de estratégia do Triple-A, pode-se 

dizer que são socialmente complexas e, por conseguinte, difíceis de serem desenvolvidas ou 

imitadas. Logo, a organização que consegue aplicar este trinômio tem também uma fonte de 

vantagem competitiva em suas mãos.  

AGILIDADE
Responder	às	mudanças	nas	demandas	
ou	suprimentos	de	forma	rápida	e	lidar	

com	disrupções

ADAPTABILIDADE
Adequar	design de	supply	chain para	

atender	as	expectativas	de	mudanças	de	
mercado,	produto	ou	tecnologia

ALINHAMENTO
Criar	iniciativas	para	melhorar	a	

performance,	estabelacendo	 relação	
custo-benefício
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2.2.3  Cone de Areia 
 

O Cone de Areia, baseado na teoria de capacidades cumulativas desenvolvida por 

Ferdows e De Meyer (1990), é um modelo que confronta a teoria de trade-off dentro das 

Estratégias de Operações, que defende a existência de divergência ou incompatibilidade entre 

critérios como qualidade versus eficiência em custos. Estes modelos ainda preveem que a 

eficiência em custos deve ser obtida previamente a outros critérios. Entretanto, o modelo de 

Cone de Areia, apesar de considerar ainda a eficiência em custo, coloca-a como uma 

consequência de outros critérios, considerados mais importantes para as construções de 

capacidades cumulativas e duradouras. O modelo do Cone de Areia avalia uma sequência de 

critérios, os quais devem ter indicadores claros, que seguem a ordem: qualidade, confiança, 

velocidade e eficiência em custos. Os autores deste modelo pregam que empresas que o seguem, 

conseguem desenvolver capacidades cumulativas, perdurando por mais tempo. O 

desenvolvimento destas capacidades cumulativas poderá ser convertido em “armas” 

competitivas na arena estratégica destas organizações. 

 

 

 

Fonte: Ferdows e De Meyer (1990), adaptado pela autora, 2018. 

No modelo representado na Figura 12, a qualidade vem como o primeiro critério a ser 

perseguido pela empresa, considerado na camada que é o fundamento da pirâmide. A qualidade 

não trata somente de indicadores que são conhecidos como indicadores de qualidade 

Eficiência 
em Custos

Velocidade

Confiança

Qualidade

Figura 12– Cone de Areia 
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propriamente dita, como o índice de conformidade de produto, mas também indicadores de 

processos de produção, logístico e vendas. Quando a qualidade está bem sedimentada, a 

empresa está apta a estabelecer a segunda camada, construindo a confiança, que inclui 

confiança dos processos e do cliente. Estando essa cada também adequadamente construída, a 

empresa pode partir para a velocidade, que pode ser dividida em dois subcritérios: a velocidade 

de lançamento ou desenvolvimento de produtos, também conhecida como a flexibilidade e o 

tempo propriamente dito dos ciclos de desenvolvimento e entrega ao cliente. Por fim, como 

consequência de um processo maduro e de qualidade, a eficiência de custos é adquirida, sendo 

possível também pensar em automações que possam melhorar ainda mais os custos. Porém, 

nunca esquecendo das camadas anteriores. 

2.3  Execução 
 

“Sua meta é ser o melhor no mundo naquilo que você faz, 

não existem alternativas” (CAMPOS, 2004). 

Bossidy e Charan (2002) afirmam que executar não é simplesmente uma tática, mas 

uma disciplina e um sistema. Para que as estratégias de uma organização sejam realizadas e 

seus objetivos estratégicos alcançados, é necessário definir quais seriam as estruturas e 

processos que compõem o sistema de execução de uma organização (WHINTTINGTON; 

JOHNSON; SCHOLES, 2011; BOSSIDY; CHARAN, 2005). O processo de estratégia em ação 

é colocar as estratégias em prática para que se obtenham os resultados. 

2.3.1  Processo de administração estratégica, execução e métricas 
 

Uma boa análise e formação de estratégia competitiva de uma organização deve ser 

seguida de um bom processo de gestão estratégica e execução das estratégias desenhadas, a fim 

de capturar os ganhos estabelecidos em suas metas. De acordo com Whittington, Johnson e 

Scholes (2011), as estratégias não surgem por si só, elas precisam de pessoas que as 

desenvolvam e implementem, nesse sentido, gestão ou administração estratégica inclui a 

compreensão da posição estratégica da organização, a definição das suas escolhas estratégicas 

para o futuro e o gerenciamento da estratégia em ação.  
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Figura 13 – Fundamentos do modelo de gestão estratégica 

 

Fonte: Whittington (2011), adaptado pela autora, 2018. 

A partir deste diagrama da Figura 13, pode-se constatar o seguinte: 

a) posição estratégica: significa identificar o impacto causado pelo ambiente externo, 

pela capacidade estratégica de uma organização (recursos e competências) e pelas 

expectativas e influências dos stakeholders; 

 

b) escolhas estratégicas: envolvem os fundamentos básicos da estratégia futura para a 

unidade de negócios e níveis corporativos, bem como as opções para aperfeiçoamento 

das estratégias em termos de direções e métodos e desenvolvimento; 

 

c) estratégia em ação: significa assegurar que as estratégias escolhidas sejam, de fato, 

colocadas em prática (WHITTINGTON; JOHNSON; SCHOLES; 2011). 

 

Na visão destes autores sobre estratégia em ação, três principais desdobramentos são 

necessários: o tipo de estrutura que a organização melhor se ajusta à estratégia escolhida; os 

processos organizacionais pelos quais serão colocados em práticas as estratégias escolhidas e 

quais as metas e métricas serão aplicadas; o gerenciamento da mudança, que aborda questões 

como liderança, poder e política, táticas de gestão. 

Alguns dos índices referentes à lucratividade, sugeridos por Barney e Hesterly (2011) 

para medir o desempenho de uma organização em relação às suas estratégias, são relatados na 

tabela que segue: 

Posição	
Estratégica

Estratégia	
em	ação

Escolhas	
estratégicas



 41 

Tabela 3 – Indicadores financeiros 
Índice Cálculo Interpretação 

Retorno do ativo total 
(ROA) 

= (Lucro líquido após imposto 
de renda) / (Ativo Total) 

Medida de retorno sobre o investimento 
total da empresa. Quanto maior, melhor 

Retorno sobre 
patrimônio líquido 
(ROE) 

= (Lucro líquido após imposto 
de renda) / (Patrimônio 
líquido) 

Medida de retorno sobre o investimento 
total do acionista. Quanto maior, melhor 

Margem de Lucro 
Bruto (LB) 

= (Receitas – Custo Produtos 
Vendidos) / (Receita) 

Medida de resultado disponível para 
cobrir as despesas operacionais e gerar 
mais lucro. Quanto maior melhor. 

Lucro por Ação (LPA) = LB / (Número de ações 
ordinárias) 

Medida de lucro disponível para 
acionistas ordinários. Quanto maior, 
melhor. 

Fonte: Barney e Hesterly (2011), adaptado pela autora, 2018. 

2.3.2  Método PDCA  
 

PDCA é um acrônimo formado pelas inicias das palavras em inglês plan, do, check and 

act, que significam planejar, executar, checar/controlar e agir. Ele é um método de gestão. A 

palavra método vem da conjunção de duas palavras gregas metá e hodós que, juntas, significam 

“caminho para a meta”. Logo, de acordo com Campos (2004), PDCA é um caminho de gestão 

para o atingimento das metas. 

O método PDCA data do início do século XX, sua primeira versão foi idealizada através 

do Shewart Cycle, em 1939, que definia três passos: especificação, produção e introdução. Em 

1950, este modelo evoluiu para o Deming Cycle, com quatro passos: design, produção, 

introdução ao mercado e teste. Esse ciclo foi convertido no ciclo PDCA (plan, do, check and 

act) no JUSE seminar de 1950. O modelo evoluiu sob a influência japonesa nas décadas 

seguintes, ganhando ferramentas de análises, como o diagrama de Ishikawa – mais conhecido 

como espinha de peixe – que serve para a avaliação de causa e efeito de um problema a ser 

resolvido ou meta a ser atingida, e ferramentas para o detalhamento de plano de ação, como o 

5W1H (MOEN; NORMAN, 2006). 

Foi apresentado nas literaturas sobre estratégias e vantagens competitivas dos capítulos 

anteriores que, durante o processo de formação de estratégias, são estabelecidos objetivos ou 

metas estratégicas, além de indicadores, normalmente financeiros e operacionais, com a 

finalidade de medir a execução e efetividade das estratégias. Por este motivo, o método PDCA 
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está inserido após o estabelecimento das estratégias e operações, servindo como meio pelo qual 

as organizações podem estabelecer o caminho, dentro de suas estruturas, para atingir as suas 

metas estratégicas ou para o desenvolvimento de vantagens competitivas. 

Figura 14 – Método PDCA 

 

Fonte: Campos, 2004. 

O Ciclo da Figura 14 representa o método PDCA. Ele é representado no formato de um 

círculo, porque o método, de fato, é cíclico, reiniciando sempre que necessário para resolver 

uma anomalia ou nova meta estabelecida pela organização. Campos (2004) descreve cada uma 

das fases do ciclo PDCA. 

Sua primeira fase, o plan, é dividida em quatro etapas: a) identificação do problema ou 

meta; b) análise do fenômeno, que consiste no reconhecimento do problema ou desafio; c) 

análise do processo, que consiste nos questionamentos, predições e nas descobertas das relações 

causais – nesta etapa que se enquadra o diagrama de Ishikawa; d) plano de ações, que consiste 

nas contramedidas às causas – uma ferramenta muito usada é o plano de ações 5W1H. 

A segunda fase, o do, consiste na execução conforme determinado no plano de ações 

desenvolvido na primeira fase. 

A terceira fase é o check, que consiste em verificar se as ações foram realizadas e se elas 
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foram efetivas na obtenção dos resultados esperados. Para medi-las, usam-se itens de 

verificação, controles ou indicadores. Caso as ações não tenham sido efetivas, deve-se retornar 

à fase de análise do fenômeno, desenvolver novo plano de ação e execução até que o resultado 

esperado seja atingido. 

Por fim, a quarta e última etapa é o act, que consiste na padronização de processos e 

eliminação dos problemas e na conclusão que, para o PDCA significa revisão das atividades e 

planejamento do trabalho futuro. Ou seja, o PDCA faz parte de um ciclo de melhoria continuo. 

2.4  Market Share e rentabilidade: uma problemática das organizações 
 

“O objetivo central de uma empresa é sua rentabilidade” 

(ANSOFF, 1977). 

Neste subcapítulo serão tratados os conceitos de Market Share, rentabilidade, sua 

relação e os autores que estudaram o tema. Entende-se por Market Share a cota de mercado, 

seja ela em valores ou unidades de produto, dentro de um segmento ou categoria, controlada 

por uma organização em relação aos seus competidores. E, neste estudo, emprega-se o termo 

rentabilidade não no sentido de medidas de lucro bruto ou contribuição marginal, mas como 

conceito de retorno sobre investimento ou capital sugeridas por Ansoff (1977) em seu livro 

Estratégia empresarial, que são as medidas em inglês return on investment (ROI) ou return 

on equity (ROE). 

Estudos sobre a importância da participação de mercado como alavanca para 

rentabilidade, posicionamento e escalabilidade datam da década de 1970. Neste período, esse 

foi um tema de interesse de grandes universidades americanas, como a Harvard Business School 

(HBR), que publicou estudos a fim de identificar o impacto na rentabilidade, gerado pela 

estratégia de market share. Como conclusão do estudo conduzido por Buzzell, Gale e Sultan 

(1975), foi mostrada a correlação positiva entre a participação de mercado e o ROI, assim, 

quanto maior a participação de mercado, maior a probabilidade de se obterem retorno positivo. 

Os autores atribuíram três principais fatores causais a essa correlação entre rentabilidade e 

market share: a) economia de escalada, baseada no argumento de que, se uma empresa tem 

maior participação, consegue viabilizar a escalabilidade de sua produção e consequente 

competitividade em custos; b) poder de mercado, que infere que, quanto maior o Market Share 

e escala, as organizações têm o poder de barganhar mais efetivamente, a fim de aumentar a 
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competitividade em custos; c) qualidade do corpo gerencial, que traz à tona a alegação de que 

gestores competentes e habilidosos têm maior sucesso na obtenção de market share, controle 

de custos, maior produtividade e outros atributos.  

Quanto maior a participação de mercado, maior o volume produzido, menores os custos, 

culminando no ganho de escala e rentabilidade (FOGG, 1974). A participação de mercado pode 

ser capturada por meio de três principais estratégias de market share, a saber, construção, 

manutenção ou redução, e depende do contexto em que a empresa se encontra (como o consumo 

do produto, se frequente ou não), da concentração de mercado (BUZZELL; GALE; SULTAN, 

1975), conforme explicado na Figura 15. 

 

A discussão sobre a relação Market Share e rentabilidade ganhou relevância e espaço 

no cenário acadêmico e corporativo, e os resultados destes estudos foram usados no campo da 

estratégia por Porter durante a década subsequente. Porter (1979) relata que a busca pelo Market 

Share é manifestada pela competitividade de todos os atores dentro da indústria, que essa 

competição é subjacente da economia e as forças competitivas inerentes a esse contexto servem 

para direcionar seus atores neste combate.  

Esses estudos e considerações ainda hoje são aceitos e seguidos por muitas organizações, 

apesar de haver ressalvas quanto à correlação entre rentabilidade e Market Share (JACOBSON, 

1988; JACOBSON; AAKER, 1985; PRESCOTT; KOHLI; VENKATRAMAN, 1986). Apesar 

Estratégia de Construção 

Quando uma organização busca o crescimento de sua 
participação, seja através de novos produtos, novas 
mercados, programas de marketing etc. 

Estratégia de Manutenção 

Quando a organização destina seus esforços para manter 
sua participação de mercado e rentabilidade existentes. 

Estratégia de Redução 

Quando uma organização permite a queda de participação 
de mercados durante um determinado período, a fim de 
garantir a manutenção de retorno e rentabilidade. 

Figura 15– Estratégias de Market Share 

Fonte: Buzzell, Gale e Sultan (1975), adaptado pela autora, 2018. 
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de haver contradições a despeito da correlação entre participação de mercado e lucratividade, 

usaremos como pano de fundo apenas a lente teórica favorável a essa teoria. Para a finalidade 

deste estudo de caso, serão consideradas as premissas defendidas por Fogg e Buzzell de que 

organizações com maior participação de mercado têm propensão a ser mais competitivas e, por 

consequência, a gerar maiores retornos financeiros aos acionistas. 

Uma vez compreendida a importância da participação de mercado para o posicionamento 

competitivo de uma organização, faz-se necessário, por conseguinte, entender e construir quais 

são as estratégias que deverão ser traçadas por uma organização para atingir tais fins. 
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3  METODOLOGIA 
 

“Pesquisa é o processo de fazer alegações e depois 

abandonar algumas delas, substituindo-as por algumas 

alegações mais fortemente garantidas” (CRESWELL, 

2010). 

 

Esta seção tem com objetivo apresentar a metodologia e o processo de pesquisa 

utilizados para o desenvolvimento desta dissertação, que está baseada em um estudo único de 

caso.  

Esta seção está subdividida em a) método de pesquisa; b) estrutura e desenvolvimento 

da pesquisa, onde estão relacionadas as etapas da pesquisa, fundamentação teórica, coleta de 

dados internos e externos, entrevistas e análises dos dados. 

3.1  Método de pesquisa 
 

O método de pesquisa utilizado nesta dissertação é o qualitativo, com abordagem de 

estudo único de caso. Creswell (2010) define que este é um método em que um pesquisador 

visa entender como um indivíduo ou grupo de pesquisa trata um determinado problema. 

Segundo o autor, o investigador sempre faz alegações de conhecimento com base em 

perspectivas construtivas, reivindicatórias e participativas, ou ambas. Nesta dissertação, o 

enfoque será o construtivismo explanatório. O caso será construído e analisado sob a luz de 

teorias existentes e, ao final, será construída uma matriz de análise das decisões aplicadas nesta 

organização. 

O tipo de pesquisa aplicado é o estudo único de caso. Yin (2018) define estudo de caso 

como sendo o método empírico que investiga um fenômeno contemporâneo, que é o próprio 

caso, dentro do contexto real, especialmente quando os limites entre o caso e o contexto não 

podem ser claramente evidenciados. De acordo com Schram (1971 apud YIN, 2018) a principal 

tendência de um estudo de caso é que ele tenta responder quais decisões foram tomadas, por 

que e como foram implementadas. Neste estudo de caso, pretende-se entender e analisar 

exatamente quais decisões foram tomadas pela organização.  
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A técnica de pesquisa utilizada para este estudo de caso será a qualitativa, com enfoque 

construtivo-explanatório, como citado anteriormente. Segundo Creswell (2010), a técnica de 

pesquisa qualitativa é aquela em que o investigador faz alegações com base em perspectivas 

construtivista, reivindicatórias ou ambas. A coleta de dados é aberta, com o objetivo justamente 

de se construir a partir destes dados. Por dados abertos podem ser consideradas entrevistas, 

observações, artigos internos, dentre outros. 

3.2  Estrutura e desenvolvimento da pesquisa 
 

O desenvolvimento desta pesquisa foi realizado conforme as etapas demonstradas na 

Figura 16. 

Figura 16– Fluxograma do desenvolvimento da dissertação 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Estas etapas foram utilizadas para descrever de maneira mais objetiva o aprendizado 

obtido neste estudo de caso. 

Já o desenvolvimento geral desta dissertação seguiu um cronograma mais detalhado e 

intenso, que incluiu a definição do tema de pesquisa e defesa do projeto que foi realizada e 

aprovada em agosto de 2018. O projeto de pesquisa seguiu o cronograma definido na Tabela 4. 

Tabela 4 - Cronograma do projeto 
 Jan 

18 
Fev 
18 

Mar 
18 

Abr 
18 

Mai 
18 

Jun 
18 

Jul 
18 

Ago 
18 

Set 
18 

Out 
18 

Nov 
18 

Dez 
18 

Jan 
19 

Fev 
19 

Mar 
19 

Abr 
19 

Mai 
19 

Projeto de 
Pesquisa 

                 

Defesa Projeto                  

Desenvolvimento 
teórico 

                 

Metodologia                  

Realização	das	
entrevistas

Desenvolvimento	
dos	Capítulos	 do	
Aprendizado

Análise	das	
informações	e	
entrevistas

Revisões
Desenvolvimento	
do	estudo	de	

caso

Mapeamento	da	
literatura

Coleta	de	
Informações	e	

Dados

Conclusões

Banca	Final
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Entrevistas                  

Coleta de Dados 
Internos e 
Externos 

                 

Análise dos dados 
e entrevista 

                 

Desenvolvimento 
do estudo de caso 

                 

Conclusões                  

Redação                  

Revisão                  

Protocolo                  

Banca Final e 
Apresentação 

                 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

As etapas mais críticas do projeto para a autora foram:  

a) desenvolvimento teórico, pois, no decorrer do caminho, foi necessário buscar novas 

teorias que possibilitaram enriquecer a análise do caso, como a do Cone de Areia e a da 

VBR;  

b) realização das entrevistas: chegar no questionário ideal depende de critério da autora, 

e um questionário mal formulado pode não responder adequadamente a pergunta de 

pesquisa nem permitir atingir os resultados esperados. O questionário de pesquisa foi 

revisado algumas vezes até atingir o resultado atual; 

c) análise de dados e conclusões: esses dois tópicos são o coração da pesquisa, por meio 

dos quais se espera obter as respostas das perguntas de pesquisa, portanto, demandam 

critério e muita análise para que se extraiam os dados a partir das entrevistas que são 

abertas. 

3.2.1  Mapeamento da literatura e aplicação ao caso 
 

A definição da literatura foi detalhada no Capítulo 2 desta dissertação. Naquela seção, 

buscou-se o entendimento sobre estratégia, criação de vantagens competitivas e estratégia de 

execução. A aplicação da literatura será relacionada ao estudo de caso, no capítulo 5, de duas 

formas, uma analítica, relacionando os conceitos ao caso, e a segunda, quantitativa, com a 

aplicação e análise de indicadores. 
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Quanto à aplicação analítica, serão desenvolvidas: 

a) cadeia de valor da empresa; 

b) análise VRIO e avaliação das fontes de vantagens competitivas; 

c) análise da estratégia de operações, baseada no conceito Triple-A; 

d) análise do modelo de Cone de Areia; 

e) existência e qualificação de plano de execução. 

Já sob a perspectiva quantitativa, os indicadores escolhidos para a avaliação dos 

resultados são: 

a) crescimento de lucratividade; 

b) crescimento de volume de vendas no mercado brasileiro. 

3.2.2  Realização das entrevistas  
 

O objetivo das entrevistas é avaliar as estratégias utilizadas pelos colaboradores que 

trabalharam neste projeto e testar as hipóteses levantadas no Capítulo 1. 

Os entrevistados internos da organização foram escolhidos de acordo com cargo e 

envolvimento no trabalho realizado dentro da organização. As pessoas hoje envolvidas na 

estrutura matricial diretamente com suínos são 13, sendo Comercial e Mesa de Operações (5 

pessoas), Planejamento (4 pessoas), Distribution Resource Planning (DRP) (4 pessoas). Desse 

modo, a amostragem abaixo representa 46% das pessoas que trabalham matricialmente com 

este negócio, considerado um número representativo para esta análise. Importante ressaltar que 

não envolve estrutura operacional, pois este estudo visa entender as tomadas de decisões 

estratégicas e, por este motivo, foi limitada à estrutura corporativa matricial. O mapa de 

entrevistas segue abaixo: 

Tabela 5– Escolha dos entrevistados 

Entrevistado Cargo 

Entrevistado 01 Coordenador de DRP (Distribution resource 
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planning) e customer service 

Entrevistado 02 Coordenador de planejamento de produção de suínos 

Entrevistado 03 Gerente de planejamento e otimização 

Entrevistado 04 Gerente executivo do negócio de suínos 

Entrevistado 05 Diretor da mesa comercial de in natura 

Entrevistado 06 Diretora de planejamento integrado 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

Todos os entrevistados supracitados foram escolhidos porque participaram ativamente 

do processo de crescimento do negócio de suínos durantes os anos de 2016 a 2018. As funções 

exercidas foram valiosas para a obtenção dos resultados pela empresa, portanto, as 

responsabilidades e o motivo pelo qual cada um foi selecionado estão descritos a seguir: 

a) Coordenador de DRP e customer service: é responsável por todas as programações 

de abastecimento dos centros de distribuições e pelos pedidos de atendimento direto 

dos clientes, bem como pelo o acompanhamento da execução desses. Tal execução, 

contudo, é realizada pelo time de logística da empresa. Este colaborador foi 

escolhido para ser entrevistado, não somente porque teve papel fundamental no 

atendimento dos pedidos dos clientes e na coordenação do atendimento de vendas 

diretas dentro do negócio de suínos realizado pela organização em estudo, mas 

também foi escolhido por ser um dos elos estabelecidos na necessidade de 

alinhamento do Triplo-A; 

b) Coordenador de planejamento de produção de suínos: responsável por programar e 

controlar a produção diária, semanal e mensal conforme as necessidades dos clientes, 

do comercial e da DRP. A escolha desse entrevistado deve-se ao fato de ele ser uma 

pessoa dedicada ao negócio de suínos e ao fato de fazer parte também de um dos 

elos do alinhamento entre as áreas da organização; 

c) Gerente de planejamento e otimização: responsável pela busca do melhor mix de 

produção por fábrica, por definir a melhor malha de atendimento logístico, além de 

ser o responsável por realizar a gestão sobre a programação de produção. Teve papel 

fundamental na adaptação do portfólio e no modelo de distribuição de suínos, sendo 
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um ator importante na busca da adaptabilidade e da disponibilidade previstas nas 

abordagens teóricas de estratégia de operações; 

d) Gerente executivo do negócio de suínos: responsável pela gestão dos resultados 

financeiros e do crescimento de volumes do negócio de suínos. Esta é uma posição 

de alta importância ao estudo. Tem contribuição essencial em todas as esferas das 

abordagens teóricas de estratégia de operações, pois gerencia integralmente esse 

processo. Por este motivo, foi escolhido para ser entrevistado; 

e) Diretor da mesa comercial de in natura: responsável por todas as diretrizes 

comerciais e de preços para o negócio in natura, que inclui aves e suínos. Foi 

selecionado para a entrevista, pois o alinhamento das diretrizes comerciais com as 

operações precisava também ser validado;  

f) Diretora de planejamento integrado: responsável por todas as diretrizes de 

planejamento integrado e pela otimização da empresa, incluindo as do negócio 

suínos. Tem importância similar às da gerência de planejamento e, por este motivo, 

também foi selecionada para ser entrevistada. 

O questionário aplicado foi elaborado com base na pergunta de pesquisa e nas hipóteses 

levantadas no Capítulo 1. Ele visa entender quais foram as mudanças que a empresa promoveu 

neste período e comprovar o seu crescimento.  

Tabela 6 – Formulário de entrevistas 

Número Questão Teoria 

Introdução Dados do entrevistado: data, local, cargo, nome (confidencial), 

tempo de empresa, áreas que atuou, formação. 

* 

Pergunta 01  Descreva brevemente suas atividades entre os anos de 2016, 2017 

e 2018. 

* 

Pergunta 02 Você percebeu um crescimento deste segmento de suínos no 

mercado Brasileiro entre os anos de 2016 e 2018? Se sim, qual 

sua percepção de crescimento? 

Identificar 

Vantagens 

Competitivas 

Pergunta 03 A empresa para a qual você trabalha cresceu neste segmento 

durante o período 2017 e 2018 acima do mercado? Se sim, qual 

percentual de crescimento estimado? 

Identificar 

Vantagens 

Competitivas 

Pergunta 04 Ela atingiu o crescimento almejado em seus objetivos 

estratégicos? 

Identificar 

alinhamento e 

existência de 
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Vantagens 

Competitivas 

Pergunta 05 Caso as questões 3 e 4 tenham respostas afirmativas, quais 

melhorias de processos, produção ou distribuição ocorreram neste 

período? Cite 1 a 3 exemplos do ponto de vista de aumento de 

volume, rentabilidade e serviço ao cliente. 

Identificar utilização 

de conceitos do  
Triple-A, Cone de 

Areia e VBR 

Pergunta 06 A quais fatores você atribui estas melhorias? Cite de 1 a 5 fatores 

que você considera mais importantes, considerando a questão 

anterior como referência. 

Identificar utilização 

de conceitos do  
Triple-A, Cone de 

Areia e VBR 

Pergunta 07 Você percebe alguma melhoria nas operações em relação à 

agilidade de atendimento aos clientes durante os anos analisados?  

Identificar utilização 

de conceitos do  
Triple-A 

Pergunta 08 Você percebe alguma melhoria em relação à qualidade dos 

produtos e operações de suínos (exemplos: a adaptabilidade do 

portfólio, modelo de negócios, qualidade percebida pelos 

clientes)? 

Identificar utilização 

de conceitos do Cone 

de Areia 

Pergunta 09 Você percebe alguma melhoria de alinhamento entre operações e 

comercial durante os anos analisados?  

Identificar utilização 

de conceitos do 

Triple-A 

Pergunta 10 Baseando-se nos recursos internos da empresa (capacidades de 

máquinas e recursos humanos), você acredita que ela criou 

vantagens competitivas em relação à concorrência neste período? 

Tente citar pelo menos 3 casos. 

Identificar 

Vantagens 

Competitivas através 

do VBR 

Pergunta 11 Você acredita que estas vantagens implicaram no crescimento de 

volumes de vendas observado neste período? 

Identificar 

Vantagens 

Competitivas através 

do VBR 

Pergunta 12 Caso tenham sido citadas vantagens, você acredita que elas são 

fáceis de ser imitadas pela concorrência? Por quê? 

Definir se as 

vantagens 

competitivas são 

temporárias ou 

sustentáveis 

Pergunta 13 Você acredita que sua empresa melhorou nos critérios: qualidade, 

confiança, velocidade e eficiência em custos durante o período 

analisado? Se sim, qual percentual? 

Identificar utilização 

de conceitos do Cone 

de Areia 

Pergunta 14 Há algum tema que considere importante que fez parte do 

crescimento obtido e que não foi citado? 

* 
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* Questões de entendimento do caso 
Fonte: elaborado pela autora, 2018. 
 
3.2.3  Pesquisa de dados externos e internos 
 

Na avaliação dos dados externos da organização, foram utilizadas informações de 

entidades do setor, com o objetivo de obter dados de participação de todos os players deste 

segmento, volumes e participação de mercado. As entidades são as seguintes: 

a) ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal); 

b) ABCS (Associação Brasileira dos Criadores de Suínos); 

c) MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária); 

d) ABIA (Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos); 

e) FAO-ONU (Food and Agriculture Organisation). 

Essas informações foram usadas de forma a entender o setor de produção de carne suína 

e a contextualizar melhor o setor no qual esta organização do estudo está inserida. 

Quanto aos dados internos, além das entrevistas, foram coletados algumas informações 

a fim de avaliar o progresso da mesma e de identificar os principais indicadores de evolução 

durante seu crescimento de mercado. Todos os dados foram tratados de maneira a manter a 

confidencialidade da empresa, seja colocando-os em base 100 ou alterando suas nomenclaturas. 

Os indicadores iniciais a serem analisados são: 

a) volume de vendas (unidades totais de vendas por período); 

b) rentabilidade (valor total de lucro bruto por período). 

Pergunta 15 Você conhece o Modelo de Cone de Areia? (Teoria de 

Capacidade Cumulativas desenvolvido por Ferdows e De Meyer). 

Identificar 

conhecimento sobre 

Cone de Areia 

Pergunta 16 Você conhece a teoria de estratégia de operações chamada Triple-

A (agility, adpatability and alignment), desenvolvida por Lee? 

Identificar 

conhecimento sobre 

Triple-A 

Pergunta 17 Você conhece a teoria de visão baseada em recursos (VBR) de 

Barney (1995)? 

Identificar 

conhecimento sobre 

VBR 
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3.2.4  Análise dos dados e entrevistas 
 

Com base nos dados externos, foi realizada uma análise macro do setor de produção de 

carne suína e do seu ambiente competitivo. Esta primeira parte, que está descrita no estudo de 

caso, tem por objetivo entender melhor onde esta organização se encontra e quais as principais 

nuances que afetam competitivamente o setor. Os dados externos têm enfoque em entender as 

produções, consumos, empresas atuantes no setor e o posicionamento da organização de estudo. 

Já a análise dos dados internos da organização de estudo mostrará seu crescimento de 

volume e rentabilidade base 100. Em posse da coleta das entrevistas, foi realizada uma 

tabulação dos dados e feita sua interpretação, visando o construtivismo exploratório com os 

seguintes enfoques: a) análise dos entrevistados e sua relação, sua maturidade, conhecimento e 

atuação nesta organização; b) identificação e entendimento dos fatores e aspectos que levaram 

ao crescimento desta categoria; c) identificação dos setores nos quais se verificaram as 

melhorias dentro da organização de estudo; d) avaliação de eventuais vantagens competitivas 

criadas durante este período. 

Ainda, quanto às entrevistas, algumas destas questões tiveram respostas objetivas como 

sim e não, logo, puderam ser quantificadas. Já questões discursivas foram analisadas e 

consolidadas com as demais. A tabulação e resultado das entrevistas pode ser encontrada no 

APÊNDICE A. 

3.2.5  Estudo de Caso 
 

Este estudo de caso foi realizado em seis etapas lineares, porém interativas, descritas no 

modelo de estudo de casos de Yin (2018), que foi adaptado na Figura 17. 

 Figura 17 – Etapas da pesquisa baseada em estudo de caso 
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Fonte: Yin (2018), adaptado pela autora. 

As etapas apresentadas na Figura 17 são explicadas abaixo sob a perspectiva de Yin 

(2018), e também é relatado sucintamente como cada uma delas foi aplicada pela autora nesta 

dissertação: 

a) planejar: identifica-se uma situação relevante, entende-se o real sentido de um estudo 

de caso e se a pesquisa, de fato, se enquadra em um estudo de caso. Aplicando este 

estudo de caso, foi identificada uma situação real e relevante, o alto crescimento da 

categoria de suínos nesta organização e, a partir dela, testada a aplicação dos modelos 

teóricos de VBR, Cone de Areia e Triple-A; 

b) desenho: define-se o estudo de caso, o tipo de estudo de caso (único ou múltiplo), 

desenvolvem-se as teorias e proposições e é testada a qualidade do estudo de caso. 

Novamente aplicado ao contexto da pesquisa, o desenho escolhido foi um estudo de 

caso único e, em seu desenho, teorias tidas como relevantes para o campo de estratégia 

e operações foram consideradas para suportar esta análise; 

c) preparação: desenvolve-se o protocolo, avaliam-se candidatos a estudo de caso, 

conduz-se um piloto de estudo de caso. Em relação ao estudo de caso atual, esta 

preparação foi realizada por meio da aprovação da banca de qualificação, que atestou a 

relevância e os caminhos que foram perseguidos nesta dissertação; 

d) coleta: coletam-se dados, evidências, entrevistas e devem ser trianguladas as 

evidências, a fim de manter uma cadeia de evidências. A coleta dos dados que 

Planejar Desenhar 

Preparar 

Coletar 

Analisar Dividir 
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suportaram este estudo de caso, foi realizada considerando entrevistas, dados internos e 

externos, já evidenciados neste mesmo capítulo; 

d) análise: analisam-se os dados, padrões, insights e conceitos e, a partir deles, 

desenvolvem-se explanações, interpretações e contra-argumentos ao caso. Neste estudo 

de caso especificamente, a análise foi realizada considerando a tabulação das entrevistas, 

descritas anteriormente; 

e) compartilhamento: definir a audiência e o meio pelo qual será apresentado. O caso 

foi descrito com base nos dados e análises, e o seu compartilhamento foi realizado com 

a organização e com a universidade, por meio da banca de qualificação e banca final. 

 

3.2.6  Capítulos que descrevem o aprendizado 
 

A partir da visão obtida pela entrevista e demais coletas de dados, pode-se iniciar a 

redação do caso propriamente dito, que contempla a construção de uma análise do caso e as 

teorias aplicadas a ele, bem como as conclusões finais.  

Para atender esta finalidade, foi necessário determinar uma estrutura contendo os 

tópicos mais relevantes ao estudo, dividindo-os em dois capítulos. No Capítulo 4, serão 

abordados os seguintes subitens: a) contextualização da indústria de proteína animal; b) análise 

da indústria de suínos; c) análise da organização; d) descrição do caso de estudo; d) aplicação 

da teoria ao caso. Por sua vez, no Capítulo 5, são relatados e analisados os resultados deste 

estudo de caso, bem como o resultado das entrevistas realizadas.  

A Figura 18, representada em forma de um triângulo invertido, demonstra como o 

caminho deste estudo de caso será percorrido, saindo do todo de uma análise do setor até os 

resultados afunilados através do estudo de caso e da teoria aplicada. 
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Figura 18 – Estrutura dos capítulos deste estudo de caso 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

O objetivo proposto por esta metodologia apresentada na Figura 18 é possibilitar ao 

leitor, seja ele do meio acadêmico ou empresarial, um entendimento amplo e lógico do setor, 

partindo de uma análise macrossetorial e finalizando com a microanálise do caso e dos 

aprendizados obtidos a partir dele.  

Contextualização da Indústria de Proteína Animal 
no Mundo

Contextualização da Indústria brasileira  
de Proteína Animal

Análise da Organização

Descrição do Estudo de 
Caso

Análise das 
Entrevistas

Resultados



 58 

4  ESTUDO DE CASO: EMPRESA MULTINACIONAL NO SETOR DE PROTEÍNA 
ANIMAL SUÍNA 

“A suinocultura brasileira há tempos está consolidada 
como uma das atividades econômicas mais importantes 
para o país. Geradora de emprego, renda e divisas é 
determinante para o saldo positivo da balança comercial do 
agronegócio. Cerca de 70 países pelo mundo já conhecem 
o sabor e a qualidade da carne suína brasileira” (ABPA, 
2016). 

 

Esta é a visão da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) apresentada no 

relatório intitulado Mapeamento da suinocultura Brasileira, realizado em parceria com a 

consultoria Markestrat em 2016. A ABPA enfatiza a importância do negócio de suínos para o 

Brasil e para o mundo. Esta afirmação só reforça a relevância deste estudo de caso, neste 

momento, para o meio empresarial e acadêmico brasileira, que ainda são carentes de literaturas 

que tragam uma análise estratégica sobre a indústria de suínos neste país.  

No Capítulo 4, serão apresentados: o contexto mundial da indústria de proteína animal, 

o contexto brasileiro da indústria de proteína animal e de suínos, a análise da organização, a 

descrição do caso em estudo e a análise das entrevistas. 

4.1  Contexto mundial da indústria de proteína animal 
 

Antes de examinar a indústria de suínos, é fundamental ter um entendimento mais amplo 

sobre a produção de proteína animal, uma vez que há concorrências cruzadas entre os diversos 

tipos de proteínas atreladas ao custo produtivo, situação econômica da população e seus 

costumes e religião. As três principais proteínas que fazem parte da cadeia alimentar e da 

nutrição da população mundial atualmente são: suíno, frango e bovino. Por isso, outras 

proteínas menos produzidas como ovino, peixes1 e insetos não serão abordadas. 

Quanto aos custos produtivos, estes são relacionados ao consumo de recursos (terra, 

energia e água) e ao tempo de ciclo produtivo. Segundo dados da FAO-ONU (2016), a produção 

de frango é a que menos utiliza água e terra, a de suínos usa quase duas vezes mais recursos e 

a de bovino chega a usar dozes vezes mais recursos. Esta relação de consumo de recursos torna 

                                                
1 Especificamente, a psicultura tem grande importância para a população asiática, especialmente Japão, porém, 
entende-se que, para este estudo, esta proteína não tem relevância ou cruzamento na tomada de decisão pelo seu 
consumo. Caso haja interesse de mais dados sobre esta proteína, eles podem ser obtidos nas mesmas bases de 
bados da OECD ou USDA. 
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a produção mais onerosa e menos sustentável. O segundo fator relacionado ao custo e tempo de 

reação de abastecimento de proteína do mercado é o tempo do ciclo produtivo. Abaixo é 

possível observar os tempos de criação de cada um dos três principais tipos de proteína, segundo 

dados internos da organização de estudo. Estes são o tempo em que cada um destes animais 

ficam prontos para o abate e industrialização: 

a) aves: 1,5 a 2 meses para frangos de cortes; 

b) suínos: aproximadamente 6 meses; 

c) bovinos: aproximadamente 24 meses. 

Constata-se, portanto, a concentração do consumo nas proteínas de frango e de suínos, 

por terem maior produtividade, menor utilização de água, terra, com menores custos.  

Quanto à situação econômica de cada país, o fator importante desta relação de consumo 

maior para aves e suínos é o gross domestic profit (GDP). Nos países em desenvolvimento, 

apesar do crescimento do seu GPD, ele ainda é pequeno, portanto, haverá consumo maior das 

proteínas mais baratas. Já nos países desenvolvidos, há uma retração no GPD e é possível 

verificar migração, também, para a proteína de aves, saindo da proteína de bovinos. 

Por fim, há o fator de costumes e religião entre Oriente e Ocidente. No Brasil, por 

exemplo a população compra mais frango quando as carnes suínas e bovinas estão mais caras, 

especialmente quando o país passa por algum tipo de crise. Esta mesma relação que ocorre no 

Brasil, entre os consumos das diferentes proteínas, ocorre nos países Ocidentais, nos quais, 

quando há um crescimento no GDP e na situação econômica da população, ela opta por 

proteínas mais caras. Já países com predominância mulçumana, como os do Oriente Médio, 

onde o consumo de carne suína é um pecado mortal, há consumo maior de frango, e a 

concorrência ocorre em relação à carne bovina. Nos países asiáticos, o consumo é marcado 

pelas proteínas de suíno e de aves.  

Os mapas representados nas Figuras 19 e 20 mostram o consumo per capta dos 

principais países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estas informações foram retiradas do 

Atlas Mundial da Carne. As projeções do Atlas mostram consumo de 2010-2012, como 

consumo real e levam em consideração os pontos previamente abordados para as projeções de 

consumo per capta em 2022. 
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Nos países em desenvolvimento ocidentais, percebe-se um crescimento no consumo 

de proteína de frango e redução da proteína mais cara, a bovina. Já no lado asiático, este leve 

crescimento é percebido na proteína suína. 

 
Figura 19– Demanda per capita nos países desenvolvidos 

 
Fonte: Heirich Böll Stiftung, 2014. 

 

Nos países em desenvolvimento, é possível perceber crescimento de consumo em 

todos os destaques dos países emergentes no consumo de aves e carne suína. Enquanto o 

crescimento do consumo de aves é mais acentuado no Brasil, África do Sul e Rússia, a proteína 

de suínos tem destaque de crescimento maior na China e na própria Rússia. 
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Figura 20 – Demanda per capita nos países em desenvolvimento 

 
Fonte: Heirich Böll Stiftung, 2014. 

 

Atualmente, são consumidas no mundo 277 milhões de toneladas de proteínas de 

frango, suíno e bovino por ano, e a previsão é que este consumo cresça 5% até 2022, totalizando 

291 milhões de toneladas consumidas anualmente, considerando os fatores supracitados e 

também a expectativa de crescimento populacional. As proteínas que mais crescem são: frango, 

que representa 5,7% de crescimento no período, e suínos, com 4,5% de crescimento neste 

período, conforme pode ser observado no Gráfico 1 abaixo. 
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Gráfico 1 – Projeção do Consumo mundial de proteínas (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OECD (2017), elaborado pela autora, 2018. 

 

A proteína suína é a mais consumida no mundo atualmente, com 40% de participação, 

seguida do frango, com 38%, e bovino, com apenas 22%. Portanto, a relevância do negócio de 

suínos mundial é muito grande para o fornecimento de proteína para a população. Destaque 

para consumo de suínos está no mercado asiático, impulsionado pelo subsídio do governo 

Chinês.  

O Gráfico 2 demonstra a participação atual do consumo de cada uma das três proteínas 

no mundo. 
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Gráfico 2 – Participação de cada proteína no consumo mundial 

 
Fonte: OECD (2017), elaborado pela autora, 2018. 

 

Os cinco maiores mercados consumidores são: China, União Europeia, Estados 

Unidos, Brasil e Rússia. Estes cinco mercados representam 70% do consumo mundial destas 

três proteínas animais.  

 
Tabela 7 – Maiores mercados consumidores de proteína animal (em milhões de toneladas anualmente) 
Mercados Bovina Suíno Frango Total Geral % 
China  8,07   54,79   19,36   82,21  30% 
União Europeia - 28  7,95   21,08   13,95   42,97  15% 
Estados Unidos  12,04   9,87   18,12   40,02  14% 
Brasil  7,99   3,21   9,58   20,77  7% 
Rússia  2,06   3,81   4,67   10,55  4% 
Demais  22,90   19,28   38,60   80,79  30% 

Fonte: OECD (2017), elaborado pela autora, 2018. 

 

Entretanto, quando se analisa a produção mundial destes cinco maiores mercados, que 

também são os maiores produtores mundiais, pode-se observar um desequilíbrio entre produção 

e consumo. Na Tabela 8, são apresentadas as produções totais de cada um dos cinco principais 

países. Eles representam conjuntamente 75% da produção mundial. Também foi sinalizado na 

tabela, em cor vermelha, os casos onde os países possuem condição deficitária de produção em 

relação ao consumo doméstico e, em verde, quando sua condição é superavitária. 
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Tabela 8 – Maiores mercados consumidores de proteína animal (em milhões de toneladas anualmente) 
Mercados Bovina Suíno Frango Total Geral % 
China  7,30   53,65   19,16   80,11  29% 
União Europeia - 28  8,07   23,56   14,46   46,10  17% 
Estados Unidos  11,45   11,74   21,32   44,51  16% 
Brasil  9,80   3,73   13,99   27,52  10% 
Rússia  1,53   3,31   4,58   9,42  3% 
Demais  24,71   17,56   35,44   77,70  25% 

Fonte: OECD (2017), elaborado pela autora, 2018. 

 

 Observa-se que a China, Rússia e demais países são deficitários nas proteínas de aves 

e suínos. Já Brasil, Estados Unidos e União Europeia são superavitários e grandes exportadores 

mundiais destas proteínas. Um detalhe importante é que a Europa, apesar de ser superavitária, 

é também importadora de proteína de aves, pois seu maior consumo está baseado no peito de 

frango, onde é deficitária e importa de outros países.  

As 10 maiores empresas do mundo representam 25% do faturamento mundial de 

proteína animal, segundo apresentado na Figura 21. Isso representa uma grande parcela da 

produção realizada por pequenos produtores e uma baixa consolidação do setor, o que pode 

significar que o setor possa passar por uma consolidação nos próximos anos, com marcas 

atuando globalmente, e esses grandes conglomerados deverão pressionar os governos para 

maior regulamentação e consequente concentração de mais produção, ao mesmo tempo que se 

diminui a informalidade. Esta constatação sobre uma possível consolidação do setor é também 

obtida em conversas com executivos do setor e da organização de estudo. 
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Figura 21 – Os 10 maiores processadores de proteína animal no mundo 

 
Fonte: Heinrich Böll Stiftung, 2014. 
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Alguns destaques das maiores proteínas mundial: 

a) JBS (Brasil): maior empresa de processamento de comida do mundo, com cerca de 

38.7 bilhões de dólares de faturamento em 2012. Líder em capacidade de abate; 

b) TysonFood (EUA): maior produtor de carne do mundo, estando em segundo lugar no 

que tange a processamento de carne, frango e porco. Faturamento de 33.3 bilhões de 

dólares em 2012; 

c) Vion (Holanda): maior processador de carne da Europa, com faturamento de 13.2 

bilhões de dólares em 2011; 

d) Nippon Meat Packers: grande expoente do setor na Ásia e Austrália, com faturamento 

em 12.8 bilhões de dólares em 2013. 

Outro destaque que pode ser observado neste mapa é que três das dez maiores empresas 

têm nacionalidade brasileira.  

Como conclusão deste subitem, pode-se observar uma importância mundial grande das 

proteínas de suíno, aves e bovino, sobretudo das duas primeiras, que apresentam os maiores 

crescimentos. Também foi relatado que seus crescimentos estão ligados aos seus custos 

produtivos, em termos de utilização de recursos, ao GDP e também a fatores culturais, 

religiosos e crescimento demográfico das regiões. O Brasil, dentro do cenário mundial, é um 

ator importante, pois exporta os três tipos de proteínas e hoje abriga três das das maiores 

empresas processadoras de proteína animal: JBS, BRF e Marfrig. 

 

4.2  Contexto brasileiro da indústria de proteína animal com foco em suínos 
 

O brasileiro consome aproximadamente 77 quilogramas de proteína animal (frango, 

suínos e bovinos) por habitante por ano e é autossuficiente. A proteína mais consumida pelo 

brasileiro é frango, com 40 quilogramas por ano por habitante, seguida de bovino, com 26 

quilogramas por ano por habitante e, por último, suíno, com aproximadamente 12 quilogramas 

por ano por habitante. O Gráfico 3 demonstra a projeção do consumo de cada proteína de 2016 

a 2026, trazendo dados reais em relação aos anos de 2016 e 2017.  
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Gráfico 3– Evolução do consumo per capita anual do Brasil (em quilogramas) 

 
Fonte: OECD (2017), elaborado pela autora, 2018. 

 

Note-se que os consumos de proteína de frango e suínos são praticamente estáveis. Já o 

de suínos apresenta um crescimento de 18% nos dez anos. Dados da ABIPECS (2016) relatam 

que a maior parcela do consumo de carne suína no Brasil é realizada através de produtos 

industrializados, na forma de embutidos, salames, presuntos e apresuntados2. Acredita-se que 

apenas 4 quilogramas dos 12 consumidos é em forma de carne in natura.  

Como citado no subitem anterior, o Brasil é autossuficiente na produção destas proteínas 

e um grande exportador mundial. A produção de proteína animal está inserida dentro do setor 

de agronegócios brasileiro que, em 2016, representou 24% do GDP brasileiro. Quando se 

isolam apenas produção de suínos, bovino e frango, esta participação é de 24% do GDP do 

agronegócio brasileiro ou 6% do GDP brasileiro total,  conforme Gráfico 4. 

                                                
2 A categoria de embutidos é composta por linguiças frescais e calabresas, mortadelas e salsichas. A diferença 
entre presunto e apresuntado é que o primeiro é produzido com cortes de pernil suíno e, o segundo, de paleta suína. 
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Gráfico 4– Participação da produção de proteína animal no PIB do agronegócio 

 

Fonte: IBGE (2016), elaborado pela autora, 2019. 

 

Os três principais produtores de proteína no Brasil são os mesmos vistos no mapa 

mundial.  

Para efeito deste estudo, daremos maior ênfase na suinocultura brasileira, que é o objeto 

de estudo dentro da organização avaliada.  

 

4.2.1  A suinocultura brasileira 
 

A suinocultura brasileira tem importância grande para o Brasil e para os países para os 

quais o Brasil exporta carne suína atualmente. Quanto ao mercado brasileiro, somente a 

suinocultura foi responsável gerar um GPD de 62 bilhões de reais e movimentar em toda a 

cadeia produtiva quase 150 bilhões de reais em 2015, segundo dados da ABCS (2016). Neste 

mesmo ano, o setor empregou 126 mil pessoas diretamente e, estima-se, gerou outros 923 mil 

empregos indiretos neste mesmo ano. Ou seja, impacta na vida e nas atividades de mais de um 

bilhão de pessoas.  

O modelo de criação para abate de suíno pode variar de ciclos completos, em que a 

empresa é detentora do processo fabril desde a matriz de criação de animais até o seu abate, 

modelo mais comum nas grandes corporações, até produções realizadas por fases, que é 

característico das pequenas empresas. A figura abaixo demonstra os diferentes tipos de criação 

para abate. 
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Figura 22 – Modelos de criação de suínos para abate 

 
Fonte: Dados internos da organização, elaborado pela autora, 2019. 

 

Os modelos atuais de criação de suínos para abate no Brasil são essencialmente quatro, 

representado em cada linha da figura acima: 

a) a primeira linha representa o ciclo completo, quando há um controlador para todo o 

processo de criação, desde as matrizes, o nascimento, desmame dos leitões e engorda 

até o momento do abate. Em termos de administração pode ser considerado o modelo 

mais verticalizado da cadeia de produção de suínos; 

b) a segunda linha representa o modelo em que a organização controla o processo a 

partir do leitão desmamado até o abate, denominado aqui neste estudo como 

semiverticalizado. É composto pela UPD (unidade de produtora de desmamado), que é 

onde as matrizes ficam alojadas e os leitões provenientes de sua procriação fica alojado 

até o seu desmame, com aproximadamente 6 kg (seis quilogramas). A partir deste 

momento, ele é transferido para outro criador, com granja chamada de Wean to Finish, 

que será responsável pela criação e engorda do leitão até que o animal esteja pronto para 

abate; 
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c) a terceira representa o modelo desverticalizado, onde cada parte da criação é realizada 

por granjas e criadores distintos, havendo uma maior especialização das granjas para 

cada etapa. Neste modelo, após a UPD, o leitão de 6 kg é transferido para a UPL 

(unidade produtora de leitão), que irá engordar este leitão até atingir 22 kg e transferi-

lo para uma outra unidade de terminação, que será responsável por engordar este leitão 

até se transformar em um animal apto ao abate, com peso que, normalmente, varia de 

100 até 130 kg; 

d) o quarto modelo de criação é também semivertical. Neste caso, UPD e UPL são 

integradas e denominadas apenas de UPL. Neste caso, a primeira granja é responsável 

desde o nascimento do animal até que o leitão tenha 22 kg. Neste momento, este animal 

é transferido para a granja de terminação. 

Independentemente do modelo de criação, no Brasil, as grandes corporações trabalham 

com modelo de integrados. Neste modelo de negócios, o frigorífico possui um contrato de 

remuneração variável com os criadores, arcando com custos de rações, medicamentos e outros 

custos. O integrado é dono das instalações e recebe esta remuneração basicamente pelo serviço 

prestado de criação e engorda. Esta é uma maneira pela qual as grandes corporações conseguem 

garantir seu abastecimento com menor capital empregado, além do controle e rastreabilidade 

sanitária de todos os animais abatidos. 

Já em relação a empresas menores não há um modelo completo de integração, e é 

comum ver compra e venda aberta de suínos. As regiões mais comuns desta prática são Minas 

Gerais e São Paulo, onde também estão presentes as bolsas de commodities mais ativas. 

A criação e abate de suínos está localizada nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do 

Brasil, área destacada no mapa da Figura 23. A maior parte das empresas brasileiras de abates 

de suínos teve suas origens no sul do país, onde foram desenvolvidas uma cultura, know how e 

a maior parte dos plantéis deste setor. Este é um dos principais fatores pelos quais a produção 

está hoje concentrada, com 68% dos abates do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná.  
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Figura 23– Mapa da distribuição do abate de suínos em 2018 

 
Fonte: MAPA (2018), elaborado pela autora, 2019. 
 

Nos últimos cinco anos, a suinocultura brasileira passou de um abate anual de 32 

milhões de cabeças de suínos para 38 milhões. Isto significa um crescimento de 18%  no período 

analisado, de acordo com o Gráfico 5.  
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Gráfico 5– Crescimento da suinocultura brasileira (em milhões de cabeças para abate) 

 
Fonte: MAPA (2018), elaborado pela autora, 2019 
 

Ao avaliar o crescimento por estado, demonstrado na tabela 9, é possível ver 

crescimento acima da média em SC, PR, MT, MS e SP. O crescimento acima da média em MT 

e MS está muito atrelado à proximidade e aos custos dos grãos, que compõem a base alimentar 

da ração suína. Já o crescimento em SP estima-se que esteja mais relacionado à proximidade 

do mercado consumidor. 

 
Tabela 9 – Crescimento do número de cabeças abatidas (em milhões) 

ESTADOS 2.014 2.018 D % 

SC 8,68 10,76 24,0% 
PR 6,52 8,41 29,1% 
RS 7,26 7,34 1,1% 
MG 3,73 4,05 8,6% 
MT 1,74 2,35 35,1% 
SP 1,56 2,00 27,9% 
MS 1,29 1,86 44,0% 
GO 1,56 1,47 -5,4% 
DF 0,18 0,12 -33,0% 
AC 0,00 0,04 0,0% 
BA 0,00 0,01 66,4% 
SE 0,01 0,00 -31,4% 
RR 0,00 0,00 0,0% 

Fonte: MAPA (2018), elaborado pela autora, 2019 
 

Sob a perspectiva da indústria, a tabela abaixo indica também o crescimento do abate 

de suínos neste mesmo período, 2014 a 2018, entre as principais empresas do setor. 
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Tabela 10– Crescimento do número de cabeças abatidas por empresa (em milhões) 

EMPRESAS 2.014 2.018 D % 

BRF 
          
9,12  

            
9,54  4,7% 

JBS 
          
4,43  

            
5,17  16,6% 

AURORA 
          
4,11  

            
5,08  23,5% 

ALIBEM 
          
1,52  

            
1,56  2,9% 

PAMPLONA 
          
1,19  

            
1,27  6,8% 

DEMAIS 
        
12,17  

          
15,80  29,9% 

Fonte: MAPA (2018), elaborado pela autora, 2019. 
 

As empresas Aurora, JBS tiveram destaque em crescimento de cabeças de abates. Outra 

fonte de crescimento veio de pequenas empresas que investiram no setor.  

Com base ainda nessas mesmas estatísticas de abates, o gráfico abaixo mostra a 

participação, no último trimestre de 2018, das organizações em relação ao número de cabeças 

abatidas.  

Gráfico 6– Participação da produção de suínos com foco nas 5 principais empresas do setor 

 
Fonte: MAPA (2018), elaborado pela autora, 2019. 
 

A fim de entender a competitividade do setor, com base nas estatísticas levantadas, foi 

constatado que, no ano de 2018, haviam 68 empresas ativas. Com base nessas empresas e em 

suas produções, foi calculado o IHH (índice Herfindahl–Hirschman), que é usado para medir o 
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nível de concentração e concorrência de um setor. Este indicador pode apresentar e é lido com 

base nos seguintes parâmetros: 

a) HHI < 0,15: significa setor não concentrado e com alta concorrência; 

b) HHI entre 0,15 e 0,25: significa concentração e concorrência moderada; e 

c) HHI > 0,25: significa setor com elevada concentração e baixa concorrência. 

O nível de concentração calculado para 2018 do setor foi de 0,107, o que significa que 

é um setor não consolidado e com alto nível de concorrência. Avaliando este indicador e a 

análise setorial com base nas cinco forças competitivas de Porter, pode-se chegar à conclusão 

apresentada na figura abaixo. 

Figura 24 – Cinco forças competitivas de Porter aplicada ao setor de suinocultura 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Desse modo, observa-se o seguinte: 

a) barreiras de entrada baixa: não há atualmente no Brasil nenhuma restrição para novos 

abatedouros. Basta cumprir as legislações vigentes e realizar o investimento necessário; 

b) poder de barganha dos fornecedores: a principal matéria-prima do suíno são os grãos. 

Atualmente no Brasil, o setor de grãos é bastante concentrado, e os clientes domésticos 
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de grãos sofrem concorrência também em relação ao mercado externo, dado que o Brasil 

é um grande exportador de grãos (SECEX); 

c) poder de barganha dos clientes: é alto, pois ele tem muitas empresas que pode comprar 

a carne, além disso, também há concorrência cruzada com outros tipos de proteínas; 

d) produtos substitutos: conforme avaliado no capítulo anterior, as proteínas de aves, 

suínos e bovinos sofrem concorrência cruzada. Portanto, estes podem ser considerados 

substitutos; 

e) rivalidade entre os competidores é alta, conforme já indicado no índice HHI. 

Como conclusão deste ambiente altamente competitivo, pode-se inferir que, no 

momento em que a organização de estudo resolver aumentar sua participação de mercado 

doméstico, ela teria que enfrentar também a concorrência. 

4.3  Análise da organização 
 

A organização faz parte do grupo que figura entre os dez maiores processadores 

mundiais de proteína animal de aves, suínos e bovinos. Esta organização tem uma longa 

história, ela teve suas origens na década de 1950, no oeste de Santa Catarina, realizando abates 

de aves e suínos. Evoluiu no decorrer das décadas seguintes, crescendo em número de unidades, 

processamento de carnes, número de funcionários e abrangência nacional e mundial.  

Em 2014, ela foi adquirida pelo grupo empresarial atual, tornando-se parte de um dos 

maiores conglomerados de processamento de proteína animal do mundo. Junto a essa aquisição, 

essa organização recebeu investimentos para ampliação de produção, novas incorporações de 

empresas menores e promoção de marca. Estas ações possibilitaram que ela se tornasse também 

umas das maiores empresas processadoras de proteína animal do Brasil e uma das três marcas 

mais reconhecidas do setor. 

Atualmente, em 2019, essa organização conta com 46 unidades fabris, 12 centros de 

distribuição, presença em quase todos os estados brasileiros, emprega diretamente mais de 60 

mil colaboradores e processa aproximadamente 200 mil toneladas de proteína animal in natura. 

A Figura 25 demonstra os locais onde esta organização está presente atualmente.  
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Figura 25– Mapa de localização fabril 

 
Fonte: Dados internos da empresa, 2019. 
 

A fim de preservar a confidencialidade da empresa, não serão revelados nomes e a sua 

posição exata no mapa. Apresentar-se-ão relatividades de dados para compor a análise do 

estudo de caso.  

 

4.4  Descrição do caso de estudo 
 

No final do ano de 2016, a organização em estudo fez uma avaliação especificamente 

sobre a sua atuação no mercado brasileiro. Detectou-se, na época, que as duas maiores 

categorias em dezembro de 2016 eram de aves e industrializados, com 53% e 45% dos volumes, 

respectivamente. Essas duas categorias estavam ascendentes no mercado doméstico e 

mantiveram-se dominantes até o ano atual, 2019.  Obviamente, esta predominância de 

categorias também estava relacionada ao fato de o consumo per capita brasileiro ser também 

mais concentrado nestas categorias, que era superior ao de suínos. O gráfico abaixo representa 

esta participação. Note-se que as vendas de suínos representavam apenas 2% das vendas totais 

da organização. 
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Gráfico 7– Participação das categorias de produtos na organização em 2016 

 
Fonte: Dados da organização, elaborado pela autora, 2018. 

 

Entretanto, a organização observava que seu portfólio do mix de suínos não crescia a 

contento, nem seu mix era o mais rentável do mercado. No início de 2017, a organização 

vislumbrou que estava deixando de capturar um grande valor de mercado e resultados na 

categoria de suínos no mercado brasileiro, pois constatava que o consumo médio per capita 

vinha crescendo e que seus concorrentes se posicionavam no mercado enquanto permanecia 

estagnada. Foi então que decidiu reestruturar a gestão desta categoria a fim de obter maior foco 

de gestão e aumentar sua participação e rentabilidade.  

A primeira decisão da organização foi a criação de uma gestão de negócios totalmente 

dedicada ao negócio de suínos, pois, anteriormente, esta categoria era gerenciada junto às 

demais e, como tinha a menor participação no portfólio, acreditava-se que não lhe eram 

dispendidos os esforços e atenção necessários. A partir desta gestão, seria elaborado um plano 

de negócios, definidas as estratégias e seriam também tomadas diversas decisões sobre 

posicionamento, mix de produtos, canais de vendas, distribuição e qualidade, a fim de gerar o 

crescimento almejado pela organização. 

4.4.1  Cadeia de valor e estrutura 
 

A partir desta gerência executiva, a cadeia de valor de suínos passou também a ter uma 

estrutura de marketing, pesquisa e desenvolvimento, operações fabris dedicadas e, em algumas 
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localidades, ainda passou a ter equipe dedicada de vendas. As estruturas corporativas de 

Recursos Humanos (RH) e de Tecnologia de informações (TI) que prestam serviço a toda a 

organização mantiveram-se de forma compartilhada entre os negócios. Este formato de 

operações pode ser visto na figura que segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Dentro da estrutura corporativa, a gerência executiva de negócios ficou ligada ao diretor 

executivo comercial dos negócios in natura, que, além da venda de suínos, também dirigia a 

estrutura comercial de aves. A Figura 27 demonstra o organograma que foi formado no início 

do ano de 2017 e que direcionou todo o processo de mudança da organização. 

Figura 27– Novo organograma da diretoria executiva comercial de in natura 

 
Fonte: Dados da organização, adaptado pela autora, 2018. 

 

A gerência executiva do negócio de suínos foi criada para atingir o objetivo de duplicar 

o volume mensal de vendas com rentabilidade, através da ampliação da base de clientes, 
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adequação do portfólio, qualificação do mix de produtos e adequação dos processos internos 

operacionais, que contemplava desde a produção até a logística de entrega aos clientes. 

4.4.2  Estratégia de operações 
 

No início de 2017, quando a nova gerência executiva do negócio de suínos foi nomeada, 

iniciou-se junto à diretoria executiva de in natura a formulação dos objetivos estratégicos, que 

focavam, basicamente, na duplicação do volume de suínos no mercado brasileiro e de sua 

rentabilidade. Acreditava-se que eles seriam desenvolvidos através da qualificação do mix ou 

portfólio de vendas, da redução de custos e da ampliação da base de clientes, o que a empresa 

denominava ampliação da base de positivação.  

Com os objetivos estratégicos já estabelecidos, a gerência deu início à formulação de 

um plano para a estratégia de operações. Após a realização de algumas análises de mercado e 

visitas aos clientes para entendimento da situação atual, foram detectados pontos de melhorias 

que foram convertidos em um plano de adequação da estratégia de operações do negócio de 

suínos na organização. Esse plano de operações foi segmentado em: a) portfólio de maior 

rentabilidade; b) planejamento e produção; c) qualidade dos produtos e serviços e d) logística. 

4.4.2.1  Portfólio de maior rentabilidade 
 

Ao avaliar a base de vendas de suínos em 2016, foi possível notar que ela apresentava 

um portfólio bastante básico e focado no corte carré. Este é o tipo de corte mais comercializado 

no Brasil, porém, com um dos menores valores internos. A partir desta informação, foram 

visitados clientes e realizadas conversas entre o gestor de suínos, os clientes e time comercial. 

De forma geral, constatou-se que, junto ao carré, poderiam ser trabalhados outros tipos de cortes 

com maior valor agregado para a organização. Neste sentido, foram executadas adequação de 

portfólio para maior comercialização de outros cortes, como barriga, bisteca, costelas, pernil, 

picanha, copa e paleta e, até mesmo, o leitão, todos os itens relacionados em verde na Tabela 

11.  

Tabela 11– Evolução do portfólio por tipo de corte (% sobre o volume total comercializado) 
TIPO DE CORTE 2016 2017 2018 
BARRIGA 0,72% 0,80% 2,19% 
BISTECAS 11,39% 13,55% 11,63% 
CARRÉ 53,30% 43,59% 43,23% 
COPA LOMBO 1,95% 1,72% 4,28% 
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COSTELAS 18,21% 22,14% 17,94% 
FILÉ 4,14% 3,88% 4,07% 
LOMBO 6,31% 5,42% 3,15% 
PALETA 0,00% 0,00% 0,79% 
PERNIL 3,44% 7,59% 11,63% 
PICANHA 0,53% 1,30% 1,02% 
LEITÕES 0,00% 0,03% 0,08% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da organização, elaborado pela autora, 2019. 

 

Para a adequação do portfólio, foram realizados investimentos em adequações de 

embalagens, padrão de produtos, novos equipamentos e treinamento das equipes de produção. 

Cada tipo de corte teve um tipo de ação distinta, mas necessária para que a estratégia de 

crescimento com rentabilização fosse atingida. Esta ação de mix trouxe para a organização 

aproximadamente 4% a mais de preços e 30% a mais de rentabilidade. 

Além do mix de cortes de suínos, foi percebida uma oportunidade para atendimentos 

dos açougues de redes supermercadistas. Os mercados em várias regiões do Brasil abastecem 

seus açougues com carcaças internas resfriadas de suínos, que têm validade de cinco dias. Estas 

carcaças são muito baratas, porém, necessitam mão de obra excessiva nos açougues, além de 

que o supermercadista precisaria vender 100% da carcaça, ou seja, todos os tipos de cortes. Ou 

ainda com cortes de fornecedores locais menores, porém com menor qualidade. 

A organização de estudo já trabalhava com suínos resfriados a vácuo junto a algumas 

redes nacionais de supermercados nas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, que já não 

manuseavam mais carcaças suínas. Este produto apresenta 20 dias de validade, pois já sai 

desossado do ambiente do abatedouro e embalado adequadamente a vácuo e com controle de 

temperatura. Foi desta análise que surgiu a oportunidade de fazer parcerias com outros 

supermercadistas para este mesmo produto. Os suínos resfriados a vácuo poderiam levar 

produto de melhor qualidade, com qualidade controlada, o que retiraria dos supermercadista a 

necessidade de mão de obra excessiva em seus açougues, além de reduzir seus desperdícios 

com o processo de desossa interno. Para a organização de estudo, este produto acarretaria cerca 

de 25% a mais de preço e 15% a mais de margem. Portanto, esta adequação de portfólio 

proporcionaria o casamento perfeito para a organização e supermercadistas, através da criação 

de uma relação ganha-ganha.  

Para execução deste projeto, houve forte investimento em equipamentos a vácuo, em 

temperatura e adequação de mão de obra na linha de produção. Também houve a necessidade 
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de desenvolver um planejamento adequado, com acompanhamento de cada pedido, e logística 

com frota dedicada e monitorada, garantindo a qualidade dos produtos e a entrega com o 

máximo de validade disponível para o supermercadista. Com este plano, as vendas de suínos 

resfriados a vácuo cresceram exponencialmente, atingindo 197% de crescimento em dois anos. 

Os volumes de crescimento em toneladas são demonstrados no Gráfico 08. Este dado foi 

transformado em base 100, sendo que o volume de toneladas vendido em 2016, foi 

transformado em 100 e aplicado crescimento relativo aos anos subsequentes. 

Gráfico 8 – Crescimento do volume de resfriados (toneladas por ano) 

 
Fonte: Dados da organização, elaborado pela autora, 2019. 

 

Este mesmo movimento foi aplicado a açougues em relação à bisteca suína. Alguns 

supermercadistas tinham funcionários dedicados a cortar carré, a fim de que se tornasse um dos 

cortes mais comprados pelos brasileiros, a bisteca suína. Este trabalho exigia que os 

supermercadistas tivessem, além de pessoas, serras, que necessitavam de manutenção e eram 

operadas manualmente por açougueiros. O supermercadista também tinha desperdícios de 

cortes com esta operação, custos fixos de funcionários e também riscos aos operadores destas 

serras, uma vez que o equipamento era manual. A organização de estudo investiu em 

equipamentos de alta produtividade e precisão para a produção automática de bistecas. A 

bisteca agrega valor de cerca de 15% a mais que o carré, que é seu corte bruto. O Gráfico 09 

apresenta o crescimento de volume anual. Durante o período analisado, houve crescimento de 

63% de bistecas. Este dado também foi transformado em base 100, sendo que o volume de 

toneladas vendido em 2016, foi transformado em 100 e aplicado crescimento relativo aos anos 

subsequentes. 

 

10
0

15
8

29
7

2016 2017 2018

VOLUME	(TON	- BASE	100)



 82 

Gráfico 9– Crescimento do volume de bistecas (toneladas por ano) 

 
Fonte: Dados da organização, elaborado pela autora, 2019. 

 

Por fim, a empresa, através de seu departamento de marketing, investiu fortemente em 

inovações com embalagens de produtos porcionados, temperados e assa fácil – produtos que 

visam trazer facilidade ainda maior para o cliente final. Entretanto, esses produtos ainda não 

refletem grandes crescimentos de volumes ou rentabilidade e, por este motivo, não são relatados 

aqui. 

Concluindo o plano de portfólio, a organização investiu em mix de cortes com maior 

valor agregado e na busca de soluções integradas para a organização e supermercadistas, 

trazendo uma relação ganha-ganha. Acredita-se que esta estratégia de portfólio foi uma das 

vantagens competitivas criadas pela organização que permitiram com que ela pudesse crescer 

em volume com rentabilidade.  

4.4.2.2  Planejamento e Produção 
 

Outra estratégia relatada foi o maior foco em planejamento de demandas. Relatos da 

equipe de planejamento dizem que, anteriormente, as demandas de suínos eram pouco 

consistentes e não desafiavam lacunas de mercado. A nova gestão investiu muito tempo 

realizando mensalmente as reuniões de demandas e adequando seus planos de vendas aos 

objetivos estratégicos. Este alinhamento inicial era necessário para que todas as áreas 

trabalhassem com os mesmos objetivos e expectativas. 

No planejamento de produção, foi criada a grade de pedidos, com acompanhamento 

diário junto às unidades. Por meio das grades de pedidos e cronogramas, o planejamento 
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alinhava todos os compromissos que a organização havia feito com os clientes com as áreas 

fabril, DRP, customer service e logística. 

Nas áreas fabris, foram realizados investimentos em equipamentos, em linhas de 

produção e no treinamento das pessoas. Os objetivos estratégicos foram alinhados, e o processo 

de produção passou de planos de produção de estoque para o atendimento do pedido do cliente. 

Os clientes que eram cadastrados pela área comercial tinham alocação por unidade fabril, e era 

um compromisso da área industrial não perder este cliente e a receita que trazia para aquela 

unidade fabril. Este movimento, segundo relato do coordenador de DRP, trouxe uma 

competitividade positiva entre as oito unidades fabris de suínos do grupo. 

Portanto, esta parte do plano firmou compromissos e alinhamentos entre todas as áreas, 

o que permitiu o crescimento da confiança dos clientes, relatada pelas pessoas entrevistadas 

conforme o APÊNDICE A.  Esta confiança dos clientes gerou outra vantagem competitiva para 

a organização, pois ela abriu portas para recompra e para um trabalho de crescimento de 

volumes com rentabilidade. 

4.4.2.3  Qualidade dos produtos e serviços 
 

Ainda no início de 2017, nas visitas aos clientes, percebeu-se um número de 

reclamações muito grande em relação ao padrão de produto. Os clientes diziam que o carré, 

bisteca e pernil da organização apresentavam camada de gordura muito grande e havia outros 

problemas de padrão de embalagens e etiquetas inadequadas também. Outra reclamação era da 

manutenção de temperatura dos produtos, especialmente os resfriados. E a terceira grande 

reclamação era sobre as entregas de pedidos de suínos. A qualidade dos produtos e do serviço 

da organização estava arranhada com os clientes e isso precisava ser consertado.  

A primeira ação foi adequar a qualidade dos produtos, revisando as especificações de 

produtos conforme as necessidades do mercado, o que foi realizado pelo P&D (produto e 

desenvolvimento) e pelo marketing. Uma vez com os padrões estabelecidos, as equipes foram 

treinadas e o time de qualidade reforçou seus controles nas unidades fabris, travando a saída de 

produtos fora do padrão. Nas unidades onde os processos ou capacidades não estavam de 

acordo, foram realizados investimentos. A manutenção de frio foi um deles.  

A segunda grande ação foi corrigir o processo de planejamento, produção e logística. 

Antes havia apenas o plano de produção e, no novo processo, os pedidos passaram a ser 
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rigorosamente monitorados. Em 2018, os índices de OTIF (on time in full) de produtos 

resfriados estavam em 99%. 

A qualidade foi uma estratégia de operações adotada para que a empresa pudesse voltar 

a ser reconhecida e recuperasse a confiança dos clientes.  

4.4.2.4  Logística 
 

Dado que uma das principais reclamações dos clientes era a falta da pontualidade e 

qualidade do serviço de entregas, foram desenhadas e implantadas três grandes alterações.  

A primeira foi a contratação de frota dedicada aos carregamentos e entregas de produtos 

resfriados. Com isso, os transportadores eram contratados também pela qualidade de seus 

veículos e pontualidade de suas entregas. Com a dedicação, até os motoristas, mesmo sendo 

terceiros, já conheciam o cliente e sabiam como trabalhar para melhor atendê-los em relação às 

suas janelas de entregas.  

A segunda ação, que foi um diferencial no mercado, foi a montagem de uma equipe de 

monitoramento, o que permitia, em tempo real, acompanhar o status e localização de pedidos. 

Esse monitoramento permitia que a organização tomasse providências mais rápidas em casos 

de quebra de veículos ou outros tipos de problemas, garantindo a entrega aos clientes.  

A equipe de monitoramento foi uma estratégia de operações que acabou se 

transformando em um diferencial competitivo da organização, citado também pelos 

entrevistados. 

A terceira e última grande ação foi o fortalecimento da venda direta. Na organização de 

estudos, há dois tipos de vendas: as vendas diretas (VD), nas quais os embarques são realizados 

diretamente nas unidades, e as vendas campo (VC), que são aquelas realizadas através dos 

centros de distribuições (CDs) ou armazéns. A VD proporciona à empresa uma economia de 

aproximadamente R$ 0,50 (cinquenta centavos) por quilograma, conforme dados internos da 

organização, e reduz o tempo de entrega em aproximadamente sete dias. Portanto, com esta 

ação, a empresa consegue ser mais competitiva em custos e em tempo de ciclo, reduzindo 

também os tempos de entregas aos clientes. Para que essa ação fosse possível, no processo de 

gestão comercial, foi aplicada a antecipação de pedidos, para que as unidades fabris soubessem 

seus pedidos antes mesmo de realizar suas produções. Foram adequados os tamanhos dos lotes 

de vendas, para que formassem carretas ou trucks. Por fim, a propósito da logística nas fábricas, 
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foram adaptadas as capacidades internas de armazenagem, a fim de segurar os produtos em 

fábrica até a formação de carga, e ajustada a contratação de frota para esta ampliação de pedidos 

de venda na modalidade VD. A evolução deste desempenho pode ser observada no Gráfico 10.  

Gráfico 10– Evolução da VD e VC para o negócio de suínos 

 
Fonte: Dados da organização, elaborado pela autora, 2019. 

 

As vendas diretas saíram de 20%, em janeiro de 2017, para 45%, no início de 2019. Se 

aplicássemos este percentual aos volumes, o crescimento de volume em VC foi de 

aproximadamente 6,4 vezes. Estes valores têm representatividade muito importante em custos 

variáveis para a operação.  

4.4.3  Resultados obtidos em 2017 e 2018 
 

Este é um caso considerado de sucesso dentro da organização, pois, além de elevar 

volume acima da média de mercado, capturando fatia de marcado da concorrência, a 

organização em estudo conseguiu ampliar sua margem de rentabilidade.  

Nos demonstrativos de resultados dos exercícios (DRE), apresentados na Tabela 12, são 

demonstrados os resultados de volumes e financeiros obtidos pela organização. Este DRE foi 

levado a base 100, como forma de proteger a confidencialidade dos dados organizacionais. 

Entretanto, as proporções foram mantidas intactas.  
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Tabela 12– Demonstrativos de resultados 2016 – 2018 
 

 
Fonte: Dados da organização, adaptado pela autora, 2019. 

 

Em termos de volumes, a organização cresceu 167% em dois anos, já seu faturamento 

cresceu praticamente a metade, 82%. Entretanto, isso não significa redução de margens e 

rentabilidade, pois os custos também sofreram variações, influenciado pelo mix de cortes e pela 

melhoria de processos. A respeito dos custos variáveis, que compõem a parcela mais 

representativa dos custos da organização, eles representavam 73% do faturamento em 2016, 

relação que caiu para 63% em 2017 e para 67% em 2018, ou seja, em ambos os anos, seguiu 

com redução em relação ao baseline. Os custos fixos, por sua vez, mantiveram sua proporção 

constante entre 2016 e 2017, porém, aumentaram 4 pontos percentuais em 2018. A análise sobre 

a variação do custo fixo não foi alvo desta pesquisa, mas poderia ser aprofundado em estudos 

futuros.  

Por fim, o lucro bruto absoluto aumentou 2,7 vezes em 2017 e, em 2018, se manteve 2 

vezes maior que em 2016. Em termos de margem percentual, 2017 apresentou rentabilidade 

DRE 2016 2017 2018 

VOLUME DE VENDAS (TONS) 
                  
100  

                  
128  

                  
267  

 FATURAMENTO BRUTO 
                  
100  

                  
133  

                  
182  

 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
                     
97  

                  
120  

                  
168  

      (-) GVV 
-                      
4  

-                      
5  

-                      
9  

              % GVV / FAT -4% -4% -5% 

 FATURAMENTO LÍQUIDO 
                     
88  

                  
115  

                  
159  

      (-) Custo Variável  
-                   
73  

-                   
85  

-                 
121  

              % CV / FAT -73% -64% -67% 

 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
                     
15  

                     
30  

                     
38  

              MARGEM CONTRIB. (% s/ FAT) 15% 22% 21% 

      (-) Custo Fixo (com depreciação) 
-                   
10  

-                   
14  

-                   
25  

              % CF / FAT -10% -10% -14% 

 CPV 
-                   
82  

-                   
99  

-                 
147  

              % CPV / FAT -82% -74% -81% 

 LUCRO BRUTO 
                       
6  

                     
16  

                     
12  

          MARGEM BRUTA (% / FAT) 5,7% 12,0% 6,7% 
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110% superior a 2016, e 2018, 17% superior a 2016, na média, 2017 e 2018 juntos apresentaram 

margem 63% superior a 2016. 

A partir destes dados, pode-se constatar que os resultados obtidos foram bastante 

relevantes para a organização. Entretanto, para saber se a empresa se tornou uma organização 

que conseguiu adequar suas estratégias de operações e construir vantagens competitivas, é 

necessário comparar este crescimento de volumes em relação ao setor, e validar se este 

crescimento foi realizado mantendo ou incrementando rentabilidade. Na Tabela 13, foi 

construída a análise comparativa do crescimento do consumo de suínos total no Brasil neste 

mesmo período, comparando-se com os valores obtidos pela organização.  

Tabela 13– Análise de competitividade da organização 

Crescimento 2016 2017 2018 
Consumo per capta (ABPA 2018) 14,4 14,7 14,7 

Habiltantes (em milhões - IBGE) 
          
205,2  

          
206,3  

          
208,9  

Consumo Total (*1000 tons) 
       
2.954,3  

       
3.032,7  

       
3.070,7  

Crescimento 16 vs 18 4% 
    

Crescimento da organização 2016 - 2018 
Volume Anual 16 vs 18 167% 
Rentabilidade 16 vs 18 17,3% 
Rentabilidade 16 vs Média 17 e 18 63,4% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Nesta tabela foram considerados o crescimento de consumo per capta anual de proteína 

suína, com dados do ABPA (2018)3 e multiplicado pelo número de habitantes do ano referente 

aos dados estatísticos. Desta maneira foi possível obter o volume total de consumo de suínos 

no Brasil. Esta metodologia foi usada pois no Brasil, há estatísticas apenas volume total abatido 

de suínos in natura ou exportados, não havendo distinção entre o volume que é direcionado para 

a indústria de processamento e o que vai diretamente para consumo dos brasileiros. Como este 

estudo visa analisar exclusivamente o volume de suínos in natura para consumo, a autora 

entende que este seria o número que tem a maior aproximação com o objetivo.  

Nesta análise pode-se constatar um crescimento do volume consumido no período de 

4%, vis à vis crescimento de 167% do volume da empresa no mesmo período. Ainda é possível 

                                                
3 O consumo per capta de 2016 e 2017 são dados reais apurados pela ABPA e, para 2018, como ainda não há 
apuração dos dados, foi considerado o mesmo consumo de 2017, aplicando-se apenas o impacto do crescimento 
populacional para este ano específico.  
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notar que a organização cresceu em média sua margem percentual de resultado, nos anos de 

2017 e 2018 contra 2016, 63,4%. Logo, a organização deste estudo cresceu sua participação de 

volume no mercado de suínos brasileiro, crescendo também sua rentabilidade.  

4.4.4  Análise das vantagens competitivas 
 

Segundo o modelo de análise de vantagem competitiva de Brito e Brito (2012), para que 

uma vantagem competitiva se constate em uma organização, essa necessitaria ter elevado sua 

participação acima da média geral do setor e ter mantido ou incrementado sua rentabilidade. 

Portanto, usando os dados previamente apresentados na Tabela 13 e o conceito de Brito e Brito 

(2012), sugere-se que a organização em estudo estaria em posição de vantagem competitiva 

quando analisado o período de 2016 a 2018. Este posicionamento é sugestivo, pois há a ressalva 

de que o período analisado seja curto (apenas três anos), havendo necessidade de ampliação do 

estudo para os próximos anos para se constatar o posicionamento efetivo. Na Figura 28, é 

remontada a matriz de desempenho combinado de crescimento e lucratividade, e, no quadrando 

09 de vantagem competitiva, está plotado um ponto preto, que seria uma estimativa de onde a 

organização em estudo estaria enquadrada. 

 

Figura 28– Matriz de desempenho combinado aplicada a organização de estudo 

 

Fonte: Brito & Brito (2012), adaptada pela autora, 2019 

Sabendo que esta organização está enquadrada com vantagem competitiva no setor que 

atua, para este estudo, é essencial reconhecer quais foram as vantagens construídas que a 

levaram a este resultado e se essas são perenes ou se são temporárias. Para esta análise, foi 

Organização em 
estudo 
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aplicado o modelo VRIO, combinado com as vantagens competitivas relatadas durante as 

entrevistas e a análise de dados na organização. Esta análise é representada na Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Matriz VRIO da organização 
Item	 Valioso?	 Raro?	 Custoso	de	Imitar?	 Explorado	 pela	

Organização?	
Implicações	
competitivas	

1. Capacidade	 de	 Suínos	
Resfriados	a	vácuo	

Sim Não Não Sim Paridade 
Competitiva 

2. Capacidade	de	fatiamento	
de	bistecas	

Sim Não Não Sim Paridade 
Competitiva 

3. Monitoramento	e	garantia	
das	 cargas	 pela	 logística	
dedicada	

Sim Sim Não Sim Vantagem 
Competitiva 
temporária 

4. Time	 capacitado	 e	 com	
conhecimento	 do	 negócio	
de	suíno	

Sim Sim Sim Sim Vantagem 
Competitiva 
Sustentável 

5. Confiança	 dos	 clientes	 na	
equipe	 e	 nas	 entregas	 de	
suínos	

Sim Sim Sim Sim Vantagem 
Competitiva 
sustentável 

6. Alinhamento	 das	 áreas	
operacionais	 (vendas,	
planejamento,	 Customer	
Service,	 DRP,	 produção	 e	
logística)	

Sim Sim Sim Quase sempre Vantagem 
Competitiva 
sustentável 

7. Venda	 diretas	 com	
redução	de	lead	time	

Sim Não  Não Sim Paridade 
Competitiva 

Fonte: Barney e Hesterly (2011), adaptado pela autora, 2018. 

Cada uma dessas vantagens foi avaliada de acordo com os relatos dos funcionários e 

pesquisas, por isso, é importante entender com maior profundidade cada uma delas:  

a) capacidade de suínos resfriados a vácuo: a organização em estudo investiu nestas 

capacidades para essa linha de produtos, pois esta proporcionou uma solução ao cliente 

concomitantemente com o crescimento de volume da empresa com rentabilidade. 

Entretanto, copiar uma linha de produtos como esta ou comprar capacidade não é 

complexo e pode ser imitado facilmente pela concorrência, por isso, é classificado como 

paridade competitiva. Uma das vantagens da organização foi ter percebido esta lacuna 

de atendimento ao mercado primeiro, o que lhe conferiu a vantagem de um first mover; 

b) capacidade de fatiamento de bisteca: da mesma maneira que o item anterior, a 

organização viu uma oportunidade de levar uma solução aos açougues de 

supermercadistas, ao mesmo tempo em que incrementaria seus volumes e resultados. 



 90 

Diante disso, investiu em capacidade fabril para ocupar uma lacuna de mercado antes 

da concorrência. Essa linha também não é complexa, e qualquer concorrente pode imitá-

la com investimentos fabris, caracterizando mais uma paridade competitiva. Neste caso, 

a organização em estudo soube novamente aproveitar o espaço do mercado por ter 

chegado antes da concorrência; 

c) monitoramento e garantia das cargas pela logística dedicada: no setor de suínos, esta 

estrutura de monitoramento é bastante rara, pois é custosa, depende de sistema, 

processos e de um time dedicado. Uma ação simples e que gera resultados e confiança 

pelo cliente. Entretanto, acredita-se não ser complexo de montar, pois é um processo 

simples e não exige conhecimentos específicos das pessoas que monitoram as cargas 

para garantir sua chegada. Portanto, entende-se que é uma vantagem da organização 

temporária, pois outros competidores podem copiar o modelo; 

d) time capacitado e com conhecimento do negócio de suínos: esta é considerada uma 

vantagem competitiva sustentável. A equipe de suínos detém um conhecimento muito 

qualificado, que vai desde os detalhes dos clientes aos detalhes do mix e de como 

rentabilizá-lo. Ter também um líder do negócio com o perfil correto, como é o caso do 

gerente executivo de suínos, também é um diferencial. Portanto, o time e seu 

conhecimento é valioso, muito raro de ser detectado e muito complexo de outra 

organização imitá-lo. Consequentemente, esta é a primeira vantagem classificada como 

sustentável para este estudo de caso; 

e) confiança dos clientes: esta é uma vantagem muito difícil de ser conquistada. A 

organização em estudo a conquistou, mostrando ao cliente sua capacidade e disposição 

de investir, colocando em suas operações o melhor time e desenvolvendo um 

relacionamento mútuo de parceria, quando, por exemplo, apresenta soluções e garante 

suas entregas. Portanto, também considerada nesta análise como vantagem competitiva 

sustentável; 

f) alinhamento das áreas operacionais: independentemente do setor, o alinhamento de 

operações é sempre almejado pelas organizações. Contudo, isso não é simples de ser 

obtido, pois depende de estrutura, processos e das pessoas inseridas na organização. Na 

organização estudada, este alinhamento foi construído como parte de um projeto maior 

de crescimento de suínos e para construir também a confiança e parceria com os clientes. 
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Logo, esta também é considerada uma vantagem competitiva difícil de ser implantada e 

imitada, e é considerada sustentável;  

g) vendas diretas com redução de lead time: a organização em estudo vislumbrou na 

venda direta da planta ao cliente uma oportunidade de reduzir o tempo de atendimento 

e custos. As compras realizadas por esta modalidade trazem uma economia para 

empresa e para o consumidor. Entretanto, é uma vantagem que pode ser facilmente 

imitada e tampouco é rara no setor. Por este motivo, esta é considerada uma paridade 

competitiva.  

Em suma, a organização em estudo conseguiu desenvolver três paridades competitivas, 

a quais ela soube explorar de maneira consistente para seu crescimento de volumes, 

especialmente tornando-se first mover. Construiu, adicionalmente, uma vantagem competitiva 

temporária e outras três vantagens competitivas mais sustentáveis. 

 

4.4.5  Análise do Triple-A 
 

O Triple-A, que trata de uma estratégia combinada de alinhamento, agilidade e 

adaptabilidade em uma organização, pode ser observado nas decisões, organização da estrutura 

e no modelo de operações desenvolvido para o negócio de suínos nesta organização. Exemplos 

já foram citados anteriormente e também observados dentro das vantagens competitivas. Na 

Tabela 15, estão demonstradas as estratégias criadas na organização em estudo e aquelas que 

ainda precisam ser adequadas segundo este conceito. 

Tabela 15 – Triple-A da organização de estudo 
ESTRATÉGIAS IMPLANTADAS A SER DESENVOLVIDO 

ALINHAMENTO • Sinergia entre as áreas de 

vendas, produção, 

planejamento, Logística, DRP 

e Customer Service. 

• Treinamento das equipes para 

ter o mesmo conhecimento. 

• Aproximar o marketing 

da área de negócio 

ADAPTABILIDADE • Portfólio de Resfriados a 

vácuo, bistecas e outras 

inovações que atendem a 

necessidade dos clientes. 

• Revisão e adequação de 

algumas embalagens de 

congelados. 
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AGILIDADE • Respostas rápidas aos clientes. 

• Gestão e monitoramento da 

grade de pedidos. 

• Encurtamento dos tempos de 

entregas 

• Encurtar o tempo de 

desenvolvimento de 

novos produtos e projetos 

de adaptações. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

4.4.6  Análise do Cone de Areia 
 

A estratégia de operações da organização em estudo demonstra também a construção do 

Cone de Areia, com a construção da qualidade, confiança, velocidade e eficiência em custos. 

Na Tabela 16, relata-se o que já foi aplicado e o que está ainda em desenvolvimento.  

Tabela 16– Cone de Areia aplicado à organização de estudo 
PASSOS DA ESTRATÉGIA IMPLANTADAS A SER DESENVOLVIDO 

1. QUALIDADE • Adequação do padrão do 

produto 

• Revisão e adequação dos 

processos de atendimento 

• Implantação de grade de 

pedidos e monitoramento 

• Treinamento das equipes 

• Revisão e adequação de 

algumas embalagens de 

congelados. 

2. CONFIANÇA • Alto nível de confiança dos 

clientes 

 

3. VELOCIDADE • Respostas rápidas aos clientes. 

• Gestão e monitoramento da 

grade de pedidos. 

• Encurtamento dos tempos de 

entregas 

• Encurtar o tempo de 

desenvolvimento de 

novos produtos e projetos 

de adaptações. 

4. EFICIÊNCIA EM 

CUSTOS 
• Redução dos custos de 

armazenagem e custo de 

entregas com maior volume de 

vendas diretas 

• Otimizar custos fabris 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

4.4.7  Controle e execução  
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A gestão executiva de suínos, a partir das metas estratégicas de crescimento, 

desenvolveu um plano estruturado de captura. A organização em estudo aplica em suas rotinas 

gestão PDCA, portanto, para todos os projetos ela tem planos de ações estruturados e rotinas de 

acompanhamentos.  

A organização ainda conta com check de metas mensais com a diretoria executiva, em 

que apresenta a evolução de seus resultados operacionais e financeiros e acompanhamentos 

diários de indicadores internos, tais como: aderência de produção, OTIF (on time in full) dos 

pedidos, percentual de vendas diretas, giro de estoques e cumprimento da cota comercial. 

4.4.8  Desafios futuros da organização 
 

Com base nas entrevistas realizadas com os colaboradores que trabalham diretamente 

com o negócio de suínos, umas das constatações é que este ainda é um trabalho recente e em 

construção. Portanto, uma base forte foi construída, que proporcionará implantação dos 

próximos passos das estratégias de operações e ainda terá grande captura de valor, rentabilidade 

e crescimento de participação do mercado.  

Por outro lado, há também alguns desafios e oportunidades com que a organização ainda 

deverá se preocupar para seu futuro de médio e longo prazo, a fim de manter sua marcha de 

crescimento:  

a) captura de lacunas referentes à gestão do dia a dia; 

b) exploração e aprendizagem com outros mercados, como, por exemplo, o da China, 

que é o maior produtor e consumidor mundial de suínos; 

c) manutenção de seu posicionamento de vantagem competitiva no setor. É muito difícil 

num setor altamente competitivo, como o da organização em estudo, manter-se na 

posição de competitividade, por isso, a organização precisa manter seu foco no cliente 

e a atenção para o investimento em inovações, principalmente porque o alinhamento 

com marketing e velocidade de desenvolvimento de produtos e novos projetos está entre 

os projetos ainda a serem desenvolvidos pela organização em estudo. 

4.5  Análise das entrevistas 
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Neste capítulo, serão analisadas as questões realizadas com as pessoas selecionadas da 

organização. Foi através dessas questões e também da experiência da autora desta dissertação, 

que também já atuou diretamente como gerente executiva do negócio, que o caso descrito nos 

itens anteriores foi elaborado.  

Conforme explicitado no Capítulo 3, sobre a metodologia, esta entrevista foi composta 

por 17 questões subjetivas, aplicadas a seis pessoas diretamente envolvidas com este case. As 

respostas do questionário podem ser analisadas na íntegra no APÊNDICE A.  

As entrevistas foram realizadas presencialmente, por telefone e por e-mail durante o 

período de janeiro a março de 2019. Todas as entrevistas presenciais e por telefone foram 

gravadas, tendo sido transcritas e tabuladas em uma planilha no programa Excel para melhor 

interpretação. Algumas questões, nas quais se pergunta aos entrevistados se reconheceram 

algum tipo de melhoria, foram quantificadas em respostas afirmativas e negativas, obtendo-se 

o percentual descrito na análise das entrevistas. No que diz respeito às questões abertas, que 

visavam a levantar a opinião dos entrevistados quanto às melhorias obtidas, todos os pontos 

citados por cada um dos entrevistados foram considerados, com exceção das repetições.   

Abaixo expõe-se a análise de cada uma dessas questões das entrevistas, feita após a 

realização da compilação e análise, conforme metodologia supracitada.  

Questão 01: Descreva brevemente suas atividades entre os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Objetivo da questão: esta pergunta tinha como objetivo entender qual a relação de cada 

um dos entrevistados com a empresa e se eles, durante o período de análise, tiveram 

efetivamente influência ou participação sobre o caso estudado.  

Análise das respostas: do exame das respostas a esta questão, pode-se constatar que 

todos os entrevistados trabalharam diretamente com o negócio de suínos antes e depois do 

projeto e que participaram ativamente do projeto de crescimento de suínos na organização. Eles 

têm conhecimento e experiência a serem relatadas de maneira a contribuir para este estudo de 

caso.  

Questão 02: Você percebeu um crescimento deste segmento de suínos no mercado 

brasileiro entre os anos de 2016 e 2018? Se sim, qual sua percepção de crescimento? 

Objetivo da questão: validar a percepção sobre o crescimento do setor. Este crescimento 

foi relatado também com dados numéricos nesta dissertação. Entretanto, pretendia-se validar se 
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os participantes estavam cientes da situação do mercado. Essa questão também serve de gancho 

para a questão número 3.  

Análise das respostas: 100% dos entrevistados reconheceram que o setor havia de fato 

crescido para o mercado de suínos, apesar de não saberem precisar exatamente o percentual de 

crescimento desta proteína. Um setor em crescimento é um fator positivo tanto para a 

organização quanto para seus concorrentes. Portanto, um ponto importante desta pesquisa é 

entender se a organização teve, de fato, um crescimento acima da média das demais empresas, 

mantendo ou subindo sua rentabilidade. Pois, desta maneira, conforme estudado na teoria das 

vantagens competitivas, a empresa conseguiria ter construído vantagens competitivas para 

capturar valor acima da média do setor no qual está inserida.  

Questão 03: A empresa para a qual você trabalha cresceu neste segmento durante o 

período 2017 e 2018 acima do mercado? Se sim, qual percentual de crescimento estimado? 

Objetivo da questão: identificar a percepção de crescimento da empresa e se foi acima 

da média do setor. Essa questão se relaciona com a construção de uma estratégia de operações 

e com a teoria de construção de vantagens competitivas, que diz que uma organização apresenta 

vantagens competitivas se apresenta crescimento acima do mercado, mantendo ou também 

crescendo sua rentabilidade.  

Análise das respostas: 100% dos entrevistados relatam que a empresa cresceu muito, 

mais que dobrando seus volumes mensais, o que remete a um crescimento acima do mercado 

de suínos brasileiro. Este, de fato, é um bom indício de que a organização de estudo conseguiu 

construir uma boa estratégia de operações e vantagens competitivas em relação aos 

concorrentes. Além do crescimento de volume e participação de mercado acima da 

concorrência, alguns entrevistados reforçaram, também, que este crescimento veio junto com 

crescimento de rentabilidade.  

Questão 04: Ela atingiu o crescimento almejado em seus objetivos estratégicos? 

Objetivo da questão: identificar se as pessoas entrevistadas conheciam os objetivos 

estratégicos, se eles foram atingidos e, com isso, averiguar o alinhamento entre pessoas e 

estratégias e, novamente, a construção de vantagens competitivas.  

Análise das respostas: 80% dos entrevistados responderam que sim, a organização 

atingiu seus objetivos de volume e rentabilidade geral do negócio de suínos. Entretanto, o 
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entrevistado que respondeu negativamente trouxe pontos relativos a oscilações do mercado e 

novas exigências. Complementarmente, os demais entrevistados acrescentaram que ainda tem 

muito espaço para crescer, ainda mais neste mercado, e acrescentaram dificuldades, tais como: 

greve dos caminhoneiros em 2018, concorrência com demais proteínas, internamente poderiam 

positivar mais clientes (positivar na linguagem da organização significa trazer maior número 

de clientes com compras regulares mensais), trabalhar ainda mais o mix e buscar melhorar ainda 

mais a mentalidade interna das pessoas para atender mercado, sobretudo em marketing. Em 

resumo, praticamente todos os entrevistados, apesar de reconhecerem o grande crescimento da 

organização, acreditam que ainda há muitas lacunas estratégicas e espaço de crescimento para 

o negócio de suínos dentro da organização. 

Questão 05: Caso as questões 3 e 4 tenham respostas afirmativas, quais melhorias de 

processos, produção ou distribuição ocorreram neste período? Cite de 1 a 3 exemplos do 

ponto de vista de aumento de volume, rentabilidade e serviço ao cliente. 

Objetivo da questão: identificar as melhorias de processos aplicadas em áreas distintas, 

bem como as estratégias de operações, planos e vantagens criadas sob a perspectiva dos 

colaboradores entrevistados. Também indícios dos conceitos da teoria do Triple-A, Cone de 

Areia e VBR. 

Análise das respostas: os entrevistados trouxeram muito pontos de melhorias sob suas 

perspectivas. Houve dificuldade em separar o que é melhoria de processo propriamente dito de 

ganhos ou produtos. Compreendendo que estes conceitos são difíceis de segregar para os 

entrevistados e que o objetivo era identificar estratégias e vantagens criadas, foram resumidos 

abaixo todos os pontos relatados como melhorias:  

a) adequação de estrutura matricial dedicada, a começar pela gerência executiva do 

negócio de suínos; 

b) foco em serviço: vendas, produção, planejamento, logística estão com processos 

alinhados para atender cada pedido e grade de cliente; 

c) criação do vocacionamento de planta por cliente, com roteirização por proximidade; 

d) criação da grade de pedidos com visibilidade do cronograma de produção e entregas; 

e) aumento do volume de venda direta, que é a venda expedida direto da fábrica para o 

cliente, através da melhoria de processos e capacidades internas de operação logística; 
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f) antecipação de alocação de pedidos; 

g) implantação de monitoramento logístico de cada pedido; 

h) controle do shelf life dos produtos na distribuição e adequação de capacidade de frio 

e do processo para garantir a qualidade da temperatura; 

i) qualificação do mix: desenvolvimento de portfólio para o mercado ou até para cliente; 

j) conhecimento das necessidades dos clientes para apresentar soluções de portfólio, 

como suínos resfriados a vácuo e bisteca para açougue, ou a picanha e barriga, que são 

produtos mais nobres para o churrasco; 

k) melhoria do controle de qualidade do produto em termos de atendimento aos padrões 

das especificações técnicas; 

l) adequação fabril com investimentos e treinamento das fábricas para atender novas 

demandas; 

m) melhoria no processo de demanda, com maior dedicação e conhecimento do negócio 

e do mercado; 

n) treinamento comercial, que se aproximou das unidades e permitiu o início de uma 

venda qualificada de mix, rentabilizando o negócio de suínos. 

Questão 06: A quais fatores você atribui essas melhorias? Cite de 1 a 5 fatores que você 

considera mais importantes, observando a questão anterior como referência. 

Objetivo da questão: novamente, esta questão visa identificar fatores que remetam à 

criação de vantagens competitivas, aos conceitos do Triple-A, Cone de Areia e VBR. 

Análise das respostas: esta questão obteve respostas similares à questão anterior, que 

remetiam aos processos, por este motivo, tentou-se extrair das entrevistas fatores efetivos que 

foram geradores ou gerados pelos processos de melhoria: 

a) reformulação da estrutura com foco e visão do negócio; 

b) confiança desenvolvida com os clientes; 

c) comprometimento de todas as áreas; 
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d) alinhamento das áreas; 

e) conhecimento das demandas corretas dos clientes e mercados; 

f) investimentos em capacidades; 

g) treinamento das áreas; 

h) adequação do portfólio e do mix; 

i) foco em qualidade. 

Questão 07: Você percebe alguma melhoria nas operações em relação à agilidade de 

atendimento aos clientes durante os anos analisados? 

Objetivo da questão: identificar melhorias nas operações e aplicação do conceito Triple 

A. 

Análise das respostas: todos os entrevistados responderam afirmativamente esta 

questão. Os principais pontos de melhoria em operações e na agilidade estão resumidos abaixo: 

a) redução do ciclo de entregas com maior volume na modalidade de vendas diretas; 

b) mudança no mindset dos colaboradores, com foco no atendimento e entrega direta ao 

cliente, em vez de produção para armazéns; 

c) maior alinhamento e agilidade na comunicação entre planejamento, comercial e 

produção; 

d) clientes reconhecem a boa reputação da entrega de suínos da organização; 

e) visibilidade dos pedidos; 

f) foco no cliente. 

Questão 08: Você percebe alguma melhoria em relação à qualidade dos produtos e 

operações de suínos (exemplos: a adaptabilidade do portfólio, modelo de negócios, 

qualidade percebida pelos clientes)? 

Objetivo da questão: identificar melhorias nas operações e aplicação do conceito Cone 

de Areia e Triple-A. 
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Análise das respostas: todos os entrevistados responderam afirmativamente, entretanto, 

com considerações de que a empresa deve ficar atenta, pois ainda possui um longo trabalho 

pela frente.  

Sob o ponto de vista dos entrevistados, a qualidade melhorou nos seguintes aspectos: 

a) atendimento das especificações; 

b) muitas especificações de produtos foram adaptadas às necessidades dos clientes; 

c) qualidade e confiabilidade dos processos; 

d) produto tem recompra grande devido ao reconhecimento desta qualidade; 

e) qualidade da equipe (treinada e com maior conhecimento do negócio de suínos e dos 

clientes). 

Em relação aos pontos de atenção sinalizados pelos entrevistados, estão: 

a) a organização precisa estar atenta às mudanças de legislação e exigências de clientes 

e se adaptar sempre para manter-se competitiva; 

b) o processo de desenvolvimento ou adequação de produto poderia ser mais ágil; 

c) há embalagens de itens que ainda precisam ser melhoradas para atender totalmente o 

mercado. 

Questão 09: Você percebe alguma melhoria de alinhamento entre operações e comercial 

durante os anos analisados? 

Objetivo da questão: identificar melhorias de processos e aplicação do conceito Cone 

de Areia e Triple-A. 

Análise das respostas: 100% dos entrevistados foram unânimes na resposta de que há 

um grande alinhamento entre as áreas comercial, produção, planejamento, customer service, 

DRP e logística, em que todos atuam como uma única equipe. Este alinhamento foi construído 

desde o início do projeto, visando o foco no cliente e na qualidade do processo. 

Questão 10: Baseando-se nos recursos internos da empresa (capacidades de máquinas e 

recursos humanos), você acredita que ela criou vantagens competitivas em relação à 

concorrência neste período? Tente citar pelo menos 3 casos. 
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Objetivo da questão: identificar vantagens competitivas desenvolvidas na organização 

de estudo. 

Análise das respostas: os entrevistados apresentaram diversas vantagens que foram 

criadas, relacionadas à adequação de capacidade, pessoas e processos. As vantagens citadas 

são: 

a) capacidade de embalagem de suínos à vácuo resfriado; 

b) capacidade de fatiamento para bisteca; 

c) monitoramento logístico; 

d) time capacitado e com conhecimento do negócio de suíno; 

e) confiança dos clientes na equipe e nas entregas de suínos; 

f) alinhamento das áreas operacionais (vendas, planejamento, customer service, DRP, 

produção e logística) 

g) venda diretas com redução de lead time. 

Questão 11: Você acredita que estas vantagens implicaram no crescimento de volumes de 

venda observado neste período? 

Objetivo da questão: identificar vantagens competitivas desenvolvidas na organização 

em estudo. 

Análise das respostas: 100% dos entrevistados não tiveram dúvidas de que as vantagens 

que eles citaram na questão anterior auxiliaram no crescimento dos volumes de vendas de 

suínos da organização em estudo. 

Questão 12: Caso tenham sido citadas vantagens, você acredita que essas são fáceis de 

serem imitadas pela concorrência? Por quê? 

Objetivo da questão: identificar se as vantagens competitivas são fáceis de serem 

imitadas, o que as torna temporárias conforme a teoria das vantagens competitivas temporárias. 

Essa questão é importante, pois, quanto mais as vantagens são temporárias, mais esforço a 

organização terá que empreender para manter-se competitiva, criando sempre novas vantagens. 
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Análise das respostas: 83% dos entrevistados acreditam que sim, podem ser imitadas, 

principalmente, a parte de investimentos em capacidades. Entretanto, colocam que, para que 

isso ocorra, há complexidades ligada às pessoas que conduzem o processo, a geolocalização da 

empresa. Pessoas, liderança e conhecimento foram destacados como pontos de maior 

complexidade para que outras organizações possam copiar. 

Questão 13: Você acredita que sua empresa melhorou nos critérios: qualidade, confiança, 

velocidade e eficiência em custos durante o período analisado? Se sim, qual percentual de 

melhoria? 

Objetivo da questão: identificar vantagens competitivas e aplicação da teoria do Cone 

de Areia. 

Análise das respostas: todos os entrevistados indicaram melhoria em qualidade dos 

produtos e processos, confiança como consequência da construção da qualidade e agilidade. 

Quanto aos custos, os entrevistados tinham dúvidas sobre a melhoria. Conforme análise do 

DRE, apresentada anteriormente, os custos variáveis apresentaram melhoria, entretanto, os 

custos fixos aumentaram, logo, não se pode ser conclusivo quanto este aspecto. Na teoria do 

Cone de Areia, esse é o último fator a ser melhorado. Como a organização ainda está em 

processo de expansão, pode ser que este fator ainda esteja por ser capturado. 

Questão 14: Há algum tema que considere importante, que fez parte do crescimento 

obtido e que não foi citado? 

Objetivo da questão: identificar se houve fatos do caso não cobertos pelas perguntas e 

que pudessem ajudar no entendimento desta pesquisa.  

Análise das respostas: foram citados pelos entrevistados alguns pontos adicionais que 

podem ser interpretados também como oportunidades futuras para a organização. Os mais 

relevantes são: 

a) a organização apenas implantou as melhorias, e esta base construída ainda irá capturar 

muito mais valor e rentabilidade; 

b) ainda há lacunas a serem trabalhadas e oportunidade de trabalhar ainda mais no 

detalhamento da gestão do dia a dia; 
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c) a organização ainda tem oportunidade de explorar e aprender com outros mercados, 

como, por exemplo, o da China, que é o maior produtor e consumidor mundial de suínos. 

Questão 15: Você conhece o modelo de Cone de Areia? (Teoria de Capacidade Cumulativa 

desenvolvida por Ferdows e De Meyer) 

Objetivo da questão: identificar qual percentual da amostra entrevistada tinha 

conhecimento da teoria do Cone de Areia. 

Análise das respostas: 17% dos entrevistados alegaram ter conhecimento desse conceito. 

Questão 16: Você conhece a teoria de estratégia de operações chamada Triple-A (agility, 

adpatability and alignment), desenvolvida por Lee? 

Objetivo da questão: identificar qual percentual da amostra entrevistada tinha 

conhecimento da teoria do Triple-A. 

Análise das respostas: 50% dos entrevistados alegaram ter conhecimento deste conceito. 

Questão 17: Você conhece a teoria de visão baseada em recursos (VBR) de Barney (1995)? 

Objetivo da questão: identificar qual percentual da amostra entrevistada tinha 

conhecimento da teoria da VBR.  

Análise das respostas: 50% dos entrevistados alegaram ter conhecimento deste conceito. 
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5  RESULTADOS  
 

Este capítulo tem como objetivo relatar todos os resultados encontrados neste estudo de 

caso, relativos ao crescimento e à rentabilidade de suínos nesta organização em estudo, bem 

como relatar a aplicação dos conceitos escolhidos de estratégia e operações sobre construção 

de vantagens competitivas, VBR, Triple-A e Cone de Areia, bem como seus resultados. 

Em relação à análise do caso em estudo, abaixo são apontados os resultados relacionados 

aos objetivos que foram relatados na introdução desta pesquisa: 

5.1  Crescimento de volume acima do mercado no período analisado 
 

Conforme relatado no Capítulo 4 desta dissertação, a organização em estudo apresentou 

crescimento de vendas no mercado doméstico brasileiro superior à média do setor durante o 

período analisado, de 2016 a 2018, e segue crescendo em 2019 de maneira acelerada.  

Além do mais, a organização apresentou crescimento de rentabilidade. Obviamente, não 

há dados suficientes para saber se a organização em estudo foi a que obteve maior rentabilidade 

do mercado, porém, o que pode ser afirmado é que ela conseguiu agregar valor em mix de 

produtos que levaram soluções a clientes, como a venda dos resfriados à vácuo e bistecas, e 

reduziu custos e tempo com a implantação de maior volume de venda direta.  

O gráfico a seguir apresenta o número de vezes que o volume e o lucro bruto cresceram 

em 2017 e 2018 versus o ano-base de 2016. 

Gráfico 11– Análise combinada de crescimento de volume e lucro bruto 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Neste gráfico, fica claro o crescimento de volume de 1,28 vezes em 2017 e de 2,67 vezes 

em 2019, na primeira parte do gráfico, denominada volume. Além do crescimento de 

rentabilidade de 2,67 vezes em 2017 e de 2 vezes em 2018, na segunda parte do gráfico, 

denominada lucro bruto.  

 

5.2  Aplicação das estratégias de operações através da VBR, Cone de Areia e Triple-A 
 

A partir das entrevistas, dos resultados apresentados pela organização e dos dados 

internos demonstrados no Capítulo 4, pode-se perceber que houve a aplicação de estratégias de 

operações ligadas aos conceitos estudados neste estudo de caso.  

Analisando cada um dos conceitos, pode-se dizer que a VBR foi utilizada tanto na 

criação de possíveis vantagens, por meio de novas capacidades fabris (como a linha de 

resfriados e bistecas), como no investimento em treinamento e capacitação das equipes que 

compõem recursos complexos.  Já o Cone de Areia pode ser percebido na aplicação de 

qualidade aos produtos, seguimento das especificações técnicas e processos, na construção da 

percepção de confiança pelos clientes e no aumento da agilidade no atendimento e entrega dos 

pedidos. O último item do Cone de Areia, que é a eficiência em custos, ainda está em 

construção, percebendo-se poucos ganhos ainda neste item. Por fim, o Triple-A pode ser 

percebido através da adaptação do portfólio de produtos, do alinhamento criado entre as áreas 

operacionais e no ganho de agilidade no atendimento dos pedidos.  

Pode-se constatar, ainda, que as teorias do Cone de Areia e Triple-A se sobrepõem nos 

quesitos de adaptabilidade e agilidade.  

 

5.3  Vantagens competitivas construídas: 
 

Sugere-se que, a partir da aplicação do modelo de vantagem competitiva de Brito e Brito 

(2012), a organização em estudo se enquadraria no quadrante 9 no modelo, conforme 

demonstrado no Capítulo 4. Isso significa que, além de crescer acima da média do setor no 

mercado brasileiro, conseguiu também manter o crescimento de sua rentabilidade. Entretanto, 

esta é apenas uma sugestão, uma vez que o período de análise é curto (de apenas três anos), e 

não se possuem os dados de outras organizações para se construir uma análise comparativa. 
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De qualquer maneira, esta sugestão por si só já representa um grande resultado para a 

organização, sobretudo num mercado com alta competitividade, com HHI de 0,107. Este 

comportamento mostra que a organização não precisou entrar em disputas acirradas de preços 

para ganhar seu espaço, mas, ao contrário, ela criou vantagens em portfólio com maior 

agregação de valor, capacidades fabris, agilidade e monitoramento da entrega, alinhamento 

entre as áreas e processos e capacitação de suas equipes.  

A organização em estudo, segundo os indícios apresentados, criou e melhorou algumas 

vantagens competitivas. De fato, nem todas elas são vantagens competitivas sustentáveis, 

algumas são paridades e vantagens temporárias, mas todas elas ajudaram a organização a 

crescer e a se posicionar dentro do setor. A Tabela 17 retoma as vantagens competitivas 

demonstradas na análise VRIO e indica quais os resultados obtidos a partir de cada uma delas.  

Tabela 17– Construção de vantagens competitivas versus resultados 
Vantagens	construídas	 Classificação	VRIO	 Resultados	obtido	

1. Capacidade	de	Suínos	Resfriados	
a	vácuo	 Paridade Competitiva 

Solução para cliente (supermercadista, 
açougue), agregação de valor ao portfólio, 
crescimento de volume. 

2. Capacidade	de	fatiamento	de	
bistecas	 Paridade Competitiva 

Solução para cliente (supermercadista, 
açougue), agregação de valor ao portfólio, 
crescimento de volume. 

3. Monitoramento	e	garantia	das	
cargas	pela	logística	dedicada	

Vantagem Competitiva 
temporária 

Solução para cliente com melhor nível de 
serviço nas entregas e crescimento de 
volumes de vendas. 

4. Time	capacitado	e	com	
conhecimento	do	negócio	de	
suínos	

Vantagem Competitiva 
Sustentável 

Time capacitado e conhecer do portfólio de 
produtos para dar melhor atendimento ao 
cliente e crescimento de volumes de vendas. 

5. Confiança	dos	clientes	na	equipe	e	
nas	entregas	de	suínos	

Vantagem Competitiva 
sustentável 

Parcerias com clientes e crescimento de 
volumes de vendas. 

6. Alinhamento	das	áreas	
operacionais	(vendas,	
planejamento,	Customer	Service,	
DRP,	produção	e	logística)	

Vantagem Competitiva 
sustentável 

Redução de custos e tempo de operações, 
melhoria na agilidade da entrega ao cliente e, 
consequentemente, incremento de volume e 
confiança do cliente. 

7. Venda	diretas	com	redução	de	
lead	time	 Paridade Competitiva 

Redução de custos logísticos com frete e 
armazenagem e, consequentemente, melhoria 
da margem de rentabilidade. 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

 

5.4  Conhecimento dos gestores sobre as teorias de VBR, Triple-A e Cone de Areia 
 

A partir das entrevistas, foi constado que apenas 17% dos líderes entrevistados e que 

tiveram participação na construção das vantagens competitivas da organização conheciam a 
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teoria do Cone de Areia e 50% conheciam as teorias do Triple-A e da VBR. Desta forma, as 

pessoas que participaram deste processo de crescimento, apesar de não dominarem a teoria, 

aplicaram seus conceitos na construção de vantagens competitivas. Este poderia ser um campo 

de estudo futuro sobre como conhecimentos empíricos e tomadas de decisões assertivas podem 

levar as organizações a crescimento acima do mercado, colocando-as em posição de vantagem, 

mesmo em setores que apresentem alta competitividade. 

Portanto, a partir destes objetivos acima relatados, para responder a pergunta de 

pesquisa desta dissertação, “Como a estratégia de operações foi usada por esta indústria para 

criação de vantagens competitivas e crescimento de sua atuação no setor de carne suína?”, pode-

se afirmar que a organização deste estudo de caso fez uso de conceitos e estratégias de 

operações contidas nas teorias de VBR, Cone de Areia e Triple-A, e construiu vantagens 

competitivas, o que lhe permitiu crescer acima do setor.  

Em resumo, na Tabela 18, são demonstradas as teorias estudadas, como estas foram 

aplicadas ao caso e os principais resultados.  

Tabela 18– Resumo das teorias e resultados 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

APLICAÇÃO AO CASO RESULTADOS CAPTURADOS 

VBR (VISÃO BASEADA EM 

RECURSOS) 

§ Capacidades fabris de resfriados à vácuo e 

bistecas 

§ Estrutura dedicada com gerencia executiva do 

negócio de suínos 

§ Capacitação dos times para atendimento e 

venda com maior nível de conhecimento e 

profissionalização 

§ Crescimento do volume de vendas 

§ Soluções para os clientes 

§ Agregação de valor ao portfólio e 

aumento da rentabilidade 

 

CONE DE AREIA § Adequação das especificações de produtos 

§ Controle do cumprimento das especificações 

§ Controle e monitoramento do atendimento 

aos pedidos 

§ Integração e alinhamento dos processos e 

áreas operacionais (vendas, planejamento, 

produção, DRP, customer e logística) 

§ Aumento das vendas diretas aos clientes e 

redução das transferências para armazéns 

§ Aumento do volume de vendas sem 

entrar em guerra de preços 

§ Aumento do nível de confiança dos 

clientes 

§ Redução de tempos de entrega dos 

pedidos e custos logísticos 

TRIPLE-A § Adequação do portfólio de produtos, como os 

cortes com maior valor agregado, resfriados à 

vácuo e bistecas 

§ Adequação das especificações dos produtos e 

controle de qualidade 

§ Integração e alinhamento dos processos e 

áreas operacionais (vendas, planejamento, 

produção, DRP, customer e logística) 

§ Aumento do volume de vendas sem 

entrar em guerra de preços 

§ Aumento do nível de confiança dos 

clientes 

§ Redução de tempos de entrega dos 

pedidos e custos logísticos 
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§ Velocidade com aumento das vendas diretas 

aos clientes e redução das transferências para 

armazéns 

VANTAGENS 

COMPETITIVAS 

§ Construção do posicionamento competitivo 

§ Construção das sete principais vantagens 

competitivas: 1) Capacidade de Suínos 

Resfriados a vácuo; 2) Capacidade de 

fatiamento de bistecas; 3) Monitoramento e 

garantia das cargas pela logística dedicada; 4) 

Time capacitado e com conhecimento do 

negócio de suínos; 5) Confiança dos clientes 

na equipe e nas entregas de suínos; 6) 

Alinhamento das áreas operacionais (vendas, 

planejamento, customer Service, DRP, 

produção e logística); 7) Venda diretas com 

redução de lead time 

§ Crescimento do volume de vendas 

sem entrar em guerra de preços 

§ Soluções para os clientes 

§ Agregação de valor ao portfólio e 

aumento da rentabilidade 

§ Aumento do nível de confiança dos 

clientes 

§ Construção de parcerias com clientes 

§ Redução de tempos de entrega dos 

pedidos e custos logísticos 

§ Maior agilidade dos processos de 

entregas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Quando se comparam as aplicações e resultados das teorias de Cone de Areia e Triple-

A, percebe-se que elas se sobrepõem como citado anteriormente. E a última teoria citada, sobre 

as vantagens competitivas, pode ser interpretada como uma consequência das aplicações das 

três teorias anteriores, por este motivo, ela resume todos os resultados obtidos.  
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6  CONCLUSÕES 
 

Esta dissertação, apresentada no âmbito do mestrado profissional em administração, é 

resultado de uma pesquisa que utilizou o método qualitativo, por meio de um estudo de caso de 

uma das maiores organizações do setor de proteína animal brasileiro.  O estudo concentrou-se 

no mercado brasileiro de proteína animal suína entre os anos de 2016 e 2018. Foi realizada uma 

investigação dos dados do setor, dos dados da organização e entrevistas, a partir do que se 

constatou que a organização em estudo apresentou crescimento de volume acima do setor, 

crescimento de rentabilidade e construção de vantagens competitivas a partir da aplicação de 

estratégias de operações.  

A pergunta de pesquisa que norteou esta dissertação foi “Como a estratégia de operações 

foi usada por esta indústria para criação de vantagens competitivas e crescimento de sua atuação 

no setor de carne suína?”. A partir dela, a pesquisa tinha como objetivo principal evidenciar se 

a organização aplicou estratégias de operações, criando vantagens competitivas que a 

auxiliaram no crescimento de seu posicionamento no mercado doméstico.  

Como objetivos secundários, a pesquisa buscou: primeiro, validar se a empresa teve 

crescimento em seus volumes de vendas a partir da mudança de estrutura, processos e gestão; 

segundo, avaliar se a estratégia de operações, modelo Triple-A e modelo Cone de Areia foram 

aplicados, de alguma maneira, e implicaram no aumento de volumes; terceiro, identificar se 

foram criadas vantagens competitivas através da análise VBR, sejam elas temporárias ou 

sustentáveis, e se as mesmas implicaram no aumento de volume; quarto, entender se os gestores 

conheciam as teorias de VBR, Cone de Areia e Triple-A, ou se aplicaram o conceito 

intuitivamente. 

Como resposta e resultado obtido a partir da pergunta de pesquisa e do seu objetivo 

principal, pode ser evidenciado que organização deste estudo de caso usou as estratégias de 

operações, baseadas nos conceitos de VBR, Cone de Areia, Triple-A, para construção de sete 

principais vantagens competitivas, que proporcionaram seu crescimento e rentabilidade durante 

o período de 2016 a 2019. As sete vantagens construídas foram: primeiro, capacidade de suínos 

resfriados a vácuo; segundo, capacidade de fatiamento de bistecas; terceiro, monitoramento e 

garantia das cargas pela logística dedicada; quarto, time capacitado e com conhecimento do 

negócio de suínos; quinto, confiança dos clientes na equipe e nas entregas de suínos; sexto, 

alinhamento das áreas operacionais (vendas, planejamento, customer service, DRP, produção e 
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logística; sétimo, vendas diretas com redução de lead time. Essas vantagens construídas 

proporcionaram, por sua vez, resultados importantes para a organização, tais como:  

a) crescimento do volume de vendas com rentabilidade; 

b) soluções para os clientes; 

c) agregação de valor ao portfólio; 

d) aumento do nível de confiança dos clientes; 

e) construção de parcerias com clientes; 

f) redução de tempos de entrega dos pedidos e custos logísticos; 

g) maior agilidade e monitoramento dos processos de entregas. 

Com relação aos objetivos secundários, os resultados obtidos foram: 

Objetivo secundário 01: a empresa apresentou crescimento de volumes e rentabilidades 

conforme Gráfico 11, replicado abaixo. O volume chegou a atingir o patamar, em 2018, de 2,6 

vezes o volume de 2016, e a rentabilidade de lucro bruto atingiu, também em 2018, o patamar 

de duas vezes o lucro de 2016.  

Gráfico 11 – Análise combinada de crescimento de volume e lucro bruto 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Objetivo secundário 02: as teorias do Cone de areia e Triple-A foram aplicadas e 

proporcionaram vantagens competitivas temporárias, sustentáveis e paridades competitivas que 

auxiliaram nos resultados obtidos pela organização.  Essas vantagens estão relacionadas ao 

monitoramento e garantia das entregas, capacitação do time, construção de confiança com os 

clientes e alinhamento entre as áreas operacionais. 
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Objetivo secundário 03: a teoria da VBR foi aplicada e proporcionou vantagens 

competitivas temporárias, sustentáveis e paridades competitivas que auxiliaram nos resultados 

obtidos pela organização. Essas vantagens estão relacionadas ao aumento de capacidade de 

resfriados a vácuo, ao aumento do fatiamento de bistecas e à capacitação de pessoas. 

Objetivo secundário 04: nem todos os gestores conheciam os conceitos, apenas 17% dos 

líderes entrevistados e que tiveram participação na construção das vantagens competitivas da 

organização conheciam a teoria do Cone de Areia e 50% conheciam as teorias do Triple-A e da 

VBR. Portanto, pode-se inferir que eles aplicaram os conceitos e estratégias de maneira 

intuitiva.  

Isto considerado, pode-se concluir que a metodologia proposta, objetivos principal e 

secundários foram cobertos dentro desta dissertação e que a organização deste estudo de caso 

obteve posicionamento competitivo em seu setor, usando conceitos das teorias de estratégia e 

operações da VBR, Cone de Areia e Triple-A, criando efetivas vantagens competitivas que 

resultaram em seu crescimento acima da média de seu setor, crescendo também sua 

rentabilidade.   

 

6.1  Limitações da pesquisa 
 

Esta dissertação apresentou quatro principais limitações, que, porém, poderiam ser 

exploradas em pesquisas futuras:  

a) acesso aos resultados financeiros de outras empresas do setor: este estudo concentrou-

se apenas nos resultados da organização em estudo, sem considerar, por exemplo, quais 

outras organizações tiveram crescimento acima da média do setor e quais as estratégias 

de operações aplicadas por elas. A aplicação deste estudo a mais empresas do mesmo 

setor poderia auxiliar na criação de um modelo de operações e estratégia para as 

empresas do setor;  

 

b) análise de custos: não foi objetivo deste estudo avaliar custeio e o seu comportamento 

no decorrer dos anos do estudo, mas sim o conceito qualitativo aplicado e os resultados 

gerais, lucro bruto. A aplicação de uma análise de custeio poderia trazer à tona outras 

vantagens competitivas da organização em estudo em análises futuras; 
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c) tempo de análise: o período analisado foi de 3 anos, suficiente para verificar que a 

organização em estudo apresentou constância em seu crescimento. Entretanto, como 

relatado por alguns entrevistados, a empresa apenas construiu a base de sua estratégia, 

e ainda poderá ter captura a partir desta base. Portanto, estudos futuros desta organização 

poderiam ampliar o horizonte e detectar este possível ganho futuro da estratégia. Não 

foi objetivo desta pesquisa constatar persistência e resultados das estratégias de 

operações de longo prazo;  

 

d) planos de ação: nesta dissertação, não foram explorados fortemente os planos de 

ações desenvolvidos pela empresa nem seu controle e execução. A pesquisa limitou-se 

a saber se havia planos e uma rotina de gestão, o que foi confirmado. 

 

6.2  Contribuições 
 

Esta dissertação trouxe contribuições para a academia, para a organização em estudo e 

para o setor de proteína animal do Brasil. Suas principais contribuições são citadas na Tabela 

19. 

Tabela 19– Contribuições para academia e para a organização 
Contribuições Academia Organização 

a) Entendimento do setor de 

proteína animal brasileiro, com 

foco em suínos, contemplando 

análise de seu crescimento, 

importância e competitividade.  

Pode ser usado para entendimento 

de um setor de alta 

competitividade, como 

demonstrado através do HHI. 

Pode ser usado pela organização 

em estudo e por outras 

organizações do setor. 

b) Estudo de caso do setor, que 

obteve sucesso na aplicação de 

estratégias de operações.  

Aplicação metodológica de como 

uma organização em um setor 

altamente competitivo conseguiu 

construir vantagens competitivas 

através da utilização adequada de 

estratégias de operações. 

Esta contribuição pode ser usada 

pela própria organização em 

estudo, para aplicação do mesmo 

modelo a outras categorias de 

produtos, como aves e 

industrializados, ou ainda por 

organizações do mesmo setor, que 

visam adequar suas estratégias de 

operações usando um modelo de 

sucesso. 

c) Relação real e intuitiva entre a 

teoria e a prática, construindo 

A importância desta contribuição 

tem especial envolvimento para a 
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posicionamento de vantagem 

competitiva em uma 

organização inserida em um 

ambiente de alta 

competitividade.  

academia, demonstrando ser 

possível usar conceitos de 

estratégias de operações para que 

as organizações cresçam e se 

tornem cada vez mais rentáveis. 

Aplicação dos conceitos deste 

caso, Cone de Areia, Triple-A e 

VBR. 

 

Casos como o que foi aqui estudado demonstram ser possível a relação entre teoria e 

prática, a aplicação das estratégias de operações relacionadas à VBR, ao Cone de Areia e ao 

Triple-A para a construção de vantagens competitivas, e a captura de resultados de maneira 

prática pelas organizações deste setor.  

 

6.3  Desafios da pesquisa 
 

Apesar de esta dissertação ter sido realizada com base em um caso real e de sucesso, 

houve algumas dificuldades para que esta pesquisa pudesse ser construída e, sobretudo, 

atingisse os objetivos acadêmicos e metodológicos. São ressaltados a seguir os quatro desafios 

que foram mais marcantes no desenvolvimento desta dissertação sob a perspectiva da autora. 

A primeira das dificuldades foi a de encontrar a correta relação entre teoria e prática. 

Isso parece, à primeira vista, ser algo fácil, porém, não é um trabalho trivial. A autora, por ter 

acompanhado o caso, tinha entendimento de que era um caso de sucesso e que a organização 

havia construído algumas vantagens competitivas para atingir este resultado. Entretanto, não 

sabia exatamente quais teorias explicariam adequadamente este caso. Foram alguns meses de 

pesquisa bibliográfica e leituras de autores que trabalhavam estratégias usadas por organizações 

para a conquista de Market Share. Em princípio, trabalhou-se muito com teorias de ganho de 

Market Share e de estratégia empresarial clássica. Entretanto, boa parte destas teorias foram 

preteridas, pois não se conectavam adequadamente ao caso. Em seu lugar, foram trabalhadas as 

teorias de estratégia e operações, usando como base o Triple-A, Cone de areia e VBR, mais 

adequadas à análise do caso. 

A segunda grande dificuldade foi que, com as mudanças no curso da pesquisa, houve 

também a mudança de orientador. Num primeiro momento, uma troca de orientador, que é a 

pessoa importante, que auxilia o mestrando em sua empreitada, gera um novo desafio, pois o 
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orientando e o novo orientador iniciam um novo processo de aprendizagem entre eles e com a 

própria pesquisa. Contudo, como o novo orientador tinha maior domínio do tema, passado o 

momento de aprendizagem, o trabalho seguiu um rumo objetivo e alcançou suas conclusões de 

forma muito mais rápida e direta.   

O terceiro desafio enfrentado foi a coleta de informações e entrevistas. O setor e a 

organização possuem muitas informações. O desafio consistiu em identificar as informações 

mais relevantes para o caso. Portanto, com o auxílio do orientador, optou-se por fazer uma 

coleta em forma de funil. Ou seja, partiu-se do cenário mundial macro de proteína animal até 

atingir o caso de suínos da empresa, afunilando e conectando as informações. No processo dessa 

coleta, especialmente difícil foi a elaboração e realização das entrevistas. O trabalho mais difícil 

foi conseguir identificar perguntas que validassem as teorias e que buscassem as evidências 

necessárias ao caso. Com questionário pronto, outra dificuldade foi conciliar agendas de 

entrevistados. Demorou um pouco mais que o planejado para que as coletas fossem, finalmente, 

realizadas.  

O quarto grande desafio foi a manutenção da imparcialidade, uma vez que a autora 

trabalhou diretamente neste caso e ajudou a organização de estudo a atingir este patamar de 

crescimento. Para atingir este objetivo, a autora manteve-se inerte nas entrevistas, não 

adicionando comentários aos entrevistados. Baseou-se muito em dados da organização, e suas 

considerações tiveram o mesmo peso dos entrevistados. Desta forma, foi possível contar o caso, 

mantendo a imparcialidade da entrevista e considerando as interpretações da autora. Este é um 

ponto fundamental para manter a ética acadêmica e desta pesquisa.  
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APÊNDICE A  

Entrevistado 01 - Coordenador de DRP e customer service. 

Data da entrevista: 23 de janeiro de 2019. 

Formação acadêmica em logística com ênfase em comércio exterior. Tem sete pessoas em sua 

equipe, sendo que uma delas é dedicada aos suínos resfriados, as demais são compartilhadas. 

Introdução: (parte resumida) entrevistador explicou a pesquisa, objetivos e confirmou que esta 

entrevista é confidencial e utilizada apenas para fins acadêmicos. 

Questão 01: Descreva brevemente suas atividades entre os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Resposta do entrevistado: No ano de 2016, estava no negócio de industrializados como analista 

pleno em supply com foco em nível de serviço e, a partir de 2017 até o momento, atua na 

coordenação de DRP e customer service de in natura (negócio de frango e suínos). 

Questão 02: Você percebeu um crescimento deste segmento de suínos no mercado Brasileiro 

entre os anos de 2016 e 2018? Se sim, qual sua percepção de crescimento? 

Resposta do entrevistado: Sim, percebi um aumento de consumo, porém, não tenho bases de 

percentuais.  

Questão 03: A empresa para a qual você trabalha cresceu neste segmento durante o período 

2017 e 2018 acima do mercado? Se sim, qual percentual de crescimento estimado? 

Resposta do entrevistado: Sim, cresceu. Acho que passou de 100%, de 4.000 toneladas para 

8.000 toneladas consolidada (volumes mensais). 

Questão 04: Ela atingiu o crescimento almejado em seus objetivos estratégicos? 

Resposta do entrevistado: Acredito que sim, ou bem próximo dos objetos.  

Questão 05: Caso as questões 3 e 4 tenham respostas afirmativas, quais melhorias de processos, 

produção ou distribuição ocorreram neste período? Cite de1 a 3 exemplos do ponto de vista de 

aumento de volume, rentabilidade e serviço ao cliente. 

Resposta do entrevistado: Criamos foco em serviço, criamos foco realmente em produtos 

vocacionados para cada mercado, definindo para onde vender e para quem vender. Exemplos: 

Os suínos resfriados a vácuo fazem jus a isso, mostrando que achamos um mercado, o qual 

desenvolvemos , achando soluções. Era um mercado que explorávamos pouco, de forma que 

ainda não era convincente. [O cliente] não tinha parceiros fiéis, e tínhamos questões de 

qualidade e devoluções. Criamos uma cadeia sustentável e, a partir do momento em que eles 

começaram a nos enxergar como um fornecedor fiel e com pontualidade, eles começaram a 

migrar para nós, com grandes volumes, e eles [os clientes novamente] buscaram 

desenvolvimento no ponto de venda para os produtos, porque [a partir deste momento] tinham 
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fornecedores confiáveis. [Sobre mais exemplos,] acredito que, com os aumentos dos volumes, 

buscamos  mais venda direta, que busca rentabilizar mais. É uma margem de manobra em custos 

e também que foi muito significante, [pois,] quando a gente fala de carne [em relação a que as 

margens são baixas], ela mexe bastante o ponteiro. Parte de venda direta eu acredito que foi um 

grande achado também. 

Questão 06: A quais fatores você atribui estas melhorias? Cite de 1 a 5 fatores que você 

considera mais importantes, observando a questão anterior como referência. 

Resposta do entrevistado: Eu acredito que a base foi a empresa se provar como fornecedor 

confiável. A partir do momento em que os clientes entenderam que nós éramos confiáveis, 

temos casos específico, como o Nordeste, onde nós tínhamos muitos problemas de entregas, [e 

foram recuperados]. Houve uma diretoria e uma equipe que foram lá, se comprometeram com 

eles e entregou, eles também se tornaram clientes fiéis. [Outros exemplos de clientes:] 

ampliação do mercado de Minas Gerais e alguns outros mercados grandes como key accounts 

que hoje compram no Brasil inteiro da nossa organização, antes eram compras centralizadas e 

hoje compram no Brasil inteiro por questão de confiabilidade (não há mais restrições). [Quando 

questionado se um trabalho de estrutura, pergunta feita para melhor entendimento, responde:] 

sim, na verdade, começamos pela base aqui, buscamos as estruturas de produção, as estruturas 

de transportes, todas as áreas envolvidas pra fazer o alinhamento primeiro com o cliente e, a 

partir do momento em que tínhamos confiança no nosso processo, levamos isso para a rua 

[figura de linguagem, significa que levaram as propostas para os clientes nos mercados]. Os 

clientes compraram a ideia e conseguimos entregar. 

Questão 07: Você percebe alguma melhoria nas operações em relação à agilidade de 

atendimento aos clientes durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Sim, encurtou o tempo de atendimento. O foco das equipes hoje é 

diferente. Antes produzíamos para armazenar e depois vendíamos. Hoje, já há uma venda 

programada e a produção já sabe para onde está indo este produto. Eles já têm uma outra 

preocupação, pois o produto está indo direto para o cliente final, e é o nome da fábrica que está 

levando ao cliente. Encurtou, aproximadamente, de 10 para 5 dias.  

Questão 08: Você percebe alguma melhoria em relação à qualidade dos produtos e operações 

de suínos (exemplos: a adaptabilidade do portfólio, modelo de negócios, qualidade percebida 

pelos clientes)? 

Resposta do entrevistado: Sim, isso foi um dos nossos principais pontos. A partir do momento 

em que eles sentiram que a gente estava mais confiável na qualidade, que a gente tinha reduzido 

bastante o desvio, a gente começou a ser procurado. Quando a gente criou esta cultura de 
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qualidade, porque é o nome da sua planta que vai entregar, este cliente e a parte de vocacionar 

a planta para o cliente. Então, por exemplo, se um cliente de Minas Gerais deixa de comprar da 

empresa por um problema de qualidade, é um problema da fábrica. Então, criou-se um certo 

protecionismo da fábrica para que entregassem os melhores produtos, senão, o cliente vai trocar 

de fábrica dentro do próprio grupo. Gerou uma concorrência interna mesmo, para produzir cada 

vez melhor.  

Questão 09: Você percebe alguma melhoria de alinhamento entre operações e comercial 

durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Sim, melhorou [o alinhamento e comunicação]. Antes nós tínhamos 

os suínos como uma categoria, e não como um negócio. Então, ele era visto simplesmente como 

uma categoria dentro de todos os nossos negócios aqui. A partir do momento em que a gente 

cria um negócio, a gente cria o mercado dele, a gente começa a vocacionar. Então, a gente 

começa a melhorar até o tato, cria uma percepção de até interna. Os vendedores têm uma 

confiança muito maior nas vendas de suínos.  

Questão 10: Baseando-se nos recursos internos da empresa (capacidades de máquinas e 

recursos humanos), você acredita que ela criou vantagens competitivas em relação à 

concorrência neste período? Tente citar pelo menos 3 casos. 

Resposta do entrevistado: Vantagens, na verdade, a gente se adaptou ao mercado dos resfriados, 

que é um mercado em que a gente era spot e entrava só quando tinha alguma negociação grande, 

então, hoje, a gente é um fornecedor de suínos resfriado no mercado respeitado. Atendendo 

exclusivamente algumas redes, e outras procurando a gente e querendo entrar. Para a parte de 

operações, em geral transportes, nós temos um monitoramento especifico, nós temos pessoas 

que estão vocacionadas para isso, estamos entrando agora com novo projeto no qual já tem uma 

pessoa dentro da área de supply que vai ficar 100% vocacionada, monitorando. [Refraseando,] 

conseguiu sim as vantagens, através da criação de relação de confiança, do monitoramento, da 

redução de lead time, qualidade, que, na verdade, foi a grande base.  

Questão 11: Você acredita que estas vantagens implicaram no crescimento de volumes de 

vendas observado neste período? 

Resposta do entrevistado: sim 

Questão 12: Caso tenham sido citadas vantagens, você acredita que essas são fáceis de serem 

imitadas pela concorrência? Por quê? 

Resposta do entrevistado: Acredito que não, pela complexidade da cadeia e fatores que 

influenciam na qualidade do produto, como, por exemplo, a variação de temperatura. Ter equipe 

de monitoramento e outros cuidados são essenciais. 
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Questão 13: Você acredita que sua empresa melhorou nos critérios: qualidade, confiança, 

velocidade e eficiência em custos durante o período analisado? Se sim, qual percentual de 

melhoria? 

Resposta do entrevistado: Acredito que sim. A parte de custos não tenho certeza, mas lead time, 

qualidade, sim. Qualidade de 30 para 90%. Confiança de um percentual baixo, hoje nossa 

confiança é de 90 a 100%. Velocidade de 10 para 5 dias. E a criação dos processos também 

melhora.  

Questão 14: Há algum tema que considere importante, que fez parte do crescimento obtido e 

que não foi citado? 

Resposta do entrevistado: quando a gente cria a gerência e coloca foco no negócio, acredito que 

a gente tem um grande diferencial com criação de processos. 

Questão 15: Você conhece o modelo de Cone de Areia? (Teoria de Capacidade Cumulativas 

desenvolvida por Ferdows e De Meyer). 

Resposta do entrevistado: Havia lido um artigo, sim. 

Questão 16: Você conhece a teoria de estratégia de operações chamada Triple-A (agility, 

adpatability and alignment), desenvolvida por Lee? 

Resposta do entrevistado: Não. 

Questão 17: Você conhece a teoria de visão baseada em recursos (VBR) de Barney (1995)? 

Resposta do entrevistado: Sim. 

 

Entrevistado 02 - Coordenador de planejamento de produção de suínos 
Data da entrevista:17 de março de 2019. 

Coordenador de planejamento e controle operacional de suínos. 25 anos de empresa, sempre 

nesta área atuando nos negócios de aves, suínos e matérias primas de carnes. Formado em 

Economia com pós-graduação em Gestão de Empresas. 

Introdução: [Parte resumida] entrevistador explicou a pesquisa, objetivos e confirmou que esta 

entrevista é confidencial e utilizada apenas para fins acadêmicos. 

Questão 01: Descreva brevemente suas atividades entre os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Resposta do entrevistado: Planejar, coordenar e acompanhar a produção a fim de buscar o 

melhor resultado, com o menor custo, com a maior qualidade. Fomentar a sinergia entre as áreas 

de produção, logística e comercial. 

Questão 02: Você percebeu um crescimento deste segmento de suínos no mercado Brasileiro 

entre os anos de 2016 e 2018? Se sim, qual sua percepção de crescimento? 



 121 

Resposta do entrevistado: Percebemos crescimento pelo volume mensal planejado na empresa 

e pelo aparecimento no mercado de várias marcas de atendimento regional. Principalmente para 

resfriados e temperados. 

Questão 03: A empresa para a qual você trabalha cresceu neste segmento durante o período 

2017 e 2018 acima do mercado? Se sim, qual percentual de crescimento estimado? 

Resposta do entrevistado: Não sei sobre o crescimento no mercado, mas a empresa dobrou seu 

volume neste segmento. 

Questão 04: Ela atingiu o crescimento almejado em seus objetivos estratégicos? 

Resposta do entrevistado: Ainda não conseguiu devido a oscilações no mercado, com 

influências externas e novas exigências do mesmo. 

Questão 05: Caso as questões 3 e 4 tenham respostas afirmativas, quais melhorias de processos, 

produção ou distribuição ocorreram neste período? Cite de1 a 3 exemplos do ponto de vista de 

aumento de volume, rentabilidade e serviço ao cliente. 

Resposta do entrevistado: O maior exemplo que podemos citar foi no segmento de cortes 

resfriados, para o qual tivemos que estudar e aprender sobre o mercado. Conhecer os clientes, 

entender suas janelas de abastecimento, entender os arcos logísticos e a relação entre este 

segmento e os demais itens comercializados com o CLIENTE.  Não menos importante foi a 

montagem de um projeto com visibilidade do cronograma de abastecimento de vários clientes 

e as inter-relações entre eles dentro da malha logística da EMPRESA. 

Questão 06: A quais fatores você atribui estas melhorias? Cite de 1 a 5 fatores que você 

considera mais importantes, observando a questão anterior como referência. 

Resposta do entrevistado: Principal fator foi descobrir as demandas de um mercado carente. 

Depois, o querer fazer e, consequentemente, a estruturação do segmento na empresa 

Questão 07: Você percebe alguma melhoria nas operações em relação à agilidade de 

atendimento aos clientes durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Sem dúvida. Inclusive, é diferencial competitivo o conhecimento do 

analista /programador quanto ao atendimento dos pedidos por CLIENTE. Somente esta 

proximidade dá velocidade na tomada de decisões para adequação das plantas produtoras às 

necessidades dos clientes. No caso do planejamento, estarmos localizados estrategicamente no 

meio da produção e da venda nos dá suporte para agilizar as ações, baixando estoques e focando 

nos produtos de melhor resultado para o momento do mercado. 

Questão 08: Você percebe alguma melhoria em relação à qualidade dos produtos e operações 

de suínos (exemplos: a adaptabilidade do portfólio, modelo de negócios, qualidade percebida 

pelos clientes)? 
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Resposta do entrevistado: Nos últimos anos, a exigibilidade dos órgãos reguladores e do público 

consumidor aumentou bastante. A empresa precisa estar atenta às mudanças que ganharam 

velocidade com a exposição na mídia e nos demais veículos de comunicação 

Questão 09: Você percebe alguma melhoria de alinhamento entre operações e comercial 

durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Percebi grande preocupação da empresa em aproximar o público das 

unidades produtoras com o quadro comercial, a fim de trocarem conhecimento para melhorar a 

qualidade dos produtos. Hoje, temos diretoria exclusiva para garantir e melhorar a qualidade 

dos produtos. É a base do crescimento da empresa, a QUALIDADE. 

Questão 10: Baseando-se nos recursos internos da empresa (capacidades de máquinas e 

recursos humanos), você acredita que ela criou vantagens competitivas em relação à 

concorrência neste período? Tente citar pelo menos 3 casos. 

Resposta do entrevistado: Neste ponto, para o negócio do qual faço parte, entendo que temos 

deficiência. Produção muito manufaturada, baixa automação industrial, parques industriais 

pequenos com custos elevados. Distância entre a produção da matéria prima e o consumo. 

Instabilidades sazonais obrigam cortes de investimentos, com perda de capacidade competitiva 

quando da retomada da demanda. Baixos investimentos na estrutura de campo. 

Questão 11: Você acredita que estas vantagens implicaram no crescimento de volumes de 

vendas observado neste período? 

Resposta do entrevistado: Com certeza. Tanto no mercado interno quanto no externo. 

Principalmente no que diz respeito aos custos de produção. 

Questão 12: Caso tenham sido citadas vantagens, você acredita que elas são fáceis de serem 

imitadas pela concorrência? Por quê? 

Resposta do entrevistado: Todas as vantagens momentâneas vão, em algum momento, ser 

copiadas pela concorrência. O diferencial está no investimento das pessoas e da tecnologia para 

baixar custos. 

Questão 13: Você acredita que sua empresa melhorou nos critérios: qualidade, confiança, 

velocidade e eficiência em custos durante o período analisado? Se sim, qual percentual? 

Resposta do entrevistado: A SEGURANÇA é outro pilar da empresa. 

Questão 15: Você conhece o modelo de Cone de Areia? (Teoria de Capacidade Cumulativas 

desenvolvida por Ferdows e De Meyer). 

Resposta do entrevistado: Ainda não. 

Questão 16: Você conhece a teoria de estratégia de operações chamada Triple-A (agility, 

adaptability and alignment), desenvolvida por Lee? 
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Resposta do entrevistado: Ainda não. 

Questão 17: Você conhece a teoria de visão baseada em recursos (VBR) de Barney (1995)? 

Resposta do entrevistado: Ainda não. 

 
Entrevistado 03 - Gerente de Planejamento e otimização 
Data da entrevista:17 de março de 2019. 

Gerente de Planejamento. 10 anos de empresa. Trabalhei nas áreas de operação, custo, gestão e 

planejamento. 

Introdução: [parte resumida] entrevistador explicou a pesquisa, objetivos e confirmou que esta 

entrevista é confidencial e utilizada apenas para fins acadêmicos. 

Questão 01: Descreva brevemente suas atividades entre os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Resposta do entrevistado: responsável pela área de otimização de suínos e industrializados em 

2017 e, a partir de 2018, responsável por toda cadeia de industrializados e matéria prima. 

Questão 02: Você percebeu um crescimento deste segmento de suínos no mercado Brasileiro 

entre os anos de 2016 e 2018? Se sim, qual sua percepção de crescimento? 

Resposta do entrevistado: Sim, percebi maior comunicação do consumo de carne suína, mais 

pessoas consumindo. Surgiram lançamentos de produtos de carne suína, novas marcas 

aparecendo no mercado 

Questão 03: A empresa para a qual você trabalha cresceu neste segmento durante o período 

2017 e 2018 acima do mercado? Se sim, qual percentual de crescimento estimado? 

Resposta do entrevistado: Acredito que sim, pois foi um crescimento interno considerável. A 

empresa não tinha foco no mercado interno de carne suína, e foi desenvolvido projeto para 

crescimento. Crescimento em torno de 60%. 

Questão 04: Ela atingiu o crescimento almejado em seus objetivos estratégicos? 

Resposta do entrevistado: Sim, foi alavancado o negócio suínos. 

Questão 05: Caso as questões 3 e 4 tenham respostas afirmativas, quais melhorias de processos, 

produção ou distribuição ocorreram neste período? Cite de 1 a 3 exemplos do ponto de vista de 

aumento de volume, rentabilidade e serviço ao cliente. 

Resposta do entrevistado: Análise de cliente por cliente com potencial que poderia vender carne 

suína, demanda assertiva e, principalmente, o follow up da entrega para cliente, construindo 

uma relação de confiabilidade, credibilidade. Construção da relação empresa - cliente. 

Desenvolvimento de produto de acordo com a necessidade do cliente. Exemplo: aumento venda 

de bisteca, venda de cortes resfriados à vácuo (definição de todo processo), venda de picanha 

suína. 
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Questão 06: A quais fatores você atribui estas melhorias? Cite de 1 a 5 fatores que você 

considera mais importantes, observando a questão anterior como referência. 

Resposta do entrevistado: Foco no cliente, melhoria do serviço, laço de confiança com cliente, 

treinamento do time de vendas sobre produtos suínos, envolvimento de todas as áreas no projeto 

(planejamento, qualidade , P&D) 

Questão 07: Você percebe alguma melhoria nas operações em relação à agilidade de 

atendimento aos clientes durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Sim, foi período no qual foi dado foco e visibilidade no serviço ao 

cliente. 

Questão 08: Você percebe alguma melhoria em relação à qualidade dos produtos e operações 

de suínos (exemplos: a adaptabilidade do portfólio, modelo de negócios, qualidade percebida 

pelos clientes)? 

Resposta do entrevistado: Sim, um dos fatores de sucesso foi o desenvolvimento de produtos 

de acordo com a necessidade do cliente, melhorias que impactavam no cliente. Ajustou o 

portfólio. 

Questão 09: Você percebe alguma melhoria de alinhamento entre operações e comercial 

durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Sim, esse projeto teve alinhamento desde o início com todas as áreas, 

muitas pessoas envolvidas para alavancar o projeto. 

Questão 10: Baseando-se nos recursos internos da empresa (capacidades de máquinas e 

recursos humanos), você acredita que ela criou vantagens competitivas em relação à 

concorrência neste período? Tente citar pelo menos 3 casos. 

Resposta do entrevistado: Sim, devido a esse projeto, foram abertos turnos de bisteca para 

atender demanda, houve compra de equipamentos para resfriados a vácuo, bisteca, 

termoformado. Foi desenvolvido o produto em várias unidades para conseguir atender a 

demanda, por exemplo, picanha suína 

Questão 11: Você acredita que estas vantagens implicaram no crescimento de volumes de 

vendas observado neste período? 

Resposta do entrevistado: Sim, fizeram parte do crescimento. 

Questão 12: Caso tenham sido citadas vantagens, você acredita que elas são fáceis de ser 

imitadas pela concorrência? Por quê? 

Resposta do entrevistado: Sim, porém, depende muito da condução das pessoas, porque o que 

o cliente quer é o nível de serviço. A concorrência também pode crescer facilmente a linha de 
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resfriado a vácuo, bisteca e picanha suína, mas o mais importante é como vão fazer o 

atendimento e a qualidade dos produtos. Esses pontos são o diferencial da empresa. 

Questão 13: Você acredita que sua empresa melhorou nos critérios: qualidade, confiança, 

velocidade e eficiência em custos durante o período analisado? Se sim, qual percentual? 

Resposta do entrevistado: Sim, podemos contabilizar uma melhoria de 30%, destacando a 

confiança de cliente que deve ter melhorado mais de 60%. 

Questão 14: Há algum tema que considere importante, que fez parte do crescimento obtido e 

que não foi citado? 

Resposta do Entrevistado: Não, todos temas foram considerados em alguma questão ou 

resposta. 

Questão 15: Você conhece o modelo de Cone de Areia? (Teoria de Capacidade Cumulativas 

desenvolvido por Ferdows e De Meyer). 

Resposta do entrevistado: Não. 

Questão 16: Você conhece a teoria de estratégia de operações chamada Triple-A (Agility, 

Adpatability and Alignment), desenvolvida por Lee? 

Resposta do Entrevistado: Sim. 

Questão 17: Você conhece a teoria de visão baseada em recursos (VBR) de Barney (1995)? 

Resposta do Entrevistado: Não. 

 

Entrevistado 04 - Gerente executivo do negócio de suínos 
Data da entrevista:14 de março de 2019. 
Gerente Executivo de Suínos. Está na empresa há cinco anos e, no negócio de suínos, há um 

ano.  

Introdução: [parte resumida] entrevistador explicou a pesquisa, objetivos e confirmou que esta 

entrevista é confidencial e utilizada apenas para fins acadêmicos. 

Questão 01: Descreva brevemente suas atividades entre os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Resposta do entrevistado: Em 2016 e 2017, Gerente comercial do Paraná. Em 2017, assumiu 

uma gerência executiva de uma das marcas da empresa e, em 2018, assumi a gerência executiva 

de suínos. 

Questão 02: Você percebeu um crescimento deste segmento de suínos no mercado Brasileiro 

entre os anos de 2016 e 2018? Se sim, qual sua percepção de crescimento? 

Resposta do entrevistado: Não acompanhava no detalhe anteriormente esta categoria, mas, no 

ano de 2018, eu li que o abate de suínos teve um crescimento de 3,5% em 2018, e bateu recorde 

segundo o IBGE. Então, por mais que a gente tenha tido todas as dificuldades, mas cresceu 
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muito no ano de 2018. Acredito que foram acima de 40 milhões de suínos no Brasil. Então, eu 

acredito, sim, que teve um crescimento da categoria e acredito também que continua crescendo 

nas principais regiões de SP, MT, RS, SC, e o maior crescimento ainda foi em SC, e se manteve 

mais estável no PR e RS. 

Questão 03: A empresa para a qual você trabalha cresceu neste segmento durante o período 

2017 e 2018 acima do mercado? Se sim, qual percentual de crescimento estimado? 

Resposta do entrevistado: Acredito que, em suínos, sim. Acompanhando o número que 

fazíamos e que fazemos, nós dobramos em um ano. A empresa cresceu, sim, acima da média. 

Embora eu ache que ele tem muito para crescer. Também tivemos a percepção de que outras 

empresas este ano também investiram muito na categoria, saindo do foco de fornecimento de 

matéria prima para produto acabado. Porém, elas trouxeram mais volume para a base delas, 

mas nós, além do volume, trouxemos outras inovações que o mercado não trouxe. Estas 

inovações estão emplacando agora. Então, por estas inovações, dá para perceber que nós 

pensamos fora da caixa.  

Questão 04: Ela atingiu o crescimento almejado em seus objetivos estratégicos? 

Resposta do entrevistado: Nos suínos, eu acho que alcançaria bem mais se não tivéssemos 

alguns atropelos, como a greve dos caminhoneiros e outras coisas que ocorrem no ano de 2018 

no país. Mas sim, atingiu o crescimento almejado e seria muito glorificado por todos, porque a 

empresa mudou o chip, os nosso colaboradores, gerentes e executivos perceberam o valor da 

categoria que acreditam que não é só um corte mais que tem valor. Então, quando a gente 

consegue fazer isso dentro da empresa é quando a gente consegue ir para a rua, para frente do 

cliente e realmente fazer a diferença. Então, acho que esta foi a grande virada de chave que a 

empresa teve.   

Questão 05: Caso as questões 3 e 4 tenham respostas afirmativas, quais melhorias de processos, 

produção ou distribuição ocorreram neste período? Cite de 1 a 3 exemplos do ponto de vista de 

aumento de volume, rentabilidade e serviço ao cliente. 

Resposta do entrevistado: Sim, eu posso afirmar aqui que a gente chegou a quase 1000 toneladas 

em [suínos resfriado] a vácuo. Nós adequamos as estruturas das fábricas. Não colocamos ainda 

todas as máquinas, mas nós compramos uma máquina a mais para a planta do Mato Grosso. 

Mas, com o que a gente tinha, conseguimos trazer para dentro de casa pessoas, fazer um 

processo de qualidade, entendendo que realmente seria assertivo para qualidade, dentro do shelf 

life proposto, que estaria dentro da segurança alimentar. E nós conseguimos fazer uma 

distribuição efetiva dentro do shelf, que o cliente precisava para fazer a compra deste produto. 

Então, eu acho que a gente teve, sim, uma evolução desta linha, em termos de qualidade, onde 
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tínhamos devoluções por temperatura e perda de vácuo, e nós fizemos investimento em frio e 

nos adequamos. Trabalhamos fortemente a qualidade deste produto. Lapidamos todas as áreas, 

desde o planejamento de produção, a produzir este produto nas condições ideias, e trabalhamos 

muito a cadeia de distribuição. Fizemos muitos testes para ter a confiança deste produto. Teve 

processo, treinamento na produção, distribuição e qualidade. Outra melhoria que também 

desenvolvemos foi uma visão de entregar ao mercado o que necessitava. Conseguimos ter uma 

visão melhor com departamento de marketing e produto. Por exemplo, temos uma linha 

desenvolvida para um cliente específicos. Todos foram envolvidos neste processo. Mudamos o 

escopo do que o marketing pensava, e esta é uma linha para atacados. Esta é uma linha de 

termoformados  e, neste caso, também desenvolvemos com menor tempo. Outro tema é o 

trabalho específico nos açougues, trabalho que não existe na concorrência. 

Questão 06: A quais fatores você atribui estas melhorias? Cite de 1 a 5 fatores que você 

considera mais importantes, observando a questão anterior como referência. 

Resposta do entrevistado: Teve um investimento, que foi uma das máquinas (vácuo). Mas não 

vejo muito o financeiro que pegou mais, mas, sim, desenvolvimento interno (pessoas). Foi 

muito a visão, o comprometimento, a mão na massa e a interface entre as áreas, pzra mim foi o 

principal. 

Questão 07: Você percebe alguma melhoria nas operações em relação à agilidade de 

atendimento aos clientes durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Teve, eu diria que não é o ideal, mas dá para considerar que tivemos 

uma agilidade maior. 

Questão 08: Você percebe alguma melhoria em relação à qualidade dos produtos e operações 

de suínos (exemplos: a adaptabilidade do portfólio, modelo de negócios, qualidade percebida 

pelos clientes)? 

Resposta do entrevistado: Considero que sim, com uma observação que, nas nossas embalagens 

de produtos commodities, ainda temos muito a melhorar. Mas ainda no portfólio o 

desenvolvimento é demorado. Não concordo que temos uma agilidade. Existe a adaptabilidade 

ao portfólio, mas acho que demora muito para este conhecimento chegar aos nossos vendedores, 

por exemplo. Então, eu diria que, neste quesito, estaríamos em uma 40%, a agilidade é muito 

mais pelas pessoas que colocam o dedo nos processos. Mas, se deixar no piloto automático, 

perdemos toda a agilidade. Quanto à habilidade, acho que temos pessoas competentes. Acho 

que a gente ainda precisa trazer muita coisa do mercado para dentro de casa. E para fazer 

realmente uma mudança de categoria. Hoje trabalhamos muito com indicadores e colocamos o 

que está na nossa cabeça para o mercado. O alinhamento, acho que tivemos pouco em algumas 
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áreas internas (especificamente do marketing), mas, em 2019, conseguimos ter maior 

alinhamento. O marketing é o que mais precisa de desenvolvimento, ele precisa ir para o 

mercado e entregar o trabalho completo. Já operações está alinhado.  

Questão 09: Você percebe alguma melhoria de alinhamento entre operações e comercial 

durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Sim. Com certeza, há uma equipe só. Muito bem alinhada com 

planejamento, gerentes de produção, supervisor. Envolvemos o customer, para que ele 

entendesse da linha de produção. Envolvemos muito a logística, para que entendessem a 

importância e o trabalho. O sucesso dos suínos se dá muito por este alinhamento entre 

comercial, planejamento, produção e logística. 

Questão 10: Baseando-se nos recursos internos da empresa (capacidades de máquinas e 

recursos humanos), você acredita que ela criou vantagens competitivas em relação à 

concorrência neste período? Tente citar pelo menos 3 casos. 

Resposta do entrevistado: A gente teve algumas limitações no ano passado em relação aos 

equipamentos. Investimento teve em anos anteriores. Mas acho que em pessoas estamos em 

desenvolvimento.  

Questão 11: Você acredita que estas vantagens implicaram no crescimento de volumes de 

vendas observado neste período? 

Resposta do entrevistado: Sim, com certeza. Eu acho que foi todo esse alinhamento. 

Questão 12: Caso tenham sido citadas vantagens, você acredita que elas são fáceis de ser 

imitadas pela concorrência? Por quê? 

Resposta do entrevistado: Ela pode ser, sim, imitada pela concorrência, é mais uma questão de 

quem sai na frente faz melhor.  

Questão 13: Você acredita que sua empresa melhorou nos critérios: qualidade, confiança, 

velocidade e eficiência em custos durante o período analisado? Se sim, qual percentual? 

Resposta do entrevistado: Sim, a gente cresceu com qualidade, prestou muita atenção desde o 

peso, percentual da gordura e sua influência no produto acabado. Melhorou muito o 

atendimento. Teve velocidade na produção, conseguimos fazer uma logística efetiva e acho 

que, em custo, ganhamos também, pois otimizamos a logística com clientes próximos. Quando 

fechávamos pedidos, fazíamos isso sob a visão do que fazia sentido na produção, para não ter 

perda de produtividade. E conseguimos passar isso para nosso cliente. Tivemos treinamento 

com clientes e alinhamento da grade entre todas as áreas.  

Questão 14: Há algum tema que considere importante, que fez parte do crescimento obtido e 

que não foi citado? 
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Resposta do entrevistado: acho que poderíamos ter aproveitado mais as lacunas. Sempre é um 

trabalho muito difícil quando falamos de pessoas. Foi um ano difícil e de aprendizado. Acho 

que tivemos consistência e persistência, desde a gestão anterior para captura das lacunas. Acho 

que nossa gestão ainda vê muito números gerais e acho que podemos abrir mais e apontar onde, 

em quanto e quando eu quero chegar. Acho que temos oportunidade de fazer mais esta gestão 

estratégica no detalhe. Olhando para a China, acho que temos um gap bem grande quanto 

empresa para virar este jogo (trazer mais resultado). 

Questão 15: Você conhece o modelo de Cone de Areia? (Teoria de Capacidade Cumulativas 

desenvolvido por Ferdows e De Meyer). 

Resposta do entrevistado: Não pelo nome, mas conhecia conceito geral. 

Questão 16: Você conhece a teoria de estratégia de operações chamada Triple-A (Agility, 

Adaptability and Alignment), desenvolvida por Lee? 

Resposta do Entrevistado: Não. 

Questão 17: Você conhece a teoria de visão baseada em recursos (VBR) de Barney (1995)? 

Resposta do entrevistado: Sim. 

 

Entrevistado 05 - Diretor da Mesa comercial de in natura 
Data da entrevista:13 de março de 2019. 

Diretor de Mesa comercial e princing para o in natura, que contempla os negócios de frango e 

de suínos. Formação em direito. Atua na empresa há mais de 5 anos. Já atuou diretamente em 

área comercial e foi gestor de uma das unidades de suínos em Santa Catarina. 

Introdução: [parte resumida] entrevistador explicou a pesquisa, objetivos e confirmou que esta 

entrevista é confidencial e utilizada apenas para fins acadêmicos. 

Questão 01: Descreva brevemente suas atividades entre os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Resposta do entrevistado: em 2016 até meados de 2017, gerente executivo da mesa de 

operações e pricing. Em 2017, assumiu a diretoria comercial da mesa de operações.  

Questão 02: Você percebeu um crescimento deste segmento de suínos no mercado Brasileiro 

entre os anos de 2016 e 2018? Se sim, qual sua percepção de crescimento? 

Resposta do entrevistado: Sim, não consigo dizer o quanto é mudança de leitura ou de hábito. 

Mas antes, consumo maior em industrializados e, agora, consumo maior em in natura. Aquela 

informação da ABPA traz o crescimento. Acho que o mercado, em geral, andou de lado, ou 

mais baixo que o nosso. 

Questão 03: A empresa para a qual você trabalha cresceu neste segmento durante o período 

2017 e 2018 acima do mercado? Se sim, qual percentual de crescimento estimado? 
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Resposta do entrevistado: Acho que crescemos acima do mercado, nós crescemos acima do 

mercado. Tínhamos em volume aproximadament 2000 toneladas de in natura congelado e hoje 

temos 2 a 2,5 vezes mais. Sem concentração. Antes era em carré e algumas UFs.  

Questão 04: Ela atingiu o crescimento almejado em seus objetivos estratégicos? 

Resposta do entrevistado: Em 2018, ficamos devendo positivação e mais valor. Mas em 

faturamento, resultado e share, ficamos acima. Em alguns indicadores técnicos, ficamos 

devendo, mas, nos quantitativos de resultado, fomos muito bem. 

Questão 05: Caso as questões 3 e 4 tenham respostas afirmativas, quais melhorias de processos, 

produção ou distribuição ocorreram neste período? Cite de 1 a 3 exemplos do ponto de vista de 

aumento de volume, rentabilidade e serviço ao cliente. 

Resposta do entrevistado: Estrutura no sentido de equipe mais dedicada no negócio e estava no 

plano. De produção, sofremos um pouco, mas conseguimos implantar que suínos não é só MP, 

mas produto. Está muito mais de sair de uma venda volume de poucos itens, para uma venda 

de mix, com mais rentabilidade. A gente teve um trabalho de qualidade de produto, mas foi 

muito mais de desenvolver as pessoas, treinamento, vendas casadas com aves. Qualificação das 

pessoas em processo e vendas, conhecimento da cadeia e qualificação de mix. Venda mais 

aperfeiçoada. Mudou a cabeça. Foi mostrada a rentabilidade das partes.  

Questão 06: A quais fatores você atribui estas melhorias? Cite de 1 a 5 fatores que você 

considera mais importantes, considerando a questão anterior como referência. 

Resposta do entrevistado: Investimento em treinamento de todos os níveis. Ter uma gestão 

dedicada com o gestor matricial excetivo do negócio. O foco e dedicação é o que ganha o jogo. 

Tirou de uma venda por osmose (liquidava o que dava) para uma venda qualificada. Adaptação 

do produto ao mercado para rentabilização. Ajustes de embalagens e fracionamento. Foi dada 

a importância que a cadeia tem. Isso só existe depois que tem uma dedicação da estrutura, 

através do gestor matricial, treinamento e ouvir o mercado.  

Questão 07: Você percebe alguma melhoria nas operações em relação à agilidade de 

atendimento aos clientes durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Eu tenho os dados anteriores, eu sei que o nosso suíno tem uma boa 

reputação quanto à entrega. Eu sei que nós entregamos, temos boa reputação e melhor que o 

negócio de frango. Mas acredito que sim.  

Questão 08: Você percebe alguma melhoria em relação à qualidade dos produtos e operações 

de suínos (exemplos: a adaptabilidade do portfólio, modelo de negócios, qualidade percebida 

pelos clientes)? 
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Resposta do entrevistado: Sim, isso é indiscutível. Nosso produto tem uma recompra muito 

grande, baseada na qualidade da equipe, mais qualificada, e do produto 

Questão 09: Você percebe alguma melhoria de alinhamento entre operações e comercial 

durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: sim. Coordenador de planejamento é prova disso, e planejava para 

MP e hoje tem os clientes na ponta da língua. 

Questão 10: Baseado nos recursos internos da empresa (capacidades de máquinas e recursos 

humanos), você acredita que ela criou vantagens competitivas em relação à concorrência neste 

período? Tente citar pelo menos 3 casos. 

Resposta do entrevistado: Sim. Logística e monitoramento dedicado, abertura de cliente e 

compramos máquinas. O varejo acredita mais na nossa capacidade de volume e atenção do 

negócio. 

Questão 11: Você acredita que estas vantagens implicaram no crescimento de volumes de 

vendas observado neste período? 

Resposta do entrevistado: Sim. Quando o varejo entendeu que queríamos o negócio do suíno e 

tínhamos dedicação, eles abandonaram outros fornecedores e fizeram parceria. Citou exemplo 

de Minas.  

Questão 12: Caso tenham sido citadas vantagens, você acredita que elas são fáceis de ser 

imitadas pela concorrência? Por quê? 

Resposta do entrevistado: Acho que sim. A parte de máquina é só comprar. A parte de gente é 

mais difícil e volume também é complicado, pois precisa ter capacidade de abates e footprint 

presente em vários estados. 

Questão 13: Você acredita que sua empresa melhorou nos critérios: qualidade, confiança, 

velocidade e eficiência em custos durante o período analisado? Se sim, qual percentual? 

Resposta do entrevistado: Em qualidade nós evoluímos, aproximadamente 30%, em velocidade, 

melhoramos 50-60%, conseguimos dar uma grade e cumprir, em confiança em 50%, em 

eficiência em custos acho que pioramos, porque temos produtos elaborados, mas isso não quer 

dizer que impacta na rentabilidade, pois repassamos em preço.  

Questão 14: Há algum tema que considere importante, que fez parte do crescimento obtido e 

que não foi citado? 

Resposta do entrevistado: Na minha visão, tudo o que a gente fez foi cortar o mato alto e 

construímos uma base. Mas o grande crescimento vem agora que a base está construída. Criou-

se uma base de clientes, portfólio, equipe e sabe operar, agora, vamos aproveitar um momento 

de crescimento com rentabilidade. 



 132 

Questão 15: Você conhece o modelo de Cone de Areia? (Teoria de Capacidade Cumulativas 

desenvolvido por Ferdows e De Meyer) 

Resposta do entrevistado: Não. 

Questão 16: Você conhece a teoria de estratégia de operações chamada Triple-A (Agility, 

Adaptability and Alignment), desenvolvida por Lee? 

Resposta do entrevistado: Conhecia a teoria. 

Questão 17: Você conhece a teoria de visão baseada em recursos (VBR) de Barney (1995)? 

Resposta do entrevistado: Não. 

 

Entrevistado 06 - Diretora de Planejamento 

Data da entrevista: 31 de março de 2019 

Diretora de Planejamento integrado desde de 2018. Atua na empresa há onze anos. Já passou 

pela área comercial de mercado externo, mercado interno, planejamento de produção, 

otimização e planejamento estratégico. Graduada em Relações Internacionais com 

especialização em gestão empresarial, processos e supply.  

Introdução: [parte resumida] entrevistador explicou a pesquisa, objetivos e confirmou que esta 

entrevista é confidencial e utilizada apenas para fins acadêmicos. 

Questão 01: Descreva brevemente suas atividades entre os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Resposta do entrevistado: Em 2016, trabalhava na área de otimização e planejamento 

estratégico como gerente executiva. Em 2017, trabalhei como a primeira gerente executiva do 

negócio de suínos e, em 2018, assumi a diretoria de planejamento de todas os negócios, 

incluindo suínos.  

Questão 02: Você percebeu um crescimento deste segmento de suínos no mercado Brasileiro 

entre os anos de 2016 e 2018? Se sim, qual sua percepção de crescimento? 

Resposta do entrevistado: Sim, percebi um aumento no consumo geral da proteína de suínos, 

que passou de um consumo per capta de cerca de 12 kg por ano, incluindo industrializados de 

suínos, para um consumo de aproximadamente 14 a 15kg por pessoa, por ano. Também percebi 

uma mudança no padrão de consumo para cortes de suínos in natura, muito influenciada por 

chefes como o Chef Rueda da casa do porco e pela gourmetização desta proteína. Senti que as 

pessoas começaram a deixar o antigo preconceito do porco para trás, com mais informações da 

mídia e de associações que desmistificaram esta proteína.  

Questão 03: A empresa para a qual você trabalha cresceu neste segmento durante o período 

2017 e 2018 acima do mercado? Se sim, qual percentual de crescimento estimado? 
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Resposta do entrevistado: Sim, cresceu muito acima do setor, e isso pode ser constatado também 

pelos abates e comercializações de outras empresas concorrentes. Quando comparado o volume 

mensal, acredito que o crescimento tenha sido na ordem de 2,5 vezes no período analisado. 

Questão 04: Ela atingiu o crescimento almejado em seus objetivos estratégicos? 

Resposta do entrevistado: Sim, atingiu os objetivos volumétricos e de ampliação de mix. A 

rentabilidade conseguiu um grande feito em 2017, com resultados muito acima do esperado e, 

em 2018, com alguns fechamentos de mercados de exportação, a categoria sofreu mais 

influência de preços e concorrência cruzada com outras proteínas, além da crise econômica 

brasileira, e os resultados caíram percentualmente. Mesmo assim, foi um bom crescimento e 

acima do ano inicial.  

Questão 05: Caso as questões 3 e 4 tenham respostas afirmativas, quais melhorias de processos, 

produção ou distribuição ocorreram neste período? Cite de 1 a 3 exemplos do ponto de vista de 

aumento de volume, rentabilidade e serviço ao cliente. 

Resposta do entrevistado: Acredito que as alavancas de melhoria de processo foram na captação 

de demandas, ou seja, um entendimento correto do que o mercado queria. Na produção, foi o 

desenvolvimento de mix mais adequado, como resfriados a vácuo, cortes nobres como picanha, 

conversão de carré em bisteca e adequação de capacidade. Adequando processos, qualidade e 

equipamentos através de investimentos. Nas operações, a equipe de planejamento, produção e 

logística passaram a ficar mais próximas e comprometidas com o cliente e com as entregas. Foi 

implantado processo de monitoramento de todos os pedidos. E, no comercial, implantação de 

treinamento, proximidade da planta e equipe de vendas e, em alguns casos, treinamento do 

próprio cliente. 

Questão 06: A quais fatores você atribui estas melhorias? Cite de 1 a 5 fatores que você 

considera mais importantes, observando a questão anterior como referência. 

Resposta do entrevistado: Primeiro, a ter uma estrutura e gestão dedicada. Segundo, adequação 

do portfólio e da qualidade para atender as demandas do mercado. Terceiro, a rentabilização do 

mix, para produtos com maior valor, retirando o foco de MP. A empresa passou a levar soluções 

para os supermercadistas. Eles antes compravam carcaça com shelf life de 5 dias e tinham uma 

estrutura de açougueiros para a desossa. O produto resfriado a vácuo já sai embalado, 

garantindo a sanidade e durabilidade de 20 dias. O supermercadista deixa de ter desperdícios 

com os resíduos da desossa, e o custo fixo dos açougues diminui, assim como o espaço para 

armazenamento. No caso do carré e bisteca, é o mesmo racional, a empresa levou uma 

facilidade, com as bistecas já cortadas, diminuindo trabalho do açougueiro, custos de serras e 

redução de acidentes de trabalho destes açougueiros com as serras manuais. A empresa não 
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corre este risco, pois possui equipamentos com alta produtividade e linha 100% automatizada. 

Além disso, houve inovações em cortes nobres temperados, porcionados e também o trabalho 

em melhorar mix, como picanha, barriga, entre outros cortes mais valorizados. 

Questão 07: Você percebe alguma melhoria nas operações em relação à agilidade de 

atendimento aos clientes durante os anos analisados? 

Resposta do entrevistado: Com certeza. Antes, o nível de serviço era de 70-80%, agora, suínos 

resfriados têm nível de serviço de 99%. Além disso antes, cerca de 80% do volume era enviado 

para armazéns externos, para depois serem revendidos. Atualmente, a empresa faz cerca de 

50% dos seus pedidos com atendimento direto da fábrica, encurtando tempo de atendimento e 

também custos de armazenagens. Sem falar na redução do capital empregado.  

Questão 08: Você percebe alguma melhoria em relação à qualidade dos produtos e operações 

de suínos (exemplos: a adaptabilidade do portfólio, modelo de negócios, qualidade percebida 

pelos clientes)? 

Resposta do entrevistado: Sim, os padrões dos produtos estão mais fidedignos à sua ET. Há 

cuidado na espessura de gordura e padrões de embalagens. Quanto ao portfólio, foi adaptado. 

E, nas operações, o grande diferencial é que hoje as unidades fabris têm foco absoluto nos seus 

clientes, sabem o nome e as grades de cada um, e não atender é quase um pecado. 

Questão 09: Você percebe alguma melhoria de alinhamento entre operações e comercial 

durante os anos analisados? 

Resposta do rntrevistado: Sim, toda a cadeia tem visibilidade dos objetivos, desafios e dos 

pedidos a atender. Toda a cadeia luta junta pelos resultados. Pessoas alinhadas é a chave de 

tudo. Foi criado também processo estruturado de grades de atendimento pelo planejamento, 

frota dedicada e monitoramento logístico das cargas de suínos 

Questão 10: Baseando-se nos recursos internos da empresa (capacidades de máquinas e 

recursos humanos), você acredita que ela criou vantagens competitivas em relação à 

concorrência neste período? Tente citar pelo menos 3 casos. 

Resposta do entrevistado: Sim, teve investimentos em linha de vácuo para os resfriados, em 

máquinas para fatiar de carré, na linha de termoformados, temperados. Também, em 

treinamento e desenvolvimento de pessoas das linhas e do comercial.  

Questão 11: Você acredita que estas vantagens implicaram no crescimento de volumes de 

vendas observado neste período? 

Resposta do entrevistado: Sim, com certeza. 

Questão 12: Caso tenham sido citadas vantagens, você acredita que elas são fáceis de ser 

imitadas pela concorrência? Por quê? 
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Resposta do entrevistado: A parte de equipamentos é muito fácil de ser copiada. Porém, as 

partes de processos são mais complexas. E sem falar que uma liderança é diferente da outra.  

Questão 13: Você acredita que sua empresa melhorou nos critérios: qualidade, confiança, 

velocidade e eficiência em custos durante o período analisado? Se sim, qual percentual? 

Resposta do entrevistado: Em qualidade, sim, os clientes reconhecem isso; em confiança, 

também, inclusive elogiam para nosso presidente;em velocidade, também, tanto nas respostas 

quanto no atendimento. Custos é um pouco mais complexo. Acredito que alguns custos fabris 

aumentaram pelo mix mais elaborado, mas outros reduziram, como o custo com armazéns. 

Também aplicamos mais preço para compensar e ganhar margem maior com mix mais 

elaborado, o que compensa os custos.  

Questão 14: Há algum tema que considere importante, que fez parte do crescimento obtido e 

que não foi citado? 

Resposta do entrevistado: Não. 

Questão 15: Você conhece o Modelo de Cone de Areia? (Teoria de Capacidade Cumulativas 

desenvolvido por Ferdows e De Meyer). 

Resposta do entrevistado: Sim. 

Questão 16: Você conhece a teoria de estratégia de operações chamada Triple-A (Agility, 

Adpatability and Alignment), desenvolvida por Lee? 

Resposta do Entrevistado: Sim. 

Questão 17: Você conhece a teoria de visão baseada em recursos (VBR) de Barney (1995)? 

Resposta do Entrevistado: Sim. 

 

 


