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RESUMO 
 
 
 
 

 

O trabalho analisa em caráter exploratório, através de um estudo de caso com a 
Etna, quais são os fatores de competitividade e sua relevância para uma nova 
entrante no setor de móveis. Para isso, o trabalho parte da literatura para indicar 
possíveis fatores candidatos e segue para uma etapa de campo, em busca de 
elementos que permitam a análise de sua relevância através de um modelo de 
competitividade retirado da literatura de estratégia, o modelo VRIO. Os fundamentos 
teóricos utilizados neste trabalho vieram principalmente da escola estratégica da 
Visão Baseada em Recursos (Resource-based View – RBV), do marketing de varejo 
e da gestão de serviços. Na etapa de campo, foram realizadas entrevistas com 
gestores da Etna, consumidores de móveis, e visita de observação à loja e a 
concorrentes, com o objetivo de verificar na realidade e nas atuais condições do 
mercado, as manifestações de possíveis fontes de vantagem competitiva para a 
empresa, para a partir disso inferir a respeito das condições de competitividade da 
empresa no setor. Os resultados encontrados apontaram que a Etna hoje se 
encontra em uma situação de paridade competitiva no mercado, não se podendo 
dizer que haja vantagem relevante, apesar do sucesso anunciado. Isso equivale a 
dizer que os fatores competitivos de que ela dispõe, hoje, são tão valiosos quanto os 
dos concorrentes. No momento atual, seu sucesso está mais relacionado ao fato 
dela ter atingido a paridade competitiva rapidamente em um mercado pouco 
dinâmico e com concorrentes pouco inovadores e diferenciados, do que com a 
detenção de recursos diferenciados. A vantagem competitiva, entretanto, poderia 
surgir com o tempo, que será o fator fundamental para o sucesso futuro. A atividade 
dos concorrentes, por sua vez, poderia seria um fator limitador, dado que não há 
indicações concretas que eles não possam seguir o caminho da Etna. 
 

 
 
Palavras-Chave: Móveis, Varejo de Móveis, Varejo, Recursos e Competências, 
Visão Baseada em Recursos, RBV, Estratégia 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 

This dissertation is an exploratory study of the factors determining the 
competitiveness of a new entrant entry into the furniture retail sector. This is done 
through a case study of the entrance of Etna in the sector in Brazil, in 2004. The 
study begins by surveying existing literature in order to establish the potential 
relevant factors and follows to fieldwork to establish criteria to analyze these factors 
in the framework of a the VRIO model of competitiveness, from strategy literature. 
The theoretical fundamentals used in this thesis were adapted from principles of the 
Resource-based View (RBV), and of research on retail marketing and service 
management. In the fieldwork stage, interviews were conducted with furniture 
consumers and Etna managers, and both Etna and competitors were visited in order 
to verify empirically the existence of evidences of potential sources of competitive 
advantages for market participants, and based on this to infer about Etnas’s 
competitiveness. The results suggest that Etna is currently in a situation of 
competitive parity in the sector. In other words, the firm’s competitive resources as 
valuable as those owned by other players. Etna’s apparent success as a new entrant 
has more to do with the fact that the company rapidly succeeded in establishing itself 
as a market participant at equal standing to its peers, in a market that is not 
particularly dynamic, in terms of product innovation or differentiation, than with the 
ownership of differentiated resources. A competitive advantage, however, may arise 
over in future, with time being fundamentally important for success. Competition 
however, may remain a significant constraint for Etna, since there’s no concrete 
indication that Etna’s movements cannot be followed by competitors.    
 

 
 
Keywords: Furniture, Retail Furniture, Retail, Resource-based View, RBV, Resources 
& Capabilities Strategy 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 A Proposta do Trabalho 
 

Durante o ano de 2004, surgiram na imprensa várias notícias a respeito da entrada 

de um novo concorrente no varejo de móveis paulistano (FRANCO, 2004; CRUZ, 

2004 OLIVEIRA; CIGANO, 2004). A Etna, empreendimento que marca a entrada do 

grupo Vivara – a segunda maior rede de joalherias do país – no varejo de móveis, 

prometia chacoalhar o mercado, caracterizado como pouco dinâmico e inovador.  

 

Querendo ser grande, a empresa também já iniciava com grandes números: sua loja 

de móveis e artigos para decoração foi construída para ser a maior do país, com 20 

mil metros quadrados, sendo 12 mil metros quadrados de área de vendas, e o 

público, no primeiro mês de funcionamento da loja, 100% maior do que o previsto 

(CAIXETA, 2004).  

 

O sucesso inicial junto aos consumidores, aparentemente, acabou esbarrando na 

falta de familiaridade com o novo negócio, e a empresa acabou enfrentando alguns 

contratempos que a deixaram, durante alguns meses, na posição de freqüentadora 

das páginas de reclamações dos jornais. Um ano após a abertura da primeira loja, 

entretanto, os problemas iniciais pareciam adequadamente resolvidos. Não se 

notavam mais reclamações sobre a empresa, esta já inaugurava sua segunda loja, 

planejando uma terceira para 2006 (LIBERTI, 2005), e falando de passar logo ao 

ritmo de crescimento de duas lojas por ano (EXPANSÃO, 2005). 

 

Este aparente sucesso da Etna, levanta uma inquietação: como uma empresa sem 

qualquer tradição no ramo consegue assumir de forma tão rápida uma posição tão 

relevante em um mercado competitivo como o varejo de móveis? 

 

Essa inquietação inicial, por sua vez, suscita várias outras indagações como: quais 

são os principais fatores necessários para se competir nesse mercado e como ela os 

conseguiu tão fácil? Quais dentre esses fatores representam também potenciais 

fontes de vantagem competitiva para a Etna? Além de algumas especulações como:  

será ela capaz de se tornar a Ikea brasileira, coisa que os concorrentes não fizeram? 
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Ou a entrada dela no mercado irá apenas desencadear um acirramento da 

competição e um movimento de modernização das empresas tal como se viu no 

varejo de materiais de construção sem, entretanto se criar um ganhador claro? 

 

Este trabalho de pesquisa nasce dessas questões envolvendo a situação 

competitiva da Etna no mercado de móveis do Brasil e papel dos os recursos como 

determinantes dessa situação. As perguntas de pesquisa serão formalizadas em 

maior grau de detalhe posteriormente nesta dissertação. 

 

Como benefício, este estudo permite oferecer diretrizes estratégicas para a 

empresa, bem como para o setor, representando uma contribuição alinhada com os 

objetivos de uma abordagem prática do MPA.  

 

Na área acadêmica, o estudo mostra-se interessante tanto para a área de estratégia, 

como para a área de varejo, pois retrata uma situação competitiva que pode ocorrer 

em outros setores. Retrata uma situação de um mercado competitivo estável e 

pouco inovador que enfrenta a entrada de um competidor de maior peso sem uma 

vantagem evidente, ou recursos que possam alavancar o seu desempenho. 

 

Como contribuição acadêmica permite ainda ampliar o conhecimento existente sobre 

o varejo brasileiro, e em especial sobre o varejo de móveis, um setor ainda muito 

pouco estudado, onde as poucas pesquisas existentes tendem a se concentrar em 

seu papel como canal de escoamento em empresas verticalizadas. E permite 

também mostrar a aplicação prática de uma teoria – a avaliação dos fatores de 

competitividade de uma empresa utilizando um modelo retirado da visão de 

estratégia baseada em recursos, que pode ser replicado para a análise de outros 

setores.  

 

Os fundamentos teóricos utilizados neste trabalho vieram principalmente da escola 

estratégica da Visão Baseada em Recursos (Resource-based View – RBV), do 

marketing de varejo e da gestão de serviços. Foi realizado na forma de um estudo 

de caso, no início de 2006, utilizando entrevistas com gestores da Etna, 

consumidores de móveis, e visita de observação à loja e a concorrentes, com o 

objetivo de verificar na realidade e nas atuais condições do mercado, as 
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manifestações de possíveis fontes de vantagem competitiva para a empresa, para a 

partir disso inferir a respeito das condições de competitividade da empresa no setor. 

 

Os resultados encontrados apontaram que a Etna hoje se encontra em uma situação 

de paridade competitiva no mercado, não se podendo dizer que haja vantagem 

relevante, apesar do sucesso anunciado. Isso equivale a dizer que os fatores 

competitivos de que ela dispõe, hoje, são tão valiosos quanto os dos concorrentes. 

No momento atual, seu sucesso está mais relacionado ao fato dela ter atingido a 

paridade competitiva rapidamente em um mercado pouco dinâmico e com 

concorrentes pouco inovadores e diferenciados, do que com a detenção de recursos 

diferenciados. A vantagem competitiva, entretanto, poderia surgir com o tempo, que 

será o fator fundamental para o sucesso futuro. A atividade dos concorrentes, por 

sua vez, poderia seria um fator limitador, dado que não há indicações concretas que 

eles não possam seguir o caminho da Etna. 

 

 

1.2 A Estrutura da Dissertação 
 
No próximo capítulo apresenta-se uma revisão do referencial teórico da RBV, que se 

constitui na principal base teórica do trabalho, de onde foi retirado o modelo  de 

análise escolhido para o caso. Em seguida faz-se uma revisão da literatura de 

Marketing e Gestão de Varejo, com o objetivo de identificar os fatores analisados 

pela pesquisa. A seção se encerra com a definição e compilação desses fatores.  

 

O capítulo 3 apresenta a metodologia da pesquisa, define formalmente os objetivos 

da pesquisa, justifica a escolha do método e explicita os procedimentos utilizados.  

 

O capítulo 4 traz a apresentação dos resultados da pesquisa de campo, analisando 

cada um dos fatores identificados separadamente e dá início à discussão dos 

resultados. 

 

O capítulo 5 traz as conclusões gerais encontradas pelo trabalho, assim como uma 

avaliação das prováveis condições futuras no mercado em questão.  
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Por fim, o apêndice do trabalho traz a compilação dos protocolos de pesquisa 

utilizados na etapa de campo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A primeira seção deste capítulo apresenta a visão da estratégia baseada em 

recursos, RBV, que representa o arcabouço teórico para a análise deste trabalho. A 

segunda seção apresenta uma revisão da bibliografia de Marketing e Gestão de 

Varejo, com a finalidade de elencar possíveis fatores de competitividade para uma 

nova entrante a serem avaliados posteriormente à luz do modelo de análise de 

competitividade escolhido. Por fim, a última seção compila os fatores identificados 

nas duas primeiras, e que representaram a base de análise da pesquisa empírica.   

 

 

2.1 A Visão Baseada em Recursos (Resource-based View – RBV) 
 

A questão do quê efetivamente explica o sucesso de uma empresa frente às suas 

concorrentes é uma das mais comuns e também das mais importantes tanto para 

empresários quanto para teóricos e pesquisadores no campo da estratégia 

empresarial. 

 

Ao longo dos anos, diversas escolas de pensamento foram surgindo no campo da 

estratégia, com visões alternativas sobre como guiar uma empresa na busca ou no 

desenvolvimento de vantagens competitivas que garantissem uma posição de 

sucesso. Como aponta Mintzberg (2000), cada uma dessas escolas, com sua 

perspectiva única, focaliza um aspecto importante do processo de formulação de 

estratégia. Apesar dos pontos de vista, em muitos casos, apresentarem perspectivas 

que podem ser consideradas estreitas, cada visão oferece uma importante 

contribuição para se entender um aspecto relevante do processo de 

desenvolvimento da estratégia. Isto torna estas visões complementares, ainda que, 

como ressalva o autor, a estratégia, na realidade, possa ser mais do que a soma das 

partes (MINTZBERG, 2000). Dessas escolas, duas começaram a ganhar 

notoriedade a partir da década de 80, concentrando a discussão acadêmica sobre 

estratégia empresarial: a Escola do Posicionamento e a Escola da Visão Baseada 

nos Recursos.   
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Como aponta Barney (1995), a lógica tradicional usada no campo da estratégia, em 

busca da resposta sobre as fontes de vantagem competitiva das empresas, se 

baseia no esforço em combinar adequadamente as forças e fraquezas internas da 

empresa com o ambiente externo. Usando suas forças internas para explorar as 

oportunidades ou procurar neutralizar as ameaças oferecidas pelo ambiente, ao 

mesmo tempo em que procurando evitar ou se desviar de suas fraquezas internas, 

uma empresa teria maiores chances de sucesso frente às concorrentes. Essa lógica 

foi sumarizada no modelo que ficou conhecido como análise SWOT (Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities and Threats – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças), originalmente proposto por Learned, Christiansen, Andrews e Guth 

(1969). O modelo permanece ainda sendo utilizado como estrutura de análise ou 

princípio organizador tanto no campo acadêmico quanto no dia-a-dia das empresas. 

Tanto a Escola do Posicionamento quanto a da Escola da Visão Baseada nos 

Recursos, na realidade, utilizam elementos deste modelo, mas com foco em 

aspectos diferentes.  

 

A Escola do Posicionamento surgiu a partir da tentativa de se instrumentalizar a 

análise dos aspectos externos do ambiente no processo de formulação de 

estratégia. Tendo como principal expoente Porter (1980, 1985) – e por isso muitas 

vezes também denominada Escola Porteriana – a Escola do Posicionamento se 

desenvolveu com base em princípios vindos da Teoria da Organização Industrial e 

da Teoria Econômica Neoclássica e ganhou imensa atenção especialmente durante 

a década de 80. O pensamento científico e a pesquisa dentro dessa visão evoluíram 

na direção de apontar a relação entre as oportunidades estratégicas e a estrutura de 

um setor, e que a exploração de um posicionamento específico, preferencialmente 

único no mercado, seria a fonte principal de vantagem competitiva de uma empresa. 

Guiada pelas premissas da racionalidade econômica, e contando com hipóteses 

simplificadoras como a existência de fatores objetivos, claros e conhecidos, 

possibilitando decisões ótimas por parte das empresas, a escola acabou se 

concentrando na criação de modelos e formas de melhor analisar o ambiente 

externo, com o objetivo de captar suas mudanças e se adaptar a elas mais 

rapidamente.     
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Durante esse período em que o foco principal da atenção do debate acadêmico se 

concentrava na relação entre o ambiente externo e a estratégia, o papel dos 

aspectos internos da empresa, por sua vez, permanecia em segundo plano, com a 

maior parte da pesquisa nesse campo se restringindo às questões de 

implementação da estratégia e à análise dos processos organizacionais através dos 

quais ela emerge (GRANT, 1991).  

 

Mas, como a lógica tradicional indicava, a análise do ambiente externo representava 

apenas parte do trabalho no desenvolvimento da estratégia. Durante a própria 

década de 80,  começaram a surgir autores que questionavam o papel do ambiente 

externo como determinante central do sucesso de uma empresa, especialmente 

quando a realidade oferecia claros exemplos de empresas que continuavam a 

prosperar a despeito de operarem em ambientes desfavoráveis, casos onde nem a 

mais cuidadosa e completa análise do ambiente competitivo onde as empresas 

atuavam poderia justificar por si só seu sucesso (BARNEY, 1995). Casos onde uma 

explicação para as vantagens relativas de uma empresa precisaria ir um pouco 

adiante e obrigatoriamente considerar os atributos internos da empresa.  

 

Grant (1991) aponta ainda como razão para a emergência de uma nova linha de 

pensamento, a insatisfação com a estrutura de equilíbrio estático da visão baseada 

na Organização Industrial, dominante até então, e que apresentava dificuldades para 

lidar com temas como inovação, imitação, custos de transação, economias de 

escopo e informação imperfeita. Questões que, quando tocadas, mais uma vez 

evidenciavam a importância das diferenças entre as empresas atuando em um 

mesmo ambiente, dos recursos de que dispunham e da forma como esses eram 

conseguidos.  

 

A nova escola de pensamento estratégico que emergiu a partir do trabalho desses 

autores, para quem a vantagem competitiva é definida primeiramente pelos recursos 

internos da empresa e secundariamente pela estrutura do setor onde atuam, e 

acabou se tornando uma abordagem dominante na gestão estratégica 

contemporânea, ficou conhecida como a Visão Baseada em Recursos (Resource-

based View – RBV). Rumelt (1984), Wernerfelt (1984), Barney (1986), Dierickx e 

Cool (1989) são alguns dos primeiros autores a se destacarem no início dessa 
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escola, embora idéias seminais nessa área sejam também atribuídas a Penrose 

(1959) que já definia uma empresa como um conjunto de recursos. A pesquisa 

nesse campo continuou evoluindo adentrando os anos 90, com importantes 

contribuições de Prahalad e Hamel (1990), Grant (1991), Amit e Shoemaker (1993), 

entre outros autores.   

 

Partindo da visão central de que as dotações de recursos das empresas têm um 

papel primordial na determinação de seu desempenho, os autores representantes 

dessa escola procuraram explicar como isso acontece, explorar as características 

desses recursos, no que consistem, como são construídos, como eles contribuem 

para o estabelecimento de uma vantagem competitiva sustentável, assim como 

avançar na instrumentalização desse conhecimento para sua aplicação prática.     

 

Primeiramente, é preciso definir, na visão desses autores, em que efetivamente 

consistem os chamados “recursos” em questão. Esses recursos seriam os atributos 

internos das empresas, ou a soma dos recursos no sentido literal da palavra com as 

suas competências, habilidades naturais ou adquiridas que a permitem realizar 

alguma tarefa ou atividade. 

 

Barney (1995) aponta que os recursos e competências de uma empresa 

correspondem a todos os ativos financeiros, físicos, humanos e organizacionais de 

que uma empresa utiliza para desenvolver, produzir e entregar produtos ou serviços 

aos seus clientes.   

 

Alguns autores, como Grant (1991) e Amit e Schoemaker (1993), preferem, por 

questões analíticas, oferecer definições em separado de recursos e de 

competências, o quê evidencia as nuances que separam os dois conceitos ao 

mesmo tempo em que ressalta a relação existente entre eles. Grant (1991) define 

recursos como os inputs do processo de produção, e competência como a 

capacidade realizar uma tarefa ou atividade utilizando um conjunto de recursos. De 

forma semelhante, Amit e Schoemaker (1991) definem recursos como sendo 

estoques de fatores disponíveis que são controlados ou de propriedade da empresa, 

e competências como a capacidade da empresa de utilizar os recursos, geralmente 

de forma combinada, através de processos organizacionais para atingir um objetivo 
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definido. Se aprofundando na definição de competências, Amit e Schoemaker (1991) 

apontam que estes são processos – tangíveis ou não – que se baseiam em 

informação, que são específicos da empresa e que se desenvolvem ao longo do 

tempo através de complexas interações entre os recursos que a empresa detém.  

 

A capacidade desses recursos ou competências de gerarem um diferencial para 

uma empresa que represente uma vantagem competitiva frente a suas concorrentes 

é atribuída, segundo a RBV, às características específicas desses recursos, em 

geral relacionadas à sua capacidade de gerarem valor para a empresa, da raridade 

em que estão disponíveis para outras empresas, da dificuldade com que podem ser 

imitados ou substituídos, além da capacidade da empresa em explorar 

adequadamente todo o potencial oferecido por eles.  

 

Barney (1995) discute cada uma dessas características, indicando de que forma e 

em que medida elas são capazes de gerar vantagens competitivas, e oferecendo a 

partir disso um enfoque prático para se analisar as implicações competitivas dos 

atributos internos da empresa.  

 

Barney (1995) vê a questão do valor como o elo de ligação entre os atributos 

internos da empresa ao ambiente externo. Ele define o valor de um recurso ou 

competência em função de sua utilidade em ajudar a empresa a explorar 

oportunidades e/ou anular ameaças presentes em seu mercado de atuação. Se um 

recurso ou competência permite explorar uma oportunidade, atendendo às 

necessidades de um mercado, ou se anula uma ameaça, por exemplo, permitindo 

que a empresa continue a competir em um mercado que atravessa uma fase de 

mudanças tecnológicas, esses recursos e competências representam valiosos para 

a empresa. Em contrapartida, se os recursos ou competências de uma empresa não 

se traduzem em algo valorizado em seu mercado de atuação, eles também não 

podem ser considerados valiosos pela empresa. Assim, ser valioso representa a 

primeira característica de um recurso ou competência que permite que ele 

represente uma fonte de vantagem competitiva para uma empresa.  

 
A raridade de um recurso ou competência representa uma segunda característica 

relevante para que um recurso represente uma fonte de vantagem competitiva. 
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Como aponta Barney (1995), se determinados recursos ou competências são 

comuns a todas as empresas, estes não serão capazes de gerar uma condição de 

vantagem na competição, mesmo que tenham valor, apenas uma condição de 

paridade competitiva. Como indica o autor, isto não implica que recursos que gerem 

valor, mas que não são raros, não sejam importantes. Eles podem muitas vezes 

serem essenciais para a sobrevivência da empresa. Mas se os recursos são valiosos 

e raros, estes podem permitir a empresa ter uma vantagem competitiva, mas esta 

vantagem competitiva poderá ser apenas temporária.  

 

A capacidade de recursos valiosos e raros gerarem uma vantagem competitiva 

sustentável, entretanto, precisa considerar a capacidade das outras empresas 

concorrentes imitarem esse recurso raro, o que leva à questão da imitabilidade. A 

terceira característica de um recurso que possa representar uma fonte de vantagem 

competitiva sustentável é que as empresas concorrentes tenham uma desvantagem 

de custo em imitar esses recursos. Barney (1995) aponta que a imitação pode se dar 

através de duas formas principais: a duplicação, quando a uma empresa constrói os 

mesmo tipos de recursos que a outra detém, e a substituição, quando uma empresa 

substitui os recursos valiosos e raros de outra por recursos diferentes, mas que 

tenham a mesma implicação estratégica. E ressalta que, nos dois casos, se a 

imitação ou  substituição não forem mais custosas, o resultado final será novamente 

uma situação de paridade competitiva. Existem, entretanto fatores que podem 

dificultar a imitação ou a substituição, ou então torná-las mais custosas.  

 

Um primeiro fator, que pode dificultar a imitação ou a substituição de recursos ou 

competências está relacionado com a importância da história da criação desses 

recursos. Na história de uma empresa, ocorre uma série de fatos e circunstâncias e 

se criam uma série de relacionamentos e experiências envolvendo as pessoas que 

passaram por ela que fazem com que determinados recursos e competências sejam 

criados com base nisso, de uma forma única. O fato desses recursos e 

competências terem sido desenvolvidos a partir do caminho particular que uma 

empresa fez na história faz com que muitas vezes seja impossível imitá-los, ou então 

coloca a empresa que se propõe a imitá-los em desvantagem de custo. Recursos 

valiosos e raros, difíceis de imitar por dependerem da história da empresa, a 
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dependência de caminho (path dependence), podem representar uma fonte de 

vantagem competitiva sustentável (DIERICX; COOL, 1989).   

 

Outro fator que dificulta a imitação de um recurso ou competência, também 

apontado por Barney (1995), é quando eles representam o resultado de numerosas 

pequenas decisões tomadas dentro da empresa. Quando isso acontece, em geral, o 

valor gerado pelo recurso é percebido pelos concorrentes, mas estes não 

conseguem identificar exatamente o que a empresa que o detém faz para consegui-

lo, e isso torna difícil sua imitação. A dificuldade das concorrentes identificarem a 

fonte da vantagem está exatamente em esta não ser apenas uma coisa, mas um 

conjunto de coisas e muitas vezes um conjunto de coisas onde nenhuma delas se 

destaca individualmente ou marcadamente, onde simplesmente um conjunto de 

atividades e atitudes dentro da empresa geram o resultado percebido. Como ressalta 

o autor, as vantagens competitivas dependem cada vez mais das pequenas 

decisões que envolvem a forma como os recursos são criados, desenvolvidos e 

explorados. É o fenômeno de ambigüidade causal (REED; DEFILLIPPI, 1990). 

 

Um terceiro fator que dificulta torna difícil a imitação, por ser muito difícil ou custoso 

de ser reproduzido é o fato de alguns recursos serem socialmente complexos. 

Recursos e competências desse tipo são, por exemplo,  reputação, confiança, 

amizade, teamwork e cultura de uma empresa. Recursos como esses são muito 

difíceis de copiar ou simplesmente não estão à venda, paralelamente são também 

em geral muito estáveis. Assim, quando os recursos da empresa são valiosos, raros 

e socialmente complexos eles em geral representam prováveis fontes de vantagem 

competitiva sustentável (BARNEY, 2002).    

 

Assim, um recurso ou competência que é valioso, raro e difícil de imitar representa 

potencialmente uma fonte de vantagem competitiva para a empresa que o possui. 

Mas esse potencial ser realmente explorado depende da capacidade da organização 

de saber aproveitá-lo, estar bem organizada para isso. Barney (1995) define assim 

uma quarta característica que torna um recurso uma potencial fonte de vantagem 

competitiva: ele ser explorado pela organização.  
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Essa exploração dos recursos valiosos, raros e difíceis de imitar se dá através da 

utilização do que o autor denomina de recursos complementares. Estes representam 

recursos que têm limitada capacidade de gerar vantagem competitiva isoladamente, 

mas que podem ser explorados de forma combinada com outros recursos, 

permitindo que a empresa explore todo o potencial dos últimos. Representam em 

geral a forma de organização da empresa,  ou as estruturas, regras e padrões que 

são estabelecidos dentro da empresa e que alavancam a realização do potencial da 

empresa. O autor cita como exemplos sua estrutura hierárquica formal, seus 

controles explícitos de gestão e suas políticas de remuneração.   

 

Usando esta fundamentação teórica, Barney (2002) propõe um modelo de análise 

que permite avaliar de uma forma simples e prática o valor, a raridade e a 

imitabilidade de recursos e competências detidos por uma empresa, assim como a 

sua exploração pela organização. Esse modelo, conhecido como  VRIO – 

representando as iniciais para valor, raridade, imitabilidade (dificuldade de)  e 

organização (explorado por) – e ilustrado no quadro 1, corresponde ao modelo que 

serve como base para a análise desta dissertação. 

 

Valioso Raro Difícil de 
Imitar

Explorado 
pela 

Organização

Posição 
Competitiva

Desempenho 
Econômico

Forças ou 
Fraquezas

V R I O

Não Desvantagem
Abaixo da 

Média Fraqueza

Sim Não Paridade Média Força

Sim Sim Não
Vantagem 
temporária Superior

Força e 
competência 

distintiva

Sim Sim Sim Sim
Vantagem 

Sustentada Superior
Força e 

competência 
distintiva plena

 
Quadro 1 – O Modelo VRIO de Avaliação de Recursos 

Fonte: Adaptado de BARNEY (2002, p. 8-10)  
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Entre as contribuições de outros autores da RBV, Dierickx e Cool (1989) se 

aprofundaram na discussão do processo de criação dos recursos. Seu foco de 

análise foram os recursos não comercializáveis, que eles consideraram realmente 

estratégicos, ou críticos, além de não imitáveis ou substituíveis, pois levariam tempo 

para serem construídos e dependeriam novamente do caminho específico realizado 

pela empresa para formá-los. Estes autores concentraram na questão dos fluxos de 

formação de ativos estratégicos (paths) e de como a partir deles se formam os 

estoques desses ativos. Para eles a estratégia corrente envolveria as escolhas de 

“caminhos ótimos” no sentido da criação ou acumulação de ativos de valor. Já a 

posição competitiva e, portanto a lucratividade potencial das empresas seria 

determinada pelos níveis de estoques acumulados desses ativos. 

 

Na questão da imitabilidade ou da substituição, Dierickx e Cool (1989) ainda 

contribuíram com o desenvolvimento dos conceitos de mecanismos através dos 

quais o processo de imitação ou substituição era dificultado, como: as deseconomias 

de compressão de tempo, as eficiências de massa dos ativos, a interconexão entre 

diferentes ativos acumulados, a erosão dos ativos, e a ambigüidade causal.  

 

Amit e Shoemaker (1993), por sua vez, fizeram uma contribuição relevante na 

ligação da RBV com o conceito original de fatores críticos de sucesso, da análise do 

ramo de negócios. Os autores desenvolveram a noção de ativos estratégicos 

(Strategic Assets), como uma correspondência na visão da empresa para os fatores 

estratégicos do setor (Strategic Industry Factors) pelo lado da análise ambiental. A 

capacidade dos ativos estratégicos de gerar vantagem dependeria em parte das 

suas características únicas – difíceis de imitar – e em parte de quanto eles 

coincidem com os fatores estratégicos do setor. Os ativos estratégicos da firma 

seriam os recursos difíceis de comercializar, de serem imitados, escassos, 

apropriáveis e especializados à firma que criavam a sua vantagem competitiva. Os 

fatores estratégicos do ramo de negócios seriam determinados ao nível do mercado 

através de interações complexas entre os competidores, clientes, agentes 

reguladores, inovadores externos ao ramo e outros stakeholders.  

 

Outra contribuição de Amit e Shoemaker (1993), foi reforçar a visão da RBV com a 

inclusão da visão behaviorista (Behavioral Decision Theory – BDO) de que há uma 
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dificuldade natural (que decorre da incerteza, da complexidade e de conflitos) de se 

definir de antemão quais recursos e competências representarão ativos estratégicos 

para a empresa no futuro. Isso ajuda a explicar porque as dotações de recursos das 

empresas são diferentes, e reforça a questão de que há aspectos de vieses de 

decisão ou problemas organizacionais de implementação que agem como 

impedimentos adicionais para a transferência e imitabilidade dos recursos e 

competências de uma empresa. 

 

Este estudo analisou a competitividade do varejo de móveis usando a visão baseada 

em recursos da estratégia como fundamento teórico, utilizando o modelo prático do 

VRIO, proposto por Barney (2002). Para isso, inicialmente recorreu-se à literatura de 

Marketing e de Gestão de Varejo, procurando identificar recursos que, à luz da visão 

proposta RBV pudessem ser eleitos como potenciais fontes de vantagem 

competitiva para uma nova entrante nesse setor. A revisão da literatura nesses 

campos com esse fim, é o objeto da seção seguinte. Posteriormente os fatores 

identificados na literatura específica de Marketing e de Gestão de Varejo serão 

somados a outros de cunho mais geral, identificados na literatura da própria RBV, 

para formar o conjunto de fatores que será analisado neste trabalho através do 

modelo VRIO.   

 

 

2.2  Marketing e Gestão de Varejo 
 

Da literatura de Marketing e de Gestão de Varejo é possível elencar vários fatores 

que poderiam ser considerados possíveis fontes de competitividade para uma nova 

entrante atuando no segmento de varejo de móveis.  

 

Algumas dessas fontes poderiam estar, primeiramente, nos elementos do composto 

varejista ou mix de varejo. Esses elementos representam as variáveis que compõem 

o esforço de marketing do varejista e todos os fatores controláveis que ele articula 

para conquistar as preferências dos consumidores, para fazê-los visitar as lojas e 

adquirir os produtos (PARENTE; BRITO,  2006; LUSCH; DUNNE, 1996).  
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Parente e Brito (2006) sugerem um composto varejista composto por 6 grupos de 

fatores, os 6 Ps do varejo, que seriam:   

 

a) o mix de produtos – incluindo decisões como variedade da linha oferecida, 

qualidade dos produtos, os serviços associados; 

 

b) preços – incluindo as decisões sobre os preços a serem cobrados, o 

oferecimento de crédito e as condições, a relação custo/benefício oferecida 

aos clientes;  

 

c) promoção – incluindo a propaganda, as ofertas, a sinalização dentro da loja; 

 

d) apresentação – incluindo a apresentação da loja, sua departamentalização, 

seu planograma;  

 

e) pessoal – incluindo atendimento, rapidez, atenção, eficiência e cordialidade 

do serviço;  

 

f) ponto – incluindo a localização, a facilidade de acesso, a visibilidade do 

ponto. 

 

 

Tanto cada um desses fatores em separado como a escolha de diferentes 

combinações deles no composto varejista poderiam representar possíveis fontes de 

vantagem competitiva para uma empresa atuando no varejo (DAVIDSON; 

SWEENEY; STAMPFL, 1988; PARENTE, 2000; Jain, 1999). 

   

Além dos fatores já representados no composto varejista, Levy e Weitz (1996) 

apontam especificamente como possível fonte de vantagem competitiva no varejo 

quatro outros fatores:  

 

a) a lealdade dos consumidores – representada por conseguir que consumidores 

estejam  comprometidos em comprar em um determinado estabelecimento 

mesmo que um concorrente esteja próximo e ofereça um sortimento 
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ligeiramente melhor ou preços ligeiramente menores. Os autores ainda 

acrescentam que essa lealdade pode ser desenvolvida através de três formas 

principais, que oferecem indicações adicionais a respeito de possíveis fontes 

de vantagem competitiva. Estas formas seriam: o  posicionamento, ou seja, 

da criação de uma imagem para o consumidor que o diferencie positivamente 

dos demais; o oferecimento de uma boa qualidade de serviços de forma 

consistente – bons níveis de qualidade de serviços são em gerais difíceis de 

serem estabelecidos, dada a falta de consistência natural do trabalho 

humano, e, quando uma empresa consegue estabelecer uma tradição e uma 

reputação, ela consegue uma vantagem não facilmente copiada pela 

concorrência; e a uma oferta de mercadorias que seja única/diferenciada – 

com todos os competidores de um mercado tendo acesso aos mesmos 

fornecedores não é simples conseguir lealdade de consumidores através do 

tipo da mercadoria oferecida, mas alguns varejistas procuram saídas como 

fornecedores exclusivos, ou o lançamento de marcas próprias.  

 

b) O relacionamento com fornecedores – Assim como com os clientes, os 

relacionamentos com fornecedores levam um grande período de tempo para 

serem construídos, e não conseguem facilmente ser afetados pelos 

competidores, também representando uma fonte de vantagem competitiva 

sustentável. Desenvolvendo bons relacionamentos com os fornecedores, 

varejistas podem ganhar direitos exclusivos  de vender mercadorias em 

determinada região, descontos ou em melhores termos de negociação do que 

os concorrentes, ou ainda receber prioridade na entrega de mercadorias em 

situações de oferta escassa.  

 

c) o uso de sistemas para controle da informação e da distribuição – O 

investimento em sistemas de informação e de distribuição automatizados 

permite à empresa ter um controle mais eficiente das operações, reduzindo 

custos de forma significativa e trazendo benefícios no relacionamento com 

fornecedores e clientes que aumentam muito sua vantagem em relação aos 

concorrentes que não fizerem os mesmos tipos de investimento.  
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d) operações de custo baixo – o estabelecimento de operações de baixo custo 

possibilita ao varejista atrair clientes sensíveis a preço ou aumentar o nível de 

serviço oferecido, a qualidade ou a variedade de produtos, investir em uma 

melhor apresentação, entre outros.   

 

Alguns desses fatores apontados por Levy e Weitz (1996), remetem diretamente à 

questão do gerenciamento da cadeia de suprimentos (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; 

SIMCHI-LEVI, 2003; BOWERSOX; CLOSS, 2001), mas também à literatura de 

gestão de serviços ou operações de serviços. Nesse campo, merecem ainda 

destaque alguns fatores que representam possíveis fontes de vantagem competitiva 

para uma empresa atuando no varejo: 

 

a) a preocupação com a satisfação dos consumidores – inclui o monitoramento 

da satisfação, a preocupação com diminuir as falhas de percepção e 

implementação que permitam atender adequadamente às necessidades e 

desejos do consumidor, um bom gerenciamento do pós-venda e de 

reclamações, a preocupação com a retenção do cliente, e o valor do cliente 

ao longo do tempo. (CORRÊA, 2002; PARASURAMAN;  ZEITHAML; BERRY, 

1985; HESKETT; SASSER; SCHLESINGER, 1990; TAX; BROWN, 1998; 

REICHHELD, 1996); e 

 

b) a satisfação dos funcionários – envolve a percepção da importância dos 

reflexos da satisfação dos empregados sobre o nível e a qualidade do 

atendimento oferecido ao consumidor. Inclui as questões de motivação, 

recrutamento e treinamento, sistema de incentivos e remuneração. 

(HESKETT, 1994; CORRÊA, 2002; HESKETT; SASSER; SCHLESINGER, 

1997) 

 

A partir dessa revisão da literatura de outros campos de conhecimento além da RBV, 

em busca de potenciais fatores de competitividade no varejo de móveis, passaremos 

na próxima seção a uma junção desses elementos com os elementos retirados 

especificamente da literatura da RBV, para a escolha dos fatores que serão objeto 

de concentração da pesquisa.   
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2.3 Recursos Relevantes para o Negócio de Varejo de Móveis 
 

A partir da combinação da revisão da literatura da RBV e da literatura referente a 

Marketing e Gestão de Varejo e de áreas relacionadas, foi possível identificar uma 

conjunto de possíveis fontes de vantagem competitiva no varejo de móveis e que 

seriam candidatos à análise através do modelo VRIO aplicada no caso escolhido.  

 

Para facilitar sua avaliação, esses fatores foram reunidos em grupos mais genéricos, 

e resultaram em três grandes grupos de recursos ou competências que serão os 

fatores a serem analisados por essa pesquisa como potenciais fontes de vantagem 

competitiva através do modelo VRIO. 

 

O primeiro grupo corresponde à Competência Mercadológica, compreendendo a 

capacidade da empresa em definir uma cesta de produtos e serviços que atenda 

adequadamente às necessidades e desejos do consumidor no segmento alvo, e a 

competência em gerir adequadamente uma operação de varejo nesse segmento, 

incluindo pessoas e processos.  

 

O segundo grupo corresponde à Competência de Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos, compreendendo a capacidade da empresa de estabelecer uma rede 

de fornecedores adequada e bem-integrada, operações eficientes, incluindo 

sistemas e logística, dentro da empresa e no que se refere ao resto da cadeia.   

 

E o terceiro grupo, denominado Outros Recursos, engloba recursos mais gerais 

como de escala e  recursos financeiros, identificados na literatura do RBV. 
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3 METODOLOGIA 
 

Este capítulo tem por objetivo indicar as bases para a escolha da metodologia 

utilizada na presente pesquisa e esclarecer os procedimentos seguidos em cada 

etapa do trabalho.  Inicialmente, formula-se com mais precisão o objetivo da 

pesquisa e, atrelado a este, justifica-se a escolha da metodologia de estudo de caso.  

A seguir descreve-se a metodologia de estudo de caso e suas implicações.  

  

 

3.1 Objetivo Geral da Pesquisa e Escolha da Metodologia 
 

O objetivo desta pesquisa foi entender a situação competitiva do mercado varejo de 

móveis. Mais especificamente, como este setor está aberto a novos entrantes? 

Como estes entrantes podem conquistar uma posição de paridade ou vantagem 

competitiva? Como os recursos para isto podem ser comprados no mercado ou 

desenvolvidos?   

 

A natureza aberta destes objetivos indica a utilização de uma pesquisa exploratória, 

estudar um caso real que permitisse examinar na prática a relevância dos fatores 

levantados na literatura como potenciais fontes de vantagem nesse mercado.   

 

O caso escolhido, da empresa Etna, se mostrou particularmente interessante para o 

estudo em questão por retratar sua entrada como uma nova concorrente nesse 

segmento, permitindo analisar os recursos e competências com que ela contou para 

se estabelecer no mercado, assim como a forma como ela os construiu.  

 

Yin (2005) aponta que a escolha de uma estratégia de pesquisa deve levar em conta 

suas vantagens e desvantagens no que se refere a três condições: o tipo de questão 

que a pesquisa se propõe a responder, o grau de controle que o pesquisador possui 

sobre os eventos comportamentais efetivos envolvidos, e se o foco do trabalho são 

fenômenos históricos ou contemporâneos.  

 

Uma pesquisa exploratória como a em questão, que pretende responder perguntas 

do tipo “o quê” ou “como”, que não prevê nenhuma forma de controle sobre os 
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eventos comportamentais e que tem seu foco em fenômenos contemporâneos, 

tenderia, na visão de Yin (2005), a favorecer as estratégias de levantamento ou de 

estudo de caso.  

 

A escolha pela estratégia de estudo de caso ao invés da estratégia de levantamento, 

no presente estudo, se deu pelo fato de que a primeira se mostra mais adequada 

para o estudo de fenômenos sociais complexos atuais. Isto ocorre especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos, 

sendo capaz de “preservar as caracteristicas holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real” (YIN, 2005). Ou, como indica Eisenhardt (1989), 

quando se busca um entendimento de um presente que é dinâmico e composto por 

um conjunto de singularidades.  

 

Assim, além de responder à pergunta de pesquisa original, promovendo um 

entendimento da situação competitiva do varejo de móveis, o estudo de caso 

fornece a oportunidade de investigação do contexto. Proporciona uma profundidade 

de informações e riqueza de detalhes (HAMMERSLEY; GOMM, 2002) que permite 

também analisar a questão de como os recursos relevantes para os competidores 

foram construídos. Esta análise oferece a possibilidade de avaliar a sustentabilidade 

da vantagem obtida, usando o referencial teórico da visão baseada em recursos da 

estratégia. 

 

 

3.2 O Método do Estudo de Caso 
 

Segundo Yin (2005), o método do estudo de caso como estratégia de pesquisa 

abrange desde a definição da lógica por trás do planejamento da pesquisa, às 

técnicas de coleta de dados e à escolha das abordagens específicas à análise dos 

mesmos.   

 

Yin (2005) propõe como primeiro passo na realização de um estudo de caso o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que ajude a esquematizar quais 

questões serão estudadas, quais dados são relevantes e precisam ser coletados e 

como analisar os resultados, com o objetivo de garantir uma lógica que una as 
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questões iniciais da pesquisa com os dados a serem coletados e com às conclusões 

a serem tiradas, e procurando maximizar as condições de qualidade, validade e 

confiabilidade da pesquisa.  

 

Os componentes do projeto de pesquisa sugeridos pelo autor seriam:  

 

1) As questões do estudo – representam as perguntas que a pesquisa pretende 

responder, a essência do que se busca descobrir; 

2) Suas proposições – representam o que a teoria sugere como resposta para 

as perguntas da pesquisa, e também um guia para orientar quais evidências 

relevantes buscar e onde.  

3) Unidade de análise – representa o objeto do caso, fornece o ângulo sobre o 

qual o assunto da pesquisa será estudado e delimita as fronteiras para a 

coleta de dados e a análise do caso;  

4) A lógica que une os dados às proposições – indica o que deve ser feito com 

as evidências coletadas e representa a especificação de padrões para a 

comparação destas com a teoria.   

5) Os critérios para interpretar as constatações – representa a especificação do 

grau de adequação necessário para determinar que um dado específico 

confirme ou não um padrão.  

 

Outra etapa importante de um estudo de caso, como aponta Yin (2005), é a etapa de 

coleta dos dados ou evidências. Estas podem se basear em numerosas fontes, entre 

as quais seis são mais relevantes: documentação, registro em arquivos, entrevistas, 

observação direta (visita de campo), observação participante (visita de campo com a 

interação do pesquisador) e artefatos físicos. Nessa etapa, mantendo a preocupação 

com as condições de qualidade, validade e confiabilidade da pesquisa, é importante 

que se utilize várias fontes de evidência que convirjam em relação ao mesmo 

conjunto de fatos ou descobertas (triangulação), que se crie um banco de dados 

para se armazenar e organizar as evidências reunidas, que se procure manter o 

encadeamento das evidências, fazendo ligações explícitas entre as questões feitas, 

os dados coletados e as conclusões a que se chegou, e que se atente para os 

cuidados específicos para a realização da coleta de evidências em cada tipo de 

fonte diferente.  
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Por fim, na etapa de análise das evidências, Yin (2005)  ressalta que as estratégias 

e técnicas utilizadas em um estudo de caso ainda não estão bem definidas e 

estabelecidas nos meios acadêmicos. Como regra geral, o importante é que 

qualquer estratégia escolhida seja capaz de produzir uma análise de alta qualidade, 

exigindo que os pesquisadores considerem todas as evidências disponíveis, 

apresentem todas as evidências separadas de qualquer interpretação e demonstrem 

um interesse adequado para explorar interpretações alternativas. Uma estratégia 

analítica geral sugerida pelo autor é que basear a análise nas proposições teóricas 

que levaram ao estudo de caso. Essas proposições, que refletiram o conjunto de 

questões da pesquisa e as revisões da literatura e que forneceram a base para os 

objetivos, o projeto de pesquisa originais e o plano de coleta dos dados ofereceriam 

também a base para estabelecer as prioridades entre as estratégias analíticas 

relevantes.  

 

Essa estrutura metodológica, sugerida por Yin (2005), representou a base para a 

definição dos procedimentos a serem utilizados nesse trabalho, e que estão 

descritos na próxima seção.     

 

 

3.3 A Estrutura Metodológica da Investigação 
 

Com base na estrutura metodológica para estudos de caso sugerida por Yin (2005) 

descrita acima, as próximas subseções trazem os detalhes de cada um dos 

componentes do projeto de pesquisa.  

 

 

3.3.1 A Questão da Pesquisa 
 

Primeiramente definiu-se a questão do estudo, o que a pesquisa se propunha a 

responder e descobrir.  
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A questão primária a ser respondida pela pesquisa foi definida como: “Quais os 

fatores de competitividade e sua relevância para uma nova entrante no setor de 

móveis?”  

 

Secundariamente, procurava-se responder ainda: Como esses recursos podem ser 

conquistados e criados nesse processo de entrada?”  

 

 

3.3.2 As Proposições do Estudo 
 

As proposições do estudo foram buscadas na revisão da literatura nos campos da 

estratégia, especificamente na visão baseada em recursos, do marketing de varejo, 

da gestão de serviços e no campo da gestão da cadeia de suprimentos, resumidas 

no capítulo 2.   

 

Tendo por base o arcabouço da visão estratégica baseada em recursos, a revisão 

da bibliografia dos demais campos apontou o que a teoria sugere como resposta 

para as perguntas da pesquisa, identificando três grupos de fatores, recursos ou 

competências que poderiam representar as possíveis fontes de vantagem 

competitiva para uma empresa atuando no varejo de móveis. Como visto no capítulo 

anterior, os fatores propostos foram: competência mercadológica, competência de 

gestão de cadeia de suprimentos e outros recursos, que compreendem basicamente 

escala e recursos financeiros.  

 

Além de guia para orientar a escolha das evidências relevantes a serem buscadas e 

onde buscá-las, no caso, essas proposições também ofereceram a estrutura 

analítica na qual basear a análise dos resultados, como será comentado adiante.  

 
 
3.3.3 A Unidade de Análise 
 

A unidade de análise escolhida como objeto do caso foi a empresa Etna, uma nova 

entrante no segmento de mercado analisado. Além de fornecer os elementos para a 

análise de quais os fatores potenciais de vantagem competitiva para uma empresa 
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iniciando nesse mercado, ajudando a responder a questão inicial de pesquisa, 

identificou-se que a escolha dessa empresa como unidade de análise, dado seu 

rápido sucesso apesar dos problemas iniciais que enfrentou, proporcionaria uma 

visão adicional a respeito da forma como os recursos para a competição são 

construídos, trazendo elementos para se responder também à questão secundária 

da pesquisa.  

 

 

3.3.4 A Lógica e os Critérios para a Interpretação das Evidências 
 

Por fim, a lógica e os critérios para se interpretar as evidências encontradas foram 

dadas pelo arcabouço teórico escolhido e pelas proposições teóricas indicadas no 

projeto.  

 

Desta forma, o arcabouço da Visão Baseada em Recursos forneceu a lógica para a 

avaliação dos recursos e competências analisados, como capazes de responder à 

pergunta de pesquisa. Como este arcabouço também havia sido utilizado para a 

definição das proposições da pesquisa, um primeiro critério para a avaliação das 

evidências era a conformidade com as proposições iniciais. Como critério 

secundário, caso algum fator novo não identificado nas proposições iniciais surgisse 

na análise das evidências, definiu-se que este seria novamente avaliado à luz do 

arcabouço teórico da Visão Baseada em Recursos.  

 

 

3.4 A Coleta dos Dados 
 

A coleta dos dados no caso em questão baseou-se nas seguintes fontes: 

entrevistas, observação direta, incluindo uma avaliação dos artefatos físicos, 

observação participante e documentação.    

 

As entrevistas, a observação direta, incluindo uma avaliação dos artefatos físicos e a 

observação participante constituíram as principais fontes de evidências utilizadas.  
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Tendo como objetivo identificar os recursos e competências que representariam 

potenciais fontes de competitividade para uma nova entrante no varejo de móveis 

assim como sua relevância, buscou-se na pesquisa de campo avaliar a questão 

através de diferentes ângulos, incluindo os pontos de vista dos gestores da loja, dos 

consumidores desses produtos e do pesquisador, durante visitas à lojas do ramo e 

simulações de processos de compra. A busca de cada um desses pontos de vista 

correspondeu a definição de uma etapa diferente da pesquisa de campo.  

 

Na etapa de entrevista com gestores da Etna foram realizadas três entrevistas semi-

estruturadas, nos moldes sugeridos por Bryman (1989) e Malhotra (2001). O objetivo 

dessa etapa foi buscar identificar os recursos e competências que a empresa 

efetivamente possui, através do que seus gestores falam sobre ela, sobre como a 

empresa foi criada, como se estrutura hoje, que problemas enfrentou em sua 

entrada no mercado e como os superou. Além dessas questões amplas que 

deveriam permitir respostas espontâneas, possivelmente já levantando 

manifestações dos fatores de vantagem procurados, questões específicas foram 

formuladas para avaliar cada fator de vantagem potencial identificado em separado 

(o protocolo referente à esta etapa da pesquisa de campo, assim como das 

seguintes, encontra-se no apêndice deste trabalho). Nessa etapa foram 

entrevistados: o diretor e sócio minoritário da empresa, Sr. Mauro Chenker, o diretor 

responsável pela categoria móveis,  Sr. José Augusto Urquiza, e a Sra. Caroline 

Marques, responsável pelo setor de compras nas categorias de tapetes e 

iluminação.     

 

Na etapa da entrevista com consumidores de móveis foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas, também nos moldes sugeridos por Bryman (1989) e Malhotra 

(2001), com cinco consumidores que compraram móveis no período dos últimos 12 

meses na loja objeto de estudo de caso ou não. Nesta etapa buscou-se identificar o 

que os clientes parecem valorizar na compra de produtos desse gênero, na escolha 

de uma loja nesse segmento e adicionalmente como percebem os valores oferecidos 

pela empresa objeto do estudo de caso. O objetivo dessa etapa era avaliar a 

relevância os recursos e competências considerados capazes de gerar vantagem 

competitiva no setor do ponto de vista do valor atribuído pelos  consumidores às sua 

manifestações, avaliar a manifestação dos recursos e competências que os gestores 
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da loja indicavam que esta possuía na percepção do consumidor e eventualmente 

descobrir outros possíveis valores que são importantes para o consumidor e que 

podiam não ter sido identificados nas proposições teóricas. 

  

Na etapa da visita às lojas e simulação da experiência de compra, buscou-se através 

da observação direta, observação participante e avaliação dos artefatos físicos, 

obter a impressão do pesquisador sobre o caso, identificando sua percepção sobre 

cada item identificado como provável manifestação de um recurso ou competência 

identificado como potencial fonte de vantagem e sobre o conjunto de valor oferecido 

pela loja em geral. Nessa etapa, o método para as observações e simulação seguiu 

os moldes sugeridos por Bryman (1989). Nessa etapa, foram visitadas 13 lojas, que 

foram divididas para efeito de análise em três grupos, sendo o primeiro grupo 

representado pela loja de São Paulo da Etna – unidade de análise da pesquisa –, o 

segundo representado por duas lojas da Tok&Stok – concorrente natural da 

empresa unidade de análise –, e o terceiro por 10 lojas especializadas em móveis 

diferentes, todas localizadas na rua Teodoro Sampaio, tradicional pólo varejista de 

móveis da capital paulistana (Atlântica, Art Ville, Casablue, Cia das Camas, Clami, 

Esfera, FormAtual, Ilustre, Plenitude e Ubialli).      

 

Encerrando a etapa e coleta de dados, a documentação utilizada como fonte de 

evidências constituiu-se principalmente de matérias de jornais e revistas a respeito 

da empresa estudada ou do setor como um todo, assim como informações 

relacionadas a esses temas obtidas através da internet, em sites de fornecedores e 

colaboradores da empresa.  

 

Em toda essa etapa, como indicado pelo método de estudo de caso seguido, a 

pesquisa se preocupou em procurar manter as condições de qualidade, validade e 

confiabilidade da pesquisa. Assim, foram utilizadas várias fontes de evidência 

disponíveis para cobrir cada uma das proposições teóricas estudadas, atentando 

para os cuidados específicos na realização da coleta de evidências em cada tipo de 

fonte diferente – como por exemplo ter em mente seus possíveis vieses, riscos de 

imprecisão, de reflexibilidade, seletividade e disponibilidade na coleta das 

informações de disponibilidade (BRYMAN, 1989; YIN, 2005) – mantendo a 
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preocupação com a triangulação, com o armazenamento e a organização das 

evidências que foram sendo reunidas e com a manutenção de seu encadeamento.  

 

O próximo capítulo trará a compilação dos resultados obtidos nesta etapa da 

pesquisa e dará início as discussões de análise dos resultados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esta seção tem por objetivo contextualizar o caso estudado e apresentar os 

resultados obtidos na pesquisa. A primeira parte traz o histórico da empresa, desde 

o seu projeto inicial. A segunda apresenta os resultados obtidos em cada etapa da 

pesquisa e inicia a discussão sobre os recursos ou competências que representam 

potenciais fontes de vantagens competitivas para uma empresa atuando no varejo 

de móveis.    
 

 

4.1. Histórico do Caso e Números do Setor 
 
4.1.1 Histórico do Caso 
 
A abertura da Etna marcou a entrada do grupo Vivara, a segunda maior joalheria do 

Brasil, no varejo de móveis.  

 

A Vivara, de propriedade de Nelson Kaufman, foi fundada em 1962, em São Paulo, e 

conta atualmente com uma rede de 66 lojas espalhadas pelo país. A rede passou 

por uma fase de expansão acelerada, especialmente a partir de 2001, quando o 

ritmo de abertura de novas lojas chegou a uma média de seis por ano, respaldado 

por uma forte campanha de marketing e reposicionamento da marca.  

 

A percepção de que o potencial de expansão do setor de joalherias já estaria 

próximo do seu limite colocava para a empresa o desafio de procurar outras 

oportunidades fora desse ramo, e a empresa se lançou na tarefa de identificar um 

setor que pudesse oferecer o potencial de crescimento desejado.  

 

O varejo continuava sendo a opção natural, dada à experiência adquirida na Vivara, 

e procurava-se um segmento que pudesse oferecer um alto faturamento, em um 

mercado que ainda fosse pouco explorado. Um mercado que fosse mais 

pulverizado, menos organizado e profissional, onde ainda houvesse espaço para 

consolidação e o surgimento de uma grande rede.  
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Após algumas outras idéias, surgiu a do varejo de móveis, um segmento já um 

pouco mais organizado no segmento de baixa renda, mas avaliado como ainda 

contando com bastante espaço em segmentos de renda mais alta, especialmente 

para uma rede que propusesse algumas novidades em relação ao que era oferecido 

pelo mercado, fosse competente e tivesse disposição para crescer.    

 

Nos meses seguintes a essa decisão, os executivos da Vivara encarregados do 

projeto se dedicaram a colocá-lo em prática. Dos detalhes iniciais sobre o formato da 

loja até a abertura da loja foram 9 meses, passando pelas etapas de escolha do 

terreno, contratação de toda a equipe, construção da loja e ambientação, 

prospecção de fornecedores, formação da infra-estrutura completa de operações, 

montagem de todo o arcabouço fiscal, legal e financeiro da empresa. Em agosto de 

2004, a Etna inaugurava sua primeira loja, na capital paulista, no bairro do Brooklin. 

O investimento estimado no empreendimento, segundo a imprensa da época foi de 

R$ 30 milhões (CRUZ, 2004). 

 

Inspirada no modelo das Home Stores internacionais, como a sueca Ikea e a inglesa 

Habitat, a Etna se propôs a ser uma one-stop-shop no segmento de móveis, 

acessórios para casa e artigos para decoração, oferecendo uma linha de produtos 

que aliasse design e qualidade, sempre ao melhor preço.  

 

A primeira loja, com 20 mil metros quadrados de área construída, sendo 12 mil 

metros quadrados de área de vendas, e uma linha com cerca de 18 mil itens, entre 

móveis, eletrodomésticos, tapetes, iluminação, cama, mesa e banho, presentes e 

acessórios, foi lançada com uma agressiva campanha de marketing e foi sucesso 

imediato de público e vendas. Segundo a empresa, já no primeiro final de semana 

depois da abertura a loja recebeu um público equivalente ao esperado para os 

primeiros dois meses inteiros. Artigos na imprensa da época indicaram a visita de 80 

mil pessoas no primeiro mês de funcionamento (CAIXETA, 2004).  

 

O sucesso maior do que o previsto, aliado à falta de experiência no setor e a rapidez 

do lançamento do empreendimento, entretanto, acabou se refletindo em uma série 

de problemas para o atendimento adequado dos clientes, com a insatisfação dos 

consumidores ganhando as seções de reclamações dos jornais. As queixas dos 
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clientes que chegavam à mídia ainda no início de 2005, passavam por atraso na 

entrega, extravios, falta de produtos e componentes, descaso com o fornecimento de 

informações e problemas de cobrança, criando uma imagem de mal-atendimento, 

despreparo e má-administração do negócio.  

 

Aos olhos dos clientes, a comparação com a concorrente natural, a rede Tok&Stok, 

fundada em 1978, indicava que a nova loja era de fato mais bonita, moderna e 

chamativa, tinha uma linha de produtos mais extensa e em muitos casos mais 

atraente. Os preços, entretanto não eram percebidos como atrativo, as peças de 

design mais arrojado eram consideradas caras, as peças com design semelhante ao 

da concorrência eram tidas em vários casos como de pior qualidade e o atendimento 

na loja passava a impressão de desorganização.  

 

A empresa passou então a trabalhar para corrigir seus problemas, investindo em 

treinamento, equipamentos, logística, aperfeiçoando processos e sistemas, 

contratando novos quadros de recursos humanos e depurando seu conjunto de 

fornecedores. Ao mesmo tempo foi aprendendo a lidar com o novo negócio, 

conhecendo melhor seus clientes e adquirindo experiência.  

 

Cerca de um ano depois da inauguração da primeira loja, os jornais não traziam 

mais as a Etna nas seções de reclamações, a empresa reportava ter resolvido 

adequadamente os problemas iniciais e ter aumentado significativamente sua 

eficiência (LIBERTI, 2005), e a empresa inaugurava sua segunda loja, no interior do 

Estado de São Paulo, em Campinas.  

 

 A loja de Campinas é menor do que de São Paulo, e também diferentemente da 

anterior, não tem localização independente, situando-se dentro de um shopping 

center. Em uma área de vendas de 8 mil metros quadrados, entretanto, estão 

disponíveis os mesmos 18 mil itens que à empresa tem na loja da capital mantendo 

a proposta de oferecer tudo o que um consumidor possa precisar para decorar a sua 

casa.  
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Os planos de expansão da empresa são ousados. A Etna pretende expandir sua 

rede para alcançar um número entre 10 a 20 lojas nos próximos 10 anos, com a 

próxima já prevista novamente para ser inaugurada na capital paulista.  

 

Seus gestores reconhecem que para ela crescer como o planejado é indispensável 

continuar trabalhando por processos mais eficientes, pela melhoria do mix de 

produtos oferecido e por um melhor conhecimento de seus consumidores. Como 

incentivo, contam com o sucesso das lojas até o momento e com a rapidez com que 

estão ganhando experiência, fruto na opinião deles da flexibilidade da empresa e da 

agilidade com que se dispõem a procurar soluções para os problemas que vão 

sendo encontrados.  

 

O mercado no segmento escolhido pela Etna, por sua vez, também já não é 

exatamente o mesmo de quando a empresa considerou iniciar suas operações. A 

Tok&Stok, ainda hoje na visão dos clientes sua concorrente direta, sentiu o impacto 

da entrada da concorrente, depois de anos sozinha no mercado.  A empresa 

começou a trabalhar melhor a imagem de variedade de estilos, conseguiu 

disponibilizar em seu canal de vendas on line toda a sua linha de produtos, iniciou 

projetos de reformas em suas lojas antigas e partiu para a abertura de modelos de 

lojas maiores onde também conseguem disponibilizar sua linha completa.   

 

A reação da Tok&Stok, que pode ser considerada rápida frente à própria história da 

empresa, mostra que a Etna realmente iniciou suas operações em condições de 

incomodar e alterar o equilíbrio competitivo do segmento, mas indica também que o 

caminho que esta esperava trilhar para chegar à almejada posição de sucesso no 

mercado pode ser um pouco mais difícil do que o originalmente previsto.    

 

O objetivo a que esse trabalho de pesquisa se propõe se insere exatamente nesse 

ambiente competitivo, discutindo quais os recursos e competências que permitem a 

uma empresa como a Etna entrar para competir no segmento do varejo de móveis e 

com que fatores pode contar para alcançar uma posição de sucesso que seja 

sustentável frente às concorrentes.     
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4.1.2 Números do Setor 
 

A última Pesquisa Anual de Comércio realizada pelo IBGE disponível, referente ao 

ano de 2003, apontava a existência de 47. 914 empresas atuando no varejo de 

“móveis, artigos de iluminação e outros artigos de residência”, o que correspondia a 

4,8% das empresas atuando no varejo do país. Essas empresas contavam com 

52.717 estabelecimentos, indicando uma média de 1,1 lojas por empresa. O 

segmento empregava 205 mil pessoas, também representando pouco menos do que 

5% do total de empregados do comércio varejista no país. Sua receita operacional 

líquida atingiu R$ 7,6 bilhões naquele ano, 3,7% do total do varejo.  

 

A Etna não forneceu números a respeito de seu faturamento, mas estimativas de 

mercado são de este até o início de 2006 ainda não havia atingido 10% do 

faturamento da concorrente Tok&Stok, que é estimado em R$ 300 milhões. Em 

termos de funcionários, a Etna conta com 700 pessoas, incluindo as operações de 

São Paulo e Campinas.     

 

 

4.2 Resultados e Discussão 
 

Passaremos agora à análise dos resultados obtidos na pesquisa, iniciando sua 

discussão à luz da teoria. Cada uma das seções seguintes se refere a um dos 

recursos ou competências previamente identificados na literatura revisada como 

potenciais fontes de vantagens competitivas no varejo de móveis, trazendo os 

resultados de todas as etapas da pesquisa de campo e os comentários iniciais sobre 

os resultados.    

 
 
4.2.1 Competência Mercadológica 
 

Como identificado nas seções anteriores, um dos recursos com potencial de ser 

fonte de vantagem competitiva para uma empresa atuando no varejo de móveis, 

está relacionado com a sua competência mercadológica. Esta competência 

compreende a sua capacidade em definir uma cesta de produtos e serviços que 
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atenda adequadamente às necessidades e desejos do consumidor no segmento 

alvo e a sua capacitação em gerir adequadamente uma operação de varejo nesse 

segmento, incluindo pessoas e processos.  

 

A literatura de Marketing e Gestão de Varejo aponta vários aspectos englobados por 

essa competência como: desenvolvimento de produto, decisões de mix, oferta de 

serviços, atendimento, gestão do ambiente da loja, apresentação dos produtos na 

loja, promoção, gestão da marca, gestão de processos e acompanhamento da 

satisfação dos consumidores. A pesquisa procurou avaliar as manifestações da 

competência mercadológica através de perguntas a consumidores e a gestores da 

Etna que englobassem esses aspectos, assim como e através de visitas à loja e a 

concorrentes.  

 

 

4.2.1.1 Entrevistas com consumidores 

 

Primeiramente, procurou-se identificar nas entrevistas com consumidores de móveis, 

que manifestações desta competência mercadológica são percebidas pelos 

consumidores, e como eles as valorizam. Dentro da lógica da RBV, o valor de um 

recurso é estabelecido externamente, o que representa a ligação do recurso com o 

mercado (BARNEY, 2002). Se a competência não se manifesta de alguma forma 

como valor para o consumidor, ele não pode ser considerado uma fonte de 

vantagem competitiva.  

 

No que se refere ao produto, os consumidores de móveis e decoração entrevistados 

pela pesquisa apontaram para os mesmos critérios gerais de decisão de compra: 

estilo, qualidade, preço. Os pesos de cada critério ou a sua ordem de prioridade na 

decisão podem variar de consumidor para consumidor, mas de forma geral é 

possível considerar que, na visão dos consumidores, o produto ter o estilo procurado 

é um fatores determinantes na escolha de um móvel ou objeto de decoração para os 

consumidores pesquisados, o que se manifesta também na escolha da loja. A loja 

oferecer o estilo de produtos desejado é um dos seus atrativos principais.  
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O preço representa a restrição orçamentária; em geral os consumidores têm uma 

idéia original do quanto pretendem dispender em uma peça ou conjunto de peças, 

mas a pesquisa apontou que há alguma flexibilidade nesse critério, caso os produtos 

apresentem preços até certo ponto diferentes dos estimados, mas atendam muito 

bem à outros critérios como beleza ou qualidade, estão dispostos a fazer um 

sacrifício. A disposição de pesquisar preços, entretanto, não é clara. Alguns 

consumidores se dispõem a pesquisar bastante para conseguir o melhor preço pela 

peça desejada, outros procuram visitar diretamente lojas que reconhecem como 

apresentando uma combinação ideal ou justa de preço/estilo/qualidade.  

 

A questão da qualidade é em geral ponderada pela finalidade de utilização da peça 

e da restrição orçamentária. Os clientes em geral reconhecem que em determinadas 

peças não se deve sacrificar a qualidade. Ou seja, tem valor para o cliente ter seu 

desejo do estilo que ele gosta, com qualidade e preço bom atendido. A oferta que 

apresente a melhor combinação desses critérios para cada cliente, segundo sua 

percepção e segundo seu conhecimento teria sempre a sua preferência, enquanto 

não houvesse um concorrente que oferecesse algo igual ou melhor.  

 

Essa combinação de critérios que gera valor aponta ainda para outra das fontes de 

vantagens potenciais identificadas: procurar acompanhar o que o cliente quer. Se 

“ter o estilo desejado” é um critério importante, acompanhar a evolução desse desejo 

para refleti-lo na oferta também deverá ser para uma empresa nesse segmento. 

Uma vantagem ou uma facilidade para que as empresas têm até certo ponto é de 

que elas também têm um potencial de influenciar ou moldar o próprio gosto do 

cliente, embora nenhuma empresa sozinha detenha esse poder de forma absoluta.   

 

Um sinal de que há ainda trabalho para fazer no sentido de melhorar a combinação 

de estilo, qualidade e preço oferecida pelas lojas hoje, é que muitos clientes ainda 

recorrem à contratação de marceneiros para confeccionar alguns de seus móveis, 

apontando que os produtos encontrados nas lojas não superam os critérios 

oferecidos pelo marceneiro, em muitos casos.  

 

Outra possível fonte de valor para o cliente, apontada na literatura, exclusividade 

dos produtos, não encontrou correspondência nas entrevistas com consumidores, 
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pelo menos na restrita amostra pesquisada. A característica de exclusividade dos 

produtos aparece espontaneamente nas respostas ou que quando questionados os 

consumidores em geral apontam que essa característica não é tão relevante como 

“ter o estilo correto”. Foi possível perceber nas entrevistas, referências a “algo 

diferente”, “algo diferenciado”, como fazendo parte do “estilo” procurado, respostas 

referentes a peças com design mais elaborado que também remetem a questão do 

diferencial. Fica evidente na amostra, entretanto, que “design elaborado” não é uma 

característica procurada em todas as peças. Conclui-se, a partir disso, que o valor 

da exclusividade, no que se refere à amostra restrita em questão, não é por si só um 

critério tão valorizado pelos consumidores. Alguma diferenciação pode ser relevante 

como fonte geradora de valor, mas também não podendo ser generalizada nem em 

termos de público quanto de tipo produto. A exclusividade, portanto, só deveria 

representar uma fonte de vantagem competitiva caso ela representasse para a 

empresa a exclusividade de oferecer a melhor combinação de critérios de escolha 

do cliente.  

 

Depois da loja oferecer a combinação adequada de estilo, qualidade e preço, a 

questão dos serviços, especialmente refletida no aspecto do oferecimento de um 

bom atendimento, foi a manifestação de competência mercadológica que mais se 

destacou como valorizada pelos consumidores. A questão do atendimento é tão 

valorizada que em algumas das entrevistas surgiu como um fator que quando 

tratado com descaso compromete vendas. Dois aspectos principais do bom 

atendimento tiveram maior destaque entre as respostas: a disponibilidade e 

prestatividade dos vendedores e o fornecimento de informações sobre as peças.  

 

A pesquisa apontou a informação como um aspecto muito importante da compra de 

um móvel, seja por envolver um alto valor monetário, seja pela dificuldade de 

avaliação de certas qualidades do produto (como durabilidade, cuidados), seja pela 

dificuldade dos clientes em visualizarem as peças em suas casas, incluindo 

questões de tamanho e estilo, que acabam também dificultando a comparação entre 

as peças. Nesse sentido, se faz aos olhos dos consumidores entrevistados, muito 

importante tanto a existência de informações completas nos produtos à venda, 

permitindo alguma autonomia ao consumidor, quanto à existência de vendedores 

disponíveis, que possam ajudar nas decisões e resolver possíveis dúvidas.     
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Essa questão da informação também se refletiu, em algumas das respostas dos 

clientes, na apresentação da loja, tanto no aspecto da montagem de ambientes, que 

facilitam ao consumidor visualizar o item pesquisado em um ambiente completo, 

facilitando a sua decisão, quanto no aspecto de sinalização da própria loja, 

facilitando ao cliente se movimentar nela. Entretanto, não foram unânimes.  

 

Outros aspectos da questão da apresentação da loja, não relacionados à loja 

também surgiram na pesquisa. “Acolhedora”, “aconchegante”, “agradável” foram 

palavras comuns usadas espontaneamente, e em geral até de forma entusiasmada, 

pelos consumidores ao começar a descrever uma loja onde tiveram uma boa 

experiência de compra, mostrando que essa característica de fato também tem um 

valor.  

   

O visual e a apresentação da loja também têm outro valor, apontado pela pesquisa 

com os consumidores, que é a capacidade de influenciar a decisão de compra, seja 

por atrair a atenção dos clientes para os produtos que eles desejam, seja pela 

questão da confiabilidade percebida. Lojas bem-apresentadas, agradáveis, com uma 

exposição de produtos que facilita sua visualização e permite que os móveis sejam 

testados, incentiva a compra tanto pela valorização do produto quanto pela idéia de 

que o processo de venda como um todo ocorrerá de forma organizada, eficiente e 

agradável. Desta forma, o visual e a apresentação da loja, aparecem na pesquisa 

não como determinantes da decisão, mas como fatores capazes de influenciar a 

decisão por uma loja ou um produto. 

 

A questão da marca dos móveis e artigos para decoração em si também foi 

levantada nas perguntas, e nas respostas ficou claro que essa questão é 

considerada como secundária, estando mais associada à confiabilidade dos 

produtos e dos processos. E ainda com o atenuante de que a qualidade dos 

produtos é, independentemente da loja, medida através da observação e do contato 

do cliente com a peça na loja, sua percepção após testar a peça. A marca é 

reconhecida por alguns clientes como indicador adicional de confiabilidade, a 

garantia de que a loja se esforçará para remediar eventuais problemas no pós-

venda. O prazo de garantia e a assistência técnica oferecida pela loja é, para outros, 

é mais importante do que a marca como segundo indicador de confiabilidade após a 
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experimentação.  Dessa forma, com relação a marca identificou-se, a partir das 

entrevistas dos clientes, que a esta não representa um valor determinante na 

decisão, mas representa uma possibilidade de influenciar a venda, em geral pela 

imagem dos produtos, que facilita sua preferência aos olhos do consumidor, e sua 

reputação e confiança, que sugerem processos descomplicados e eficientes.  

 

Na questão dos serviços adicionais, a pesquisa indicou que os serviços de entrega e 

montagem, são valores considerados importantes pelos clientes, mas básicos. Uma 

loja que não oferecesse esses serviços seria descartada como opção. Já o prazo de 

entrega, em geral, não foi percebido nas entrevistas como muito relevante, mas a 

entrega no prazo acordado sim.  

 

As condições de garantia e assistência técnica, de forma geral não surgem como 

uma preocupação espontânea nas entrevistas, assim como não surge a 

preocupação com um prejuízo em função de algum problema com os produtos 

oferecidos pelas lojas. A reputação das lojas, ou a preocupação com ela, é vista por 

grande parte dos entrevistados como garantia de que eventuais problemas serão, de 

alguma forma, solucionados. Nessa questão, a pesquisa revelou ainda o reflexo de 

uma questão tradicionalmente levantada na literatura de Gestão de Serviços, 

relacionada à satisfação dos consumidores (CORREA, 2002). Os consumidores 

entrevistados que relataram ter tido alguma experiência com problemas de pós-

venda adequadamente solucionados se mostraram “extremamente satisfeitos” com a 

loja, já a tendo recomendado para outros clientes. 

 

No que se refere às questões de existência de crédito e formas de pagamento, a 

existência de crédito aparece como um valor muito importante nas pesquisas, em 

função do alto valor dos bens em questão. A existência de várias formas de 

pagamento disponíveis, na maior parte das entrevistas foi vista pelos consumidores 

como uma facilidade, apenas.   
 
Por fim, no que diz respeito à localização da loja, sua importância para os 

consumidores é relativa. Certamente representa um facilitador, para todos os 

consumidores pesquisados, mas a disposição em se deslocar por uma grande 
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distância em busca de uma loja específica varia de consumidor para consumidor 

assim como com a ocasião e circunstância da compra.  

 

 

4.2.1.2 Entrevistas com gestores da empresa 

 

Na etapa de entrevistas com os gestores, o objetivo foi procurar identificar as 

manifestações da competência mercadológica em seus diversos aspectos, verificar 

em que grau a empresa as têm, assim como ela os foi construindo.  

 

Nas entrevistas com membros da empresa foi possível identificar duas 

preocupações fundamentais no que se refere aos produtos oferecidos aos clientes: 

oferecer uma linha bastante ampla, que represente uma solução para o cliente 

decorar sua casa como um todo (o que se reflete na disposição de ser uma one-

stop-shop) e oferecer produtos de qualidade a um bom preço, que tenham uma 

relação custo-benefício interessante e perceptível. Ambas as preocupações se 

encaixando no que a empresa considera ser atender às necessidades e desejos dos 

consumidores. Os gestores também indicam que ela especificamente busca se 

aperfeiçoar para conseguir oferecer a melhor relação custo-benefício disponível no 

mercado – o que encontra eco nas entrevistas com consumidores descritas acima. 

Na questão da exclusividade dos produtos, as entrevistas com gestores apontaram 

que a empresa busca sim exclusividade de produtos, mas subordinado ao objetivo 

anterior de conseguir com isso garantir a melhor relação custo-benefício para seus 

clientes.  

 

Os gestores apontaram que a empresa, procurou, por outro lado, uma exclusividade 

no formato varejista escolhido, escolhendo um formato ainda não explorado nesse 

segmento, que potencialmente representaria para os consumidores um diferencial 

importante – além de criar a oportunidade de ampliar os segmentos de mercado 

atendidos pela loja. Ao se decidir pelo formato de one-stop-shop a empresa busca 

de oferecer aos clientes a comodidade de encontrar em um só lugar tudo que ele 

possa precisar para a casa, com um amplo sortimento, além de no caso específico, 

com a vantagem adicional da entrega rápida.  
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As entrevistas com os gestores evidenciaram que a empresa realmente busca 

trabalhar o lado dos custos e da qualidade dos produtos oferecidos, para oferecer 

produtos melhores a um menor preço, o que será visto também adiante na seção 

relacionada à gestão da cadeia de suprimentos. Quanto ao design dos produtos, as 

entrevistas na empresa indicaram que as escolhas e as melhorias envolvidas nesse 

quesito são sempre consideradas ponderadas pelo incremento no custo final. Ainda 

quanto ao design e relacionando-o aos desejos do consumidor, não foi tão evidente 

nas entrevistas a existência de uma grande preocupação em se pesquisar ou 

acompanhar a evolução dos desejos dos clientes antecipadamente. Nesse caso, 

aparentemente existe alguma pesquisa, mas ao escolher o design dos produtos 

oferecidos em geral tende-se a seguir ou adaptar tendências internacionais, 

trabalhar em torno do que é oferecido como benchmark no mercado e repetir 

fórmulas estão apresentando resultado com o cliente com ou mesmo sem 

mudanças.  

 

Ainda nas entrevistas com os gestores é possível perceber também que, assim 

como o design dos produtos oferecidos sofre restrição do preço, a profundidade do 

sortimento também. Os gestores, entretanto apontam que aparentar profundidade é 

um fator importante para a loja, mas que se utilizam de técnicas para isso – o que 

encontrou correspondência tanto na etapa de visita à loja quanto de entrevistas com 

os clientes.  

 

As entrevistas com membros da empresa ainda evidenciaram que a marca – no 

caso, a ausência de uma marca estabelecida, por se tratar de uma empresa nova – 

não é, em um primeiro momento, considerada como um fator determinante capaz de 

influenciar negativamente a escolha do consumidor. Na visão desses representantes 

da empresa, o tamanho, a apresentação da loja e seu marketing de lançamento 

atuaram no sentido de conferir características de confiabilidade à empresa e ao 

produto aos olhos do consumidor. Entretanto os gestores indicam que a marca Etna 

já dá sinais de ter se estabelecido com uma identidade própria no imaginário dos 

consumidores, facilitando a sua identificação como um local de compra.   

 

Houve uma dissonância entre as respostas dos gestores no que diz respeito aos 

serviços oferecidos. Embora algumas das entrevistas tenham apontado que os 
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gestores reconhecem a importância do serviço como apoio à venda, o grau de 

importância que eles indicam que a empresa dá ao assunto variou de entrevistado 

para entrevistado. Essa importância também se reflete na diferença de interpretação 

dos gestores no que se refere ao grau de treinamento oferecido aos empregados, 

especialmente na linha de frente.  

 

No que se refere aos serviços além do atendimento, as entrevistas com os gestores 

indicaram a preocupação em oferecer as condições básicas oferecidas pelo 

mercado referentes aos serviços de entrega e montagem, crédito, garantia. Quanto 

ao prazo, eles se propõem a oferecer um prazo mais rápido do que a média do 

mercado, ainda que acabe sendo pouco maior do que o oferecido por seu principal 

concorrente. Essa diferença em questão é vista pelos gestores, entretanto, como 

pouco relevante, o que foi confirmado pelas entrevistas com os clientes.  

 

Questionados a respeito da importância da localização, os gestores da empresa 

concordaram sobre a necessidade de uma boa escolha do local. Além de atrair 

especialmente o público das regiões próximas, o poder atrativo de um 

empreendimento como o em questão pode atingir uma área bastante grande, na 

opinião deles.  

 

No que diz respeito a outros aspectos da competência mercadológica, relacionados 

à gestão de varejo, especificamente, observou-se que embora a empresa já tivesse 

expertise no varejo com a Vivara, essa expertise não foi ou não pôde ser transposta 

para o novo mercado em vários aspectos. Embora as entrevistas com os gestores 

tenham revelado que, a princípio, os processos e as operações do novo negócio 

tendiam a replicar às do negócio de jóias, apenas com algumas modificações, na 

realidade do dia-a-dia do varejo de móveis, muitos dos procedimentos escolhidos se 

mostravam pouco eficientes ou ineficazes, e assim tiveram ao longo do tempo ser 

alterados. Como dois dos gestores apontaram em suas entrevistas, várias rotinas, 

processos, sistemas e operações foram sendo mudados, adaptados e melhorados 

ao longo do tempo, e hoje já representam um conjunto de atividades bem diferente 

dos inicialmente planejados. 
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Outro aspecto investigado nessa etapa das entrevistas foi a formação dos quadros 

de recursos humanos que permitiram à empresa se estruturar no novo setor. De 

acordo com as entrevistas com os gestores, o início do projeto, envolvendo as idéias 

iniciais sobre o segmento, formato, estrutura, partiram do dono e da equipe de 

executivos da Vivara, sem apoio de nenhuma consultoria externa. Para ir colocando 

o projeto em prática, foram contratando pessoas do mercado, na sua maioria vindos 

do varejo, especializado em móveis ou não, conforme a necessidade ia sendo 

colocada, ou conforme um novo conhecimento para solucionar um problema novo se 

fazia necessário.  

 

Um aspecto bastante relevante da cultura da empresa foi ressaltado nessa etapa de 

entrevista com os gestores. Todas as entrevistas com os gestores, em vários 

momentos e em aspectos diferentes deixaram transparecer uma característica muito 

clara de flexibilidade e disposição à ação da empresa. Seja durante todo o processo 

de estruturação do projeto da nova loja, do início das operações e de solução dos 

problemas enfrentados no início das operações, essas forma as características que 

permitiram à empresa avançar rápido na solução dos problemas, na melhoria dos 

processos e na aquisição dos recursos. Hoje, mesmo com as operações bem melhor 

ajustadas, as entrevistas revelaram que essas características continuam 

influenciando o dia-a-dia da empresa no sentido de incentivar melhorias 

continuamente em busca de melhores resultados em várias áreas diferentes. 

  

 

4.2.1.3 Visita às lojas  

 

Nesta terceira etapa, o objetivo foi comparar a competência produto/mercado da 

Etna com os concorrentes para melhor avaliar os aspectos raridade e imitabilidade. 

Foram visitadas lojas que oferecessem produtos semelhantes e que pudessem se 

encaixar na combinação de estilo/preço/qualidade apontada pelas entrevistas com 

clientes.   

 

A observação das lojas primeiramente indicou que aparentemente os três grupos 

conseguem apresentar boas relações custo-benefício pela combinação de 

estilo/preço/qualidade escolhida em alguns tipos de produto (como sofás e camas). 
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Nenhum dos grupos de lojas parece se sobressair significativamente na comparação 

em relação aos outros, oferecendo produtos que podem ser considerados similares.  

 

É preciso notar, certamente, que na maior parte dos casos não foram comparadas 

peças exatamente iguais, dado que as lojas freqüentemente oferecem alguma 

diferenciação de produto. Além disso, é necessário notar também que a tarefa de se 

comparar qualidade do produto em termos objetivos nem sempre é evidente, dada à 

falta de confiabilidade da informação sobre fatores técnicos das peças, ficando a 

avaliação em muitos casos sujeita à subjetividade e à influência dada pelo conforto, 

design ou pelo acabamento das peças.  

 

A pesquisa também indicou que, assim como fatores subjetivos podem influenciar a 

avaliação da combinação geral de estilo/preço/qualidade percebida pelos clientes, 

fatores extras podem influenciar as decisões de compra favorecendo a escolha por 

uma ou outra loja. Existe alguma diferença entre as lojas em termos da garantia 

oferecida, que pode influenciar a venda no que se refere à confiabilidade e à 

percepção de qualidade. Existe uma grande diferença principalmente nos móveis 

estofados em relação ao tecido e acabamento, que podem ser determinantes numa 

decisão, embora possam também alterar significativamente o preço de um item. 

Existe significativa diferença entre as lojas no que diz respeito a prazo de entrega, 

que pode influenciar uma decisão de compra. Em geral essas diferenças 

mencionadas referem-se às lojas do grupo I (Etna) e II (Tok&Stok) frente às do 

grupo III (Rua Teodoro Sampaio). Nesses critérios as empresas dos grupos I e II 

tendem a ser semelhantes.  

 

A pesquisa ainda levantou outras diferenças entre os grupos de lojas pesquisados 

que podem efetivamente atuar como fonte de valor para alguns consumidores, 

embora as pesquisas com clientes não as tenha apontado como um fator essencial 

ou definitivo, ou mesmo unânime, na tomada de decisão, como o conforto da compra 

e facilidade de acesso. Tanto as empresas do grupo I como II apresentam conforto 

da compra como um diferencial e facilidade no acesso, pelo horário estendido de 

funcionamento durante a semana. As lojas do grupo II ganham ainda mais na 

facilidade de acesso por contar com diversos pontos de venda na cidade.   
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A desvantagem do grupo III em relação ao conforto da compra, por sua vez, pode 

ser compensada pelas potenciais maior variedade e profundidade de produtos. 

Ainda que seja menos cômodo para o consumidor pesquisar e comprar o que deseja 

em diversas lojas ao longo da rua, a variedade de estilos e opções disponíveis pode 

representar um fator compensatório relevante.  

 

No que diz respeito aos aspectos de serviço, especificamente no caso do 

atendimento, o grupo III em geral se destaca positivamente, como seria de se 

esperar pelo fato de serem lojas menores e especializadas. Entretanto, é preciso 

destacar que a heterogeneidade entre as lojas individualmente é muito grande, 

sendo que em várias delas o nível de atendimento pode ser considerado 

insatisfatório. Nas lojas do grupo II, embora os vendedores não acompanhem o 

processo de escolha, estão disponíveis em lugares bem sinalizados e oferecem as 

informações necessárias adicionalmente ao que já é oferecido por etiquetas de 

identificação muito completas. Nas lojas do grupo III, por sua vez, a pesquisa 

identificou uma certa dificuldade de se encontrar os vendedores, assim como uma 

disparidade de informações fornecidas entre os vendedores e a ausência de 

informações básicas na etiqueta que, na simulação do processo de compra, teria 

inviabilizado a venda do produto.  

 

No que diz respeito aos serviços adicionais, os serviços de entrega e montagem são 

oferecidos pelas lojas de todos os grupos, embora algumas cobrem por isso em 

separado. As garantias oferecidas são semelhantes, entre 1 e dois anos. Os prazos 

de entrega são efetivamente menores no grupo II (2 dias, em média), e no grupo I (1 

dia), e maiores nas lojas do grupo III (30 a 45 dias). Os prazos de pagamento são 

em geral similares em todos os grupos (de 3 a 5 vezes sem juros, em 10 vezes com 

juros). As formas de pagamento são mais flexíveis nos grupos I e II, sendo mais 

restritas no grupo III (aceitando apenas cheque, na grande maioria das vezes).  
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4.2.1.4 Consolidação dos achados sobre a competência mercadológica  
 
 

Aplicando o modelo VRIO aos achados da pesquisa no que diz respeito à 

competência mercadológica, é possível concluir que esta representa um recurso 

valioso nesse mercado, mas que dado seu atual grau de manifestação, não é raro e 

é imitável.  

 

A competência mercadológica, no seu aspecto da criação de um mix de produtos e 

serviços que atenda adequadamente às necessidades e desejos do consumidor no 

segmento-alvo é um recurso bastante valioso no varejo de móveis, mas cujo 

potencial total não é explorado adequadamente no presente momento por nenhuma 

das empresas pesquisadas, como indicaram as entrevistas com os consumidores.  

 

Na análise desta competência, considerando-se os vários aspectos diferentes 

englobados por ela, como uma relação custo/qualidade/design adequada, 

atendimento diferenciado ou experiência de compra agradável, é possível concluir 

que, de forma geral, na presente situação de mercado, não parece existir uma única 

empresa que se destaque em apresentar vantagens competitivas em todos esses 

aspectos ao mesmo tempo. Isto dá a todas elas, uma situação de paridade 

competitiva no conjunto dessa competência.  

 

No caso específico da empresa pesquisada, ela parece oferecer alguma vantagem 

no que diz respeito à experiência de compra, mas ainda não consegue ser 

reconhecida por oferecer um valor consistentemente superior em termos de produto 

ou serviço. No atual grau de manifestação desse valor, a pesquisa apontou também 

que ele é imitável com relativa facilidade. Isto é evidenciado pelo próprio caso da 

Etna, uma nova entrante, que conquistou um nível de paridade usando este 

processo de imitação. 

 

No que diz respeito ao segundo aspecto geral de manifestação da competência 

mercadológica, a capacidade de gerir adequadamente uma operação de varejo 

nesse segmento, incluindo pessoas e processos, a pesquisa indicou que ele tem 

valor, já que se manifesta em questões que afetam diretamente a experiência de 
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compra do consumidor, como atendimento e pós-venda. Mais especificamente, o 

atendimento se mostra um fator muito valorizado pelo consumidor, em alguns casos 

interferindo na sua decisão de compra de forma a sobrepujar o papel da combinação 

estilo, preço e qualidade adequada do mix de produtos. O pós-venda fica em 

segundo plano na visão do consumidor considerado como um serviço básico, mas 

importante. Nesse sentido, mais uma vez, a Etna de acordo com os resultados da 

pesquisa, parece estar em condição de relativa paridade em relação ao mercado, ou 

de uma pequena desvantagem.   

 

Como avaliação conjunta dos dois aspectos, é possível concluir que esta 

competência representa um recurso valioso nesse mercado, mas que dado seu atual 

grau de manifestação no mercado em questão, considerado baixo, ela não é rara, 

sendo exibida por todas as lojas pesquisadas em graus semelhantes, e é imitável, 

como demonstra a própria Etna os ter conseguido replicar em pouco tempo. 

 

 

4.2.2 Competência de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 
 

A competência de gerenciamento de cadeia de suprimentos representa o quarto 

potencial fator de vantagem competitiva pesquisado no varejo de móveis. A empresa 

que possui essa competência, teoricamente, apresenta melhores condições de 

competir do que as demais, porque apresenta processos mais eficientes ao longo de 

toda a cadeia produtiva, envolvendo um melhor uso da informação em todos os elos, 

a exploração de sinergias entre as empresas, a movimentação mais ágil de 

mercadorias, um menor nível de estoque e um melhor controle de desempenho em 

todas as etapas da cadeia, o que tende a se refletir em menores custos e também 

maior qualidade para o consumidor final.   

 

Dentre os vários fatores que esta competência engloba, apontados na revisão da 

literatura de gestão de operações, a pesquisa se propõe a avaliar como 

manifestações desta competência as questões gerais do padrão de relacionamento 

do varejo de móveis com os fornecedores, o grau de informatização presente nas 

empresas e no relacionamento da cadeia, considerando aspectos de automação e 

de sistemas de informação. 
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Nesta seção, o trabalho da pesquisa se mostra menos extenso do que nas 

anteriores, dado que a existência dos fatores em questão não pode ser avaliada de 

forma direta pelos consumidores. A pesquisa portanto contou apenas com as etapas 

de entrevistas com os gestores da empresa, com o objetivo de avaliar a importância 

atribuída a tais recursos e informações a respeito de como foram construídos, e de 

visita às lojas, com o objetivo de avaliar as manifestações desses recursos. A seção 

se encerra com as conclusões a respeito da relevância dessa competência no varejo 

de móveis.  

 

 

4.2.2.1 Entrevistas com gestores da empresa 

 

As entrevistas com os gestores da empresa apontaram que o atual estágio do 

relacionamento do varejo de móveis com os fornecedores ainda é pouco evoluído. 

Os fornecedores no mercado de móveis são bastante pulverizados e em grande 

parte dos casos pouco organizados, características que dificultam a criação e a 

exploração das vantagens de um contato mais próximo com os fornecedores como a 

teoria sugere.  

 

Além da pulverização e da falta de organização, outra dificuldade apontada pelos 

gestores da empresa foi a falta de profissionalização das empresas e a pouca 

qualidade da média dos produtos disponíveis, o que exige um importante trabalho de 

seleção de desenvolvimento de fornecedores para que se consiga simplesmente 

garantir o fornecimento para loja de mercadorias de qualidade, com a especificação 

correta e no prazo e condições acordadas. Como exemplo, em uma das entrevistas 

um dos gestores citou que hoje a Etna mantém apenas entre 20% e 30% dos 

fornecedores com que trabalhava no início de suas operações. Da gama de 

fornecedores iniciais, contatados a partir de feiras do setor ou de conhecimento 

prévio da equipe formada na Etna, estes foram os que restaram após um período de 

depuração onde os fornecedores que apresentavam problemas foram sendo 

descartados ou passaram por ajustes. Os três gestores entrevistados apontaram que 

hoje a empresa classifica seus fornecedores em uma série de quesitos como 

qualidade, organização e confiabilidade da entrega, e que os fornecedores que não 
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atingem determinado nível nessa classificação são deixados de lado a menos que 

consigam corrigir seus problemas. Fontes secundárias de informação confirmam a 

existência desse ranking (HERVAL...2006), especificando ainda outros quesitos 

como embalagem, etiquetagem correta, pontualidade, documentação.  

 

O maior grau de proximidade existente entre a Etna e seus fornecedores que foi 

possível identificar nas entrevistas com os gestores refere-se aos casos onde a 

empresa consegue exclusividade do produto, ou nos casos onde as duas empresas 

trabalham em conjunto no desenvolvimento de novos produtos (o que, segundo os 

gestores, também ocorre no caso da Tok&Stok), considerando questões como 

design e custos, e mesmo qualidade, procurando chegar em um produto que atenda 

as necessidades da Etna. Graças a esse tipo de interação, os gestores afirmaram 

que a empresa tem conseguido melhorar bastante as características dos produtos 

oferecidos, com um deles mencionando especificamente que já atingiram um 

patamar de qualidade de produto melhor do que a concorrência oferece, embora 

ainda continuem trabalhando para melhorar.  

 

A exclusividade de fornecedor, por outro lado, na visão dos gestores da empresa, é 

uma questão delicada. Na visão da empresa, como alguns deles afirmaram, ainda 

que por um lado a exclusividade pudesse garantir benefícios relacionados a uma 

maior parceria, um incentivo para maior colaboração na cadeia e se reverter em 

produtos finais melhores, esses ganhos ainda não superam os riscos desse tipo de 

relacionamento, seja pela alteração do equilíbrio no poder de barganha, pela 

dependência das empresas e pela necessidade de abertura de informações.      

 

A troca de informação entre as empresas, especificamente, ainda é vista como um 

assunto estratégico, criando pouca disposição, pelo menos por enquanto, para que 

isso venha ocorrer.   

 

Por fim, ainda no que diz respeito aos fornecedores, os gerentes da empresa ainda 

apontaram que no atual estágio de pouca organização, principalmente no setor 

manufatureiro de móveis, em vários casos a própria troca de informações básicas 

por via eletrônica é dificultada, com alguns fornecedores não apresentando a infra-

estrutura necessária para isso.  
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Na questão da exploração da tecnologia dentro da empresa, as entrevistas 

revelaram que a empresa, embora de forma geral tenha conhecimento da existência 

das práticas modernas no campo da automação, da logística e da utilização dos 

sistemas de informação no varejo, ainda pondera muito a sua implementação em 

função das características do setor, das características e do tamanho de suas 

operações e das características da própria empresa e das circunstâncias que ela 

atravessa. Na visão dos gestores, o setor ainda não estar desenvolvido e organizado 

como outros – supermercados, por exemplo – coloca grandes dúvidas a respeito do 

grau de retorno do investimento nessa área. De forma semelhante, o tamanho de 

suas operações também a princípio não justificava alguns investimentos, que com o 

passar do tempo foram sendo necessários, principalmente na área de logística. 

Características da empresa, como agilidade e muita flexibilidade, por sua vez, como 

apontado por um dos gestores, colocavam uma questão principalmente no que diz 

respeito aos sistemas, de se a empresa deveria ou não ter um sistema customizado 

de gerenciamento e controle das operações e atividades da empresa. As 

circunstâncias que a empresa atravessava, por sua vez, de estar iniciando em um 

novo setor no qual não tinha experiência e sem possuir também uma boa idéia de 

qual seria seu desempenho efetivo no mercado, determinou diversas escolhas em 

termos de sistemas e tecnologia que ao longo dos primeiros meses de existência da 

empresa foram se mostrando pouco adequadas e que foram passando por um 

processo de aperfeiçoamento.  

 

A pesquisa com os gestores revelou que o sistema de informações utilizado pela 

empresa hoje, que interliga informações internas, informações do ponto de venda e 

de estoques, é customizado e foi elaborado a partir do sistema também customizado 

criado para a Vivara. Embora alguns dos gestores entrevistados reconheçam que 

um sistema de controle especializado em varejo como os que estão disponíveis no 

mercado apresentasse vantagens em relação ao utilizado hoje pela Etna, um dos 

gestores apontou que a decisão considerou o trade-off dessas vantagens frente à 

flexibilidade e a possibilidade de customização que o sistema atual oferece. Na visão 

desse gestor, o sistema atual tem a vantagem de permitir adaptações 

significativamente rápidas, que representam uma característica muito valiosa para 

uma empresa com a agilidade da Etna.    
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Identificada pela imprensa como um dos principais focos de dificuldade para a Etna 

no início de suas operações (LIBERTI, 2005), a pesquisa também revelou que a 

área de logística foi uma das que mais recebeu atenção e sofreu ajustes desde o 

início das operações da empresa. As entrevistas com os gerentes apontaram a 

dificuldade de se estimar o volume de recursos logísticos necessários, derivada 

desde a própria dificuldade de estimar o sucesso inicial da empresa quanto da 

própria inexperiência no novo negócio. Um dos gestores ressaltou ainda que além 

das dificuldades enfrentadas na área de logística propriamente dita, outros 

problemas também relacionados com a falta de experiência no setor e com a rapidez 

com que o projeto foi colocado em andamento se refletiam em última instância sobre 

a logística. Por exemplo, erros cometidos na hora da venda por falta de treinamento 

de vendedores, produtos entregues fora das especificações por fornecedores que 

não eram percebidos na chegada à empresa, ou que não eram entregues no prazo, 

em todos os casos se refletiam em um produto que chegava à casa dos clientes com 

problemas.  

 

Com um esforço de se ajustar e aperfeiçoar  todas as etapas do processo, 

investindo em treinamento, maiores áreas de armazenagem, melhores sistemas de 

controle, organização e automação, melhores equipamentos e depuração dos 

fornecedores, conforme foram conhecendo melhor seus negócios e ganhando 

experiência, a Etna conseguiu segundo seus gestores, melhorar significativamente 

sua competência logística. Hoje, eles reconhecem, ainda existem concorrentes que 

possuem vantagens nessa competência, concorrentes que conseguem entregar 

seus produtos corretamente em um prazo menor e a um menor custo final envolvido. 

Por essa razão, ainda que apontem que hoje em dia a logística já não gera 

contratempos para os clientes, os gestores ainda não se mostram plenamente 

satisfeitos com o progresso feito até o momento e indicam uma contínua 

preocupação em se aperfeiçoar, especialmente no que se refere ao custo do 

processo logístico e ao produto chegar ao consumidor sem falhas e em perfeitas 

condições, e para isso programam continuar investindo em automação e 

implementação de novas técnicas de logística.  
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Quanto ao prazo de entrega, os gestores consideram que é um diferencial da 

empresa a entrega em prazos curtos – 4 dias úteis, que é o prazo normal oferecido 

aos clientes, frente à média de 30 ou 40 dias corridos oferecida pela maior parte das 

lojas de móveis na cidade. Um dos gestores ressaltou ainda que, embora haja 

concorrentes que consigam entregar em menos tempo – 2 dias, como é o caso da 

Tok&Stok – a Etna não nota em seus consumidores que essa diferença de dois dias 

seja relevante. E ainda, que o risco que a empresa correria, com a estrutura que tem 

hoje, de prometer uma entrega em prazo mais curto e não conseguir cumprir, não 

valeria a pena frente ao possível desgaste da imagem frente aos clientes. Segundo 

esse gestor, hoje a Etna consegue entregar 99,5% dos pedidos dentro do prazo de 4 

dias oferecido. À título de comparação, nos primeiros seis meses após sua 

inauguração, 85% dos pedidos era entregue em 10 dias úteis (LIBERTI, 2005).   

 

Quanto aos sistemas de forma geral, as entrevistas com os gestores também 

indicaram que a empresa demonstra preocupação em continuar a aperfeiçoar seus 

sistemas, acreditando que através disso ainda há condições de se melhorar os 

controles da empresa, o diferencial de atendimento, a própria elaboração dos 

produtos e os custos da empresa.  Os planos de viabilizar o acesso à loja pelos 

clientes de forma virtual igualmente dependem do aperfeiçoamento de sistemas e 

processos internos.   

  

 

4.2.2.2 Visita às lojas  

 

Na etapa de visita as lojas, com o objetivo de avaliar as manifestações da 

competência de gerenciamento da cadeia de suprimentos, basicamente buscou-se 

identificar sinais do grau de relacionamento das empresas com seus fornecedores, 

de informatização das empresas e automação e da eficiência de seus processos e 

sua logística.  

 

A questão do relacionamento com o fornecedor só é um pouco mais visível no caso 

das lojas do grupo III. A pesquisa verificou que várias das lojas do grupo III são na 

realidade canais de vendas de um único fornecedor, o que embora limite a escolha 

oferecida ao consumidor final, tende a trazer ganhos importantes na cadeia, em 
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alguns casos se refletindo em preços finais menores. Um relacionamento mais 

próximo com os fornecedores também foi notado em algumas das lojas pertencentes 

ao grupo III no que diz respeito à possibilidade de customização dos produtos. 

Algumas lojas oferecem a possibilidade de adaptação dos produtos, com ajuste de 

características e tamanhos das peças, além de no caso dos estofados, oferecerem a 

possibilidade do consumidor trazer seu próprio tecido para o estofamento. Nesses 

casos, a possibilidade de customização oferecida poderia indicar um grau de 

relacionamento com o fornecedor talvez equivalente ao da interação no 

desenvolvimento de produtos que a Etna apontou existir entre ela e uma boa parte 

de seus fornecedores.  

 

Com relação ao fator entrega, os prazos indicados nas entrevistas com os gestores 

da Etna foram confirmados pela visita às lojas. A Etna oferece um prazo de quatro 

dias para a entrega, a menos que o produto não esteja disponível em estoque. A 

Tok&Stok oferece um prazo de dois dias para a entrega, a menos que o produto não 

esteja disponível em estoque. E as lojas do grupo III oferecem um prazo que varia 

de 25 a 45 dias úteis, com algumas exceções onde há pronta-entrega em um ou 

dois dias.  

 

Um primeiro fator relacionado à gestão da cadeia de suprimentos que realmente 

chama a atenção na comparação das visitas às lojas é a diferença no grau de 

informatização existente entre elas. Enquanto as lojas dos grupos I (Etna) e II 

(Tok&Stok) demonstram ter seu estoque informatizado, com vendedores capazes de 

verificar a disponibilidade e as características de produtos em poucos segundos, o 

estágio tecnológico das lojas do grupo III (Teodoro Sampaio) é ainda bastante 

atrasado, com a grande maioria das lojas não apresentando sistemas visíveis de 

verificação de estoques. Toda a informação nesse grupo de lojas é fornecida, com 

maior ou menor eficiência, pelos vendedores, que podem recorrer ou não a tabelas 

em papel onde esse tipo de informação está disponível. Com uma variedade de 

produtos menor, uma profundidade dada pela variedade de cores e/ou tecidos cujas 

amostras estão disponíveis ao consumidor e na sua grande maioria entregando seus 

produtos sob encomenda, grande parte das lojas nesse grupo ainda não parece 
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observar vantagens significativas na utilização dos sistemas de informação como 

suporte à venda.  

 

Nos grupos I e II, ainda, o apoio dos sistemas, facilita de forma clara os processos, 

tanto para a empresa quanto para o cliente, no que se refere às vendas do auto-

serviço, claramente beneficiada pela utilização dos códigos de barras, e ao 

processamento da venda propriamente dita.   

 

Na visita à loja da Etna, foi possível ainda perceber que, como as entrevistas com os 

gestores indicaram, ainda há a aperfeiçoamentos a serem feitos em termos de 

sistemas, informatização, automatização e controles da empresa. Como mencionado 

anteriormente, muitas das peças em exposição ainda não contam com etiquetas de 

identificação completas, com informações como medidas e cores disponíveis.  

Durante a visita a loja, um dos vendedores disponíveis ao ser indagado a respeito 

das opções de cores existentes para uma determinada peça em exposição 

mencionou, sem consultar os sistemas apenas uma segunda opção além da 

exposta. Outro vendedor, ao ser indagado sobre a mesma questão pouco tempo 

depois, consultando o sistema da empresa, indicou que a única cor em que a peça 

em questão estava disponível mesmo sob-encomenda era a da peça exposta. A 

pesquisadora constatou ainda, na mesma visita a loja, a existência da peça em uma 

terceira cor, em exposição em um outro ambiente. A disponibilidade da existência 

das três cores foi confirmada, posteriormente com um dos gestores da empresa. O 

caso, embora específico, ilustra algumas das falhas ainda existentes no processo de 

venda da Etna, especialmente no que diz respeito aos seus sistemas de informação.  

 

A simulação de compra na Tok&Stok não encontrou falhas semelhantes, e a visita 

ao site da empresa (http://www.tokstok.com.br) indicou o acesso às mesmas 

informações fornecidas pelo vendedor. Com relação a outros aspectos de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, o site da Tok&Stok oferece uma visão 

histórica a respeito da evolução da empresa nesse sentido, apontando uma 

adaptação gradual dos sistemas de informação, automação e gestão da empresa ao 

longo dos anos.  
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Segundo as informações disponíveis no site, desde 1981 quando o controle das 

compras e estoques começou a ser informatizado até hoje, a empresa passou por 

sucessivas fases de melhoria de processos e implantação de novas tecnologias, 

com integração de sistemas (que hoje cobre de compras a entrega a clientes – e 

também é customizado para a empresa), aplicação de melhores práticas vigentes 

em logística e operações, investimento em automação de estoques e gestão de 

mercadorias, implantação de sistemas para vendas on line que disponibiliza todos os 

itens existentes nas lojas, e interligação do cadastro de todos os móveis vendidos 

pela loja com a ferramenta CAD que permite aos vendedores realizarem projetos de 

decoração para os clientes da loja.  

 

 

4.2.2.3 Consolidação dos achados sobre a competência de gestão da cadeia de 

suprimentos 

 

Considerando as duas etapas da pesquisa no que diz respeito à competência de 

gestão da cadeia de suprimentos, pode-se concluir que esta, embora em alguma 

medida represente um recurso capaz de dar paridade competitiva à empresa nesse 

setor, não parece ser suficiente para representar por si só uma potencial fonte de 

vantagem competitiva sustentável.     

 

Algumas das manifestações da competência de gestão da cadeia de suprimentos 

são capazes de se reverter em fatores que, como visto anteriormente, são 

valorizados pelos consumidores, tais como preços mais baixos, maior qualidade dos 

produtos, respeito ao prazo de entrega acordado e produtos recebidos de acordo 

com as especificações 

 

É possível concluir que uma competente gestão da cadeia de suprimentos que se 

revertesse em custos significativamente mais baixos para o consumidor ou 

qualidade perceptivelmente superior poderia representar um recurso mais valioso do 

que a entrega no prazo e de um produto alinhado com as especificações. Como 

esses últimos dois critérios parecem representar na visão dos clientes mais um 

critério mínimo de serviço esperado, eles tendem a indicar uma competência apenas 

capaz de garantir paridade competitiva para a empresa que a possui. Já os dois 
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primeiros, em teoria, teriam condições de oferecer uma diferenciação mais 

significativa, e uma possibilidade de vantagem competitiva, para a empresa que 

melhor o explorasse.  

 

Na prática, entretanto, observa-se que até o momento, nenhuma das empresas 

observadas possui essa característica de forma distintiva, o que indicaria seja a 

possibilidade de aperfeiçoamento dessa competência, seja a existência de outros 

fatores também atuando sobre os mesmos critérios finais de avaliação dos clientes 

que poderiam estar mascarando os ganhos competitivos de uma dessas empresas 

com a competência em questão.  

 

Outra questão interessante a ser levantada quanto ao valor da competência de 

gestão da cadeia de suprimentos é que algumas de suas manifestações importantes 

não são na verdade tão valorizadas pelos consumidores, como é o caso por 

exemplo da entrega em um prazo mais curto. O fato da entrega num prazo mais 

curto não ser tão relevante permite que várias empresas, como é o caso das 

empresas do grupo III pesquisado, possam competir em um nível que pode ser 

considerado de  paridade, com um grau baixo desse recurso.  

 

Seguindo com a avaliação da competência de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos pelo modelo VRIO, outra indicação de que a competência parece 

apenas ser capaz de oferecer paridade  para as empresas é o fato de que além de 

não ser exatamente rara, ela é imitável, como mostra o próprio caso da Etna. 

Embora a Etna tenha apresentado problemas na obtenção dessa competência, e 

ainda esteja trabalhando para atingir o mesmo grau já presente em sua concorrente, 

ela tem conseguido encurtar o tempo de aprendizado necessário para a obtenção do 

recurso e hoje já consegue reproduzir talvez nas suas manifestações principais aos 

olhos dos clientes o padrão da Tok&Stok     

 

Por fim, quanto à exploração do recurso pela empresa, as evidências são de que 

tanto a Etna quanto a Tok&Stok tem procurado explorar de algumas formas a 

integração dessa competência com as demais funções da empresa. Nos dois casos 

entretanto, parece haver espaço para melhorias, simplesmente copiando as práticas 

entre si – por exemplo, a Tok&Stok poderia trabalhar junto aos fornecedores para 
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melhorar a percepção qualidade dos seus produtos, e a Etna poderia trabalhar mais 

rápido na melhoria e integração de seus sistemas para oferecer a seus clientes e um 

canal de vendas on line.  

 

  
4.2.3 Outros Recursos Organizacionais 
 

Finalmente, os últimos recursos identificados como potenciais fontes de vantagem 

competitiva, agregados nesta seção sob o título de outros recursos organizacionais, 

correspondem aos fatores de escala e de acesso a recursos financeiros, em geral 

apontados na literatura como importante fonte de vantagem, independentemente do 

setor em questão. 

 

Teoricamente, a maior escala de empresa poderia se reverter em ganhos de custo 

para a empresa, seja pelo maior poder de negociação com fornecedores ou pela 

diluição de alguns custos e despesas.  

 

Já a disponibilidade de recursos financeiros, além de representar um fator essencial 

para o início de qualquer operação, se refletiria na capacidade da empresa de 

realizar novos investimentos e se expandir, permitindo tanto a aquisição de novos 

recursos (como o próprio ganho de escala) quanto proporcionando sustentação para 

o giro financeiro no negócio.   

 

Nesta seção, o trabalho da pesquisa se mostra mais direto do que nas anteriores, 

dado que a existência dos fatores em questão pode ser avaliada de forma mais 

objetiva. Mais uma vez, a etapa das entrevistas com os consumidores não se fez 

necessária, bastando apenas as etapas de entrevistas com os gestores da empresa 

– com o objetivo de avaliar a importância atribuída a tais recursos e como os 

adquiriram -, e de visita às lojas – com o objetivo de avaliar as manifestações desses 

recursos, nesse caso ainda apoiada por fontes secundárias de informação. A seção 

se encerra com as conclusões a respeito da avaliação desse último conjunto de 

recursos.  
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4.2.3.1 Entrevistas com gestores da empresa 

 

Indagados a respeito da importância da questão da escala, os gestores apontaram 

que, como para empresas atuando em qualquer setor, o fator escala representa uma 

fonte de vantagens de custo que pode ser bastante relevante no que diz respeito à 

diluição de despesas, como com pessoal de escritório e treinamento, e de custos, 

como de estoque e logística.  Já a questão da escala como vantagem na negociação 

do custo de aquisição das mercadorias é vista com mais ressalvas por parte de 

alguns gestores, que ressaltam que há casos onde a negociação com fornecedores 

pode ser mais vantajosa no caso de compradores de menor escala.   

 

Embora os gestores não tenham levantado a questão do papel relevante da escala 

como parte integrante do formato varejista escolhido no caso específico da Etna ou 

como agente capaz de reforçar sua estratégia de preços mais baixos, esses dois 

papéis representam efetivamente uma ampliação do valor gerado pelo recurso 

escala frente ao que ele representaria normalmente para uma empresa qualquer.  

 

A disponibilidade de recursos financeiros, por sua vez, é reconhecida pelos gestores 

nas entrevistas como tendo sido um recurso de extrema importância no início do 

negócio, e que permanece bastante relevante até hoje. As entrevistas indicaram que 

a existência de capital próprio em volume suficiente foi de extrema relevância no 

início do negócio, seja por conta do risco envolvido no empreendimento novo e 

naquelas proporções, seja por conta da própria inexistência de crédito frente aos 

fornecedores para a aquisição dos primeiros lotes de mercadorias, dada a ausência 

de relacionamento prévio.  

 

As entrevistas nessa etapa ainda revelaram que a necessidade de recursos 

financeiros permanece relevante no atual estágio dos negócios da Etna. A empresa 

está em fase de expansão acelerada – os planos da empresa indicam uma média de 

duas lojas por ano nos próximos sete anos -, o que representa a necessidade de 

investimentos vultuosos a cada abertura de loja. A própria estrutura do negócio, por 

sua vez, ao oferecer um prazo médio de pagamento aos clientes muito superior ao 

de pagamento dos fornecedores (cinco meses contra cerca de 45 dias), representa a 
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necessidade contínua de um volume relevante de recursos disponíveis para capital 

de giro da empresa.  

 

Atualmente a empresa já conta uma oferta de recursos adicionais além dos próprios 

para o investimento na abertura de novas lojas (parceiros, investidores, 

financiamento subsidiado), e que vem se ampliando com o sucesso de cada loja 

aberta. Para o capital de giro, a empresa ainda conta com recursos próprios e utiliza 

a empréstimos bancários rotativos eventuais.  

 

 

4.2.3.2 Visita às lojas  

 

Na etapa de visita às lojas, apoiada também pela consulta de fontes secundárias, a 

pesquisa primeiramente confirmou o maior tamanho das lojas da Etna relativamente 

a seus concorrentes, assim como a maior linha de produtos oferecidos, o que sugere 

que sua operação deva necessitar de maiores recursos financeiros em sua 

expansão comparativamente a seus concorrentes e que, para um mesmo número de 

lojas, representaria uma escala claramente maior.  

 

Atualmente, a Etna conta com duas lojas, ambas no Estado de São Paulo. A 

primeira, inaugurada na capital em agosto de 2004, conta com 20 mil metros 

quadrados de área construída e 12 mil metros quadrados de área de venda. A 

segunda, aberta um ano depois em Campinas, no Shopping Parque D. Pedro, tem 8 

mil metros quadrados de área de venda. Ambas possuem ao redor de 18 mil itens à 

venda (ETNA, 2006). 

 

As lojas da Tok&Stok, representantes do segundo grupo de lojas visitado, são em 

geral bem menores do que as da Etna e possuem um menor número de itens à 

venda. Segundo comunicação institucional da Tok&Stok (TOK&STOK, 2006), 

disponível em, a rede conta com uma rede de 26 lojas espalhadas pelo país, mas 

suas duas maiores unidades foram inauguradas no período recente, ambas dentro 

de um novo conceito de “megaloja”. A maior unidade foi inaugurada no Rio de 

Janeiro em julho de 2005 e tem 9 mil metros quadrados de área de vendas e a 

segunda maior, inaugurada em São Paulo em fevereiro de 2006, apresenta 7 mil 
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metros quadrados de área de vendas. Ambas as lojas exibem o total de 9 mil itens 

oferecidos pela empresa. Até o lançamento dessas duas lojas, com a área média de 

vendas estimada menor do que 3 mil metros quadrados por loja, a mesma linha de 

produtos era exposta em sistema de rodízio (TOK&STOK se prepara..., 2006). Já as 

lojas do grupo III (Teodoro Sampaio), que representam lojas especializadas em 

móveis, apresentam de modo geral uma área muito menor de vendas, algumas 

vezes nem atingindo 100 metros quadrados. Em termos de linha de produtos, elas 

apresentam individualmente uma linha também bastante restrita, onde a variedade é 

conseguida através da profundidade do sortimento.  

 

Notícias disponíveis na imprensa quando da inauguração das lojas nos grupos I 

(Etna) e II (Tok&Stok) de lojas pesquisadas permitem ainda comparar o investimento 

inicial de cada empreendimento. Matérias de jornais da época do lançamento da 

primeira loja da Etna apontavam um investimento da ordem de R$ 30 milhões no 

empreendimento (Cruz, 2004). Já cada uma das duas novas lojas da Tok&Stok teve 

investimentos estimados em R$ 25 milhões (TOK&STOK, 2006).  

 

Ainda que o montante de investimento original indicado pelas notícias sugira, em 

termos do resultado obtido, vantagens à Etna, que com um pouco de recursos 

adicionais consegue oferecer uma área de vendas 50% maior e um número de itens 

100% maior, o investimento nos dois casos é bastante relevante, o que justifica a 

relevância dada pelos gestores da Etna nas entrevistas à questão do investimento 

inicial no empreendimento, especialmente dada a maior escassez de financiamento 

nesse estágio. Artigos mais recentes na imprensa retratando a abertura das novas 

lojas da Tok&Stok também reforçam um dos pontos levantados nas entrevistas com 

os gestores da Etna, de que embora o investimento para ampliação do número de 

lojas permaneça relevante após a fase inicial, a necessidade de capital próprio é 

menor, com o surgimento de fontes alternativas de financiamento. No caso da 

Tok&Stok, o investimento nas novas lojas foi viabilizado através da securitização de 

recebíveis, através de uma parceria entre a empresa com a construtora da loja e 

com bancos (TOK&STOK, 2006). 

 

Finalmente, no que diz respeito aos recursos financeiros necessários para a 

sustentação dos negócios relacionados ao capital de giro para o negócio, a etapa de 
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visita às lojas aponta que o oferecimento de um prazo estendido de pagamento aos 

clientes é comum à quase todas as lojas, sugerindo a necessidade de um 

significativo volume de recursos disponíveis para esse fim, nesse setor, o que 

também confirma as indicações obtidas nas entrevistas com os gestores da Etna. Na 

grande maioria das lojas nos três grupos visitados, as empresas oferecem 

financiamento sem juros para prazos mais curtos, de dois a cinco meses, e com 

juros para prazos mais longos, de dez a doze meses.   

 

 

4.2.3.3 Consolidação dos achados sobre outros recursos organizacionais 

 

Analisando os resultados da investigação através do modelo VRIO tem-se 

primeiramente que o recurso escala representa uma fonte de valor, na medida em 

que efetivamente pode se refletir em redução de custos. A redução dos custos, além 

de representar um potencial de maior rentabilidade para a empresa, é ainda 

importante por representar um critério relevante na decisão do consumidor desse 

segmento específico, como visto anteriormente na seção 4.1.. Isso implica a 

possibilidade de se potencializar a rentabilidade da empresa com a redução dos 

custos obtida por uma escala maior através que o repasse desses ganhos aos 

consumidores finais em um mercado sensível a preço.  

 

O recurso escala é ainda valioso para a Etna dentro da sua escolha de formato 

varejista e de sua própria estratégia de expansão. Seguindo o formato de one-stop-

shop e se propondo a oferecer tudo que os consumidores possam precisar ao 

decorarem suas casas, a Etna efetivamente necessita de operações com um 

tamanho maior do que o disponível atualmente no segmento. Ainda, a existência da 

escala favorece seu objetivo declarado de se tornar uma grande rede varejista nesse 

segmento na medida em que o aumento de estoque desses recursos tende a se 

refletir positivamente sobre o estoque de outros interconectados, como público, 

imagem da marca e recursos financeiros (DIERICKX, 1989).  

 

Quanto à raridade do recurso escala, esta apresenta dois aspectos. Em termos de 

lojas individuais, a escala das lojas da Etna é efetivamente maior do que as 

concorrentes, lhe conferindo alguns aspectos de raridade que poderia afetar 
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positivamente sua atratividade. Entretanto, enquanto rede, a Tok&Stok apresenta 

nesse segmento uma escala maior, conferindo outros aspectos, como área de 

cobertura. O recurso, entretanto, é claramente imitável, dado que ambas as 

empresas se baseiam em modelos externos a elas, existentes em outras partes do 

mundo e em outros setores, e ambas as empresas têm trabalhado para imitar as 

características de raridade apresentada pela outra, com Tok&Stok ampliando o 

tamanho de suas lojas e a linha de produtos exposta e a Etna ampliando seu 

número de lojas e com planos ambiciosos de expansão.    

 

Quanto à exploração do recurso pela organização, algumas das entrevistas com os 

gestores da Etna deixaram clara a disposição de explorar o máximo desse recurso, 

afirmando procurar transferir todo ganho de redução de custos para os preços finais 

ao consumidor, assim como trabalhar para garantir a contínua construção desse 

recurso em alinhamento com os planos futuros de crescimento da empresa – por 

exemplo, já construindo centros de armazenagem maiores e mais modernos para o 

futuro.  

 

A ausência de informação a respeito da exploração desse fator por outras lojas, 

como por exemplo pela Tok&Stok, levanta uma questão importante, entretanto. 

Considerando que esta empresa tem hoje na sua rede de lojas uma escala maior, 

levantam-se algumas hipóteses: ou o fator escala em si não gera uma fonte de 

vantagem significativa nesse segmento, ou esta empresa não o estaria explorando 

adequadamente.     

 

Já a análise VRIO dos recursos financeiros mostra que efetivamente são recursos 

de valor, especialmente no que dizem respeito ao início das operações e à sua 

manutenção, mas também no que diz respeito à expansão dos negócios.  

 

Quanto à raridade, os recursos tendem a ser raros em geral apenas no início das 

operações, sugerindo vantagens a empresas já estabelecidas no setor ou que 

disponham de recursos próprios anteriormente acumulados. Dadas essas condições, 

são recursos facilmente imitáveis.      
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Quanto à exploração dos recursos por parte da organização, recursos financeiros 

representam recursos claramente explorados pelas empresas, na medida em que 

em geral representam a forma pela qual se obtém todos os outros recursos 

necessários para o funcionamento da empresa. No caso da Etna, as entrevistas com 

gestores da Etna ressaltaram que a empresa efetivamente explora os recursos 

disponíveis não poupando investimentos que possam se refletir em melhores 

condições de competir em seu mercado, seja como visto acima, investindo em maior 

escala no futuro, seja em ajustar rapidamente elementos da estratégia da empresa 

que são percebidos como desalinhados com os objetivos finais. Os valores de 

flexibilidade, empreendedorismo e rapidez identificados anteriormente na cultura da 

empresa tendem a exigir uma exploração e um aproveitamento maior dos recursos 

financeiros do que exigiria uma empresa com perfil mais estático, conservador e 

mais lento nas decisões.  

 

Como conclusão a respeito dos recursos avaliados nesta subseção e seu potencial 

de representar fontes de vantagem competitivas no varejo de móveis, temos que o 

recurso escala é potencialmente um fator de vantagem competitiva nesse segmento, 

mas que não parece se manifestar de forma significativa no momento presente. Isso 

pode se dever ao atual estágio de desenvolvimento do segmento, ao seu atual 

estágio de competição, ou a incapacidade da empresa com maior quantidade desse 

recurso explorá-lo adequadamente. Nas atuais condições do quadro competitivo no 

segmento, o recurso escala parece apenas ser capaz de oferecer paridade 

competitiva.  

 

Já a análise dos recursos financeiros no caso apontou que estes também são 

apenas capazes de oferecer paridade competitiva às empresas atuando no 

segmento. Passado o estágio inicial de abertura da primeira loja e consolidação da 

marca o recurso se torna menos raro e facilmente imitável.   
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5 CONCLUSÕES  
 

Com o objetivo de responder à questão de quais são os fatores de competitividade e 

sua relevância para uma nova entrante no varejo de móveis, a presente pesquisa se 

propôs a estudar o caso da empresa Etna, à luz da Visão Baseada em Recursos 

(RBV).   

 

A empresa foi escolhida por representar uma nova entrante no mercado estudado, 

oferecendo uma interessante oportunidade de se investigar não apenas que 

recursos e competências esta utilizou para se tornar uma competidora nesse 

segmento de mercado, mas também como ela adquiriu ou construiu esses recursos, 

respondendo à segunda questão de pesquisa – como esses recursos podem ser 

consquistados e criados. Esta análise tem o potencial de oferecer importantes 

indicações a respeito da sustentabilidade das vantagens competitivas geradas por 

esses tipos de fatores.   

 

Partindo de potenciais fatores de vantagem competitiva nesse mercado,  

identificados a partir da literatura da RBV e de Marketing e Gestão de Varejo, 

buscou-se por meio de entrevistas com gestores da empresa e consumidores do 

segmento alvo e de uma etapa de observação direta e participante com visita a lojas 

do segmento, avaliar a influência destes recursos na competitividade da Etna 

usando o modelo VRIO (BARNEY, 2002).  

 

 

5.1 A Situação Competitiva Atual da Etna e o Desenvolvimento dos Recursos 
para Tal 
 

Como conclusão geral, os resultados do trabalho indicaram que a Etna se encontra 

atualmente em uma condição de paridade competitiva em seu mercado de atuação. 

Uma paridade que foi conseguida de forma rápida e utilizando recursos disponíveis 

no mercado. 

 

A seguir, comenta-se individualmente cada um dos grupos de recursos analisados e 

suas influências específicas na situação competitiva da Etna. 
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Escala 

A escala não representa nesse mercado um recurso com valor muito relevante – 

Apesar da Etna ter uma escala significativamente menor que a sua principal 

concorrente no mercado – a Tok&Stok possui uma rede de 26 lojas, contra 2 da Etna 

– a pesquisa não apontou que isso tenha se refletido em uma desvantagem 

perceptível para a empresa como nova entrante no mercado. A pesquisa indicou que 

os preços praticados pelas duas empresas podem ser considerados equivalentes, e 

as entrevistas com os gestores não apontaram desvantagens significativas de custo 

final da mercadoria. Nesse sentido, como a diferença nas dotações dos recursos não 

se manifesta de forma aparente entre as duas empresas, isso sugere que o valor 

gerado por esse recurso atualmente nesse mercado é baixo. 

 

Recursos financeiros 

Os recursos financeiros representam nesse mercado um recurso pouco raro – Os 

recursos financeiros certamente são valiosos neste mercado, seja no início das 

operações, seja para as necessidades correntes de capital de ou para sua 

expansão. Entretanto, de forma geral, eles são raros apenas no momento inicial de 

criação de uma empresa, se tornando facilmente disponíveis uma vez que a 

empresa se estabelece. Como as entrevistas com os gestores da empresa 

indicaram, a existência de capital próprio em volume suficiente foi de extrema 

relevância no início do negócio, seja por conta do risco envolvido em um 

empreendimento novo e naquelas proporções, seja por conta da própria inexistência 

de crédito frente aos fornecedores para a aquisição dos primeiros lotes de 

mercadorias, dada a ausência de relacionamento prévio. Após o início das 

operações entretanto, como a pesquisa indicou, os recursos financeiros passaram a 

estar disponíveis em diversas fontes alternativas ao capital próprio. Além da própria 

disposição dos fornecedores em financiarem parcialmente os estoques de 

mercadorias, a expansão do negócio conta com o apoio de parceiros,  investidores e 

fontes de financiamento subsidiado.  

 

Gestão da cadeia de suprimentos 

A Competência de gerenciamento da cadeia de suprimentos representa nesse 

mercado um recurso de valor limitado e que é imitável – A pesquisa apontou que no 



 74

atual estágio de desenvolvimento desse mercado, a existência da competência de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos um grau considerado baixo já é suficiente 

é que se atinja a paridade competitiva, indicando que o valor desse recurso é 

limitado. A pesquisa indicou adicionalmente que a dificuldade de imitar essa 

competência nesse setor não é tão grande. Assim, uma nova empresa nesse 

mercado tem condições de atingir esse nível mínimo de competência necessário  

relativamente rápido, como foi no caso da Etna;    

 

Competência Mercadológica 

A competência mercadológica representa um recurso valioso nesse mercado, mas 

que dado seu atual grau de manifestação, não é raro e é imitável –  A competência 

mercadológica, no sentido da criação de um mix de produtos e serviços que apele 

aos consumidores do segmento-alvo é um recurso valioso no varejo de móveis, mas 

cujo potencial total não é explorado adequadamente no presente momento por 

nenhuma das empresas pesquisadas. Na análise desta competência deve-se 

considerar que ela inclui uma multiplicidade de aspectos, como uma relação 

custo/qualidade/design adequada, atendimento diferenciado ou experiência de 

compra agradável. Na presente situação de mercado, não parece existir uma única 

empresa que se destaque em apresentar vantagens competitivas em todos esses 

aspectos ao mesmo tempo, o que dá a todas elas, uma situação de paridade 

competitiva no conjunto dessa competência. No caso específico da empresa 

pesquisada, ela parece oferecer alguma vantagem no que diz respeito à experiência 

de compra, mas ainda não consegue ser reconhecida por oferecer um valor 

consistentemente superior em termos de produto ou serviço. No atual grau de 

manifestação desse valor, a pesquisa apontou também que ele é imitável com 

relativa facilidade. Isto é evidenciado pelo próprio caso da Etna, uma nova entrante, 

que conquistou um nível de paridade usando este processo de imitação. 

 

Avaliando-se os fatores acima em conjunto, temos que a Etna tem hoje uma 

condição de paridade competitiva no varejo de móveis em relação às demais 

empresas nesse setor, e uma paridade que foi conseguida rapidamente, adquirindo 

recursos no mercado. Nesse sentido, a imagem de sucesso que a empresa detém 

hoje pode ser atribuída exatamente à rapidez com que ela atingiu uma posição de 

paridade competitiva (a primeira loja foi inaugurada há cerca de um ano e meio). A 
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interpretação é que isto foi causado pela elevada característica de imitabilidade e 

transferabilidade dos recursos usados pelas empresas atuantes no setor de varejo 

de móveis, um setor com falta de dinamismo e sem empresas com vantagens 

competitivas evidentes. A grande maioria dos participantes do setor apresenta uma 

situação de paridade competitiva. 

 

Através das entrevistas com os gestores da empresa, a pesquisa levantou uma 

provável explicação por trás da velocidade com que a Etna conseguiu construir os 

recursos necessários para chegar à situação de paridade competitiva, e que se 

constitui em um recurso adicional não investigado originalmente: a flexibilidade da 

empresa. Um grande ponto comum de destaque entre todas as entrevistas com os 

gestores foram as referências em diversos momentos das entrevistas à existência de 

uma grande flexibilidade dentro da empresa, que se refletia entre outras coisas, em 

rápidas mudanças de rumo, quando se mostravam necessárias, em pouca aversão 

ao risco ou em uma disposição a ouvir e aceitar idéias e contribuições para 

melhorias, vindas de qualquer parte da empresa ou dos clientes.  

 

A flexibilidade, então representaria uma potencial explicação para a velocidade com 

que a Etna progrediu até sua atual posição competitiva, e, nesse sentido, 

representaria um recurso que se encaixaria mais na condição de capacidade 

dinâmica (dynamic capability), definida por Teece, Pisano e Shuen (1997) como a 

habilidade das firmas em integrar, construir, reconfigurar competências internas e 

externas para responder a ambientes em rápida mudança. 

 

Nesse sentido, o caso Etna aponta que a empresa está em uma situação de 

paridade competitiva, mas conta aparentemente com um componente de vantagem 

dinâmica que pode proporcionar a ela uma situação de vantagem competitiva dentro 

de algum tempo, caso não surja um concorrente forte e disposto a disputar essa 

posição. 
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5.2 Perspectivas Estratégicas para o Negócio da Etna e Seus Concorrentes no 
Futuro 
 

Assim, quanto às condições competitivas da empresa estudada no futuro, a 

pesquisa sugere que há possibilidades da Etna atingir uma posição de vantagem 

competitiva em seu mercado. Para isto ela teria que continuar o seu trabalho em 

posição de paridade e desenvolver ao longo do tempo os recursos que apresentam 

maior dificuldade de imitação e transferabilidade para serem esta fonte de vantagem 

competitiva no futuro. A maior parte destes recursos é dependente do tempo de do 

caminho, apresenta complexidade social (DIERICKX; COOL, 1989) exibindo, 

justamente por isto, esta barreira à imitação. 

 

Para que isso se confirmasse, ela deveria: 

 

a) procurar manter e continuar a cultivar a capacidade dinâmica de flexibilidade 

de que dispõe hoje, e que pode representar uma fonte de vantagem no futuro;  

 
b) continuar a desenvolver sua marca, um recurso muito valioso, que leva tempo 

para ser construído, mas que por outro lado é difícil de imitar – nesse sentido 

a empresa já começou um bom trabalho, como a pesquisa indicou, já 

adquirindo uma reputação favorável, apesar do pouco tempo desde o 

lançamento da primeira loja;  

 

c) procurar desenvolver melhor a competência de serviços, outro fator muito 

valioso, difícil de se obter com qualidade e consistência e por isso mesmo 

muito difícil de imitar – nesse sentido, os gestores indicam que a empresa 

realmente tem o serviço como uma de suas preocupações primordiais, 

entretanto a pesquisa não encontrou ainda contrapartidas claras desse 

esforço nas outras etapas de campo.    

 

Adicionalmente, seria necessário que nenhum concorrente forte e com determinação 

suficiente se dispusesse a disputar o mercado. Como os recursos investigados se 

mostraram em geral imitáveis, um novo entrante nessas condições conseguiria 

disputar a posição primordial no mercado com a Etna utilizando as mesmas armas 
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principais, o que levaria essas empresas de volta a uma condição de paridade 

competitiva. A possível vantagem dinâmica da flexibilidade nesse caso, poderia 

representar uma fonte de vantagem competitiva, mas é impossível afirmar com as 

informações disponíveis no caso, que a empresa concorrente, não sendo capaz de 

imitá-la perfeitamente, não pudesse substituí-la por outra vantagem dinâmica de 

equivalente valor estratégico.  

 

A situação competitiva da Etna está longe de estar segura. Ela apresenta uma 

paridade, tendo conquistado rapidamente os recursos mínimos para competir neste 

nível. Os potenciais recursos futuros que poderão ser fonte de vantagem competitiva 

no futuro dependem do tempo. O papel dos concorrentes será fundamental para 

isto. A continuação de um comportamento passivo dos mesmos, poderá permitir a 

Etna a criação de recursos com potencial para sustentar uma vantagem competitiva 

no futuro.  

 

 

5.3 Limitações e Sugestões de Estudos Futuros 
 

Essa constatação nos leva a uma das limitações do presente estudo, relacionada 

com uma limitada visão sobre as condições competitivas dos concorrentes, que 

foram avaliadas apenas do ponto de vista dos consumidores e da etapa de 

observação na visita às lojas.  

 

Pesquisas futuras poderiam investigar mais detalhadamente a questão das 

condições competitivas em cada um dos dois grupos de lojas concorrentes citados 

na pesquisa (Tok&Stok e lojas do pólo de varejista de móveis da Rua Teodoro 

Sampaio), e também avançar na investigação de como essas empresas estão 

reagindo à entrada da Etna no mercado.  

  

Outra limitação da pesquisa é o número de entrevistas realizadas. Com três gestores 

da empresa em questão e cinco consumidores do segmento alvo, conseguiu-se um 

panorama suficiente para uma análise da questão de pesquisa proposta. Entretanto, 

entrevistas adicionais, ampliando o número de consumidores pesquisados e 

ampliando a visão sobre a Etna com entrevistas adicionais de gestores e 
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funcionários, teriam o potencial de se mostrar enriquecedoras para o entendimento 

do caso além de oferecer maior validade ao estudo.   

 

Como sugestão para estudos futuros, o presente trabalho indicaria um 

aprofundamento da questão da flexibilidade como possível fator de vantagem 

dinâmica para a Etna e a investigação de outras possíveis fontes de vantagem 

dinâmica para a própria empresa e para o setor.  

 

Outra sugestão seria a comparação das empresas do setor com empresas 

internacionais no mesmo segmento. Essa comparação poderia levantar aspectos 

interessantes de similaridade (ou não) entre essas empresas, com possíveis 

indicações sobre o desenvolvimento de futuro de suas competências, e também 

poderá trazer interessantes indicações a respeito da possível evolução do segmento 

mercado brasileiro.   

 

Uma sugestão de estudo adicional seria ainda análise da atual situação competitiva 

do varejo de móveis brasileiro com a de outros setores varejistas. Um estudo 

possível poderia ser a comparação da atual situação competitiva do varejo de 

móveis com a do varejo de material de construção, tanto de alguns anos atrás, 

quando este setor ainda se mostrava pouco dinâmico, quanto de hoje, também 

buscando traçar possíveis paralelos em relação às perspectivas futuras do varejo de 

móveis no Brasil.   
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1. Protocolo de Pesquisa – Etapa Empresa – Roteiro da Entrevista com 
Gestores 
 

O objetivo dessa entrevista é conhecer um pouco mais sobre a história da Etna e 

sua entrada no varejo de móveis, além de avaliar a visão de membros da empresa 

sobre questões relacionadas à gestão de um negócio de varejo de móveis.  

 

 

Grupo 1: O início da Etna 
(Objetivos: Definir o contexto no qual está sendo analisado o caso, entender a 

história da empresa, como foi sua entrada no mercado, que recursos já tinham 

originalmente, como construíram os demais) 

 

1. Como surgiu a idéia de entrar no varejo de móveis? 

2. Qual o “timing” de todo o projeto? 

3. Como escolheram o segmento alvo?  

4. Quem vocês viam como concorrente direto?  

5. Como começou o trabalho no projeto? Usaram consultoria, a equipe da 

Vivara mesmo ou trouxeram novos profissionais do mercado, 

especializados?  

6. Como viam suas condições de competirem com os concorrentes diretos? 

(Quais metas tinham com relação a isso?) 

7. O que parecia ser essencial nesse mercado?  

 

 

Grupo 2: Os problemas iniciais 
(Objetivos: Aprofundar história, que recursos aparentemente faltavam, como 

construíram, se construíram) 

 

8. Que problemas encontraram com o início das atividades? (Citar as matérias) 

9. Como foram resolvendo? (Como foram surgindo a soluções e sendo 

implementadas?) 

10. Os problemas estão resolvidos? 

11. O que falta? (Ou, se estão: Ainda pensam em melhorar alguma coisa?) 
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Grupo 3: Competência Mercadológica – Aspecto Produto 
(Objetivos: avaliar competência produto/mercado, técnicas de gestão de varejo) 

 

12. Qual a principal vantagem que a Etna oferece a seus clientes, em termos dos 

produtos oferecidos? (A resposta esperada seria ampla variedade, com 

design e preços competitivos) 

13. O que ela faz para conseguir isso? (Ex. design – contrata decoradores e 

projetistas para design exclusivo, fornecedores especiais...) 

14. Como é feito o desenvolvimento de produto na Etna? (De onde parte?) 

15. Qual a importância dos seguintes itens (se não tiverem sido mencionados 

antes): 

- Design 

- Amplitude 

- Profundidade 

- Qualidade 

- Preço 

- Localização 

- Marca 

16. O que acha de cada um dos seguintes itens (se não tiverem sido 

mencionados antes), na concorrência: 

- Design 

- Amplitude 

- Profundidade 

- Qualidade 

- Preço 

- Localização 

- Marca 

17. A marca é importante? E o fato da marca Etna praticamente não existir 

quando a loja iniciou? Vocês julgam que a marca é importante agora? Qual a 

sua imagem? 

18. Quais os principais focos de atenção da empresa para criar a imagem da 

marca (Propaganda? Eventos? Fachada? Loja?)  
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Grupo 4: Competência Mercadológica – Aspecto Serviço 
(Objetivo: avaliar competência de gestão de serviços)   

 

19. Ao se definir o pacote de serviços oferecido pela loja, o que se levou em 

consideração, o que era mais importante? (Oferecer o usual do setor? “Algo a 

mais”? Serviços que reforcem relacionamentos (decoradores, cursos, livraria, 

restaurante, área para crianças)?) 

20. A Etna parece escolher serviços que reforcem relacionamentos como 

decoradores, cursos, livraria, restaurante, área para crianças, programas de 

fidelidade, descontos para listas de casamento, CD... Qual a relevância 

desses serviços do ponto de vista da empresa? Por que oferecê-los? (Se não 

tiver sido respondida antes) 

21. Qual a importância do item entrega? E prazo de entrega? 

22. Como você os compara em relação ao oferecido pela concorrência? 

23. Qual a importância do item Crédito/Prazo de pagamento? 

24. Como você os compara em relação ao oferecido pela concorrência? 

25. Seguem algum método específico de controle de satisfação de clientes? 

26. Acha que a concorrência possui? 

 

 

Grupo 5: Competência mercadológica – Aspectos Serviço e Gestão de 
Recursos Humanos 
(Objetivo: proceder com avaliação da competência de gestão de serviços e avaliar 

competência de gestão de recursos humanos)   

 

27. Como a Etna formou / forma seus quadros de funcionários, nos diferentes 

níveis hierárquicos? (Diretoria dividida com a Vivara? Gerência deslocada da 

Vivara ou de fora? Experiência no setor ou não?)  

28. Procuram algum perfil específico na contratação dos seus quadros? 

29. Houve/há treinamento específico para o pessoal de retaguarda/linha de 

frente? 

30. A empresa segue alguma política especial de salários ou faz benchmark do 

mercado?  

31. Conhece as linhas gerais da política de remuneração da concorrência?   
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32. Como definiria o clima do ambiente organizacional? 

33. Há algum mecanismo institucionalizado para comunicação dos quadros 

hierárquicos mais baixos com os superiores? 

34. Como a empresa se estrutura hierarquicamente em linhas gerais? 

35. A alta gerência tem alguma influência direta sobre a atitude dos funcionários 

ou se mantém mais distante, com os quadros superiores diretos tendo maior 

influência?  

 

 

Grupo 6: Competência Mercadológica – Aspecto Técnicas de Gestão de Varejo 
de Móveis , Competência de Gestão de Cadeia de Suprimentos e Outros 
Recursos – Escala. 
(Objetivo: avaliar recursos e competências ligados à operações, operações de 

varejo, competência de gestão de cadeia de suprimentos, importância da escala) 

 

36. Quais as mudanças ocorreram/tiveram que ser realizadas na forma de se 

realizar as atividades dentro da empresa ao passar para o negócio de 

móveis? (Organização, regras, estrutura de report, documentação) 

37. E em termos de tecnologia? Sistemas de informação? De automação? 

38. Houve apoio de fora – contratação de equipe com experiência na área ou 

consultoria – para se definir o que seria necessário em termos de operações?  

39. Quando os produtos são entregues na loja/centro de distribuição, como se dá 

o processo? 

40. Há interligação automática entre a informação do ponto de venda e os 

pedidos?  

41. Como vê a posição da concorrência em termos de tecnologia?  

42. Qual a principal atribuição do departamento de Marketing na Etna? 

(Promoção, apoio ao desenvolvimento de produtos?) 

43. A empresa faz gerenciamento por categoria? 

44. Como foi feito o desenvolvimento de fornecedores inicial? Ainda é feito 

assim? 

45. Qual o relacionamento da Etna com seus fornecedores? (Como você 

caracteriza?) 

46. Números e tipos de fornecedores. 
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47. Há contratos de exclusividade? Como protege seus fornecedores? 

48. No que consiste a troca de informações entre a Etna e seus fornecedores? 

(Só estoques e vendas? Colaboração estreita, desenvolvimento conjunto de 

produto?)  

49. Quão interligados estão em termos de sistemas? 

50. Como vê o relacionamento da concorrência com seus fornecedores?  

51. Qual a relevância da escala no varejo de móveis? Como pretende competir?  

 

 

Grupo 9: Outros Recursos – Recursos Financeiros 
(Objetivo: Recursos financeiros para manter negócio e expandir) 

 

52. Como financiaram o empreendimento? Recursos próprios ou empréstimos?  

53. Como financiam os consumidores? Recursos próprios ou financiadora? 

54. Qual o balanço entre investimento e capital de giro na operação? Os 

fornecedores acabam financiando o estoque? 

 

 

Grupo 10: Números da Empresa 
(Objetivo: Caracterização da empresa) 

 

55. Qual seu faturamento? 

56. Quantos funcionários possuem? 

57. Qual a margem média sobre as vendas?  

58. Como foram as vendas em 2005 em relação ao esperado? 

59. Quais os planos de expansão da rede? 
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2. Protocolo de Pesquisa – Etapa Clientes – Roteiro da Entrevista com 
Consumidores  
 

O objetivo dessa entrevista é avaliar o que os consumidores levam em consideração 

ao escolherem um estabelecimento para realizar suas compras de móveis e artigos 

para a casa e como os clientes avaliam a Etna, seus produtos e serviços.   

  

 

Grupo 1: Questões Introdutórias 
(Objetivos: esclarecer a situação de compra, indicar opinião geral sobre a Etna, se 

conhecida) 

 

1. Comprou móveis recentemente (até cerca de 1 ano)? 

2. O quê (número de itens e valor aproximado)? 

3. O que leva em consideração para escolher a loja onde compram móveis em 

geral? 

4. Nessa última vez, onde comprou? 

5. Porque escolheu essa loja? 

6. Gostou de ter comprado nessa loja? Por quê? (processo e pós-venda) 

7. Recomendou/Recomendaria a loja a outras pessoas? Por quê? 

8. (Se não foi na Etna) Conhecem a Etna? 

 

 

Grupo 2: Competência Mercadológica 
(Objetivo geral: avaliar manifestações de diferentes aspectos relacionados à 

competência mercadológica) 

 
 
Parte A: Relacionadas ao Produto 
(Objetivos: avaliar a percepção dos clientes dos recursos associados ao produto, ou 

seja a competência da empresa em oferecer produtos que sejam atrativos e 

atendam os desejos do consumidor em todos os aspectos. Avaliar também a 

relevância destas competências no processo de decisão.  
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9. Ao comprar um móvel o que em geral leva em consideração? 

10. Ao comprar um objeto de decoração, ou outros artigos para casa, o que em 

geral leva em consideração?  

11. Voltando à sua última compra, como foi o seu processo de decisão? Já havia 

definido o tipo de produto, faixa de preço, modelo antes de entrar na loja, ou 

parte desta decisão(especifique quais) ocorreu durante a visita a loja? 

12. Como considerou a beleza e o design dos produtos disponíveis? 

13. Considera o design exclusivo importante (móveis)? 

14. Como considerou sua qualidade e durabilidade? Como avaliou? 

15. Como considerou a escolha existente, em termos de variedade de itens 

oferecidos (camas, sofás, móveis para cozinhas, estantes, salas de jantar, 

eletrodomésticos, eletroportáteis, artigos de cama, mesa e banho, acessórios 

para cozinha, escritórios, jardim....) e da variedade dentro de cada item? (12 

tipos de sofás, disponíveis em 5 cores cada). O que a loja oferecia?  Oferecer 

um grande número de opções ajuda a tomar uma boa decisão ou confunde? 

Como foi a Etna neste aspecto? 

16. Considera a marca um item importante na escolha de um móvel? 

17. O que o levou a comprar na Etna, uma marca ainda relativamente 

desconhecida? Como confiou?        

18. Como avalia a apresentação da loja em que você comprou? (Espontâneo)  

19. A loja era atraente? 

20. Os produtos estavam em uma boa disposição, que tornava a visita à loja 

agradável?  

21. Os produtos estavam expostos de modo que facilitava vê-los, experimentá-

los, compará-los? As indicações de preço eram claras?  

22. Como avalia a organização da loja? Era fácil se localizar, encontrar as coisas, 

encontrar os funcionários, encontrar os caixas?  

23. Como compara esses fatores com os concorrentes? 

 

 

Parte B: Relacionadas aos Serviços 
 (Objetivos: avaliar valores relacionados aos serviços, avaliar empresa quanto ao 

serviço oferecido, avaliar manifestação de valores associados à competência de 

técnicas de gestão de recursos humanos e varejo) 
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24. A loja onde você realizou suas compras ficava próxima da sua casa, de seu 

trabalho, de seu trajeto diário, ou não? A localização é uma consideração 

relevante para você na escolha de uma loja? 

25. Que tipo de serviços você espera que uma loja de móveis lhe ofereça? 

26. Como foi o atendimento na loja na sua última compra? (espontâneo) 

27. Como avalia a atitude dos funcionários? (Os funcionários foram cordiais, 

prestativos, eficientes?)  

28. Como compara o atendimento com o dos concorrentes? 

29. Ofereceu as informações adequadas e o apoio para a sua decisão?  

30. Em geral como compara o processo de venda (oferta do produto, 

informações, atendimento, fechamento da venda e pagamento) com os 

concorrentes? 

31. E após a venda, a empresa foi competente em termos da entrega e 

montagem do produto? como compara esse processo de pós venda com os 

concorrentes? 

32. O prazo de entrega de um produto é uma consideração importante na sua 

escolha por uma determinada loja? 

33. As condições de pagamento são uma consideração importante na sua 

escolha por um estabelecimento? A existência de crédito?  

34. Qual a importância dos seguintes serviços extras: 

Decorador 

Estacionamento 

Lanchonete/café     

Listas de Casamento 

Cursos 

Livraria 

35. Acha importante que uma loja tenha site na internet? 

36. Acha importante que uma loja ofereça um catálogo com os produtos 

disponíveis? Que ofereça um canal de venda virtual? 
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3. Protocolo de Pesquisa – Etapa Visita à Loja – Roteiro de Visita de 
Observação 
 

O objetivo dessa etapa é através da visita à Etna e lojas concorrentes e da 

simulação de um processo de compra, obter a impressão do pesquisador, sua 

percepção sobre a loja em geral e de sobre cada item identificado como provável 

manifestação de recurso ou competências que representem potencial fonte de 

vantagem no varejo de móveis.      
 

 

A) Visita à Loja 
 

Grupo 1: Competência Mercadológica – Aspectos Relacionados ao Produto 
(Objetivo: Competência produto/mercado, técnicas de gestão de varejo, linha de 

produtos o que o produto e a loja comunicam, manisfestação de competência de 

gestão de cadeia de suprimentos) 

(Observação: registrar datas e horários) 

 

1. Localização da loja 

2. Descrição da loja – Fachada 

3. Descrição da loja – Ambiente interno, decoração, conforto, o que transmite 

4. Tamanho das instalações, departamentalização 

5. Layout, floor space  

6. Facilidade de localização dos produtos 

7. Facilidade de localização dos funcionários 

8. Facilidade de localização dos caixas 

9. Instalações físicas modernas? 

10. Exposição dos produtos – Geral, harmonia, funcionalidade e conveniência 

11. Exposição dos produtos – facilidade de acesso aos produtos 

12. Comunicação visual – escolha dos displays, uniforme, algum sinal de 

promoção interna 

13. Linha de produtos – Caracterização geral, o que transmite, estilo,....  

14. Amplitude da linha de produtos 
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15. Profundidade da linha de produtos  

- Sofás 

- Camas 

- Salas de jantar 

- Geladeiras 

16. Qualidade dos produtos 

17. Design 

18. Há sinais de exclusividade? 

19. Customização? (Linha já ampla, produtos já flexíveis, modulares?) 

20. Preços (escolher itens ou linhas para comparar com concorrente) 

 

   

Grupo 2: Competência Mercadológica – Aspectos Relacionados aos Serviços 
(Objetivo: Serviços disponíveis, competência de gestão de serviços e de operações 

de varejo, competência de gestão de recursos humanos)   

 

21. Atendimento – Disponibilidade de funcionários (número). 

22. Atendimento – Cordial, eficiente, rápido, bem-informado? 

23. Informação sobre os produtos – Etiquetas 

24. Serviços extras – Decorador? 

 

25. Prazos de pagamento e política de crédito 

26. Há pronta-entrega? Qual prazo de entrega?  

27. Serviço de montagem (custo?) 

28. Política de garantia 

29. Assistência Técnica 

 

30. Processamento da venda/informações – Percepção sobre os sistemas  

31. Processamento da venda/ até o pagamento – Rápido? O que transmite? 

 

32. Serviços de apoio – pacotes, restaurante, lugar para crianças, 

estacionamento 

 

33. Alguma avaliação específica sobre os consumidores da loja? 
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B) Visita ao site 
 

1. O que oferece? 

2. Grau de informação disponível 

3. O que comunica? 
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