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RESUMO 

 

 

 

 

A proposta deste trabalho é estudar a diferenciação como estratégia competitiva para obtenção 

de destaque no mercado industrial. A diferenciação é sempre uma questão intrigante, dada a 

sua complexidade de operação e identificação do que é diferencial para o seu mercado. Na 

parte teórica, são enfatizados os conceitos de estratégia e vantagem competitiva, bem como o 

conceito de diferenciação. O comportamento de compra do consumidor industrial e como ele 

avalia as alternativas de compra e o processo de decisão também são abordados. Em sua es-

trutura, a dissertação apresenta vários modelos de avaliação de alternativas de compra, tendo 

o Modelo Kano como o foco da pesquisa. A pesquisa é aplicada no segmento gráfico, para 

verificar os atributos mais valorizados no processo de compra do segmento, e gerar informa-

ções capazes de serem analisadas, identificando os diferenciais possíveis ao mercado. Nesse 

sentido, foi realizado um levantamento, utilizando as empresas compradoras do setor gráfico, 

com a coleta de 120 questionários no período de julho a novembro de 2011. Os resultados 

mostraram que os atributos (oito), em sua maioria, foram classificados como unidimensionais: 

Preço bom/ruim do fornecedor; Pontualidade/atraso na entrega; Prazo de entrega me-

nor/maior; Fornecedor inova ou não os produtos; Prazo de pagamento curto/estendido; Forne-

cedor desenvolve ou não produto para a empresa do respondente e Fornecedor tem um pós-

venda eficaz ou não. Os outros dois atributos, Qualidade ou não dos produtos do fornecedor e 

Fornecedor atende ou não as especificações do produto, foram classificados como obrigató-

rios. Com o objetivo de aprimorar, foram feitas duas propostas de extensão do Modelo Kano: 

uma pelo modelo gráfico e, outro, pelos coeficientes de satisfação e insatisfação. O trabalho 

gerou contribuições, já que são raros os estudos, especialmente no mercado industrial, que 

fazem uso do Modelo Kano para buscar o conhecimento dos atributos de valor capazes de 

gerar diferenciação. Dessa forma, este trabalho contribuiu para o desenvolvimento de métodos 

de análise de diferenciação no mercado industrial. 

 

Palavras-chave: Diferenciação. Mercado B2B. Estratégia, Vantagem competitiva, Compor-

tamento de compra. Modelo Kano. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this paper is to study the differentiation as a competitive strategy to achieve 

prominence in the industrial marketplace. The differentiation is always an intriguing question 

given its complexity of operation and identify what is differential for your market. On the 

theoretical concepts are emphasized in strategy and competitive advantage, and also the con-

cept of differentiation. The behavior of industrial and consumer buying as it assesses alterna-

tives and purchase decision process are also addressed. In its structure, the paper presents sev-

eral models for evaluating alternative purchase, and the Kano model the focus of research. 

The research is applied in the printing industry to check the most valued attributes in the pur-

chasing process of the segment, and generate information that can be analyzed by identifying 

the market potential differential. Accordingly, a survey was conducted using the purchasing 

companies in the sector chart with the collection of 120 questionnaires from July to Novem-

ber 2011. The results showed that most of the attributes (eight) were classified as one-

dimensional, which were: Price good / bad vendor, punctuality / late delivery, delivery time 

less / more, Supplier innovates or not the products, short-term payment / extended, or not 

Supplier develops products for the company and the respondent has a Supplier after-sales ef-

fective or not. The other two attributes, quality or otherwise of products from the vendor and 

supplier or otherwise does not meet product specifications, were classified as mandatory. In 

order to improve were made two proposals for an extension of the model by Kano graph 

model and the other by the coefficients of satisfaction and dissatisfaction. The work has gen-

erated contributions since they are few studies, especially in the industrial market, which 

make use of the Kano model to seek the knowledge of the attributes of value capable of gen-

erating differentiation. Thus, this work contributed to the development of methods for analy-

sis of differentiation in the industrial market. 

 

Keywords: Differentiation. B2B marketplace. Strategy. Competitive advantage. Buying be-

havior. Kano model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O mercado está em constantes mudanças. Day (1999) explica que, mais cedo ou mais 

tarde, o mercado perde seu encanto, as vendas caem, as margens de lucro ficam espremidas e 

a competição se intensifica. Os clientes, para Treacy e Wiersema (1995), estão cada vez mais 

exigentes, demandando serviços rápidos, além de suas expectativas e penalizando aquelas 

empresas que não estão entregando o que eles necessitam, nos prazos definidos e da maneira 

necessária. 

 Os gestores, segundo Day (1999), não podem esperar para agir em um mercado tão 

competitivo. Senão, pode ser tarde para crescer e olhar novas oportunidades. Muitas vezes, se 

o gestor não age, ele acaba deixando brechas para os concorrentes.   

Para Porter (1989), a presença dos concorrentes faz com que a empresa cresça e am-

plie a vantagem competitiva, pois isso estimula as empresas a se diferenciarem ou a melhora-

rem seus preços e estruturas industriais. Além disso, para o cliente, são uma segunda opção de 

fornecimento, que o ajudarão a exigir mais qualidade e preço, sendo mais criterioso em suas 

decisões. O conjunto de tudo isso contribui para que as empresas progridam. 

O mercado competitivo se diferencia em dois aspectos, que Kim e Mauborgne (2005) 

chamam de aspecto emocional: empresas que disputam provocando sentimentos nos clientes;  

e de aspecto racional, empresas que se preocupam com preço e características dos produtos. 

Cada empresa deve escolher o aspecto a seguir, mediante o que seu cliente deseja e valoriza. 

 Existem diversos campos a serem explorados, no que diz respeito a gerar valor ao cli-

ente. Kim e Mauborgne (2005) mostram que o segredo está em definir o que o seu cliente 

valoriza. Uma maneira de fazer isso é pensar no que acontece antes, durante e depois que ele 

escolhe seu produto. Olhar o mercado com a perspectiva correta pode mostrar como criar no-

vas oportunidades.  

Os valores que devem ser oferecidos ao mercado, para Treacy e Wiersema (1995), são 

três, fundamentais para que a empresa se mantenha: (1) excelência operacional, bons produ-

tos, com preços competitivos; (2) liderança de produto, produtos cada vez melhores e (3) in-

timidade com o cliente: oferecer a ele uma proposta cada vez mais completa e que atenda a 

sua necessidade como um todo. Para entregar a um cliente específico o que ele quer e não o 

que o mercado deseja, deve-se conhecê-lo muito bem. Quando uma empresa escolhe e perse-

gue um destes tipos de valores, ela se diferencia de seus competidores.  Essa escolha também 

afeta a cultura e a política da organização. 
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A base para um bom desempenho mercadológico, em longo prazo, é a vantagem com-

petitiva. Porter (1989) mostra que, independente de a empresa possuir ou não pontos fortes ou 

fracos em comparação com a concorrência, existem dois tipos de vantagens competitivas: 

baixo custo ou diferenciação. Esses tipos de vantagem fazem a empresa ser forte ou não em 

vários aspectos. Day (1999) concorda e complementa Porter, ao afirmar que as vantagens 

competitivas ou as deficiências de um negócio devem ser conhecidas por meio da posição do 

negócio: se ele está orientado para o valor superior ao cliente (diferenciação) ou pela redução 

de custo. 

Outros autores, como Deschamps e Nayak (1997), falam que essas duas formas de cri-

ar vantagem competitiva (diferenciação e baixo custo) são dois extremos: um, voltado para a 

commodity; e outro, para oferecer o melhor ao cliente em termos de qualidade. Pode-se, por 

isso, criar uma miopia, impedindo a visão de outras possibilidades de criar valor. A commo-

dity (mercadoria altamente competitiva em preço), para esses autores, pode sim ser diferenci-

ada e sair da questão de baixo preço. 

Mesmo quando a demanda do mercado está em declínio, Day (1999) fala que é possí-

vel ser rentável com um produto diferenciado. Existem várias maneiras de proporcionar dife-

renciação nos produtos e serviços: (1) qualidade superior; (2) serviço superior ou assistência 

técnica superior, com facilidade de resposta e rapidez; (3) ter uma marca forte que diz o que a 

empresa quer oferecer; (5) ter uma gama variada de produtos em que o cliente pode encontrar 

tudo que precisa; (6) ter um canal de distribuição grande e, por último, (7) ser o primeiro a 

oferecer inovações. 

A vantagem competitiva se faz possível, por meio de um conhecimento aprofundado 

do público-alvo e concorrentes. Quando a organização é sensível aos pedidos de informação e 

solução de problemas de seus clientes [conhecimento de seu público-alvo], eles se tornam 

fieis (KAPLAN; NORTON, 2004). A sustentação da vantagem competitiva exige que as or-

ganizações inovem continuamente para criar novos produtos e serviços. A inovação, quando 

bem feita, impulsiona a conquista e fidelização de clientes e também o aumento das margens. 

Sem ela, a proposição de valor da empresa pode ser imitada, o que provocaria competição por 

preço, perdendo assim o diferencial competitivo.  

A satisfação dos clientes deve ser levada a sério, pois, segundo Kaplan e Norton 

(2007), para assegurar a fidelidade do cliente é necessário ter um alto grau de satisfação por 

parte deles. Somente quando eles têm uma experiência de compra extremamente satisfatória, 

a empresa obtém a recompra. Para medir esta satisfação, é necessário realizar pesquisas de 

mercado, frequentemente. 
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 O líder de mercado, segundo Treacy e Wiersema (1995), é aquele que consegue prover 

a melhor oferta no mercado, sobressaindo em uma dimensão de valor específica. Isto não quer 

dizer que a empresa que escolher ser líder em preço pode ignorar os avanços tecnológicos ou 

não se preocupar com a conveniência dos clientes. Qualquer líder de mercado escolhe o valor 

que vai oferecer e mantém um padrão, também nas demais características, sem se sobressair 

nelas. A empresa deve dominar o seu mercado, aumentando seu valor específico a cada ano. 

Deve haver foco na característica de valor. A empresa que consegue isso pode fornecer, ao 

mercado, um produto e um serviço melhores que outras empresas que dividem seus esforços 

em mais de um valor. E deverá também ter um operacional preocupado em oferecer valores 

cada vez melhores.  

 A compra organizacional, para Webster e Wind, apud Kotler (2002), é um processo 

de tomada de decisão em que as organizações definem as características de compra de produ-

tos e serviços, identificando, avaliando e escolhendo, entre as marcas e fornecedores, a melhor 

opção. Nesse momento, as organizações escolhem a empresa que melhor atende às suas ex-

pectativas e que mais lhes inspirou confiança. 

 O diferencial competitivo é uma ferramenta importante para gerar valor para os clien-

tes. Todos os autores estudados concordam com isso. Contudo, ainda são escassos os estudos 

empíricos sobre o assunto, que propõem uma metodologia de como se obter esse diferencial.  

O trabalho se inicia com a justificativa e com os objetivos gerais e específicos. A revi-

são de literatura abordará os conceitos de estratégia e vantagem competitiva, o conceito e pro-

cesso de diferenciação, o comportamento de compra do mercado Business to Business (B2B), 

os atributos de escolha e os modelos de Fishbein, Ponto Ideal e Modelo Kano.  Também será 

estudada a influência dos clientes e concorrentes nos objetivos de desempenho da organiza-

ção, a matriz Importância-Desempenho e, por último, as estratégias de diferenciação e o mer-

cado consumidor B2B.  

O mercado que o estudo abrangerá é o mercado gráfico, composto por produtos de ro-

tulagem como: rótulos adesivos, sleeves e roll labels. Estes produtos envolvem as embalagens 

identificando-as para serem colocadas nos pontos de venda.  

Após a revisão, será indicada a metodologia de estudo, será feita a apresentação dos 

resultados da pesquisa e, a seguir, virão a conclusão e as referências.  
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1.1 Justificativa 

  

 

O mercado industrial está em constante crescimento, segundo pesquisa do IBGE 2007 

e 2008, o número de empresas cresceu de 4.420.345 em 2007 para 4.607.261 em 2008. O 

mercado de embalagens, foco deste trabalho, tem se destacado como um mercado importante 

como mostra a tabela abaixo. 

 

TABELA 1 - Números da indústria de embalagens nos últimos três anos 

Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Brasil 

 Índice Especial: EMBALAGENS 

Índice Base Fixa Mensal (Número Índice)  

Base: Média de 2002 = 100 

GRUPOS SELECIONADOS dez/08 dez/09 dez/10 

EMBALAGENS DE VIDRO                                                                                   83,34 95,56 108,36 

EMBALAGENS DE METAL                                                                                   81,37 101,52 100,68 

EMBALAGENS DE MADEIRA                                                                                 50,27 65,49 110,84 

EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO                                                                         91,59 103,15 104,42 

EMBALAGENS FLEXÉVEIS DE PAPEL E PAPELÃO                                                               76,83 90,26 99,07 

CAIXAS DE PAPELÃO CORRUGADO                                                                       88,77 107,62 107,08 

EMBALAGENS SEMI-RÍGIDAS DE PAPEL E PAPELÃO                                                            101,18 103,11 103,43 

EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO                                                                       77,81 93,96 96,10 

EMBALAGENS FLEXÍVEIS DE MATERIAL PLÁSTICO                                                             54,01 63,25 71,32 

EMBALAGENS RÍGIDAS DE MATERIAL PLÁSTICO                                                               85,38 103,73 103,99 

TOTAL DE EMBALAGENS 84,24 99,29 101,60 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria 

Fonte: IBGE, 2007. 

  

 

No mercado, os produtos e serviços têm se comoditizado (KIM; MAUBORGNE, 

2005), e as guerras de preços têm feito as margens se reduzirem. Estudos recentes, em marcas 

americanas, comprovam isso. Elas mostram que, para a maioria delas, os produtos têm ficado 

similares e, devido a isso, os clientes têm comprado mais pelo preço. O mundo está passando 

por uma fase de mudanças rápidas e constantes. Para Schenini (2000), essas mudanças têm 

trazido ameaças às organizações. Empresas, aparentemente sólidas, podem, devido à rápida 

mudança, ter seu desenvolvimento comprometido.  

O cliente quer diferentes coisas. Para Deschamps e Nayak (1997), eles nem sempre 

compram o que precisam; nem sempre sabem o que querem; exageram sempre nas expectati-

vas e nem sempre se preocupam com o que os outros vão pensar. Diferentes clientes compram 

diferentes valores. Treacy e Wiersema (1995) afirmam que o padrão de valor tende a aumen-

tar e, com isso, a expectativa do cliente também se eleva. A empresa somente pode estar no 
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topo se ela se antecipar a essas expectativas. Com isso, é possível vencer a competição por 

preço. Para produzir valores únicos para o cliente, a empresa deve estar voltada para esse pro-

pósito. Precisa ter uma estrutura dedicada a pensar em valores para o cliente. Este algo a mais 

é o valor para o cliente. Essas empresas não se contentam em somente fazê-lo uma única vez: 

isso tem que ser contínuo e sempre para gerar valores superiores. 

 A base para um bom desempenho de mercado é a vantagem competitiva, de que, para 

Porter (1989), existem dois tipos: baixo custo e diferenciação. A vantagem competitiva é a 

que coloca a empresa em uma boa posição mercadológica e promove valor ao cliente. O tra-

balho irá focar na vantagem de diferenciação, que ocorre quando a empresa consegue ser úni-

ca em algo valioso para os compradores. Por esse motivo, ela também é dispendiosa. Day 

(1999) complementa que oferecer um produto superior, que seja melhor que o da concorrên-

cia, tem uma chance de sucesso de 82%, enquanto os produtos similares têm 26%. Diferenciar 

o produto é importante e contribui para o sucesso da organização. 

 Diferenciar é uma atividade difícil. A sua sustentabilidade, para Porter (1989), é uma 

preocupação para as organizações. Elas precisam que o valor percebido pelos compradores 

seja de longo prazo e que os concorrentes não consigam imitá-lo. Outros riscos que se corre, 

ao escolher diferenciar, são: a (1) identificação errada do valor que o cliente considera; (2) 

diferenciar em excesso, perdendo o valor prático para o cliente; (3) ou colocar um preço mui-

to alto e fora da realidade que o cliente pode pagar. 

 O desenvolvimento desta pesquisa é relevante para se pesquisar o mercado B2B, que é 

muito volátil e competidor (DAY, 1999). Nesse mercado, são as vantagens competitivas que 

vão ajudar a empresa a se fortalecer (PORTER, 1989). A diferenciação é uma estratégia im-

portante e relevante (DAY, 1999) e ainda há estudos a serem explorados nesse sentido. O 

mercado consumidor B2B, que o trabalho abrangerá, tem lacunas para serem trabalhadas. 

Apesar de os estudos sobre diferencial, feitos nessa área, serem profundos, ainda são carentes 

de métodos científicos que mostrem aos gestores como diferenciar. No setor de embalagens, 

pouco se sabe sobre trabalhos de diferenciação. Até a década de 70, a embalagem, segundo 

Barbosa e Dias (2007), não era muito utilizada como ferramenta de marketing, mas apenas 

para segurança e manutenção da qualidade do produto armazenado. Hoje, isso mudou: 85% 

das decisões de compra são tomadas no ponto de venda e, por isso, a embalagem tem um pa-

pel importante para chamar atenção e vender o produto. Por isso, é alvo de compras estrutura-

das e pensadas. Qualquer ação relativa a este tipo de produto fará diferença para o seu merca-

do de atuação. 
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O Modelo Kano foi proposto por Noriak Kano em 1984 para descobrir como o desem-

penho dos diferentes atributos de um produto ou serviço está relacionado à satisfação dos cli-

entes, apoiando as empresas na identificação de características de produtos e serviços e na 

mensuração da satisfação dos clientes. São raros os estudos, especialmente no mercado indus-

trial, que fazem uso do Modelo Kano para buscar a diferenciação da proposta de valor da em-

presa em si, em todos os seus aspectos.  Nesse sentido, este estudo pode ser considerado ino-

vador. Da mesma forma, busca-se agregar as informações decorrentes da análise do Modelo 

Kano e as avaliações de desempenho das empresas. Isso reúne informações e permite avaliar, 

de forma mais ampla e conjunta, a importância dos atributos de diferenciação e escolha de 

compra em relação ao desempenho avaliado pelos consumidores das organizações. Dessa 

forma, este trabalho pode contribuir para o desenvolvimento de métodos de análise de dife-

renciação no mercado industrial. 

Considerando as lacunas existentes, a importância dos mercados industriais e do tema 

diferenciação, bem como uma possível extensão do Modelo Kano, elaborou-se a seguinte 

questão de pesquisa:  Que atributos diferenciam empresas industriais do setor gráfico?      

 

 

1.2. Objetivo geral 

 

 

 Descrever os elementos de diferenciação de empresas atuantes no mercado industrial 

do setor gráfico de Belo Horizonte. 

 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 

 

1. Identificar os atributos relevantes, na escolha de alternativas de compra, de empresas 

atuantes no mercado estudado, sob a ótica de clientes. 

2. Classificar os atributos em categorias de similaridade, segundo o Modelo Kano. 

3. Interpretar os resultados, propondo alternativas de análise dos elementos de diferenci-

ação, com base no Modelo Kano. 

4. Avaliar a importância dos atributos de escolha com o desempenho de empresas do se-

tor pesquisado. 
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5. Estabelecer coeficientes de satisfação e insatisfação dos clientes das empresas pesqui-

sadas. 

6. Propor um índice de competitividade empresarial para o setor estudado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Estratégia e vantagem competitiva 

 

 

Uma empresa, para Barney (2004), é vista como um conjunto de recursos e competên-

cias, que lhe permitem competir em determinadas situações e implementar estratégias especí-

ficas. Para a empresa competir, precisa de ações estratégicas que, segundo Kim e Mauborgne 

(2005), são um conjunto de ações administrativas e decisões que visam a oferecer a melhor 

oferta ao mercado. Day (1999) complementa e fala que estratégia são ações controladas com o 

objetivo de vantagem competitiva. 

A estratégia, segundo Day (1999), é estabelecida por quatro escolhas:  arena, o merca-

do a ser atendido e os clientes-alvo deste mercado;  vantagem, posicionamento que diferencia 

seu negócio do negócio do concorrente; acesso, comunicação e canais de distribuição usados 

para alcançar o mercado-alvo; atividades, o que a empresa irá oferecer ao mercado, sua pro-

dução, políticas de venda, desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Depois de serem 

feitas as quatro escolhas, é preciso seguir as camadas. Existem as camadas da estratégia, se-

gundo Day (1999), e a base para estabelecê-las: a primeira camada é a definição do negócio, 

necessidade do cliente, tecnologia usada para satisfazê-la; a segunda é a força estratégica, 

como o negócio se manterá forte e com vantagem competitiva e quanto investimento será 

necessário para estabelecê-la e mantê-la; a última camada, o objetivo, que é aonde a empresa 

quer chegar, no futuro. 

As estratégias para uma empresa competir, segundo Day (1999), são: uma única para 

todos os segmentos; várias estratégias, uma para cada segmento, variando nas diferenças de 

cada segmento; foco em um segmento somente, traçando estratégias somente para ele. Isso 

funciona bem para empresas que têm concorrentes que não conseguem atender o segmento 

escolhido tão bem quanto atendem outros ou os custos para atendê-lo bem são muito diferen-

tes dos outros. 

Há também a estratégia top-down, que, segundo Day (1999), é liderada pelo diretor da 

organização e executada pelos níveis mais baixos. Nesse modelo, deve haver análises exausti-

vas antes de colocar as ideias em prática. Assim, o diretor e sua equipe de apoio passam a ter 

todas as informações necessárias. Essa estratégia funciona melhor quando o diretor tem um 

poder grande, o negócio está estável e tem poucas variáveis e, por fim, todos estão preparados 
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para este sistema de estratégia. O ponto negativo dela é que a estratégia não obtém os benefí-

cios e contribuições das soluções informais do pessoal dos níveis mais inferiores. Outro mo-

delo estratégico, proposto por Day (1999), é o bottom-up, que é formado por estratégias con-

cebidas pelas experiências, opiniões e aprendizados do nível operacional. Nesse modelo, há 

menos resistências às mudanças. O risco existente nessa estratégia é o de ficar muito tempo 

com um produto que está bem no mercado, com custos estáveis, perdendo mercado e novas 

oportunidades de crescimento. 

O processo de desenvolvimento estratégico é estabelecido, por Day (1999), da seguin-

te forma: começa com o pensamento estratégico, a que a equipe dedica muita energia, em que 

novas ideias são geradas, analisadas e decisões são tomadas. Depois, vem a fase da tomada de 

decisão, quando a estratégia é selecionada, os objetivos ajustados e os recursos alocados. A-

pós ser tomada a decisão, vem a fase de implementação. Nela, é feito um programa de imple-

mentação e orçamentos, para colocar a estratégia em ação: prazos são estabelecidos e respon-

sabilidades são delegadas para cada membro. Esse processo pode fazer parte da estratégia top-

down ou bottom-up. Nesse processo, devem ser observadas as oportunidades e ameaças do 

mercado, deve-se conhecer a concorrência muito bem, o tamanho do mercado, o comporta-

mento do cliente, os produtos substitutos, os novos entrantes e também as políticas do gover-

no, as tecnologias existentes e os aspectos sociais. Também devem ser conhecidas as forças e 

fraquezas da organização (aspectos internos), que são as capacidades e limitações da empresa. 

De acordo com Mintzberg (2000), a estratégia requer uma série de definições, cinco 

em particular, conhecidas como 5 P’s: plano, padrão, posição, perspectiva, ploy (do inglês 

truque). A estratégia pode ser definida como um plano, uma direção, um guia ou um curso de 

ação para o futuro, um caminho para se alcançar objetivos. Ao contrário da ideia de plano, a 

estratégia como padrão indica uma consistência em comportamento ao longo do tempo. Existe 

ainda a definição de estratégia como posição, ou seja, a identificação do ambiente onde a or-

ganização está inserida e, também, de seus competidores. A estratégia como perspectiva é a 

visão do ambiente interno das organizações e a sua maneira de observar o mundo. Por último, 

o quinto P, a estratégia pode ser definida como um truque (ploy), isto é, uma manobra especí-

fica para enganar um oponente ou concorrente.  

Estratégia é a escolha dos segmentos de mercado e clientes que as organizações pre-

tendem servir, identificando os processos internos críticos, nos quais a unidade pretende atin-

gir a excelência, para oferecer propostas de valor aos segmentos-alvo, selecionando as capa-

cidades individuais e organizacionais necessárias para atingir os objetivos internos dos clien-

tes e financeiros (KAPLAN; NORTON, 1997).  
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Kim e Mauborgne (2005) ajudam nesse processo de descoberta da estratégia, por meio 

da resposta a quatro perguntas, para ajudar as empresas a sobreviverem, que estão presentes 

em quatro categorias: Eliminar: quais aspectos que as empresas consideram bons e devem ser 

eliminados? Reduzir: quais fatores padrão da empresa devem ser reduzidos? Criar: quais as-

pectos devem ser criados, e em que a empresa nunca pensou? Crescer: quais fatores devem 

crescer e sobressair, entre os padrões da empresa? 

A estratégia organizacional, para Andrews (1991), é definida como um padrão de de-

cisões, em uma organização, que determina e revela objetivos, propósitos ou metas; produz as 

principais políticas e planos para alcançar essas metas, e, além disso, define a extensão dos 

negócios que a organização quer alcançar, o tipo de organização econômica ou humana que é 

ou pretende ser e a natureza da contribuição econômica ou não econômica que ela pretende 

fazer aos seus shareholders, empregados, consumidores e comunidades. 

Uma estratégia eficiente, para Kim e Mauborgne (2005), deve ter três qualidades úni-

cas: foco, diferencial e um convincente slogan. Sem essas características, a estratégia da em-

presa será confusa, com comunicação difícil de entender e alto custo. Essas três qualidades 

são um início para testar a viabilidade das ideias para ser um líder de mercado. 

Para desenhar a base estratégica de uma empresa, Kim e Mauborgne (2005) falam que, 

primeiro, devem ser descritos claramente os fatores que afetam a competição entre os partici-

pantes. Depois, mostrar o perfil estratégico dos competidores, levantando os aspectos que 

cada um considera mais importante e em que investe mais. Assim, é levantado o perfil estra-

tégico da organização ou a curva de valor que deverá ser usada e investida. Identificar esses 

fatores que afetam a competição não é fácil. Sempre, o rascunho inicial é diferente da versão 

final. Mas é isso que estabelecerá onde a empresa deve atuar para ser campeã. 

A oferta e a procura influenciam a rentabilidade de uma indústria, para Porter (1989). 

Contudo, a estrutura industrial é que determina a rapidez e porte com que as empresas desen-

volverão novas ofertas. É ela também que determina as barreiras de entrada de novos concor-

rentes, evitando a queda de preços. A intensidade da rivalidade determina se as empresas irão 

expandir ou manter a rentabilidade.  A estrutura industrial é que irá definir como a empresa se 

comportará em um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, e a busca por rentabilidade. 

O conceito de estratégia competitiva, segundo Porter (1989), é a busca por uma posi-

ção competitiva junto a seus concorrentes. Ela visa a estabelecer uma posição lucrativa e sus-

tentável. As empresas buscam caminhos competitivos para obter: (1) rentabilidade em longo 

prazo; (2) posição competitiva no mercado. Uma empresa, em um mercado atrativo, pode não 

obter o retorno desejado por não ter escolhido uma boa estratégia competitiva. Da mesma 
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forma, pode ter uma posição competitiva excelente, mas estar em um mercado desfavorável, o 

que também não trará bons resultados. As indústrias se tornam mais ou menos atrativas no 

decorrer do tempo, e a busca por uma boa posição competitiva é uma luta constante entre os 

competidores. Apesar de a atratividade da indústria ser um reflexo do ambiente, a estratégia 

competitiva tem poder considerável para tornar uma indústria mais ou menos atrativa. 

Kim e Mauborgne (2005), complementando Day, falam que olhar para as tendências 

do mercado, com a correta perspectiva, pode mostrar a você como criar novas oportunidades 

de mercado. Para essas tendências serem importantes para a empresa, deve-se observar se elas 

são irreversíveis e se têm uma trajetória clara. Muitas tendências podem ser observadas, mas 

somente algumas têm impacto nos negócios de uma empresa. É difícil fazer previsões sobre 

elas. Os autores também falam que outra maneira de criar novas oportunidades é, ao invés de 

focar nos clientes existentes, olhar para os não existentes. E focar nos aspectos comuns de 

valor para os compradores, em vez dos diferenciais. Isto permitirá às empresas descobrir um 

novo número de clientes que não existiam antes. Para entrar no universo dos não clientes, 

segundo Kim e Mauborgne (2005), é preciso conhecê-los muito bem. Somente assim é possí-

vel convertê-los em clientes. Para os autores, existem três vertentes em que os não  clientes se 

encontram, e que precisam ser observadas: aqueles que compram somente quando precisam, 

mas não gostam de comprar; os que se recusam a usar o que as indústrias produzem; precisam 

às vezes do produto, mas se recusam a comprá-lo; e os possíveis clientes que nunca pensaram 

nos produtos da empresa como uma opção para eles. Entrando nesse universo, para conhecê-

lo, fica mais fácil levá-los para o mercado consumidor. Cada vertente dessas pode abrir vários 

mercados novos: a empresa deve focar naquela oportunidade de melhor resultado para ela, no 

momento. 

Para Porter (1989), uma empresa com um bom posicionamento é capaz de obter um 

retorno muito bom, mesmo que a estrutura industrial deixe a desejar. A base para um bom 

desempenho mercadológico, em longo prazo, é a vantagem competitiva. Porter (1989) afirma 

que a vantagem competitiva é o valor que a empresa consegue oferecer para seus consumido-

res, o qual é maior que o custo de fabricação. O valor propriamente dito é aquilo que os com-

pradores estão dispostos a pagar. O valor superior pode prover preços mais baixos para a 

mesma oferta, ou uma oferta muito superior a um preço mais alto. 

Uma empresa detém vantagem competitiva, segundo Freire (1997), apud  Dias (2007), 

quando sua taxa de rentabilidade é superior à do mercado. Isso pode ocorrer por ter preços 

mais altos que os da concorrência ou custos operacionais menores. Vantagem competitiva, 

para Lamaire (2000), apud Dias (2007), é um conjunto de atributos do produto e da marca que 
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proporcionam superioridade face à concorrência. Ele fala que existem as vantagens internas e 

externas e que, muitas vezes, elas são incompatíveis. As internas dizem respeito a reduções de 

custo; as externas já se referem ao produto e às melhorias feitas nele, para diferenciá-lo, e que 

fazem o preço ser melhor. As vantagens competitivas de uma empresa advêm da sua capaci-

dade de concorrer com sucesso com empresas estrangeiras, nos seus países, em outros países 

ou no mercado nacional, e de reagir a alterações tecnológicas, de demanda e econômicas. As-

sim, essas vantagens podem resultar do seu tipo de produtos, da sua orientação tecnológica e 

dos seus recursos. Segundo esses autores, as vantagens competitivas de uma empresa devem 

ser analisadas desde o desenvolvimento do produto ao serviço pós-venda. Entre as principais 

vantagens, destacam-se as ligadas à qualidade percebida pelo cliente, aos serviços, à imagem 

de marca e da empresa e aos atributos intangíveis. 

Existem cinco forças competitivas, segundo Porter (1989), que são responsáveis pela 

posição das empresas no mercado: entrada de novos concorrentes, ameaça de substitutos,  

poder de negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade 

dos concorrentes existentes. Essas forças, juntas, estabelecem o potencial da empresa para 

obter rendimentos sobre o investimento feito e a tornam atrativa para o mercado. O poder do 

comprador influencia os preços que as empresas podem cobrar. Já o poder do fornecedor de-

termina o preço das matérias-primas e de outros insumos. A rivalidade provoca competição e 

guerra de preços. A ameaça de novos entrantes limita o preço dos produtos no mercado. O 

cliente ganha mais poder de negociação quando há poucos clientes para o mercado fornece-

dor. Day (1999) ainda fala que esse poder aumenta quando eles possuem conhecimentos es-

tratégicos sobre seus fornecedores e necessidades. Por exemplo: os fornecedores precisam ter 

demanda para aproveitar a capacidade produtiva. 

Existem seis pressupostos que guiam as empresas em suas estratégias e que servem de 

base para construir a vantagem competitiva. Kim e Mauborgne (2005) especificam quais são 

elas: Definir o foco da indústria e ser o melhor nisso; olhar o mercado existente nos vários 

segmentos (luxo, econômico, etc) e lutar para se sobressair no segmento em que a empresa 

está inserida; focar no cliente, saber quem é seu comprador e trabalhar para melhor atendê-lo; 

definir o escopo dos produtos e serviços oferecidos; aceitar os aspectos funcionais e emocio-

nais; preocupar-se com as ameaças externas. 

A vantagem competitiva, para Porter (1989), não pode ser compreendida analisando a 

empresa como um todo. Ela vem de determinados fatores isolados ou em conjunto. Por exem-

plo, a vantagem de custo pode vir de um sistema de logística de baixo custo ou de um proces-

so de montagem eficiente. Ele fala, também, que ela advém da cadeia de valor da empresa, 
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que são as atividades importantes e com relevância estratégica para a empresa. Identificando 

estas atividades, podem ser compreendidas as vantagens de custos ou as fontes potenciais de 

diferenciação. Concluindo, uma empresa consegue a vantagem competitiva quando executa as 

atividades da cadeia de valor de uma forma mais barata ou melhor do que a concorrência. O 

sistema de valores deve ser agregado à construção de uma estratégia competitiva. Este sistema 

é composto pelos fornecedores e distribuidores, entre outros. Cada um deles também é res-

ponsável pela vantagem competitiva de seus parceiros e pela geração de valor em sua cadeia. 

Os concorrentes, para Porter (1989), devem ser monitorados a todos instante. Ele sali-

enta que a presença dos concorrentes certos pode produzir vários benefícios estratégicos, co-

mo: a) ampliar a vantagem competitiva, na medida em que estimula a busca por diferenciais, 

atende segmentos diferentes, ajuda na atenção à demanda, melhora a relação com a mão-de-

obra e o poder sobre ela e fornece uma vantagem de custo, quando os custos estão acima dos 

seus, sem singularidade compatível; b) melhorar a atual estrutura industrial, aumentando a 

demanda, fornecendo uma segunda opção para dividir a pressão do fornecimento e ajudando a 

reforçar elementos importantes na negociação, como valorização da qualidade e serviço, me-

diante um custo justo sobre esses aspectos; c) auxiliar no desenvolvimento do mercado, na 

medida em que compartilha os custos do desenvolvimento do mercado para novos produtos 

ou tecnologia, ajuda a padronizar ou a legitimar uma tecnologia e a promover a imagem da 

indústria; d) deter a entrada de novos concorrentes, sinalizando a dificuldade do mercado e de 

sobrevivência nele; e) incentivar a desistência de novos entrantes, lotando canais de distribui-

ção e dificultando a entrada de novas marcas. 

A competição, para Kim e Mauborgne (2005), pode ser diferente em dois aspectos: 

emocional (empresas que competem por meio de sentimentos que querem provocar no clien-

te) e racional (empresas que se preocupam com preços, funções utilitárias oferecidas pelo 

produto). O comportamento das empresas afeta a expectativa do comprador. Elas educam 

seus clientes e, por isso, muitos querem o mesmo por menos, já que foram educados assim 

por seus fornecedores. Quando as empresas decidem mudar a sua orientação funcional-

emocional, elas descobrem um novo mercado não conquistado. 

Para mudar a orientação funcional-emocional, é preciso saber o que o cliente deseja 

quando compra o produto ou serviço. A empresa precisa ter, segundo Day (1999), uma orien-

tação forte de mercado, um forte sistema de informação de marketing, um bom planejamento, 

e um suporte da força de vendas e dos canais. Na organização orientada para o mercado, todos 

estão preocupados em atendê-lo bem, no que ele necessita. E querem lhe fornecer o melhor 

valor. São organizações competitivas, que monitoram seus concorrentes para sempre estarem 
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à frente. Preocupam-se em fornecer produtos sempre modernos e com a última tecnologia. 

Elas devem segmentar o mercado em que atuam para que cada segmento de mercado tenha 

um líder específico para monitorá-lo. As empresas orientadas para o mercado devem monito-

rar suas oportunidades e suas características para agir. O diretor da organização também deve 

se comprometer com essa orientação para que ela seja mantida e contagie a todos da organi-

zação. 

Existem muitos valores para os clientes que estão inexplorados nas empresas, segundo 

Kim e Mauborgne (2005).  O segredo está em definir o que o cliente deseja quando compra o 

produto ou serviço. Uma maneira fácil de fazer isso é pensar no que acontece antes, durante e 

depois de o cliente escolher seu produto ou serviço. Complementando, Kaplan e Norton 

(1997) falam que os clientes atuais e potenciais do segmento em que a empresa atua possuem 

preferências e gostos diversos, e valorizam as características dos produtos de formas diferen-

tes. Para Kim e Mauborgne (2005), existem seis níveis de utilidade para o cliente, ao comprar 

o produto: (1) se o produto é amigo do meio ambiente; (2) se é divertido e tem boa imagem; 

(3) se reduz o risco de algo; (4) se tem conveniência; (5) se é simples de usar e (6) se oferece 

solução a uma necessidade. As utilidades dos produtos são observadas em todas as fases de 

uso dele, como: compra, entrega, uso, aquisição de produtos complementares, manutenção e 

descarte. Quando a empresa coloca seu produto para ser comparado, em cada uma das fases 

de uso e níveis de utilidade, ela consegue ver se a ideia do novo produto ou mercado é viável 

e se pode converter não clientes em clientes. Se a ideia estiver junto de outras ideias dos con-

correntes, não será uma oportunidade.  

As propostas de valor, segundo Kaplan e Norton (1997), são os atributos que os forne-

cedores oferecem, por meio de seus produtos e serviços, para gerar fidelidade e satisfação em 

determinados segmentos. Elas possuem três atributos: atributos de produtos/serviços (funcio-

nalidade do produto e serviço prestado, preço e qualidade); relacionamento com os clientes 

(entrega do produto/serviço, tempo de resposta e o conforto do cliente na experiência da com-

pra); imagem e reputação (fatores intangíveis que atraem um cliente para a organização, pre-

ferência do consumidor por determinada marca). 

O atributo de produto/serviço, para Treacy e Wiersema (1995), são as padronizações e 

operações eficientes, que são a espinha dorsal das empresas que optam pela excelência opera-

cional. Empresas com excelência operacional rejeitam a variedade, pois encarece o negócio. 

Essas empresas produzem produtos para um mercado, que tem uma demanda grande, e para 

clientes que estão mais interessados em baixos custos do que em escolhas. As pessoas, que 

trabalham para empresas, as quais optam por excelência operacional, são pessoas que, a um 
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simples sonar, sabem o que fazer e conhecem muito bem as regras e os processos. O time é o 

que conta e não o indivíduo isolado. A regra para a excelência operacional e custos mais bai-

xos é: ter certeza de estar fazendo o melhor, de maneira mais perfeita e rápida. 

O impacto da tecnologia na excelência operacional, segundo Treacy e Wiersema 

(1995), é muito significativo. Tecnologia da informação tem automatizado as tarefas rotinei-

ras e facilitado as comunicações. Empresas voltadas à excelência operacional são aficionadas 

por medir e monitorar, assegurando qualidade rigorosa e controle de custos, o que ajudará a 

tomar as decisões gerenciais. 

A tecnologia afeta a vantagem competitiva.  Porter (1989) complementa mostrando 

que se pode obter, além da vantagem de custo (excelência operacional), a diferenciação. Ao 

formular uma estratégia tecnológica, as empresas devem: identificar todas as tecnologias exis-

tentes na cadeia de valores. Cada atividade de valor envolve uma ou mais tecnologias; identi-

ficar tecnologias relevantes, existentes em outras indústrias ou em desenvolvimento, buscar 

no mercado novas formas de realizar a atividade, ou materiais novos que estejam em desen-

volvimento externamente; determinar quais tecnologias levantadas são mais relevantes para a 

vantagem competitiva: as que criam sustentabilidade para a empresa, conseguem mudar os 

condutores de custos ou singularidade da empresa, são vantagem para a primeira empresa a 

optar por elas e melhoram a estrutura industrial geral; avaliar se a tecnologia levantada será 

capaz de ser implementada e sustentada na empresa; certificar-se de que a estratégia de tecno-

logia das unidades empresariais se espalhe no nível da corporação. 

Para criar valor superior para o cliente, Day (1999) fala que a qualidade é o fator mais 

usado. Existem três princípios para a qualidade superior: qualidade superior tem quem ser 

rentável; a qualidade é mais do que um conceito, ela é obtida quando o cliente percebe um 

produto ou serviço superior, que excede sua expectativa; a qualidade superior é obtida quando 

toda a empresa fica engajada nesse objetivo. O cliente está disposto a pagar mais por uma 

qualidade percebida maior: assim sendo, a empresa consegue obter uma rentabilidade por 

meio dela.  

A também já mencionada qualidade é, para Kaplan e Norton (1992), uma necessidade 

competitiva e não mais uma vantagem estratégica. Empresas que não foram capazes de ofere-

cer, de forma séria, produtos e serviços sem defeitos, deixaram de ser encaradas como profis-

sionais. Para os clientes, é normal que os fornecedores obedeçam aos requisitos de qualidade. 

Somente para alguns segmentos específicos a qualidade é tida como um diferencial. O preço 

também deve ser cuidadosamente avaliado, pois os clientes também se importam e muito com 

ele. Contudo, um fornecedor que oferece preço baixo pode ser tornar um fornecedor de custo 
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alto, por não ter qualidade ou por fazer exigências de volume fora da necessidade do cliente. 

Treacy e Wiersema (1995) falam que outro componente de valor é a qualidade, só que, no 

passado, ela era algo que agregava valor ao produto. Hoje, é uma característica básica a todos 

os produtos. Alta qualidade é o custo para entrar em qualquer mercado. Sem ela, a empresa 

não está participando do mercado. Os autores acrescentam ainda que os clientes penalizam os 

fornecedores que não entregam as mercadorias nos prazos corretos, quando erram em qual-

quer momento ou provocam qualquer inconveniente.  

O tempo também é uma maneira de satisfazer o cliente. A capacidade de atender com 

rapidez e confiança as necessidades dos clientes é fundamental para a conquista e retenção de 

valiosos negócios junto a eles. A possibilidade de reduzir esse tempo de atendimento de suas 

necessidades é tida como uma maneira de atender às expectativas dos clientes (KAPLAN; 

NORTON, 1997). Para Treacy e Wiersema (1995), os clientes demandam serviços extrema-

mente rápidos, no momento exato e na hora necessária. 

Complementando, Treacy e Wiersema (1995) ainda afirmam que preço, qualidade, ca-

racterísticas, conveniência, confiança no serviço e suporte podem adicionar ou destruir valo-

res, dependendo de quanto o valor excede ou fica aquém da expectativa do cliente. Há clientes 

que procuram os menores custos, por meio de uma combinação de preço e confiança. As em-

presas, que fazem produtos dessa maneira, procuram rapidez e preços baixos. 

Independente ou não de a empresa possuir pontos fracos ou fortes em comparação 

com a concorrência, existem dois tipos básicos de vantagem competitiva, para Porter (1989): 

baixo custo ou diferenciação. Esses dois tipos de vantagem fazem a empresa ser forte ou não, 

mas é a estrutura industrial que determinará a vantagem competitiva que a empresa terá.  Os 

dois tipos básicos de vantagem, combinados com as atividades da empresa, levam a três estra-

tégias genéricas: liderança de custo, diferenciação e enfoque (enfoque de custo e enfoque na 

diferenciação). Day (1999) concorda com Porter e fala que a vantagem competitiva ou as de-

ficiências de um negócio são completas e conhecidas quando se sabe a posição do negócio: se 

está orientado para o valor superior ao cliente (vantagem competitiva de diferenciação) ou 

pela redução de custo (vantagem competitiva de baixo custo). A sustentabilidade do negócio 

dependerá da capacidade de superação e melhora da empresa.  

A liderança de custo, para Porter (1989), é a mais direta das três estratégias genéricas. 

A maneira como o custo pode ser uma vantagem depende de cada indústria. Pode ser por eco-

nomia de escala, tecnologia patenteada, acesso preferencial a matérias-primas, dentre outros 

fatores. Com preços mais baixos ou equivalentes a seus rivais, o líder de custo consegue re-

tornos mais altos. Contudo, não pode ignorar as bases de diferenciação. Se seu produto está 
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abaixo de outros, do mercado, ele terá que oferecer preços ainda menores para a venda de seu 

produto, anulando os benefícios de se estar nessa posição. Já se o produto tem paridade com 

os da concorrência, o líder de custo consegue lucros ainda maiores. O importante, nessa estra-

tégia, é a empresa ser a líder no custo e não uma dentre várias na mesma posição. 

Apoiando a estratégia de liderança de custo, para Kim e Mauborgne (2005), os produ-

tos e os serviços têm se comoditizado, as guerras de preços têm aumentado e reduzido as 

margens de lucro. Estudos recentes, em marcas americanas, têm comprovado isto. Elas reve-

lam que, para a maioria dos produtos, as marcas têm se tornado mais similares e, por isso, as 

pessoas escolhem mais pelo preço.  

A estratégia de baixo custo também foi comentada por Day (1999). Para ele, é quando 

se consegue oferecer os produtos e serviços a um custo menor que os concorrentes. A empre-

sa tem que oferecer um produto básico e bom para ter rentabilidade. Se o produto tiver quali-

dade inferior, o mercado pedirá mais descontos, para compensar. 

Ao reduzir o preço de um produto, alguns cuidados devem ser tomados, segundo Ko-

tler (2002), como fazer com que o consumidor não conclua que a qualidade caiu, ou que o 

mercado não é estável. O preço também pode ser aumentado por uma data de entrega menor, 

cláusulas de reajuste de algo que se alterou ou até pela manutenção do preço, mas retirando 

algo que fazia parte da oferta anterior. 

Porter (1989) fala que a estratégia genérica do enfoque é bem diferente das outras, 

porque, nesse caso, a empresa escolhe um segmento ou grupo de segmentos e adapta sua es-

tratégia para atendê-los, excluindo outros. Ela quer ser única somente para o segmento esco-

lhido, e não genericamente. Essa estratégia possui duas variantes: enfoque no custo: procura-

se uma vantagem de custo em seu segmento-alvo; enfoque na diferenciação: a empresa busca 

a diferenciação em seu segmento-alvo. Essa estratégia quer oferecer, a esses mercados esco-

lhidos, algo que agregue valor, enquanto outras indústrias, que não trabalham com essa estra-

tégia, atendendo a vários segmentos ao mesmo tempo, não conseguem. A empresa, com essa 

estratégia, consegue assim vantagem competitiva. 

Wright et al. (2000), por sua vez, utilizam o princípio dessas duas estratégias de Por-

ter, e o redefinem, subdividindo-o em sete estratégias genéricas: três voltadas para pequenas 

unidades de negócios e, as demais, adequadas para grandes unidades de negócios. As estraté-

gias genéricas, adequadas para pequenas unidades de negócios, são: as estratégias de Nicho-

Custo Baixo, Nicho-Diferenciação e Nicho-Custo Baixo/Diferenciação. 

A estratégia de Nicho-Custo Baixo, para Wright et al. (2000), ressalta a manutenção 

dos custos totais em um nível baixo, tendo uma área de atuação pequena, marcada pela con-
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corrência de preço. A escolha desta estratégia implica na “fabricação” de produtos/serviços 

sem sofisticação, voltados para clientes que são sensíveis ao preço, mas dificulta a inovação, 

por medo de aumentar seus custos. As empresas que adotam esta “prática” valorizam a estabi-

lidade em suas organizações.  

Uma deficiência dessa estratégia é a pouca força de concorrência com grandes empre-

sas que resolvem competir com essa estratégia e a obsolescência tecnológica que pode ocorrer 

em seus produtos, tornando-os não atraentes ao mercado. Já a estratégia de Nicho-

Diferenciação é compatível com unidades de negócios que produzem mercadorias/serviços 

bastante diferenciados, que atendem as necessidades especializadas de uma faixa estreita de 

consumidores. Essa estratégia tem como características uma demanda relativamente constan-

te, que pode valorizar a fluidez tecnológica e organizacional, e preços mais altos. Seu ponto 

fraco consiste no fato de que os concorrentes podem oferecer produtos semelhantes, com pre-

ços menores. 

A última estratégia, segundo Wright et al. (2000), é a Nicho-Custo Bai-

xo/Diferenciação, que consiste na produção de bens ou serviços altamente diferenciados, que 

suprem as necessidades especializadas de um grupo seleto de clientes ou nicho de mercado e, 

ao mesmo tempo, mantém custos baixos. Para atingir esse fim, de se manterem diferenciadas 

e, ao mesmo tempo, de apresentarem custos reduzidos, as empresas devem adotar práticas 

administrativas que contemplem a dedicação à qualidade, inovação do processo, inovação de 

produto e alavancagem por meio da perícia e da imagem organizacional. As estratégicas vol-

tadas para grandes unidades de negócio são as mesmas. O que muda é o mercado de foco, que 

engloba um mercado de massa. E, em determinados casos, se usa uma combinação dessas 

estratégias, criando uma estratégia múltipla. 

A inovação pelo valor é a chave da estratégia. Para Kim e Mauborgne (2005), para um 

mercado pouco concorrente ou sem concorrência, o objetivo é fazer a concorrência ser irrele-

vante, em vez de brigar com ela. Isso se consegue criando valor. Essas empresas perseguem 

diferenciação pelo valor a baixo custo. A inovação pelo valor é mais do que uma inovação: é 

uma estratégia que aborda todas as atividades da empresa. O objetivo é toda a organização 

estar orientada ao valor para ambos os lados da cadeia: o comprador e o vendedor. Para a ino-

vação pelo valor, o mercado não tem fronteiras e toda a estrutura da empresa pode ser recons-

truída por ações e crenças dos administradores da organização. Na estratégia, em um mercado 

de grande concorrência, as empresas são obrigadas a competirem com o mercado porque es-

tão inseridas nele. Em um mercado pouco concorrente, as indústrias fazem o seu valor e se 

sobressaem como únicas. 
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Para que as empresas tenham um mercado com pouca concorrência e com vantagem 

competitiva para a organização, Kim e Mauborgne (2005) elaboraram quatro passos: (1) Des-

pertar visual: comparar seu negócio com o do seu concorrente e ver onde sua estratégia preci-

sa mudar. (2) Exploração visual: observar as vantagens dos produtos alternativos e serviços; 

ver quais fatores devem ser eliminados, criados ou mudados. (3) Feira estratégia: é o desenho 

de sua estratégia baseada nas observações das etapas anteriores; obter o feedback dos clientes, 

prospects e clientes de seus concorrentes; usar o feedback para construir a melhor estratégia 

futura. (4) Comunicação visual: registrar a estratégia em uma folha de papel para fácil com-

preensão para qualquer funcionário. Depois disso, há quatro passos a seguir, para que seja 

vista a viabilidade da estratégia descoberta. Os autores os descrevem da seguinte maneira: (1) 

Utilidade para o comprador: a ideia tem que ter utilidade para o usuário e ter um motivo gran-

de para que ele a compre; (2) Preço: ele tem que ser compatível com o bolso dos clientes e 

não muito baixo para criar demanda, o que já leva para o outro passo (3) Custo: o preço tem 

que ser justo, mas também  tem que gerar lucro para a empresa, tem que ter uma margem sau-

dável; e, por último, (4) Mapeamento dos obstáculos: conhecer os obstáculos que possam sur-

gir e registrá-los para que sua ideia fique sempre atualizada. Com estes passos, a estratégia se 

torna viável comercialmente. 

Alguns cuidados devem ser observados, segundo Kim e Mauborgne (2005), para se 

obter esse mercado pouco competitivo e com vantagens. São eles: comodismo: não enxergar a 

necessidade de mudar para, no futuro, continuar lucrando; recursos limitados: precisa-se de 

recursos para implementar novas estratégias, contudo, eles são limitados e, muitas vezes, cor-

tados; motivação: motivar os agentes chave para mudar rápido e quebrar paradigmas, e aspec-

tos políticos: autoridade, hierarquias que podem atravancar o processo de implementação de 

um mercado com pouca concorrência ou nenhuma.  

A satisfação de clientes, segundo Kaplan e Norton (1997), é uma medida que fornece 

um feedback do desempenho das atividades da empresa. A satisfação dos clientes deve ser 

levada a sério, pois, para assegurar a fidelidade do cliente, é preciso um alto grau de satisfação 

por parte deles. Somente quando eles classificam a experiência de compra como extremamen-

te satisfatória a empresa obtém a recompra. É necessário, para medir esta satisfação, realizar 

pesquisas de mercado frequentemente, pois, segundo Treacy e Wiersema (1995), os clientes 

de hoje esperam que seus fornecedores atendam, além das suas expectativas, serviços premi-

um, que estão sendo redefinidos, pelos clientes, a cada dia. 

A sustentabilidade de uma estratégia genérica, segundo Porter (1989), exige que uma 

empresa possua algumas barreiras que dificultem a imitação. Como a imitação sempre pode 
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ocorrer, a empresa tem que ficar atenta e sempre se preocupar em melhorar a sua estratégia, 

para que ela continue sem imitadores. Day (1999) explica que existem barreiras, que são co-

locadas para os novos entrantes, e que diminuem a expectativas de lucro, como: vantagens de 

custo, matérias-primas com acesso mais fácil para algumas empresas já existentes, mão-de-

obra mais barata para outras; economia de escala; diferenciação e custos de troca; insuficiên-

cia do canal (capacidade limitada do canal de ter os produtos para vender). Essas barreiras 

serão agravadas ou não pela agressividade das empresas existentes. Os novos entrantes devem 

transformá-las em oportunidades. 

Outro cuidado necessário, segundo Porter (1989), para obter a vantagem competitiva, 

é não deixar as empresas engajadas em todas as estratégicas genéricas, sem focar em nenhuma 

delas, pois assim elas não ganham qualquer vantagem competitiva. Elas perdem espaço para 

os concorrentes que estão com suas estratégias únicas. Elas só terão lucros se possuírem ou-

tros concorrentes em posição igual, ou se a estrutura da indústria for favorável. Porter (1989) 

complementa reforçando que as estratégias devem ser únicas em cada empresa e cada uma 

deve focar na estratégia escolhida. Não adianta ter a diferenciação, se estiver buscando lide-

rança de custo. Chegará a um ponto em que uma maior redução no custo implicará em um 

sacrifício na diferenciação. É esse perigo que as empresas correm. As estratégias passam a ser 

inconsistentes e a empresa precisa fazer uma escolha do que quer seguir. A liderança de custo 

e a de diferenciação somente podem ser alcançadas juntas, quando a empresa possui uma 

grande fatia do mercado ou quando é pioneira em uma importante inovação. 

 

 

2.2 Estrategias de diferenciação  

 

 

Os clientes querem coisas diferentes. Deschamps e Nayak (1997) falam que eles nem 

sempre compram o que precisam; nem sempre sabem o que querem; sempre exageram nas 

expectativas e nem sempre se importam com o que os outros dizem. Mas querem sempre algo 

diferente.  

Existem muitos clientes que não querem produtos padronizados e preços baixos. Para 

Treacy e Wiersema (1995), eles querem produtos diferenciados, que vão ao encontro de suas 

pessoais necessidades. Empresas que atendem esse tipo de cliente enfatizam o atendimento e 

desenvolvem um conhecimento íntimo da necessidade do cliente, comprometendo-se em ofe-

recer a solução total para as necessidades pessoais dele. 
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A liderança de produto ocorre, para Treacy e Wiersema (1995), quando uma empresa 

consegue a habilidade e a determinação para fazer produtos que os clientes reconhecem como 

sendo superiores. São produtos que oferecem, ao cliente, benefícios percebidos e inovações. 

Algumas empresas só entendem isso quando sofrem a indiferença do cliente aos seus produ-

tos.  As empresas, com esse foco no produto, precisam estar à frente da necessidade do clien-

te, que precisa sentir seu coração pulsar e sentir vontade de mudar, caso seja preciso, para 

consumir o produto desejado. Líderes de produtos têm que preparar o mercado, educando os 

clientes potenciais a aceitar produtos que nunca existiram, têm que criar estruturas flexíveis e 

processos robustos. Eles investem em desenvolvimento para buscar oportunidades promisso-

ras. As pessoas, nessas organizações, são incentivadas a criar e a inovar constantemente. Elas 

possuem procedimentos específicos para cada tarefa e prazos a serem cumpridos. Para Kotler 

(2002), a liderança de produto pode ser feita por meio da diferenciação dele em termos de 

forma, características, desempenho, conformidade, durabilidade, confiabilidade, estilo e de-

sign. 

Os heróis das empresas líderes de produtos são as pessoas, dizem Treacy e Wiersema 

(1995). Elas são responsáveis por fazer algo que, algumas vezes, não poderia ser feito. O de-

safio maior das empresas voltadas a essa liderança de mercado é  obter e reter talentos que 

mantenham a empresa à frente dos concorrentes. Os funcionários mais procurados nesse tipo 

de organizações são aqueles que têm habilidade de provocar mudanças nelas. Kotler (2002) 

fala que, com uma equipe bem treinada de profissionais, a empresa pode obter vantagem 

competitiva. Os profissionais bem treinados exibem seis características: competência, credibi-

lidade, cortesia, confiabilidade, capacidade de resposta e comunicação. 

Quando o produto não pode ser diferenciado, Kotler (2002) fala que o sucesso para di-

ferenciar pode estar na adição de serviços valorizados e na melhoria de sua qualidade. Os di-

ferenciais podem ser de entrega, instalação, treinamento do cliente, manutenção, reparo e faci-

lidade de pedido. 

Diferenciação, para Porter (1989), é a segunda estratégica genérica. Ela é estabelecida 

por meio do que os compradores consideram importantes em um fornecimento. Nesses aspec-

tos, a indústria tem que ser superior a outras. Complementando, Day (1999) fala que, para ser 

bem sucedido, o negócio deve ser identificado e promovido pelos atributos que são valoriza-

dos pelo consumidor foco. Porter continua falando que a recompensa a esse esforço vem de 

um preço superior. Os tipos de diferenciação são muitos e se põem de acordo com cada indús-

tria: ela pode vir pela entrega, pelo próprio produto, pela forma como o marketing é feito, e 

por outros diversos fatores. Uma empresa, com essa estratégia, será um competidor acima da 
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média, pois seu preço ficará superior aos seus custos extras para se ter essa vantagem. O preço 

de venda deve ser sempre superior aos custos de se ter esse diferencial. Contudo, não se pode 

esquecer que seu diferencial tem que ser único, senão, facilmente, será derrotado por um 

competidor com preços menores. A empresa também deve buscar uma redução nos custos, 

que não afetem o seu diferencial, para não ter um preço muito alto e fora da realidade do mer-

cado. Ao contrário da liderança de custo, essa estratégia permite que se tenha mais de uma 

estratégia de diferenciação em vários aspectos. 

Quando se fala de empresas que oferecem a melhor solução, nem sempre é devido ao 

preço melhor ou ao produto mais moderno. Mesmo assim, essas empresas continuam dando 

um show no atendimento das necessidades dos clientes. Para Treacy e Wiersema (1995), elas 

fazem isso oferecendo uma grande maioria de valores. O melhor preço e o melhor produto 

não satisfazem o cliente se ele não sabe como usá-los efetivamente. As empresas que possuem 

intimidade com o cliente conseguem completar as limitações dos clientes de maneira única e 

excelente. A maior característica das empresas que possuem intimidade com o cliente é que 

elas podem oferecer uma proposta superior em serviços, como ensinar a usar os serviços de 

ajuda ou como usar o produto da melhor maneira. Assim, os clientes podem aproveitar o me-

lhor de seus produtos. Intimidade com o cliente faz com que as empresas personalizem os 

serviços básicos e customizem os produtos, para atender as necessidades especiais dos clien-

tes. 

A vantagem diferencial também pode ser obtida, para Kotler (2002), por meio da ma-

neira como projetam a cobertura, a especialidade e o desempenho de seus canais de distribui-

ção. E, também, por meio de como os compradores reagem de forma diferente às imagens de 

várias empresas e marcas. As empresas trabalham arduamente para desenvolver imagens dis-

tintas para suas marcas. Identidade e imagem são conceitos diferentes. Identidade é a maneira 

como a empresa se reconhece e se posiciona a si mesma. A imagem é a maneira como o pú-

blico a vê. A imagem pode ser construída pelos símbolos, pela mídia, pela atmosfera em que a 

empresa está inserida e por eventos que ela patrocina. Com uma imagem que vai ao encontro 

da necessidade do cliente, a empresa obtém a vantagem diferencial também.  

O diferencial deve ser: (1) destacado: superior a outros produtos ou serviços; (2) ex-

clusivo: não sendo facilmente copiado; (3) acessível: o comprador deve poder pagar por ela e 

(4) lucrativa para a empresa (KOTLER, 2002). 

A singularidade não resulta em diferenciação por si só. Segundo Porter (1989), ela tem 

que gerar valor para o comprador. Se ele não perceber esse valor, ela não é um diferencial.  

Uma empresa cria valor para um comprador, justificando o preço superior, pela redução de 
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custos que o produto propiciará a quem comprar (reduzir custos de energia, reduzir o índice 

necessário de consumo do produto, reduzir o custo direto ou indireto de consumo do produto, 

dentre outros) ou por um desempenho superior. 

Descobrir os critérios de compra para o comprador é uma atividade importante para 

estabelecer o diferencial (PORTER, 1989). Para isso, precisa-se de identificar o comprador e 

o tomador de decisão, assim como o canal de distribuição. Essa identificação permitirá saber 

quais são as fontes de valor para o comprador. Esses critérios estão estabelecidos em suas 

necessidades e desejos. 

Existem várias maneiras de proporcionar diferenciação nos produtos e serviços. Day 

(1999) complementa: qualidade superior; serviço superior ou assistência técnica superior, com 

facilidade de resposta e rapidez; ter uma marca forte que diz o que a empresa quer oferecer; 

ter uma gama variada de produtos, em que o cliente pode encontrar tudo de que precisa; canal 

de distribuição grande; e, por último, ser o primeiro a oferecer inovações. 

 A empresa pode diferenciar-se, segundo Kotler (2002), por: produto (diferenciar em 

termos de design, características, desempenho, entre outros); serviços (adição de serviços, 

melhoria na qualidade deles); em pessoal (treinamento da equipe para obter vantagem compe-

titiva); canal (obter vantagem na maneira como projeta o seu canal); imagem (ter uma ima-

gem única no mercado). 

A diferenciação pela qualidade superior, para Nickels e Wood (1999), é uma maneira 

de diferenciar. Um cuidado deve ser tomado, pois o que hoje é superior, amanhã poderá ser 

ultrapassado. A melhor qualidade pode passar a ser um produto esperado, à medida que os 

concorrentes copiam a vantagem. 

A comunicação da empresa também pode ser uma forma de promover a diferenciação. 

Segundo Hooley e Saunders (1996), o uso de uma mensagem diferente dentro da propaganda 

normal, por meio da mídia, pode gerar um efeito de diferenciação. Quando todas as empresas 

de um mercado específico usam a mesma mensagem, é necessária uma alteração inovadora. 

Existem ainda outros tipos de diferenciação. Nickels e Wood (1999) falam desses ti-

pos: resposta rápida, que ocorre quando as empresas conseguem entregar os produtos de ma-

neira mais rápida e quando movimentam as informações acerca dos concorrentes e, o que é 

importante, para os clientes, de maneira mais rápida também; diferenciação por canal, como a 

que ocorre pelo uso de novos canais, com vantagens especiais de custos, conveniência ou ra-

pidez; diferenciação por meio de serviços superiores (algumas empresas oferecem serviços 

superiores que não podem ser copiados e, por isso, têm clientes fiéis); diferenciação por meio 

de informação (oferecer informações valiosas juntamente com os produtos, como instruções 
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de uso e segurança. Informações vitais, que os clientes não poderiam conseguir de outra for-

ma, seriam as ideais); e (5), por último, diferenciação por meio da responsabilidade social (a 

causa apoiada pelo produto deve ter  a ver com ele,  provocando um bom sentimento nos con-

sumidores quanto à marca). 

A diferenciação, para Porter (1989), normalmente envolve aumento de custos. Para 

uma empresa ser única, ela precisa incorrer em aumento de custos, pois um diferencial, muitas 

vezes, requer produtos e processos mais caros, que garantam qualidade acima da superior e-

xistente no mercado. Por isso, o produto tem um preço mais alto no mercado. Ele fala que um 

negócio é diferenciado quando percebido como superior em atributos que são importantes 

para os clientes. E esses atributos valem o preço superior que é necessário pagar por eles. Ob-

ter a diferenciação, sem ter aumento grande nos custos de produção, é possível. Para Porter 

(1989), a empresa pode acrescentar um pequeno custo extra para tornar sua atividade única, 

tendo, por isso tudo, um preço não tão alto para o consumidor. As empresas deveriam se dife-

renciar prestando toda a atenção possível aos condutores de custos, para que o preço do pro-

duto não aumente muito após diferenciar-se.  

Já Day (1999) afirma que um negócio com vantagem diferencial não tem que necessa-

riamente ter um preço superior. Ele fala que oferecer ao cliente valores superiores e preços 

baixos são escolhas diferentes. A alta qualidade requer, sim, o uso de materiais superiores e, 

por isso, mais caros. Requer também processos produtivos menos padronizados. As duas es-

tratégias exigem habilidades e recursos diferentes. Contudo, a empresa pode ter preços meno-

res para aumentar a participação no mercado, desencorajar a entrada de novos competidores e 

desenvolver a lealdade dos clientes, tendo também, em seus produtos, qualidade superior. Por 

isso, há algumas empresas que conseguem oferecer qualidade superior a um custo menor, por 

meio da conquista de mercados maiores. Nesse caso, o custo total é reduzido pelo aumento da 

produção. 

Concordando com Day, Nickels e Wood (1999) falam que o preço é uma forma de di-

ferenciar, o que difere de Porter e outros autores. Eles chamam esse tipo de diferenciação de 

diferenciação por customização em massa, que é quando a empresa aumenta o volume produ-

zido e oferece, a um grande número de consumidores, um produto de qualidade a um custo 

relativamente baixo. Kotler (2002) complementa, ao afirmar que preço é a estratégia mais 

comum para diferenciar. Empresas prestadoras de serviço sofrem grande pressão para manter 

os custos baixos e aumentar a produtividade. Hooley e Saunders (1996) afirmam também que 

se pode usar o preço como uma ferramenta de diferenciação, quando a empresa desfruta de 

uma vantagem de custo, ou, quando existem empresas concorrentes, com custos maiores, o 
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preço baixo pode ser uma estratégia bem sucedida. Na estratégia de custos, um cuidado deve 

ser tomado: a empresa precisa dispor de uma vantagem de custos para não sofrer prejuízos. 

Preços mais altos somente serão viáveis quando o produto apresenta vantagens efetivas para o 

cliente. 

A sustentabilidade da diferenciação é uma preocupação para Porter (1989). Ela depen-

de do valor percebido pelos compradores, em longo prazo, e a falta de imitação, por parte dos 

concorrentes. Existe um risco de as necessidades e percepções dos compradores mudarem, 

eliminando assim o valor da diferenciação. Os concorrentes podem também imitar a estratégia 

da empresa ou superar suas bases de diferenciação. A empresa deve tomar cuidado quando 

decide ter a estratégia de diferenciar-se, para não identificar o valor do comprador de forma 

incorreta. Porter (1989) adverte para não cometer erros, pois a empresa pode ser única em 

algo, mas não ser diferenciada. Pode também ter um preço maior, muito fora da realidade e da 

condição do comprador, ou se diferenciar de forma excessiva, acima da necessidade do com-

prador, e com um preço muito acima do concorrente. 

Uma característica importante, ressaltada por Porter (1989), é que não basta a empresa 

se diferenciar: ela tem que sinalizar esse valor. Isto é necessário, pois os compradores não 

conseguem discernir inteiramente diferenças entre os fornecedores. Então, precisa mostrar 

isso por meio da imagem, da embalagem, da valorização da marca, do tempo de existência no 

mercado e de muitos outros artifícios. Se isso não ocorrer, um concorrente mais bem posicio-

nado, mas até com um valor inferior, pode ganhar o mercado. 

Para a diferenciação ser bem feita, Hooley e Saunders (1996) advertem que devem ser 

identificadas as variáveis-chave de diferenciação, aquelas que oferecem o maior valor para o 

cliente. O diferencial tem que usar, ao máximo, os pontos fortes da empresa. E é necessário, 

também, criar barreiras de entrada, por meio de patentes e contratos. 

 

 

2.3 Comportamento de compra consumidor B2B 

 

 

 Diversos autores têm se dedicado ao estudo do comportamento de compra e proposto 

modelos que ajudam na sua compreensão. É importante ressaltar que o comportamento do 

consumidor envolve várias áreas de saber, como: Marketing, Psicologia, Antropologia, Eco-

nomia e, até mesmo, a Neurociência (PINHEIRO, 2006). 
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A compra organizacional é um processo de tomada de decisão. Webster e Wind (1972) 

falam que, por meio dele, as organizações estabelecem a necessidade de compra de produtos e 

serviços, identificando, avaliando e escolhendo, entre as marcas e fornecedores, a melhor op-

ção. 

O mercado de negócios pode ser dividido em quatro tipos, segundo Dias (2003): 

1. Mercado empresarial: composto por empresas industriais e de serviços. 

2. Mercado institucional: composto por escolas, hospitais, prisões e outras instituições. 

3. Mercado governamental: composto por governos municipais, estaduais e federais. 

4. Mercado revendedor: composto por empresas atacadistas e revendedores de produtos e 

serviços. 

 

 O mercado empresarial, segundo Kotler (2002), é formado por todas as organizações 

que produzem bens e serviços, utilizados na produção de outros bens e serviços, que podem 

ser vendidos ou alugados. Este mercado possui características únicas, como: (1) menos com-

pradores; (2) compradores de maior porte; (3) relacionamento estreito entre fornecedor e cli-

ente: devido ao menor número de compradores, o relacionamento é mais individualizado e 

customizado; (4) demanda derivada: os consumidores finais influenciam os consumidores 

empresariais; (5) demanda inelástica: não é muito afetada por preços; (6) demanda oscilante: 

um aumento na demanda de consumo pode ocasionar um aumento na demanda por equipa-

mentos,  por parte das indústrias;  (7) compra profissional: este tipo de compra é feito por 

profissionais treinados, que são obrigados a seguir certos procedimentos de compra; (8) diver-

sas influências: muitas pessoas influenciam a compra; (9) vários contatos devem ser feitos 

para a venda ocorrer, dependendo da complexidade da compra. 

Assim como no mercado de consumo, diversos autores desenvolveram modelos de 

processos de compra organizacional. Segundo Webster e Wind (1972), os modelos de com-

portamento de compra organizacionais podem ser divididos em dois grupos: orientados para 

as tarefas, e não orientados para as tarefas. Os modelos ligados à tarefa enfatizam atividades 

bastante específicas de compra, tais como: a busca do melhor preço, condições de pagamento 

e armazenagem, entre outros. Já os modelos não orientados para as tarefas tentam explicar o 

comportamento de compra industrial movido, por exemplo, pelas motivações do comprador. 

Os autores consideram que ambos os grupos são influenciados por fatores individuais, inter-

pessoais, organizacionais e ambientais, mas de forma diferente, como pode ser visto no 

QUADRO 1. 

 



41 

 

QUADRO 1 - Fontes de influência no comportamento de compra organizacional 

Fonte de Influência Variáveis de tarefa Variáveis de não tarefa 

Fatores Individuais Desejo de obter o menor 

preço 

Valores pessoais 

Fatores interpessoais 

(sociais) 

Reuniões para se esta-

belecer as especifica-

ções dos produtos 

Interações fora do cargo 

entre os empregados da 

empresa 

Fatores organizacionais 

(formais) 

Diretrizes da empresa 

quanto à qualidade do 

produto 

Diretrizes da empresa 

quanto às relações co-

munitárias 

Fatores ambientais Tendências esperadas 

nas condições de negó-

cio 

Fatores políticos em um 

ano de eleições 

Fonte: WEBSTER; WIND, 1972. 

 

 

Os compradores enfrentam diversas situações ao realizar uma compra, segundo Kotler 

(2002). Robinson et al., apud Kotler (2002), especificam três situações de compra: recompra 

simples, em que é encomendado um produto que já foi comprado antes e com condições já 

estabelecidas; recompra modificada: o comprador decide alterar alguma condição que já esta-

va estabelecida; e a nova tarefa: a compra é nova e nunca foi feita antes. 

 O processo de compra industrial segue alguns passos que Kotler (2002) definiu como: 

1- Reconhecimento do problema – o processo começa quando alguém reconhece um 

problema ou uma necessidade. 

2- Descrição da necessidade geral – o comprador determina as características gerais dos 

itens necessários e solicita a quantidade.  

3- Especificações do produto – são desenvolvidas as especificações técnicas do produto. 

Nessa fase, pode ser solicitada uma análise produto-valor, em que os componentes são 

estudados para se ver em que podem ser mudados, para reduzir o custo. 

4- Procura de fornecedores – identificar os fornecedores prováveis, para solicitar as cota-

ções. 

5- Solicitação da proposta- é feita a solicitação das cotações aos fornecedores escolhidos. 

6- Seleção do fornecedor – o centro de compras (decisores, usuários) é acionado para a-

judar a escolher o fornecedor. 
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7- Especificação do pedido de rotina – nessa etapa o comprador faz o pedido, colocando 

todos os critérios da compra. 

8- Revisão do desempenho- periodicamente, o comprador revê o desempenho dos forne-

cedores selecionados para avaliar e manter cada um. 

 

Dias (2003) propõe outro modelo, composto por oito etapas: 

1- Identificação do problema. 

2- Descrição geral da necessidade. 

3- Especificação técnica. 

4- Identificação de fornecedores. 

5- Solicitação de proposta 

6- Seleção de fornecedor. 

7- Especificação rotineira do pedido. 

8- Revisão e desempenho 

 

Uma nova classificação é feita por Dias (2003), em que ele acrescenta um tipo de compra 

organizacional, em função da intensidade dos riscos envolvidos: 

 Compra nova (há um grande envolvimento dos diversos participantes, necessita de 

uma maior especificação técnica e desenvolvimento dos critérios de compra; gasta-se 

um maior tempo no processo de compra, quando ocorre a homologação de fornecedo-

res). 

 Compra de sistemas (precisa de um maior tempo no desenvolvimento da especifica-

ção, envolve mais pessoas na decisão e na negociação, envolve mais fornecedores e a 

homologação é mais complexa). 

 Recompra direta (os produtos a serem comprados, fornecedores e condições de forne-

cimento já foram especificados previamente. Há somente uma repetição da compra). 

 Recompra modificada (os produtos já foram comprados pela empresa, mas algo preci-

sa ser mudado no produto ou na especificação da compra, exigindo assim maior tempo 

para negociação. Esse tipo de compra é mais raro). 

 

Conforme Siqueira (2005), o processo de decisão de compra organizacional sofre influên-

cias de quatro fatores: fatores ambientais, fatores organizacionais, fatores interpessoais e fato-

res individuais. (1) Fatores ambientais: o ambiente tem aspectos físicos, tecnológicos, econô-
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micos, políticos, ecológicos, legais e culturais, que podem influenciar o processo de compra 

organizacional. A localização geográfica, por exemplo, afeta decisões de escolha dos fornece-

dores, segundo possibilidade de transporte e entrega mais rápida de produtos. Já as questões 

ecológicas podem interferir, por exemplo, na medida em que algumas organizações optam por 

trabalhar somente com fornecedores ecologicamente responsáveis; (2) Fatores Organizacio-

nais: aspectos dentro da organização podem interferir no processo de compras. Questões rela-

tivas às tarefas de compras, as pessoas envolvidas na ação de compra e na decisão pela com-

pra, os objetivos da empresa e a política de compras, tudo isso pode influenciar o processo de 

compra como um todo; (3) Fatores Interpessoais: o desempenho dos comitês de compras e as 

relações entre os funcionários do centro de compras são as duas principais influências inter-

pessoais nas decisões de compras. Eles podem exercer diferentes papéis neste processo: usuá-

rios, influenciadores, compradores, decisores; (4) Fatores Pessoais: além dos fatores organiza-

cionais, ambientais e interpessoais, a personalidade do comprador, sua motivação, seus pro-

cessos psicológicos de aprendizagem e seu conhecimento também podem afetar as decisões 

de compra da organização. 

 Existem outros autores que também estabelecem modelos de compra B2B, como des-

tacam Churchill Jr. e Peter (2003), Siqueira (2005), Sheth (1973). Todos eles começam com o 

levantamento das necessidades, seleção do fornecedor e emissão do pedido. Sheth (1973) 

complementa, colocando a esfera dos conflitos que possam existir nas relações empresa-

fornecedor e devem ser solucionados. Kotler (2002), Dias (2003), Churchill Jr. e Peter (2003) 

falam que, após o processo de compra B2B ser realizado, é necessário fazer uma avaliação do 

realizado e recebido para ver se é possível continuar com o fornecedor. Churchill Jr. e Peter 

(2003) colocam, como uma fase importante, a atribuição da responsabilidade pela compra. 

 O modelo de Sheth (1973), de comportamento de compras organizacionais, é bastante 

completo e é utilizado até os dias atuais. É um modelo amplo, com um grande número de va-

riáveis e relações entre elas, como pode ser visto na FIG. 1. De acordo com o autor, essa apa-

rente complexidade é por esse ser um modelo genérico, que busca descrever e explicar todos 

os tipos de decisões relacionadas às compras industriais. 



44 

 

 
FIGURA 1 - Modelo de Comportamento de Compra Industrial 

Fonte: SHETH, 1973. 

 

 

 Este modelo segundo Sheth (1973), introduz a questão dos conflitos que possam exis-

tir entre comprador e vendedor. Ele começa mostrando vários veículos de venda que aguçam 

o cliente prospect e o fazem buscar o produto, neste momento pode haver também alguma 

distorção na mensagem e o cliente não se sentir aguçado. O processo segue com os julgamen-

tos individuais e de conjunto dos indivíduos participantes da compra, associado com a orien-

tação, tamanho e grau de centralização da organização. Os conflitos podem ou não existir 

neste momento, na hora da decisão. Ocorre após as definições do fornecedor, a compra, e a-

pós ela a avaliação do ocorrido e recebido. 

 O comportamento de compra industrial apresenta três aspectos: mundo psicológico 

dos envolvidos na compra, condições que favorecem as decisões conjuntas e o processo de 

tomada de decisão conjunta, com os conflitos inevitáveis (SHETH,1973). 
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2.4 Estratégia de diferenciação e mercados consumdores B2B 

 

 

 Diferencial competitivo é tudo aquilo que torna sua empresa única para os clientes. O 

interessante, nesse conceito, é que não adianta você ter muitos diferenciais que só sejam per-

cebidos por você. Um diferencial que ninguém nota não é diferencial. Ele só é diferencial se o 

seu cliente percebê-lo como vantagem. Se isso ocorrer, suas vendas aumentam e o resultado 

dele aparece (TAVARES, 2008). 

Para Kotler (2002), as empresas estão constantemente tentando diferenciar suas ofertas 

das dos concorrentes. Elas almejam novos serviços, garantias e vantagens especiais para seus 

usuários. Essas vantagens são copiadas pela concorrência. Como consequência, a maior parte 

dessas vantagens duram pouco tempo. Assim, as empresas precisam constantemente repensar 

novos produtos, características e benefícios que adicionem valor e atraiam a atenção dos con-

sumidores. Diferenciar é desenvolver um conjunto de diferenças significativas, para distinguir 

a oferta da empresa da oferta da concorrência. 

A alta competitividade do mercado transformou o relacionamento entre empresas em 

mais do que um simples processo de compras. Oliveira (2007) afirma que o marketing B2B se 

tornou uma ferramenta importante de diferencial competitivo. 

 O consumidor B2B, segundo Sheth (1973), sofre influências do seu “mundo psicoló-

gico”. Está inserido em condições que fazem com que sua decisão seja conjunta e tem que 

administrar os conflitos existentes entre os decisores e suas técnicas. Os aspectos psicológicos 

dizem respeito às expectativas das pessoas que participam da decisão em relação aos fornece-

dores e marcas. Sheth (1973) também fala que a decisão pode ser individual e, para isso, de-

pende da pressão de tempo para realizar a compra, do risco envolvido nela e do tipo de com-

pra (compras comuns já possuem um processo definido).  

O fornecedor industrial pode planejar as atividades de marketing a partir do entendi-

mento de como funciona o processo de compras do comprador industrial. Choffray e Lilien 

(1978, 1980) propõem isso. A área de marketing do vendedor industrial precisa saber como 

funciona o processo decisório do comprador, levantando quais os produtos atendem mais as 

necessidades deles, pesquisando preferências individuais, níveis de informação, conhecimen-

to, percepções e estimativas de decisões em grupo e vendo se existe algum critério para defi-

nir a compra. A dificuldade por eles levantada é administrar a diferença entre as organizações. 

Elas diferem no tamanho das especificações das necessidades, e na composição dos centros de 

compras. Os participantes do centro de compras diferem entre si também em relação às fontes 
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de informações a que têm acesso, assim como no número e na natureza dos critérios de avali-

ação que são usados. Sendo assim, de posse do conhecimento do processo de compra do 

comprador, serão necessárias adequações no produto, no programa de persuasão e comunica-

ção junto aos compradores. Isso tudo permite que o vendedor estime a resposta do mercado, 

levando a empresa fornecedora a prever como sua marca e produto seriam aceitos no mercado 

e traçar estratégias para se fortalecer e diferenciar-se. 

O modelo Choffray e Lilien (1978, 1980) mostra que os compradores sofrem influên-

cias internas e externas à organização. O conhecimento dessas forças proporciona à organiza-

ção conhecimento sólido para desenvolver campanhas de marketing e produtos que vão de 

encontro às necessidades dos compradores industriais. 

Na figura abaixo, apresenta-se um resumo do modelo:  

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Processos de influência e decisão na compra industrial 

Fonte: CHOFFRAY, J. M.; LILIEN, G. L., 1980, p.331-342. 

 

 

 

Observe-se, nessa figura de Choffray e Lilien (1980), que os participantes do centro de 

compras estão em contato com diversas fontes de informação, e sujeitos às suas forças. Elimi-

nadas as alternativas de compra que não atendam aos requisitos industriais, começa a etapa do 

processo decisório, em que as preferências individuais e coletivas tornam-se evidentes. Crité-

rios de avaliação das alternativas de produtos viáveis e a interação das pessoas do centro de 

compras com suas preferências conduzem à formação da preferência do grupo e à escolha 

organizacional. 
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É estabelecido pelo Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP), segundo Bo-

noma, Zaltman e Johnston (1977), que: não é possível falar do fornecedor separado do cliente;  

não se pode tirar conclusões do processo decisório do comprador, avaliando somente um gru-

po de compradores, pois o cliente é ativo e dispõe da sua própria estratégia. Para eles, com-

plementando o modelo proposto por Choffray e Lilien, o processo de compra é algo interativo 

e social e não tanto mecânico e racional. Relacionamento é o maior segredo no mercado B2B. 

Feres, apud Oliveira (2007), fala que ferramentas como mala-direta e newsletters podem se 

tornar instrumentos para aproximar os clientes B2B nos relacionamentos corporativos e pes-

soais. Oliveira (2007) ainda fala que elevar os relacionamentos para o nível pessoal, com e-

ventos, atividades personalizadas, ou mesmo brindes, é uma das principais práticas apontadas 

pelos especialistas como de sucesso nesse mercado. Todas as ações business to business tra-

balham a relação com os tomadores de decisão. Estellita, apud Oliveira (2007), ainda com-

plementa falando que investir em ações ambientais também tem sido um aspecto importante 

para diferenciar-se no mercado. A consciência social também tem sido um diferencial na es-

colha de fornecedores por grandes empresas como Petrobras, uma vez que, na esfera social, o 

consumidor passa a ter um respeito maior. 

Aspectos como preço, entregas, especificações de produtos, como afirma Oliveira 

(2007), são importantes na relação entre duas empresas. A internet também tem sido usada 

com um importante veículo para atingir o público corporativo. 

Para as empresas que desejam se diferenciar, Schenini (2000) fala que a questão ambi-

ental vem se destacando como um diferencial competitivo importante para as organizações. 

Para isso, tem-se criado uma nova mentalidade empresarial, no que diz respeito à preservação 

ambiental e têm-se tomado medidas para adotar tecnologias ou produtos de menor impacto 

ambiental. Para alcançar essa diferenciação, é importante que se utilize o sistema Análise do 

Ciclo de Vida (ACV), o qual, de acordo com a definição da Environmental Protection Agency 

(EPA) (EPA/600/2-90/048, 1991) envolve o controle de descarga no meio ambiente e os im-

pactos de um produto específico, desde matéria prima, com seus fornecedores, passando por 

sua produção, até o descarte final. 

O Customer Relationship Management ( CRM) ou gerenciamento do relacionamento 

com o cliente, para Callegari, Kovaleski e Francisco (2007), é uma ferramenta tecnológica 

que busca manter e fidelizar os clientes. As empresas querem atrair clientes e fidelizá-los. 

Para isso, precisam atendê-los cada vez melhor, tratando-os como únicos e, muitas vezes, pre-

cisam recorrer a novas tecnologias.  O CRM busca a integração empresa e cliente, enfatizando 

a manutenção dos já existentes, principalmente os mais importantes. Com um mercado com-
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petitivo e produtos cada vez mais similares, o marketing de relacionamento e o CRM são fer-

ramentas indispensáveis para o diferencial competitivo. Com o CRM, o cliente passa a ter 

uma visão diferenciada da empresa perante a concorrência. 

 

 

2.5 Processo de avaliação de alternativa de compra 

 

 

É muito importante que as empresas tenham conhecimento sobre o que os consumido-

res sabem. Para Engel et al. (2000), o que os consumidores compram, quanto pagam, onde 

compram e quando compram depende do conhecimento que possuem. Achar esse conheci-

mento proporciona à empresa a habilidade de adaptar seu produto ou serviço para vender 

mais. 

A empresa deve saber também dos erros que possa haver no conhecimento do consu-

midor, conforme Engel et al. (2000) afirma. Um grande número de consumidores está desin-

formado e possui falhas em seu saber sobre o produto. Esta falha é chamada de percepção 

equivocada e pode ser uma barreira para o sucesso do negócio. 

Atitudes, segundo Engel et al. (2000), são as preferências e aversões dos compradores, 

são a avaliação geral deles quanto ao produto ou serviço de interesse. Essa avaliação vem 

carregada de crenças e sentimentos. Embora seja extremamente importante saber se as atitu-

des dos clientes são favoráveis ou não aos seus produtos e serviços, é importante entender o 

que os leva a ter essas atitudes. Saber se o comprador gosta ou não do seu produto não o leva, 

a saber por que isso acontece ou o que fazer para mudar a opinião dele.  

A atitude é vista, por Engel et al. (2000),  como a relação da crença das pessoas sobre 

o objeto da atitude. No modelo de atitude multiatributos, essas crenças geralmente envolvem 

associações entre o objeto da atitude e vários atributos. Além dos atributos, observa-se tam-

bém a saliência, que é a importância designada a cada atributo.  

Os atributos podem ser classificados segundo o grau de importância para o consumi-

dor: (1) Atributos salientes funcionam como um conjunto de atributos, percebidos por um 

grupo, que não interferem no processo de compra (ALPERT, 1971). Eles estão apenas presen-

tes no produto. Na verdade, esses atributos não levam o consumidor à tomada de decisão. 

Para McMillan e McGrath (1996), eles somente terão influência direta na compra como fator 

de desempate. (2) Atributos importantes são aqueles percebidos por uma determinada clas-

se, ou grupo de consumidores, como importantes no ato da compra, porém, não a determinam 
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(ALPERT, 1971). Eles não influenciam nem agregam valor pelo fato de estarem presentes em 

uma categoria similar de produtos (ALPERT, 1971). (3) Atributos determinantes são inclu-

ídos na lista dos atributos considerados relevantes para o consumidor. Nessa classificação, 

especificamente, estão os atributos que possuem o maior poder de força. De acordo com 

Berkman, Lindquist e Sirgy (1996), são atributos salientes, que têm uma influência direta na 

avaliação de alternativa e escolha. Na verdade, esses atributos recebem privilegiada posição 

na mente do consumidor, o que favorece a existência de uma ação positiva para a compra 

(ALPERT, 1971). 

Existem duas categorias pares, nas quais os atributos podem ser categorizados. Uma 

busca classificar os atributos com base no grau de concretividade, ou seja, o quanto se pode 

palpar do atributo. Atributos concretos referem-se ao que é físico e tangível no produto (e-

xemplo: tamanho da tela, bateria, etc.), ou seja, aspectos palpáveis do objeto. Segundo a teori-

a, esses atributos são os mais fáceis de serem identificados pelos compradores (ENGEL et al. 

, 2000). Atributos abstratos são reconhecidos por características intangíveis, como percepção 

de qualidade e de marca (PETER; OLSON, 1999). Em outras palavras, essas propriedades são 

aspectos não acessíveis do bem. 

A segunda categorização de atributo é baseada no grau de correlação desse para com o 

produto. Atributos intrínsecos fazem referência às propriedades físicas e às características de 

funcionamento do produto, tais como resistência, cor, design, durabilidade, tamanho, sabor e 

matéria-prima. Atributos extrínsecos não compõem a parte física do produto. São: preço, pro-

paganda, marca, garantia e disposição no ponto-de-venda. Para Dallaroza (1999), “[Eles] pos-

suem correlação com o produto, mesmo não fazendo parte do mesmo”.  

Ambos os pares dos atributos, intrínsecos/extrínsecos e concretos/abstratos, são pro-

veitosos para a avaliação da marca e da qualidade. Porém, os atributos intrínsecos são utiliza-

dos quando o consumidor já conhece o produto, ocorrendo o contrário com os atributos ex-

trínsecos, utilizados na ausência de conhecimento ou informação referente ao produto. 

Dando prosseguimento às categorizações sugeridas pela literatura, Nowlis e Simonson 

(1997) dividem os atributos em comparáveis e enriquecidos. Essa divisão se baseia na facili-

dade para se comparar diferentes produtos. As definições apresentadas são: atributos compa-

ráveis são aqueles com os quais os compradores podem fazer comparações – por exemplo, 

preço e teclado de um computador. No outro extremo, os atributos enriquecidos são mais difí-

ceis de comparar –, por exemplo, marca e assistência. 

Os atributos podem ser também categorizados como básicos, discriminadores e ener-

gizadores. Isso se deve aos estímulos que eles são capazes de transmitir ao consumidor, se-
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gundo McMillan e McGrath (1996). Atributos básicos são aqueles que os indivíduos esperam 

obter em todas as ofertas – por exemplo, um carro com quatro rodas e portas. Para Dallaroza 

(1999), um atributo básico é “aquele que um determinado segmento de mercado tem como 

expectativa com relação a todos os competidores”. Atributos discriminadores são entendidos 

como aqueles que distinguem um produto dos seus competidores (exemplo: direção hidráulica 

em carros, freios ABS). Joas (2002) salienta que os atributos energizadores “são aqueles que 

não só distinguem um produto de outros, mas também são ‘a base’ na qual a decisão de com-

pra é tomada”. Nesse último caso, os atributos energizadores seriam os principais causadores 

da compra. 

 O modelo de multiatributos, para Engel et al. (2000),  fornece conceitos mais ricos das 

razões por trás das escolhas dos consumidores do que os fornecidos pelas medidas de avalia-

ções gerais e intenções comportamentais. Ele pode também ajudar a segmentar mercados ao 

constatar que determinados consumidores dão importância a um determinado atributo. Um 

outro atrativo deste modelo é o lançamento de novos produtos, ao constatar que o atual não 

atinge a marca ideal. 

 

 

2.5.1 Modelo de Fishbein 

 

 

A formulação de Fishbein é, talvez, o modelo mais famoso de multiatributos, para En-

gel et al. (2000). Ele pode ser expresso por: 

 

          n 

Ao= ∑ ci ai 

         i=1 
 

onde: 

 

Ao = atitude em relação ao objeto; 

ci = a força da crença que o objeto tem o atributo i, 

ai = a avaliação do atributo i, 

n = o número de atributos importantes. 

 

O modelo então propõe que a atitude em relação a um produto ou serviço está baseada 

no somatório de crenças sobre os atributos do objeto ponderado pela avaliação dos atributos. 

Por exemplo: os atributos que podem ser listados para a compra de um tênis de corrida são: 
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- absorção do choque 

- preço abaixo de R$500,00 

- durabilidade do calçado 

- conforto ao usá-lo 

- ostentação de determinada cor 

- apoio do arco 

 

O componente ai representa a avaliação de um atributo. É medido em uma escala ava-

liatória de 7 pontos, variando de “muito bom” a “muito ruim”. O componente ci representa a 

força com que os consumidores acreditam que uma marca de tênis, em particular, possui um 

determinado atributo. É medido também na escala de 7 pontos, e varia de “muito provável” a 

“muito improvável”. 

Seria necessário estimar as crenças dos consumidores para cada atributo em cada mar-

ca. Se houvesse três marcas e seis atributos, seria necessário um total de 18 medidas de cren-

ças. 

QUADRO 2 - Resultados hipotéticos para o modelo de multiatributos de Fishbein 

                                                                                   CRENÇA (ci) 

ATRIBUTO AVALIAÇÃO 

(ai)  

MARCA A MARCAB MARCA C 

Absorção de 

choque 

+2 +2 +1 -1 

Preço abaixo 

de R$ 50,00 

-1 -3 -1 +3 

Durabilidade 

do calçado 

+3 +3 +1 -1 

Conforto ao 

usá-lo 

+3 +2 +3 +1 

Cor desejada +3 +1 +3 +3 

Apoio do arco +1 +3 +1 -2 

Pontuação total 

∑ ci ai  

                             +29 +20 -6 

Fonte: ENGEL et al., 2000. 
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Multiplica-se a avaliação pela pontuação de cada atributo de cada marca, para se ter o 

total de cada marca. 

O modelo formulado por Fishbein tem sido usado extensivamente pela pesquisa de 

comportamento do consumidor, desde a sua concepção, há aproximadamente 40 anos. A aná-

lise demonstra que a maioria dos consumidores não mudará de hábito. Isto pode demonstrar 

que produtos substitutivos não possuem aceitação imediata pelo consumidor. Quando ocor-

rem situações de compra repetida, muitos consumidores desenvolvem processos de decisão 

habituais. Nesse caso, eles são fiéis à marca e permanecem com suas escolhas iniciais. Isso 

frequentemente acontece quando há alto envolvimento percebido. Quando isso não é verdade, 

os hábitos são construídos por fidelidade ou inércia. Se um consumidor não tem razão para 

mudar, uma nova compra acontecerá. Mas o consumidor também é predisposto à troca, se 

incentivado a fazê-lo. Isso normalmente ocorre quando há baixo envolvimento e pequeno 

compromisso na preferência de uma alternativa à outra (BLACKWELL et al., 2005). 

 

 

2.5.2 Modelo do ponto ideal 

 

 

 Um aspecto que vale destacar nesse modelo, para Engel et al. (2000), é que ele conce-

de informações a respeito de uma “marca ideal” , e de como as marcas existentes são conside-

radas pelos compradores. O modelo pode ser representado simbolicamente por: 

 

            n 

Ap = Σ Wi . ⎪Ii – Xi ⎢ 
           n=1 

 

onde 

Ap = atitude em relação à marca, 

Wi = importância do atributo i, 

Ii = desempenho "ideal" no atributo i, 

Xi = crença sobre o desempenho real da marca no atributo i, 

n = número de atributos salientes. 

 

Neste modelo, Engel et al. (2000) falam que  os compradores têm que indicar onde e-

les acham que uma marca esteja nas escalas que representam os vários graus ou níveis dos 

atributos salientes e onde eles acham que a “marca ideal” deveria estar, nesta escala. Quanto 
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mais perto a classificação de uma marca estiver da classificação da marca ideal, mais favorá-

vel será a atitude. 

Analisando um exemplo do mercado de refrigerantes, Engel et al. (2000) propõem os 

seguintes atributos, como dimensões salientes para os refrigerantes:  

 

- Doçura 

- Grau de gaseificação 

- Número de calorias 

- Quantidade de sucos de frutas naturais 

- Preço 

 

A seguir, é montada uma escala, mostrando os vários níveis de um atributo para cada 

dimensão saliente. Usando a doçura como exemplo, ficaria assim: 

 

Sabor muito doce _: _: _: _: _: _: _  Sabor muito amargo 

1 2  3  4  5  6  7 

 

Os compradores indicariam, assim, seu sabor preferido, colocando um “I” na qualida-

de escolhida. Depois viriam as classificações de onde as várias marcas se enquadram neste 

eixo de sabor. Os consumidores também classificariam a importância do atributo em uma 

escala como: 

 

Totalmente sem importância _: _: _: _: _: _: _ Extremamente importante  

1 2  3  4  5  6  7 

 

 

Diferente do modelo de Fishbein, que é feito por uma classificação bipolar, Engel et 

al. (2000)  mostram que é usada uma codificação unipolar para quantificar as respostas, no 

modelo de ponto ideal, por ser mais fácil trabalhar matematicamente com ela. Outra diferença 

é que o modelo de Fishbein calcula a probabilidade de determinado atributo acontecer, en-

quanto o ponto ideal calcula a importância dele. Para o atributo de sabor, a questão da proba-

bilidade não consegue definir bem o que o consumidor acha, já que “ser muito improvável 

que o produto tenha um sabor doce” quer dizer que ele é amargo, na verdade. Então, o modelo 

de ponto ideal consegue explicar melhor as crenças dos consumidores.  

A questão da importância na medição de saliência de atributo, segundo Engel et al. 

(2000), pode fornecer um quadro irreal da motivação do consumidor. Pode ser extremamente 

importante ter um determinado atributo produto ou ser extremamente importante não o ter. Já 
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a escala “muito bom” e “muito ruim”, de Fishbein, expressa de outra forma essa diferença: o 

que for importante ter é “muito bom” e o que for importante não ter é “muito ruim”. Essa li-

mitação, apesar de tudo, não é um problema para o modelo de ponto ideal, pois as informa-

ções de importância são comparadas com o que o consumidor acha importante em cada atri-

buto, por exemplo: os consumidores preferem uma bebida sem gás; deve ser posicionado o 

conceito ao longo do contínuo de gaseificação e mostrar a sua importância no outro contínuo. 

 

 

QUADRO 3 - Resultados hipotéticos para o modelo de multiatributos do Ponto Ideal 

                                                                                      CRENÇA (Xi) 

ATRIBUTO IMPORTÂNCIA 

(Wi)  

PONTO IDE-

AL (Ii)  

MARCA A MARCA B 

Sabor: doce (1) 

amargo (7) 

6 2 2 3 

Gaseificação 

alto (1)  

baixo (7) 

3 3 2 6 

Calorias  

alto (1)  

baixo (7) 

4 5 4 5 

Suco de frutas 

Alto (1)  

Baixo (7) 

4 1 2 2 

Preço  

Alto (1) 

Baixo (7) 

5 5 4 3 

Pontuação total 

∑= ΣWi⎪Ii–

Xi ⎢ 

                              16 29 

Fonte: ENGEL et al., 2000. 

 

 

 

2.5.3 Modelo Kano 

 

 

A satisfação em relação a um produto ou serviço está relacionada com a contemplação 

das necessidades explícitas e implícitas do comprador, segundo Tontini e Sant’ana (2007). 
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Então, torna-se importante descobrir como o desempenho dos diferentes atributos está rela-

cionado à satisfação dos clientes. 

Diferentemente de outras abordagens sobre atributos, na literatura do Marketing, que 

consideram que, à medida que o desempenho melhora, também melhora a satisfação, de for-

ma igual, para todos, o Modelo Kano considera que cada atributo é capaz de gerar um nível de 

insatisfação/satisfação diferente. Tomemos, como exemplo, o atributo prazo da entrega e pra-

zo de pagamento, e suponhamos que a melhoria do primeiro cause uma satisfação muito me-

lhor, caso ele seja melhorado em 10%, do que o mesmo percentual, para o segundo atributo. 

Essa é uma das muitas contribuições que o Modelo Kano trouxe ao entendimento do desem-

penho x satisfação, existindo também outros tipos de variações na satisfação com base no 

desempenho (MATZLER et al., 1996). 

 De acordo com o modelo (KANO et al., 1984), para cada um dos atributos devem ser 

realizadas duas perguntas, de modo a perceber a reação do entrevistado, sendo uma no sentido 

positivo e, outra, no sentido negativo, levando em conta o atributo. Nesse sentido, ao se per-

guntar sobre a pontualidade na entrega, a forma funcional (positiva) da pergunta poderia ser 

“É pontual na entrega dos produtos?” e a forma disfuncional (negativa) poderia ser “Atrasa na 

entrega dos produtos?”. A escala, positiva ou negativa, possui cinco pontos, que representam: 

“1” – Eu gosto disto desta maneira. 

“2” – Eu espero que seja desta maneira. 

“3” – Eu fico neutro. 

“4” – Eu posso aceitar que seja desta maneira. 

“5” – Eu não gosto disto desta maneira. 

Abaixo a FIG. 3 representa as perguntas do questionário: 

 

 
FIGURA 3 - Forma funcional e disfuncional da pergunta 

Fonte: Adaptado de Sauerwein et al. (1996). 
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 Com base nas respostas, é realizada uma combinação de forma a classificar os atribu-

tos em cinco tipos diferentes, que são: atrativo, obrigatório, unidimensional, neutro e reverso. 

O atributo classificado como atrativo é aquele que, à medida que é melhorado, aumenta con-

sideravelmente o nível de satisfação. Mas, caso não atenda às expectativas do consumidor, 

não lhe trará insatisfação. Ele pode ser considerado como um diferencial do fornecedor, em 

relação aos outros, e tem um papel importante na satisfação, sendo importante conhecê-lo, de 

modo a aumentar a competitividade da empresa. Matzler e Hinterhuber (1998) ressaltam que 

esses atributos geralmente não são expressos pelo cliente, uma vez que se trata de característi-

cas que ele não espera. 

 Outro tipo de atributo, o obrigatório, revela ser necessário. Um desempenho abaixo do 

que o consumidor espera do produto/serviço, ou mesmo sua ausência, leva à insatisfação, en-

quanto a sua presença, atendendo às expectativas, ou mesmo superior às expectativas do con-

sumidor, não traz satisfação. Exemplo claro desse tipo de atributo é a higiene em restaurantes, 

uma vez que o consumidor considera isso como algo essencial e, caso esteja abaixo da sua 

expectativa, ele pode recusar-se a consumir no estabelecimento. 

 O terceiro atributo citado, o unidimensional, apresenta uma relação linear com a satis-

fação, ou seja, quanto maior o desempenho, maior a satisfação e vice-versa. São atributos 

importantes de monitorar, pois podem melhorar significativamente o  nível de satisfação com 

a empresa. 

 O quarto tipo, denominado de atributos neutros, são aqueles que não podem ser classi-

ficados como bons ou ruins, e que não apresentam nenhum impacto na satisfação ou insatisfa-

ção dos consumidores. São atributos irrelevantes e consomem recursos das empresas sem re-

sultar em benefícios ou prejuízos percebidos pelos consumidores. 

 O quinto tipo, o reverso, é aquele atributo não desejável, ou seja, quanto maior a sua 

presença, menor a satisfação e vice-versa, além de não ser semelhante para todos os consumi-

dores. 

 Um sexto tipo de classificação pode levar a entender o atributo como questionável. 

Isso geralmente ocorre devido a problemas de interpretação da pergunta, por parte do entre-

vistado, ou mesmo por causa de respostas inconsistentes. 

 De acordo com Matzler et al. (1996), os atributos seguem uma ordem de importância. 

Os obrigatórios são os que encabeçam a lista, seguidos pelos unidimensionais, atrativos e neu-

tros, decrescendo a ordem de importância. A FIG. 2 representa os atributos em um gráfico 

para melhor compreensão. 
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                                                      Muito satisfeito 

                                                                            Atrativo (A) 

                                                                                    Unidimensional (U) 

                                                                                               Neutro(N)  

                          Baixo                                                                   Alto                

                                                                                  Obrigatório (O) 

                                                                                Reverso (R)  

                                                                   

                                                                   

                                                                   Muito insatisfeito 

FIGURA 4 - Modelo Kano de qualidade atrativa 

Fonte: Adaptado de Löfgren e Witell (2005). 

 

 

 

 Outros autores como o Sauerwein et al. (1996) concordam também que consumidor 

tende a dar maior importância aos atributos obrigatórios, decrescendo esta importância em 

relação aos unidimensionais, atrativos e neutros, nessa ordem. Os atributos atrativos não são 

expressos pelo cliente, pois essas são as características que ele não espera, segundo Matzler e 

Hinterhuber (1998).  

Assim, com o auxílio da TAB. 2, de avaliação de Kano, o atributo é classificado. Por 

exemplo, se a pessoa respondeu para a questão funcional “ Eu espero que seja dessa maneira” 

e para a disfuncional “ Eu não gosto disso dessa maneira”, então, de acordo com a TAB. 2, a 

classificação segundo o cliente é atributo obrigatório. 

 

TABELA 2 - Avaliação de Kano 

Resposta do cliente Questão disfuncional (negativa) 

 

1. Eu gosto 

disto desta maneira 

2. Eu espero 

que seja desta manei-

ra 

3. Eu 

fico neutro 

4. Eu posso 

aceitar que seja 

desta maneira 

5. Eu não 

gosto disto 

desta maneira 

Q
u
estão

 fu
n
cio

n
al (p

o
-

sitiv
a) 

1. Eu gosto 

disto desta maneira 
Q A A A U 

2. Eu espero 

que seja desta maneira 
R N N N O 

3. Eu fico 

neutro 
R N N N O 

4. Eu posso 

aceitar que seja desta 

maneira 

R N N N O 

Grau de satisfação 

Grau de desempenho 
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5. Eu não 

gosto disto desta 

maneira 

R R R R Q 

Q: questionável; A: atrativo; U: unidimensional; R: reverso; N: neutro; O: obrigatório 

Fonte: Adaptado de Sauerwein et al. (1996). 

 

 

 

A classificação dos atributos é extraída para cada cliente entrevistado, tabulada e compilada, 

conforme a TAB. 3. 

 
TABELA 3 - Exemplo de gabarito para classificar os atributos 

 

 Atributo 

Respondente Limpeza Tempo Preço 

1 O R N 

2 A R O 

3 U U N 

4 U R U 

5 O R N 

... ... ... ... 

E* U R N 

E*: número de entrevistas 
Fonte: Adaptado de Sauerwein et al. (1996). 

 

 

 

Quando a grande maioria dos clientes entrevistados classifica um atributo em uma de-

terminada classe, por exemplo, o atributo limpeza, na TAB. 3, a classificação desse atributo 

é unidimensional. Mas, muitas vezes, existe uma dispersão das respostas, e a classificação não 

é tão óbvia. O atributo preço, no exemplo da TAB. 3, deve ser classificado como um atributo 

unidimensional ou neutro? Nesse caso, supõe-se que essa diferença seja explicada pelo fato de 

que os clientes de segmentos diferentes têm expectativas diferentes (SAUERWEIN et al., 

1996). 

 Se duas ou mais categorias ficam empatadas, Matzler et al. (1996) desenvolveram uma 

regra de classificação para ajudar a definir qual é a categoria ideal para aquele atributo. A 

regra O>U>A>N é útil e orienta quanto à melhor classificação. 

Os atributos classificados em obrigatórios, unidimensionais e atrativos são prioridades 

para desenvolvimento de um produto ou para a prestação de um serviço. Por exemplo, não é 

muito vantajoso melhorar as exigências obrigatórias, já que é um nível satisfatório; melhorar 

 A U O N R Q 

Limpeza 
8% 72% 20% 0% 0% 0% 

Tempo 
2% 10% 0% 10% 64% 14% 

Preço 6% 40% 14% 34% 0% 0% 
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as exigências unidimensionais ou atraentes é mais vantajoso, já que estas classificações têm 

uma maior influência na percepção da qualidade e na satisfação do cliente (MATZLER; 

HINTERHUBER, 1998). 

Ressalta-se que o Modelo de Kano não busca medir o grau de satisfação atual dos cli-

entes com determinado atributo. No entanto, se os consumidores entrevistados forem clientes 

atuais do produto pesquisado, suas respostas serão influenciadas pelo desempenho atual, e isto 

deverá ser levado em consideração (ROOS; SARTORI; GODOY, 2009). 

O aspecto negativo do Modelo de Kano, para Tontini e Silveira (2005), é que ele, so-

zinho, é limitado como um diferenciador de melhoria. Pois, apesar de trazer uma visão dife-

rente dos atributos que levam à satisfação dos clientes, não leva em consideração o nível atual 

de desempenho dos mesmos. 

Para saber o que precisa ser melhorado, primeiro, é necessário saber como está a situa-

ção atual, o que os clientes estão achando do produto e serviço e qual a posição competitiva 

dos concorrentes. Tontini e Silveira (2005) concordam com isso e falam que se deve, também, 

mencionar qual satisfação adicional ocorrerá com a melhoria de um atributo. Neste modelo, 

proposto por Tortini e Silveira, os valores médios de satisfação com desempenho superior, 

chamados de Kano +, e o inferior, chamado Kano -, são comparados com o valor normal de 

satisfação no mercado, e os gaps de satisfação superior ou inferior são calculados. Assim, 

Tontini e Silveira (2005) dizem que fica claro o ganho ou a perda de satisfação proporcionada 

por um atributo ou pela perda deste atributo. Por exemplo, para um serviço de uma videoloca-

dora, a satisfação média esperada, relacionada ao atendimento gentil e cortês (Kano +) é de + 

2,97. Já a satisfação média, se a videolocadora não tiver atendimento gentil e cortês (Kano -), 

é de -3,33, partindo de uma satisfação média atual dos clientes com a gentileza e cortesia das 

videolocadoras de 2,86. Então, o gap positivo será 2,97- 2,86= 0,11, e o gap negativo será 

2,86 – (-3,33) = 6,19. Dessa forma, a gentileza e cortesia acima do nível normal do mercado 

não causarão um aumento muito grande na satisfação. Já abaixo desse nível causarão uma 

grande perda na satisfação. Esse modelo, apesar de ser um avanço do Modelo Kano, apresenta 

uma deficiência, referente aos aspectos negativos: o ser humano tem uma tendência de au-

mentar o peso deles, o que não ocorre no aspecto positivo. Por isso, o resultado pode ser irre-

al. 

O modelo de Tontini e Silveira compara o desempenho dos atributos com a situação 

atual deles no mercado. Mas também apresenta falhas devido ao ser humano, quando trata dos 

aspectos negativos, ao aumentar sempre o seu peso, o que provoca resultados errôneos ao 

comparar com os resultados dos aspectos positivos. No intuito de resolver essa limitação, 
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Tontini e Sant’ana (2007) propõem uma modificação no método proposto por Tontini e Sil-

veira (2005), para identificação dos atributos dentro do Modelo Kano, fazendo uma correção 

no gap de decréscimo da satisfação com a insuficiência de desempenho, substituindo-o pelo 

valor absoluto de insatisfação média. 

O Modelo Kano foi escolhido, para o estudo, por ser um modelo que distingue os atri-

butos em categorias: atributos obrigatórios, atributos unidimensionais, atributos atrativos, 

atributos neutros e atributos reversos. E também porque o questionário do Modelo Kano usa 

perguntas positivas e negativas, para melhor classificar os atributos em cada categoria, evi-

tando que sejam classificados de maneira errônea.  

 

 

2.6 Influência do cliente nos objetivos de desempenho 

 

 

 Vários aspectos influenciam a prioridade que a organização confere aos seus objetivos 

de desempenho. Dentre eles, para Slack et al. (1999), os mais imediatos são os dos clientes da 

organização. Como exemplo, se os clientes estão valorizando baixo custo, a produção irá en-

focar o seu desempenho em reduzir custos produtivos. Agora, se eles querem erro zero, a pro-

dução deverá focar em qualidade, para evitar problemas com os clientes, e assim por diante. 

 

TABELA 4 - Diferentes fatores competitivos implicam em diferentes objetivos de desempenho 

FATORES COMPETITIVOS OBJETIVOS DE DESEMPENHO 

SE OS CONSUMIDORES VALORIZAM  ENTÃO, A PRODUÇÃO PRECISARÁ SER 

EXCELENTE EM... 

PREÇO BAIXO CUSTO 

QUALIDADE ALTA QUALIDADE 

ENTREGA RÁPIDA RAPIDEZ 

ENTREGA CONFIÁVEL CONFIABILIDADE 

PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES FLEXIBILIDADE (PRODUTO/SERVIÇO) 

AMPLA GAMA DE PRODUTOS E SER-

VIÇOS 

FLEXIBILIDADE (MIX DE PRODUTOS) 

HABILIDADE DE MUDAR A QUANTI-

DADE OU PRAZO DE ENTREGA 

FLEXIBILIDADE (VOLUME/ENTREGA) 

Fonte: SLACK et al., 1999. 
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Os fatores que definem as exigências dos clientes, segundo Slack et al. (1999), são 

chamados de fatores competitivos. O grau com que uma empresa atende às exigências de seus 

consumidores é determinado pelo afinco com que sua produção trabalha para alcançá-las. A 

importância dos fatores competitivos, para os clientes, definirá a importância dos objetivos de 

produção para a produção. 

 Os critérios devem ser divididos em ganhadores de pedidos e qualificadores, segundo 

Slack et al. (1999). Os ganhadores de pedido são os que, direta e significativamente, contribu-

em para o fechamento da venda. São considerados pelos clientes como primordiais para com-

prar o produto. Aumentar o desempenho em um critério como esse levará a empresa a vender 

mais. Os qualificadores não são os principais determinantes para se ganhar um pedido, mas 

são importantes, pois determinam o mínimo que deve existir para serem considerados pelo 

cliente. Abaixo do patamar do qualificador, não adianta nem a empresa vender o produto. 

Acima do qualificador, a empresa será classificada para compra e a decisão dependerá de seu 

desempenho nos critérios ganhadores de pedido. 

 

 

2.7 Influência dos concorrentes nos objetivos de desempenho 

 

 

 Os clientes, segundo Slack et al. (1999), claramente influenciam os objetivos da orga-

nização, mas não são os únicos. Os concorrentes também têm seu papel influenciador. O que 

eles fazem em suas empresas influencia e muito o negócio da empresa. Por exemplo, se uma 

empresa decide ser mais rápida nas entregas de seus produtos, mas seu concorrente já é assim 

e ainda tem uma gama maior de produtos variados, de que vai adiantar? O ideal é rever seus 

objetivos em função de seu concorrente e, talvez, intensificar ainda mais a rapidez ou oferecer 

algo novo que ainda não há no mercado. Nem sempre copiar o concorrente ou igualar-se a ele 

é a melhor saída. 

 O ponto alto que Slack et al. (1999) querem ressaltar é que,  às vezes, não adianta ser 

bom somente no que o consumidor valoriza e direcionar seus esforços produtivos para isso. É 

importante ver o que seu concorrente usa como estratégia, pois, muitas vezes, a produção terá 
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que se ajeitar e mudar, segundo isso, para continuar no mercado, mesmo sendo excelente nos 

fatores competitivos relevantes para o seu cliente. 

 

 

2.8 O desempenho da empresa em relação aos concorrentes 

 

 

 O padrão de desempenho competitivo básico, para Slack et al. (1999), é a comparação 

entre o desempenho de uma empresa, em determinados critérios competitivos, e seus concor-

rentes. 

 

TABELA 5 - Escala de desempenho em comparação ao concorrente 

MELHOR QUE OS CON-

CORRENTES 

 FORTE 1CONSIDERAVELMENTE ME-

LHOR QUE OS CONCORRENTES 

MÉDIO 2 CLARAMENTE MELOR DO 

QUE OS CONCORRENTES 

FRACO 3 MARGINALMENTE MELHOR 

DO QUE OS CONCORRENTES 

IGUAL AO DOS CON-

CORRENTES 

FORTE 4 ALGUMAS VEZES MARGI-

NALMENTE MELHOR DO QUE ELES 

MÉDIO 5 MAIS OU MENOS IGUAL À 

MAIORIA DE SEUS CONCORRENTES 

 FRACO 6 LEVEMENTE ABAIXO DA 

MÉDIA DA MAIORIA 

PIOR DO QUE OS CON-

CORRENTES  

FORTE 7 USUALMENTE MARGINAL-

MENTE PIOR DO QUE A MAIORIA DOS 

CONCORRENTES 

MÉDIO 8 USUALMENTE PIOR DO QUE 

OS CONCORRENTES 

 FRACO 9 CONSISTENTEMENTE PIOR 

DO QUE OS CONCORRENTES 

Fonte: SLACK et al., 1999. 
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 O desempenho competitivo consistiria, para Slack et al. (1999), em julgar se o desem-

penho atingido por uma operação é melhor, igual ou pior do que aquele de seus concorrentes. 

Esta escala de nove pontos de desempenho avalia as empresas com os seus concorrentes. 

                                                     

 

                                                                     Desempenho em relação aos concorrentes 

 

Solução técnica  X        

Comunicações        X  

Documentação  X        

Velocidade de entrega      X    

Confiabilidade de entrega     X     

Flexibilidade de entrega     X     

Flexibilidade de especificação    X      

Preço       X   

 

 

 

 

FIGURA 5 - Classificação de desempenho em relação aos concorrentes na escala de nove pontos 

Fonte: SLACK et al., 1999. 

 

 

 Na figura acima, vemos os fatores competitivos relevantes de um laboratório, segundo 

Slack et al. (1999). Apesar de não terem conseguido medir o quão bons eram todos os concor-

rentes em cada fator, foram feitas algumas estimativas iniciais, conforme a FIG. 4. 

O mesmo é feito para classificar os fatores, entre ganhadores de pedidos, qualificado-

res e menos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muito pior Muito melhor 

Muito pior Muito melhor 
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TABELA 6 - Escala de 9 pontos de importância 

GANHADOR DE PEDIDOS  FORTE 1 PROPORCIONA UMA VANTA-

GEM CRUCIAL 

MÉDIO 2 PROPORCIONA UMA VANTA-

GEM IMPORTANTE 

FRACO 3 PROPORCIONA UMA VANTA-

GEM ÚTIL 

QUALIFICADOR FORTE 4 PRECISA ESTAR DENTRO DO 

BOM PADRÃOS DA INDÚSTRIA  

MÉDIO 5 PRECISA ESTAR DENTRO DO 

MÉDIO PADRÃO DA INDÚSTRIA 

FRACO 6 PRECISA ESTAR A POUCA DIS-

TÊNCIA ATRÁS DO RESTO DA INDÚS-

TRIA 

MENOS IMPORTANTE FORTE 7 NÃO USUALMENTE DE IMPOR-

TÂNCIA, MAS PODE TORNAR-SE IM-

PORTANTE 

MÉDIO 8 MUITO RARAMENTE CONSI-

DERADO POR CONSUMIDORES 

FRACO 9 NUNCA CONSIDERADO POR 

CONSUNIDORES 
Fonte: SLACK et al., 1999. 

 

 

 Nessa escala, pode-se ver a importância de cada fator competitivo e os seus graus de 

variação. Por meio dela, as empresas podem categorizar cada fator, como se vê na FIG. 5, a 

seguir. 
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                                                                      Importância para os consumidores 

 

 

Solução técnica X         

Comunicações  X        

Documentação      X    

Velocidade de entrega     X     

Confiabilidade de entrega    X      

Flexibilidade de entrega      X    

Flexibilidade de especificação   X       

Preço   X       

 

 
 

 

 

FIGURA 6 - Classificação de importância para os consumidores em uma escala de nove pontos 

Fonte: SLACK et al., 1999. 

 

 

 Os fatores foram distribuídos pelos gerentes do laboratório de acordo com a figura 

acima. Isso representa a importância dos vários fatores no que se refere aos clientes (SLACK 

et al., 1999). 

 

 

2.9 Matriz importância-desempenho 

 

 

 A partir de sua importância e seu desempenho, cada fator competitivo pode ser melho-

rado ou monitorado. Slack et al. (1999) apresentam uma matriz que representa isso. Ela posi-

ciona cada fator competitivo de acordo com sua pontuação nos critérios. A figura abaixo apre-

senta mostra uma matriz dividida em zonas de prioridade de melhoramento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muito pior Muito melhor 

Muito pior Muito melhor 
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FIGURA 7 - Matriz importância – desempenho 

Fonte: SLACK et al.,1999. 

 

  

 

Nessa figura, Slack et al. (1999) mostram as zonas em que cada fator competitivo po-

de estar, entre 1 a 9 de importância e desempenho As zonas são as seguintes: (1) Adequada: o 

nível de desempenho dela está dentro dos parâmetros e não se pode deixar que caia. O que 

pode ser feito é melhorar o desempenho ou mantê-lo. Os fatores que estão nesta área são con-

siderados satisfatórios; (2) Melhoramento (aprimorar): os fatores que estão nessa área preci-

sam ser melhorados urgentemente; se estão no canto inferior esquerdo estão ruins, mas não 

são tão importantes assim, podendo-se deixar do jeito que está; (3) Ação urgente: são fatores 

que são importantes, ganhadores de pedidos e estão com desempenho ruim em comparação 

com o concorrente e, por isso, precisam de ação urgente, pois negócios estão sendo perdidos 

em função disto. O objetivo de curto prazo deve ser melhorar qualquer fator de competitivi-

dade que caia nessa zona. Por último, tem-se a (4) Excessiva: o desempenho do fator nessa 

área é muito maior do que precisaria ser para ganhar pedidos; nesse caso, análises devem ser 

feitas para ver se estão ocorrendo desperdícios. Em  caso positivo, os recursos despendidos 

em excesso podem ser aplicados em outras zonas emergenciais. 
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FIGURA 8 - Matriz importância – desempenho para o laboratório exemplificado 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (1999). 

 

 

 Na FIG. 7, Slack et al. (1999) mostram que o mais importante fator competitivo, a 

solução técnica, está na zona adequada. Já flexibilidade de entrega, confiabilidade de entrega 

e flexibilidade de especificação precisam de aprimoramento (zona de melhoramento). Veloci-

dade de entrega, custo e comunicação precisam ser melhorados urgentemente. A matriz, em-

bora possa não revelar surpresas, ajuda a monitorar o desempenho e a valorizar os fatores-

chave de sucesso. Ela também orienta a direção e baliza as discussões, tornando o processo 

mais visual. 

 Uma vez que a prioridade de melhoramento é definida com a ajuda da matriz, estraté-

gias precisam ser traçadas: melhoramento revolucionário e melhoramento contínuo. O revolu-

cionário é feito de uma vez e de maneira grande e dramática, na forma como a operação traba-

lha, de acordo com Slack et al. (1999). Já o contínuo é mais suave e é feito de maneira cons-

tante, e aos poucos. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO CASO ESTUDADO 

 

 

 A Fitatex Etiquetas e Embalagens Ltda. foi adquirida em 1983, já atuando no mercado 

de etiquetas adesivas, mas possuindo somente uma máquina. Foi crescendo gradativamente 

até ser hoje uma empresa de expressão na sua área, atuando nos mais variados mercados e 

modalidades em que se requer uma etiqueta, rótulo adesivo, sleeve ou roll label. 

 Está situada em sede própria, num galpão de 620 m2 de área construída, à Rua Henri-

que Gorceix, 174, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. 

 A empresa atende os mais variados segmentos como: cosméticos, farmacêutico, lim-

peza, siderúrgico, laboratórios, têxtil, dentre outros. A empresa atende a esses segmentos com 

o processo de flexografia. 

 Em 2011, a Fitatex passou por um processo de divisão e foi formada a FTX Gráfica e 

Etiqueta Ltda., com foco no mercado de etiquetas adesivas para o segmento de automação. A 

FTX se situa à Rua Amarantina, 167, no bairro Betânia, em Belo Horizonte. O foco do estudo 

no entanto, é a Fitatex Etiquetas e Embalagens Ltda. 

 Atualmente, a empresa conta com 26 funcionários e está focada no mercado de rótulos 

adesivos, sleeves e roll labels para o mercado de Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 Este trabalho possui a seguinte questão de pesquisa:  Que atributos diferenciam em-

presas industriais do setor gráfico? E seu objetivo é descrever os elementos de diferenciação 

de empresas atuantes no mercado industrial do setor gráfico de Belo Horizonte. Para isso foi  

Definido uma metodologia de pesquisa e uma amostra em um determinado período. 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Do ponto de vista de seus objetivos, esta se trata de uma pesquisa descritiva. Segundo Gil 

(1991), a pesquisa descritiva tem por objetivo básico descrever as características de determi-

nada população ou fenômeno e estabelecer possíveis relações entre variáveis. Tal classifica-

ção é sustentada ainda pelo fato de ter como objetivo testar hipóteses específicas e examinar 

relacionamentos entre construtos. Do ponto de vista da sua natureza, a pesquisa será aplicada, 

visando a gerar conhecimentos úteis para o avanço da ciência e, em especial, do setor gráfico. 

Quanto à forma de abordagem do problema, para responder aos objetivos propostos, essa pes-

quisa será dividida em duas fases, uma qualitativa e outra quantitativa.  

 

  

4.2   Pesquisa qualitativa 

 

 

Na primeira fase, de natureza qualitativa, buscou-se conhecer melhor o segmento da 

indústria gráfica e levantaram-se os atributos relevantes para os clientes do setor, o que são 

mais valorizados por eles e são importantes para a escolha de compra, e o que não é tão im-

portante. São muitos os atributos de escolha de uma indústria gráfica e por isso se fez necessá-

rio essa fase. Para tanto, foram realizadas entrevistas em profundidade com clientes e funcio-

nários (ver anexo). Doze clientes foram selecionados para essa fase, dos mais variados portes 

(grandes, médios e pequenos) e dos variados segmentos representativos do setor (têxtil, meta-



70 

 

lúrgico, automobilístico, cosmético entre outros), além de seis funcionários da área de vendas. 

Os atributos de escolha foram reduzidos a dez atributos no total. Com os atributos relevantes 

na escolha de alternativas de compra estabelecidos, foi elaborado o instrumento de coleta da 

fase quantitativa. 

 

 

4.3 Pesquisa quantitativa 

 

Foi realizado um diagnóstico quantitativo, com corte transversal baseado em um le-

vantamento do tipo survey, que Malhotra (1996) descreve como o método em que são entre-

vistados um grande número de respondentes, utilizando-se de questionários pré-definidos e 

padronizados. A fase quantitativa contou com entrevista estruturada de 120 clientes (ver ane-

xo). A coleta foi feita via internet. Foram enviadas 2 cartas aos 720 clientes: uma via correio 

e, outra, via e-mail. A primeira, via correio, foi para divulgar a pesquisa e coletar dados; a 

segunda serviu para lembrar, a quem ainda não havia respondido a pesquisa, da necessidade 

de resposta (ver anexo). O telefone e as visitas foram usados como os últimos recursos para 

coletar. Como resultado dessa fase, os atributos foram classificados em categoria de similari-

dade e capacidade de gerar reação nos clientes. Foi avaliado o impacto deles nas intenções 

comportamentais dos compradores. 

 

 

4.4  Amostra e período de estudo 

 

 

Pode-se dizer que uma amostra de pesquisa é uma parte, a representação do todo de 

determinadas características que serão pesquisadas. Para Babbie (1999), a amostra não neces-

sita, contudo, ser representativa em todos os aspectos: a representatividade, no sentido que 

tem para a amostragem, limita-se às características relevantes para os interesses substantivos 

da pesquisa. A amostra estudada foi de 120 questionários. Os questionários e pesquisas foram 

aplicados entre julho e novembro de 2011. 

O mercado foco do estudo foi o mercado gráfico de uma empresa em Belo Horizonte – 

Minas Gerais que atua fortemente no segmento de embalagem. Foi desse ambiente que a a-

mostra foi retirada. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Na parte qualitativa os atributos relevantes identificados entre os doze clientes e os 

seis funcionários entrevistados foram dez: preço; pontualidade na entrega; entrega rápida; 

atendimento; qualidade; inovação; prazo de pagamento; atendimento às especificações do 

produto por você estabelecidas; desenvolvimento de novos produtos e pós-venda. E estes atri-

butos foram os estudados durante toda a pesquisa. 

 

 

5.1 Exploração do banco de dados 

 

 

 Antes de iniciar as análises sobre o Modelo Kano, foi realizada uma análise explorató-

ria do banco de dados, de modo a verificar se existiam valores inconsistentes no banco de 

dados ou dados ausentes (decorrentes ou não de erros de tabulação), uma vez que a presença 

de tais problemas no banco de dados poderia distorcer os resultados (HAIR et al., 2005). 

 Com base nesta análise, foram verificados diversos valores, inconsistentes com as es-

calas utilizadas no estudo, decorrentes de erros na tabulação, mas não foram encontrados da-

dos ausentes (células em branco). Diante de tal problema, foi feita uma conferência completa, 

de modo a eliminar tais problemas, garantindo assim a confiabilidade do banco de dados. 

 

 

5.1.1 Caracterização da amostra 

 

 

 A primeira análise realizada foi a caracterização da amostra. Ela é importante no sen-

tido de conhecer o perfil da amostra pesquisada, de modo a compreender os resultados encon-

trados (HAIR et al., 2005). 

  O GRAF. 1 exibe a área de atuação do respondente nas empresas pesquisadas. Verifi-

ca-se que a maior parte (83%) atua na área de compras/suprimentos. Bem atrás, aparecem os 

diretores/proprietários, somando 10%, área técnica (2%). Outras áreas somaram 5%. 
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GRÁFICO 1 - Área de atuação do respondente nas empresas pesquisadas 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

 Já o GRAF. 2 apresenta o setor em que as empresas pesquisadas atuam. Verifica-se 

que a maior parte atua no setor industrial (51%), seguido pelo setor de varejo (26%) e pelo 

setor de prestação de serviços (15%). Apenas 4% atuam no setor de atacados e outros 4% atu-

am em outros setores. 



73 

 

26%

4%

51%

15%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Varejo Atacado Indústria Prestador de

Serviço

Outros

 

GRÁFICO 2 - Setor de atuação das empresas pesquisadas 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

 Por fim, o GRÁF. 3 exibe o tipo de produto comercializado pelas empresas pesquisa-

das. A maioria das empresas geralmente comercializa etiquetas adesivas, que representa 77%, 

seguida por Rótulos (19%), Sleeves (3%) e Roll Labels (1%). 
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GRÁFICO 3 - Produtos comercializados pelas empresas pesquisadas 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

  

Foi verificado, também, o número de funcionários que atuam nas empresas. Observa-

se que o número mínimo foi de um funcionário e, o número máximo, de 6.000 funcionários. 

Em média, as empresas possuem 161 funcionários e o desvio padrão foi de 609 funcionários. 

Devido à grande amplitude de funcionários (distância do valor mínimo e máximo), foi obser-

vado esse elevado desvio padrão, fazendo com que a média não fosse uma medida de tendên-

cia central tal adequada. Dessa forma, foram verificados também os quartis. Para avaliar os 

quartis, os dados são ordenados de forma crescente e divididos em quatro intervalos iguais, 

contendo, cada um, 25% dos entrevistados. Dessa forma, verifica-se que 25% das empresas 

possuem entre um e 12 funcionários. Outros 25% das empresas possuem entre 12 e 35 fun-

cionários. Outros 25% possuem entre 35 e 100 funcionários. E os últimos 25% possuem entre 

100 e 6.000 funcionários. Vale ressaltar que metade das empresas possui até 35 funcionários e 

75% das empresas possuem até 100 funcionários. 
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TABELA 7 - Estatística descritiva do número de funcionários das empresas pesquisadas 

Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 1º quartil 

2º quartil 

(mediana) 
3º quartil 

161 609 1 6000 12 35 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.2 Análise da satisfação com base no Modelo Kano 

 

  

 Os atributos da pesquisa foram classificados, considerando as 6 diretrizes, sendo os 

resultados apresentados no próximo tópico. Para atributos classificados em mais de uma cate-

goria, utilizou-se a regra de desempate proposta por Matzler et al. (1996). Essa regra revela 

que a classificação Obrigatória deve ser preferível à classificação Unidimensional, que deve 

ser preferível à classificação Atrativo, que deve ser preferível à classificação Neutro. Tal regra 

é baseada no impacto que a presença ou ausência de tais atributos podem causar na satisfa-

ção/insatisfação. 

 

 

5.2.1 Classificação dos atributos de acordo com o Modelo Kano 

 

 

 Na presente pesquisa, ao todo, foram considerados dez atributos. Dessa forma, foi feita 

uma contagem de quantos entrevistados consideram cada atributo, levando em conta os seis 

tipos e verificando-se o percentual de cada um. Com base nisso, foi possível verificar em qual 

tipo determinado atributo possui maior percentual de citação. Vale ressaltar que, com base 

nisso, não foram encontrados percentuais iguais ou muito semelhantes para os atributos, per-

mitindo a classificação somente com base nos resultados da TAB. 8. 

 Dessa forma, verifica-se que a maioria dos atributos (oito) foi classificada como uni-

dimensional: Preço bom/ruim do fornecedor; Pontualidade/atraso na entrega; Prazo de entrega 

menor/maior; Fornecedor inova ou não os produtos; Prazo de pagamento curto/estendido; 

Fornecedor desenvolve ou não produto para a empresa do respondente; e Fornecedor tem um 

pós-venda eficaz ou não. 

 Os outros dois atributos, Qualidade ou não dos produtos do fornecedor e Fornecedor 

atende ou não as especificações do produto, foram classificados como obrigatórios. 
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TABELA 8 - Classificação dos atributos 

Atributos 
Questionável Atrativo Unidimensional Reverso Neutro Obrigatório 

n % n % n % n % n % n % 

Preço bom / 

ruim do forne-

cedor 

2 2% 5 4% 104 78% 0 0% 7 5% 15 11% 

Pontualidade / 

atraso na en-

trega 

4 3% 0 0% 71 53% 0 0% 0 0% 58 44% 

Prazo de en-

trega menor / 

maior 

7 5% 2 2% 101 76% 0 0% 0 0% 23 17% 

Atendimento 

do fornecedor 

ruim / bom 

4 3% 3 2% 97 73% 0 0% 0 0% 29 22% 

Qualidade ou 

não dos produ-

tos do forne-

cedor 

4 3% 4 3% 41 31% 0 0% 2 2% 82 62% 

Fornecedor 

inova ou não 

os produtos 

2 2% 19 14% 83 62% 0 0% 11 8% 18 14% 

Prazo de pa-

gamento curto 

/ estendido 

4 3% 10 8% 92 69% 0 0% 11 8% 16 12% 

Fornecedor 

atende ou não 

as especifica-

ções do produ-

to 

3 2% 8 6% 50 38% 0 0% 0 0% 72 54% 

Fornecedor 

desenvolve ou 

não produto 

para a empresa 

do respondente 

3 2% 20 15% 92 69% 0 0% 9 7% 9 7% 

Fornecedor 

tem um pós-

venda eficaz 

ou não 

2 2% 44 33% 60 45% 1 1% 14 11% 12 9% 

Fonte: Dados da pesquisa calculados com base no Quadro 4. 

 

  

Tais resultados revelam que, para esse setor, a qualidade dos produtos e o atendimento 

às especificações do produto são dois atributos cruciais para o sucesso do negócio. A ausência 

ou a existência de níveis abaixo do esperado levam a um alto grau de insatisfação por parte 
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dos consumidores. Já os outros oito itens funcionam de forma linear: quanto maior o desem-

penho, maior a satisfação; quanto menor o desempenho, menor a satisfação. 

 

 

5.2.2 Coeficiente de satisfação / insatisfação 

 

 

 Além de classificar os atributos, de acordo com o critério proposto pelo Modelo Kano, 

é possível também verificar o coeficiente de satisfação (CS) e o coeficiente de insatisfação 

(CI). Tais coeficientes indicam a quantidade percentual de consumidores que ficam satisfeitos 

com a existência ou suficiência de um atributo, e a quantidade dos que ficam insatisfeitos com 

a ausência ou insuficiência do mesmo (BERGER et al., 1993). De acordo com Löfgren e Wi-

tell (2005), para calcular  o primeiro índice (CS) é utilizada a Fórmula 1 e, para calcular o 

segundo índice, utiliza-se a Fórmula 2. 

 

Fórmula 1: Coeficiente de Satisfação (CS) = 
NOUA

UA

%%%%

%%




 

 

Fórmula 2: Coeficiente de Insatisfação (CI) = 
 

NOUA

OU

%%%%

1%%




 

 

Matzler et al. (1996) revelam que os CS variam de 0% a 100%, enquanto o CI varia de -100% 

a 0. Quanto mais próximos de |100%| os coeficientes, maior o percentual de pessoas que fi-

cam satisfeitas (no caso positivo), com presença do atributo (absoluta ou em níveis maiores); 

ou insatisfeitas (no caso negativo), em que não há presença do atributo (absoluta ou em níveis 

menores). Já os coeficientes próximos de 0% indicam que poucas pessoas ficam satisfeitas ou 

insatisfeitas na presença ou não do atributo. 

 A TAB. 9 apresenta os resultados para os dez atributos pesquisados. Observa-se que, 

no caso do CS, o que apresentou o maior percentual foi o Fornecedor desenvolve ou não pro-

duto para a empresa do respondente; e o que apresentou o menor percentual foi o atributo 

Qualidade ou não dos produtos do fornecedor. Já o maior CI foi do atributo Pontualida-

de/atraso na entrega, que apresentou um valor de -100%, enquanto o menor foi o atributo For-

necedor tem um pós-venda eficaz ou não, que apresentou um percentual de -55%. 
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 Vale ressaltar que, inclusive, os atributos que apresentaram os menores CS foram clas-

sificados como obrigatórios, e seus CI foram bem elevados (maiores que 90%), indicando: a 

ausência ou um nível abaixo do esperado causam alto grau de insatisfação; e a presença ou 

níveis elevados causam satisfação apenas em um pequeno percentual de consumidores. Ob-

serva-se que o atributo – Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou não, é capaz de causar um 

alto CS e possui o menor CI. Isso se deve ao fato de algumas pessoas o considerarem como 

atrativo, e ficarem satisfeitos com sua presença. Praticamente metade dos entrevistados não 

ficaria insatisfeita na ausência deste atributo. 

 

TABELA 9 - Coeficientes de Satisfação e Coeficiente de Insatisfação dos atributos 

Atributos CS CI 

Preço bom/ruim do fornecedor 83% -91% 

Pontualidade/atraso na entrega 55% -100% 

Prazo de entrega menor/maior 82% -98% 

Atendimento do fornecedor ruim/bom 78% -98% 

Qualidade ou não dos produtos do fornecedor 35% -95% 

Fornecedor inova ou não os produtos 78% -77% 

Prazo de pagamento curto/estendido 79% -84% 

Fornecedor atende ou não as especificações do produto 45% -94% 

Fornecedor desenvolve ou não produto para a empresa do respon-

dente 
86% -78% 

Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou não 80% -55% 
Fonte: Dados da pesquisa calculados com base nas Fórmulas 1 e 2. 

 

 

5.3  Análise do desempenho das empresas 

 

 

 Neste estudo, o desempenho das empresas foi avaliado da seguinte forma. O entrevis-

tado deveria citar uma empresa que ele consideraria para compra de Etiquetas Adesivas, Ró-

tulos, Sleeves e Roll Labels, além da Fitatex, de forma espontânea; e, então, responder sobre o 

desempenho das duas empresas com base nos dez atributos relatados acima, utilizando uma 

escala de 11 pontos (de 0 a 10), considerando que a nota 0 (zero) representava um desempe-

nho ruim no item e, a nota 10 (dez), um desempenho excelente. O GRAF. 4 apresenta o per-

centual de entrevistados que citou cada uma das empresas, com exceção da Fitatex. 
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GRÁFICO 4 - Produtos comercializados pelas empresas pesquisadas 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Verifica-se que apenas as empresas BrFilmes e Moore foram citadas por mais de 30 

indivíduos, quantidade mínima necessária para se realizar análises estatísticas (ANDERSON; 

SWEENEY; WILLIAMS, 2007). 

 Para realizar a comparação entre os desempenhos das empresas nos dez itens pesqui-

sados, foram realizados testes de diferença de média. O objetivo desse teste é fazer afirmações 

sobre a média de uma população com relação a duas características ou dois tratamentos dife-

rentes, no caso de amostras emparelhadas, ou sobre duas amostras diferentes, no caso de a-

mostras independentes (COHEN, 1988).  Para ambos os testes, as hipóteses são: 

 

H0 (hipótese nula): μd = 0 

H1 (hipótese alternativa): μd  ≠ 0 

 

 A hipótese H0 revela que as médias testadas são iguais e a hipótese H1 revela que as 

médias testadas são diferentes para a população do estudo. 

 Vale ressaltar que foi necessário utilizar dois tipos de testes diferentes, devido ao tipo 

de amostra. Isso porque, no caso das comparações realizadas nos Teste 1, 2 e 4, as amostras 

eram pareadas, ou seja, as respostas sobre o desempenho das duas empresas eram fornecidas 

pelas mesmas pessoas (MALHOTRA, 2006). Este tipo de amostragem, em detrimento de a-
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mostras independentes, faz com que o erro de amostragem seja menor. As variações entre os 

entrevistados são eliminadas, uma vez que o mesmo indivíduo avaliou ambas as empresas 

(DANCEY; REIDY, 2006). Uma consideração importante a se fazer é que os indivíduos, que 

responderam sobre os desempenhos nos dez atributos referentes à empresa Fitatex, eram dife-

rentes, no Teste 1 e 2. Dessa forma, as médias da mesma empresa, nos dois testes, são dife-

rentes. Já no Teste 4, foram considerados todos os entrevistados, uma vez que não foi feita 

uma distinção sobre a empresa concorrente, considerando todas as respostas. 

 Já no caso do Teste 3, os indivíduos que responderam sobre a BrFilmes eram diferen-

tes dos indivíduos que responderam sobre a Moore. Assim, nesse caso, foi necessário empre-

gar um teste para amostras independentes. No caso da utilização de testes de diferença de mé-

dias de amostras independentes, deve-se observar se as amostras possuem igualdade de vari-

ância. Isso porque existem dois testes diferentes, sendo um mais adequado quando as amos-

tras possuem variância igual e, outro, mais adequado quando as amostras possuem variância 

diferente. Dessa forma, foi utilizado o teste mais adequado para cada um dos atributos pesqui-

sados (DANCEY; REIDY, 2006) 

 A TAB. 10 exibe os resultados dos testes realizados para comparação das empresas. 

Observa-se que, no caso da comparação entre BrFilmes e Fitatex (Teste 1), seis atributos a-

presentaram diferenças médias estatisticamente significativas, que foram: Atendimento, Qua-

lidade, Inovação, Atendimento às especificações do produto por você estabelecidas, Desen-

volvimento de novos produtos e Pós-venda. Vale ressaltar que todos os atributos apresenta-

ram desempenho superior para a Fitatex. A maior diferença encontrada, e que merece desta-

que, foi no atributo Desenvolvimento de novos produtos, em que a BrFilmes obteve uma nota 

de desempenho médio de 5,43 e, a Fitatex, de 8,73, sendo a diferença de mais de 3 pontos. 

 Já no caso da comparação entre Moore e Fitatex, apenas um atributo não apresentou 

uma diferença média estatisticamente significativa: o preço. Para todos os outros, a Fitatex 

apresentou médias superiores, sendo que o atributo Desenvolvimento de novos produtos tam-

bém apresentou uma diferença bem grande entre os dois concorrentes. A média da Moore foi 

de 6,10, enquanto a média da Fitatex foi de 9,30, apresentando uma diferença de mais de 3 

pontos nesse caso, também. 

 No Teste 3, foi comparado o desempenho da BrFilmes e da Moore, em que apenas um 

atributo apresentou uma diferença média de desempenho estatisticamente significativa, o A-

tendimento às especificações do produto por você estabelecidas. No caso desse atributo, a 

Moore apresentou um desempenho superior estatisticamente significativo em relação à Br-

Filmes. 
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 Por fim, foi comparado o desempenho da Fitatex com todas as outras empresas (Teste 

4). Este teste é o menos confiável devido à grande variabilidade que pode existir entre as em-

presas que compõem a categorias Outras. Entretanto, tal variabilidade é considerada na reali-

zação do teste, que mostrou: no caso de seis atributos, a Fitatex apresentou um desempenho 

superior, estatisticamente significativo, ao nível de 5%. Foram eles: Atendimento, Qualidade, 

Inovação, Atendimento às especificações do produto por você estabelecidas, Desenvolvimen-

to de novos produtos e Pós-venda. As diferenças foram aproximadamente de 1 ponto, com 

destaque apenas para o atributo Desenvolvimento de novos produtos, que também apresentou 

uma diferença maior, nesse caso, de aproximadamente 2,80 pontos. 

 

TABELA 10 - Testes de diferença de médias de desempenho entre as empresas 

Atributos 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 

BrFilmes Fitatex Moore Fitatex BrFilmes Moore Fitatex Ou-

tras 

(n=40) (n=40) (n=40) (n=40) (n=40) (n=40) (n=133) (n=133) 

A B C D B D E F 

Preço 8,25 8,28 8,28 8,63 8,25 8,28 8,29 8,01 

Pontualidade na 

entrega 
8,30 8,88 8,03 8,50

A
 8,30 8,03 8,26 8,06 

Entrega rápida 8,03 8,55 8,00 8,40
A
 8,03 8,00 8,20 7,89 

Atendimento 8,78 9,63
A
 8,35 9,30

A
 8,78 8,35 9,14

F
 8,41 

Qualidade* 8,93 9,43
A
 8,98 9,28

A
 8,93 8,98 8,98

F
 8,66 

Inovação* 7,33 7,93
A
 8,33 8,73

A
 7,33 8,33 8,24

F
 7,84 

Prazo de Pagamen-

to* 
8,58 8,23 8,65 8,30

A
 8,58 8,65 8,04 8,24 

Atendimento ás 

especificações do 

produto por você 

estabelecida* 

7,10 7,78
A
 8,45 8,83

A
 7,10 8,45

B
 8,15

F
 7,69 

Desenvolvimento 

de novos produtos 
5,43 8,73

A
 6,10 9,20

A
 5,43 6,10 8,77

F
 6,08 

Pós-venda 8,98 9,43
A
 8,93 9,30

A
 8,98 8,93 8,95

F
 8,57 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

Observação: ¹Os atributos marcados com asteriscos (*) apresentaram variâncias diferentes, no caso do Teste 3 e 

dessa forma foi considerado o resultado mais adequado a este tipo de situação. Para os outros atributos as variân-

cias testadas não foram diferentes recorrendo ao teste mais adequado a esse caso². As letras indicam que existe 

uma diferença significativa entre as médias dos grupos segundo testes t a um nível de significância de 5%. A 

letra ao lado das médias indica que o grupo em questão tem médias superiores aos grupos representados pelas 

letras sobrescritas. 

 

 Após comparar as empresas, procedeu-se a uma análise conjunta, considerando a im-

portância dos atributos encontrada no Modelo Kano e o desempenho das empresas. 
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5.4 Satisfação versus desempenho – propostas para análise e extensão do Modelo Kano 

 

 

 O Modelo Kano trouxe diversas contribuições ao entendimento da relação entre de-

sempenho e satisfação. É sabido que cada tipo de atributo apresenta uma relação diferente, 

que pode ser linear, cúbica, quadrática, dentre outras. É possível perceber isso com os núme-

ros decorrentes da aplicação do Modelo Kano e da análise de Desempenho das empresas. 

Dessa forma, este trabalho traz uma proposta metodológica para construção de um gráfico, a 

princípio, para os atributos unidimensionais, que apresentam relação linear entre satisfação e 

desempenho, apresentada como Metodologia 1, e denominada de Análise das retas de Atribu-

tos Unidimensionais. 

 Outra possibilidade metodológica, a ser abordada neste estudo, é a construção de um 

índice que considere tanto a importância dos itens, com base no Modelo Kano, quanto o de-

sempenho, de modo a comparar as empresas de um determinado setor do mercado. Essa pos-

sibilidade está apresentada como Metodologia 2, denominada de Índice de Competitividade 

das Empresas.  

 

 

5.4.1 Metodologia 1: análise das retas de atributos unidimensionais  

 

 

 Toda curva linear apresenta como equação da reta Y = aX + b, em que y é a variável 

dependente (no caso a Insatisfação / Satisfação); a é o coeficiente angular do atributo; X é o 

desempenho no atributo; e b é o valor quando o desempenho no item é 0. Isso revela que, 

quando um atributo possui desempenho 0, não necessariamente a sua satisfação seja também 

zero. Ele pode gerar algum nível de satisfação ou insatisfação, na sua ausência. 

 De modo a encontrar os valores de a e b na equação, considerou-se o seguinte: um 

determinado atributo possui um CS e um CI e o melhor cenário é quando ele possui a nota 

máxima no atributo (no caso 10 para CS e -10 para CI). Dessa forma, foi considerado que: 

 

Fórmula 3: a =
 

20

CICS 
. 

 Com base em a é possível calcular b, da seguinte forma: 
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Fórmula 4: b = CS – (10*a). 

 

 

 A TAB. 11 apresenta as fórmulas dos atributos considerados como unidimensionais 

com base no exposto acima: 

 

TABELA 11 - Coeficientes a e b da reta dos atributos unidimensionais da pesquisa 

Atributos unidimensionais a b 

Preço bom/ruim do fornecedor 9% -4% 

Pontualidade/atraso na entrega 8% -22% 

Prazo de entrega menor/maior 9% -8% 

Atendimento do fornecedor ruim/bom 9% -10% 

Fornecedor inova ou não os produtos 8% 0% 

Prazo de pagamento curto/estendido 8% -2% 

Fornecedor desenvolve ou não produto para a empresa do respon-

dente 
8% 4% 

Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou não 7% 12% 
Fonte: Construída com base nos dados da pesquisa utilizando as fórmulas 1 e 2. 

 

 Vale ressaltar que o X não pode ser decorrente do valor atribuído à empresa. Não é 

possível, com base na escala, verificar qual o mínimo de um determinado atributo, que ainda 

gera satisfação, ou em que ponto ele começa a gerar insatisfação. Dessa forma, optou-se por 

considerar o desempenho daquela empresa no item, menos o desempenho médio de todas as 

empresas naquele item, de forma a levar em consideração a posição da empresa. Em teoria, o 

pior cenário seria quando a empresa apresenta desempenho zero, e a média apresenta o de-

sempenho máximo, de 10. Assim, o X da empresa passa a ser de -10. Já o melhor cenário é 

quando a empresa apresenta desempenho máximo (10) e a média das empresas é (0), fazendo 

com que o X da empresa seja 10. Logo, em teoria, o X pode variar de -10 a +10.  

 No caso da pesquisa em questão, considerando a Fitatex e as outras duas empresas 

(BrFilmes e Moore), que apresentaram um número de citações maior do que 30, permitindo 

assim tratá-las de forma quantitativa, é apresentado o X para cada um dos atributos unidimen-

sionais para essas três empresas na TAB. 12. 
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TABELA 12 - Valor X dos atributos unidimensionais da pesquisa para as empresas BrFilmes, Moore e 

Fitatex 

Atributos unidimensionais 

Desempe-

nho médio 
BrFilmes Moore Fitatex 

(n = 266) (n = 40) (n = 40) (n = 133) 

Preço bom/ruim do fornecedor 8,15 0,10 0,12 0,14 

Pontualidade/atraso na entrega 8,16 0,14 -0,13 0,10 

Prazo de entrega menor/maior 8,05 -0,02 -0,05 0,16 

Fornecedor inova ou não os produtos 7,84 -0,52 0,48 0,40 

Prazo de pagamento curto/estendido 8,14 0,44 0,51 -0,10 

Fornecedor desenvolve ou não produto para 

a empresa do respondente 
6,08 -0,65 0,02 2,69 

Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou 

não 
8,57 0,40 0,35 0,38 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Com base nos CS e CI, e nos valores de X, dos extremos teóricos (-10 e +10), e nos 

valores auferidos pelas três empresas, foi construído o GRÁF. 5. 

 As retas dos atributos foram construídas em cores diferentes, de modo a diferenciar os 

atributos. Assim, a cor do rótulo do atributo corresponde à cor da sua reta. Além disso, o cír-

culo existente nos extremos do eixo Y indica os CI e CS do atributo, quando o desempenho é 

o pior possível e quando o desempenho é o melhor possível. Já as três empresas foram consi-

deradas, utilizando símbolos diferentes. A BrFilmes foi representada por um triângulo, que é 

colorido conforme o atributo. Já para a Moore foi utilizado um quadrado e, para a Fitatex, 

uma cruz. 

 Três atributos, quando apresentam desempenho zero, não chegam a gerar insatisfação 

nos consumidores: o Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou não; Fornecedor desenvolve ou 

não produto para a empresa do respondente; e Fornecedor inova ou não os produtos. Isso por-

que seus coeficientes b são positivos, ou iguais a zero, no caso do último atributo citado. 

 Já no caso dos outros cinco atributos, quando o desempenho dos mesmos é zero, os 

consumidores já começam a apresentar algum nível de insatisfação. Desses, o que apresenta 

um maior nível de insatisfação, caso o desempenho seja abaixo do esperado, é a pontualidade 

na entrega. Isso já era observado, uma vez que seu CI foi de 100%. Já o que causa o menor 

nível de insatisfação, dos cinco, no caso de desempenho abaixo do esperado, é o prazo de pa-

gamento ser curto ou estendido. 
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 Comparando as três empresas, o maior destaque está no atributo Fornecedor desenvol-

ve ou não produto para a empresa do respondente, em que a Fitatex apresenta um desempenho 

muito superior ao da BrFilmes e ao da Moore, que ficaram abaixo da média. As outras dife-

renças foram bem mais sutis. Entretanto, vale ressaltar que a Fitatex apresentou sempre um 

desempenho superior à média, enquanto, em alguns itens, a BrFilmes e Moore apresentaram 

desempenhos inferiores à média, mas não superiores a 1.
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GRÁFICO 5 - Desempenho das empresas nos atributos unidimensionais 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.4.2 Metodologia 2 – índice de competitividade das empresas 

 

 

 Alguns atributos são capazes de causar mais insatisfação na sua ausência, ou desem-

penho abaixo da média, do que satisfação na sua presença ou desempenho acima da média. 

Dessa forma, foram somados os CS e CI, de forma a entender quais atributos tendem mais 

para o lado da insatisfação e quais tendem mais para o lado da satisfação. A TAB. 13 apresen-

ta os resultados, sendo possível verificar que apenas três atributos são capazes de gerar mais 

satisfação do que insatisfação (Fornecedor inova ou não os produtos, Fornecedor desenvolve 

ou não produto para a empresa do respondente e Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou 

não). 

 

TABELA 13 - Soma dos Coeficientes de Satisfação e Coeficiente de Insatisfação dos atributos 

Atributos CS CI CS+CI 

A1 Preço bom / ruim do fornecedor 83% -91% -8% 

A2 Pontualidade / atraso na entrega 55% -100% -45% 

A3 Prazo de entrega menor / maior 82% -98% -17% 

A4 Atendimento do fornecedor ruim / bom 78% -98% -20% 

A5 Qualidade ou não dos produtos do fornecedor 35% -95% -60% 

A6 Fornecedor inova ou não os produtos 78% -77% 1% 

A7 Prazo de pagamento curto / estendido 79% -84% -5% 

A8 Fornecedor atende ou não as especificações do produto 45% -94% -49% 

A9 
Fornecedor desenvolve ou não produto para a empresa do 

respondente 
86% -78% 8% 

A10 Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou não 80% -55% 25% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 

Para a construção de um único índice que considerasse a importância do atributo e o 

desempenho da empresa, foi necessário tomar ações diferentes para os índices positivos e 

negativos. Isso porque, no caso dos índices positivos, o importante é o desempenho da empre-

sa, pois, quanto melhor o desempenho, maior a satisfação. Já no caso dos índices negativos, o 

importante é a parcela de desempenho que a empresa não possui, é o que falta para ela apre-

sentar o melhor desempenho possível. Nesse sentido, uma empresa que apresenta um desem-

penho de “7” para um atributo x, tem como parcela faltante o desempenho de “3” (10-7=3). 

Dessa forma, foi considerado o desempenho, no caso dos índices positivos, e a parcela faltan-

te do desempenho máximo, no caso dos índices negativos. O importante, na separação dos 
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índices positivos e negativos, é que o novo índice variasse de -1 a +1. Caso fossem considera-

dos de forma conjunta, isso não seria possível. 

 A TAB. 14 apresenta a soma dos CS e CI que geraram valores negativos. Observa-se 

que a somatória dos pesos é de -204%, valor que será considerado na fórmula. Ela está apre-

sentada de maneira decrescente, de forma a mostrar do atributo que causa o maior percentual 

de insatisfação para o que causa o maior percentual de satisfação. 

 

 

TABELA 14 - Atributos que os coeficientes causam mais insatisfação do que satisfação 

Atributos CI CS+CI 

A5 Qualidade ou não dos produtos do fornecedor -60% 

A8 Fornecedor atende ou não as especificações do produto -49% 

A2 Pontualidade/atraso na entrega -45% 

A4 Atendimento do fornecedor ruim/bom -20% 

A3 Prazo de entrega menor/maior -17% 

A1 Preço bom/ruim do fornecedor -8% 

A7 Prazo de pagamento curto/estendido -5% 

SOMA -204% 

 

  

Com base nesses valores, foi construída a Fórmula 5, denominada de Índice dos coefi-

cientes negativos (ICN). É possível observar que o coeficiente resultante da soma de CS e CI 

(que foi considerado como I) é multiplicado pela parte faltante do desempenho do mesmo 

atributo (10 – desempenho no atributo). Tome-se, como exemplo, o atributo A5, que tem co-

mo I o valor de -60% e suponha-se que seu desempenho tenha sido de 8, para um determinado 

entrevistado. Dessa forma, é calculado -60% vezes 10 - oito, o que dá 1,20. Os valores corres-

pondentes à multiplicação de todos os atributos são, então, somados, e, ao final, são divididos 

por -2,04 (valor correspondente à somatória dos pesos dos atributos negativos) e divididos por 

dez, de modo que o índice apresenta um valor entre 0 e -1. 

 

Fórmula 5: ICN = 

 

                    
1004,2

7107110131032102410481085105



 DAIADAIADAIADAIADAIADAIADAIA
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 Já a TAB. 15 apresenta os três atributos que são a soma dos coeficientes CS e CI que 

geraram valores positivos. Eles foram também classificados em ordem decrescente, de modo 

a perceber qual tem maior potencial de causar satisfação. 

 

 

TABELA 15 - Atributos que os coeficientes causam mais satisfação do que insatisfação 

Atributos CS CS+CI 

A10 Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou não 25% 

A9 
Fornecedor desenvolve ou não produto para a empresa do respon-

dente 
8% 

A6 Fornecedor inova ou não os produtos 1% 

SOMA 34% 

 

  

Assim como a Fórmula 5 apresentou o ICN para os atributos negativos, a Fórmula 6 

apresenta o Índice dos coeficientes positivos (ICP). Nesse caso, também, a somatória do CS e 

CI é representada por I, que é multiplicado pelo desempenho no item. Ao final, o resultado da 

somatória é dividido por 0,34 (valor correspondente à somatória dos pesos) e, então, dividido 

por 10, de modo a variar de 0 a +1. 

 

Fórmula 6: ICP =      
1034,0

10109966



 DAIADAIADAIA  

  

 Com base nos resultados das Fórmulas 5 e 6, é calculada a Fórmula 7, que representa o 

resultado de ICP menos o resultado de ICP, resultando no Índice de Competitividade da Em-

presa (ICE). Vale ressaltar que o ICE varia de -1 a +1. Isso porque o pior cenário possível 

seria quando a empresa apresenta um desempenho 0 em todos os atributos, resultando em um 

ICP de 0 e em um ICN de -1. Logo, a soma dos dois é de -1. Já o melhor cenário possível se-

ria quando a empresa apresenta um desempenho 10 em todos os atributos, resultando em um 

ICP de 1 e em um INC de 0. Assim, o ICE, nesse caso, seria de +1. 

 

Fórmula 7: ICE = ICP + ICN 

 

 Aplicando tais fórmulas aos dados da pesquisa, chegou-se a valores para a Fitatex, 

BrFilmes, Moore e para as Outras (considerando todas as citadas). Verifica-se, primeiramente, 

que todas as empresas apresentam valores médios positivos para os ICE. Além disso, é possí-
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vel perceber que a Fitatex apresenta um resultado superior em todas as comparações (Teste 1, 

2 e 4), mostrando possuir uma melhor avaliação, por parte dos consumidores, que as outras. 

Já a BrFilmes e a Moore não apresentaram diferença no ICE (Teste 3). 

 

 

TABELA 16 - Índice de Competitividade das empresas pesquisadas (ICE) 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 

Fitatex BrFilmes Fitatex Moore BrFilmes Moore Fitatex Outras 

(n=40) (n=40) (n=40) (n=40) (n=40) (n=40) (n=133) (n=133) 

A B C D B D E F 

0,79
B
 0,63 0,81

C
 0,67 0,63 0,67 0,73

F
 0,61 

Fonte: Aplicação da Fórmula 7 com base nos dados da pesquisa 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 O mercado está em constantes mudanças, às vezes mais rapidamente do que as empre-

sas conseguem acompanhar. Lançamentos de novos produtos são feitos constantemente, ma-

térias-primas revolucionárias são descobertas, possibilidade de custos menores de produção e 

comercialização, empresas novas surgem a cada instante, o governo altera políticas econômi-

cas, as taxas de câmbio variam, o meio ambiente muda, gerando alteração no consumo e nos 

bens naturais, o mercado brasileiro é invadido por produtos importados e, como consequência, 

a competitividade é acirrada a cada dia.  

O acesso à informação, por parte do cliente, está cada vez mais rápida, graças à inter-

net, revistas e outros meios de comunicação. O cliente mais informado é mais crítico e exi-

gente. Logo, a sua tolerância diminui para os eventuais erros e atropelos do processo produti-

vo das empresas. 

Nesse cenário, torna-se cada vez mais difícil a sobrevivência das organizações. Estu-

dos se fazem necessários para conhecer melhor o mercado das empresas, para que elas consi-

gam rever seus objetivos e traçar estratégias condizentes e competitivas. As empresas preci-

sam ser competitivas para conseguirem sua manutenção. 

Acredita-se que, para crescer, se assim a organização o desejar, precisa-se buscar insis-

tentemente um diferencial competitivo ou ser líder em custo baixo. A empresa precisa ser a 

número um, em uma dessas estratégias, para obter sucesso e crescer. Somente uma dessas 

estratégias deve ser adotada. Duas, por serem estratégias diferentes, demandam planos de a-

ção distintos. Quando se quer ter tudo e ser tudo, ocorre confusão nos ideais para os colabora-

dores e para a direção, e a empresa não prospera.  

A estratégia de diferenciação, dentre elas, é a que necessita de um cuidado maior. O 

seu resultado é em longo prazo e precisa de ações mais estruturadas e pensadas. Toda a orga-

nização tem que estar envolvida no diferencial, e com suas ações voltadas a este fim. A equi-

pe de funcionários é imprescindível para o bom andamento da estratégia e precisa ser bem 

treinada e preparada. 

O trabalho focou-se no diferencial como um instrumento para obtenção de vantagem 

competitiva, já que é uma ferramenta que permite várias maneiras para agregar valor, mesmo 

o produto não sendo diferençável: por meio da entrega, treinamento do cliente para usar o 
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produto, garantia, facilidade de reparo e atendimento de reclamação, dentre outros. O caso 

estudado apresenta algumas hipóteses de diferenciação para o segmento gráfico. 

A pesquisa realizada no segmento gráfico mostrou que a maioria das compras indus-

triais é feita pelos funcionários de compras/suprimentos. Indicou que os clientes entrevistados, 

em sua maioria, são de porte industrial e possuem até 100 funcionários, mas a metade possui 

50 funcionários. O produto mais consumido pelos entrevistados é a etiqueta adesiva. 

Através do Modelo Kano, identificaram-se os atributos unidimensionais para a empre-

sa, como: preço bom/ruim; pontualidade/atraso nas entregas; prazo de entrega maior/menor; 

inovação/ou não nos produtos; prazo de pagamento curto/longo; desenvolver produtos no-

vos/ou não para os respondentes e pós-venda bom/ou não. Esses atributos são importantes, 

pois, se melhorados, geram satisfação; se piorados geram insatisfação. Importante é monitorá-

los para que não gerem insatisfação. A qualidade e o atendimento às especificações foram 

pontuados como atributos obrigatórios, não gerando nenhuma satisfação a mais se aumenta-

dos, mas, se em falta ou reduzidos, geram muita insatisfação. 

Contudo, esta análise necessitou de mais alguns dados para complementar o estudo do 

setor, tendo sido gerados os coeficientes de satisfação e insatisfação. Neles, foi observado que 

o atributo que gera mais satisfação é o desenvolvimento de novos produtos para a empresa do 

respondente, que, por isso, é um atributo atrativo. O que gera mais insatisfação é a falta de 

pontualidade e o atraso nas entregas, classificados como obrigatórios. A qualidade mostrou-se 

com um coeficiente de satisfação menor: se aumentar não gera tanta satisfação, pois o cliente 

a considera básica para qualquer relação de compra. Por isso, é um atributo realmente obriga-

tório. Já o pós-venda apresentou um coeficiente de insatisfação menor, mostrando que ele é 

um atributo atrativo e, se melhorado, pode gerar diferenciação e competitividade para as or-

ganizações do setor. O desenvolvimento de novos produtos para a empresa do respondente é 

também um atributo de diferenciação para o segmento, conforme o estudo indica. Se a empre-

sa deseja se diferenciar, tem que escolher, entre esses dois atributos apontados, qual o esco-

lhido para ser trabalhado. 

A pesquisa mostra também que o preço, se ficar abaixo da média e na média das em-

presas pesquisadas, gera insatisfação. Conclui-se que é muito relevante para o cliente, que 

também o considera um importante critério de compra. O preço acima da média, contudo, 

gera satisfação. O cliente deseja preço baixo. Os atributos que geram satisfação, na média, são 

desenvolvimento de novos produtos/pós-venda, ou seja, o cliente os considera importantes e, 

se aumentados, podem diferenciar, gerando grande satisfação. Os demais atributos são neces-
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sários para o cliente considerar a empresa como fornecedora, mas é como se a empresa não 

conseguisse gerar satisfação para o cliente por meio dos demais atributos, na média. Com a 

melhoria deles, ela consegue deixar de gerar insatisfação. Eles teriam que aumentar muito 

para gerar muita satisfação.  

O caso estudado se destacou, frente à concorrência, no quesito desenvolvimento de 

novos produtos para o respondente e, nos demais atributos, ficou acima da média, enquanto as 

concorrentes ficaram, em alguns quesitos, abaixo da média. Pode-se concluir que a empresa 

está no caminho certo para se diferenciar, nesse atributo, mas não pode esquecer-se dos atri-

butos obrigatórios, nem de aumentar constantemente o desempenho dos atributos unidimensi-

onais. Precisa lembrar-se de, sempre, recorrer ao mercado para se atualizar. 

 

 

6.1 Implicações gerenciais 

 

 

 Os gestores das organizações devem monitorar constantemente o mercado para acom-

panhar as mudanças nos gostos e exigências dos clientes e as inovações e ações dos concor-

rentes. A empresa é um termômetro que mostra o resultado das ações do mercado e de sua 

direção. Se um desses atua de forma mais eficaz que o outro, em pouco tempo a empresa sen-

tirá o resultado, positivo ou não. Por isso, a importância desse acompanhamento, para traçar 

ações e estratégias em busca de um presente e futuro mais controlado e estável. Nenhum ges-

tor ou diretor deseja que sua empresa não prospere ou vá à falência. Então, atenção a tudo e a 

todos. 

 O gestor deve definir bem o objetivo de sua organização, para assim traçar suas estra-

tégias. Dentre as estratégias existentes, o gestor deve se concentrar em uma, somente,  para 

definir suas ações e de seus colaboradores. A empresa, quando possui um gestor não prepara-

do, pode se perder em várias estratégias, sem significar algo relevante para seu público, per-

dendo mercado ou tendo, para o cliente, um produto comum, avaliado somente em preço. 

Nesse caso, se a organização não tem essa estratégia de baixo preço e o cliente busca isso em 

seus produtos, ela vai ter custos acima do que o mercado quer pagar, tendo prejuízos em seu 

resultado final. Ou, se ele quer ter um produto diferenciado, com preço baixo e que não cubra 

o custo da diferenciação, também vai haver problemas. 
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 Com os objetivos e estratégia definida, o gestor tem que buscar ser o melhor no que 

está fazendo, para obter a vantagem competitiva e gerar valor para o cliente. O cliente tem 

que enxergar na organização a melhor opção para si e seu negócio. Quando a empresa alcança 

esse ideal, ela consegue vencer a concorrência e crescer. Mas, atenção: o crescimento só é 

constante se o gestor continuar monitorando as variáveis do negócio e suas estratégias. 

 Os gestores das indústrias gráficas, conforme a pesquisa mostrou, devem tomar cuida-

do com a pontualidade/atraso nas entregas já que isto gera uma grande insatisfação por parte 

dos clientes e deve ser melhorado. A qualidade e o atendimento às especificações técnicas 

também geram insatisfação, mas são considerados como atributos mínimos necessários para 

haver a compra e, por isso, são obrigatórios. Os atributos de pós-venda e o desenvolvimento 

de novos produtos para a empresa do cliente e inovação são importantes meios de investimen-

to, para obter um diferencial competitivo no mercado. Para estes, o cliente não fica insatisfeito 

se o desempenho for zero, mas, se o desempenho for maior, gera diferenciação.  

É importante, para o gestor da indústria gráfica, manter a qualidade dos produtos, mo-

nitorar o prazo de entrega sempre dentro do esperado pelo cliente e, se a opção estratégica 

para o negócio for a diferenciação, ele deverá escolher qual caminho seguir, seja um pós-

venda eficaz, a capacidade de desenvolver novos produtos, seja a inovação constante. 

 

 

 

 

6.2 Implicações acadêmicas 

 

 

 Segundo Day (1999), a qualidade é o fator mais usado para criar valor para o cliente. 

Isso não foi observado através da pesquisa, já que não é visto assim pelos clientes, em 

2011/2012, pelo menos para os clientes do segmento gráfico. Deve-se observar que houve 

evolução das empresas em termos de produtos melhores e de adequação às exigências dos 

clientes. Outros autores, como Kaplan e Norton (1997), concordam e falam que a qualidade é 

uma necessidade e não uma vantagem. 

Este trabalho gerou contribuições, já que, especialmente no mercado industrial, são ra-

ros os estudos que fazem uso do Modelo Kano para buscar o conhecimento dos atributos de 

valor capazes de gerar diferenciação. O trabalho também aliou o Modelo Kano às análises de 
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desempenho das empresas, demonstrando os atributos que geram satisfação e os que geram 

insatisfação.  

O setor de embalagens tem poucos trabalhos de diferenciação. A embalagem era usada 

apenas para segurança e manutenção da qualidade do produto armazenado, mas hoje isso mu-

dou. 85% das decisões de compra são tomadas no ponto de venda e, por isso, a embalagem 

tem um papel importante na decisão de compra.  

Por tudo isso, este trabalho espera ter contribuído para o desenvolvimento de métodos 

de análise de diferenciação no mercado industrial. 

 

 

6.3 Limitações 

 

 

O trabalho teve como limitação o estudo de apenas uma empresa, o que limita as con-

clusões sobre o público do setor em análise. O fato de também ter sido estudado somente um 

setor econômico gera deficiências, no sentido de afirmar que os clientes, de forma geral, não 

acham a qualidade capaz de gerar valor, sendo somente um atributo obrigatório às empresas. 

Outros setores da economia, talvez por terem menos concorrência, têm a qualidade como um 

atributo unidimensional. 

A amostra estudada não foi tão grande como poderia ser. O universo era de 720 clien-

tes e foram conseguidas 120 respostas, o que também prejudica a generalização das informa-

ções.  

Outra limitação é a incerteza na qualidade das informações coletadas do questionário, 

já que muitos respondentes podem ter mencionado, na pesquisa, aquilo que é politicamente 

correto e bonito de se afirmar, mas não necessariamente aquilo em que acreditam, na prática.  

  Em um próximo estudo, podem ser abrangidos outros setores econômicos, com mais 

de uma empresa pesquisada, e com uma amostra mais representativa do universo. 
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ANEXO A – CARTAS 

 

 
 

Bom dia (boa tarde) caro cliente, 

Convido você a participar de uma pesquisa sobre diferencial competitivo no mercado B2B 

(uma empresa vendendo para outra empresa), para o segmento de embalagem.  

A pesquisa é rápida e de grande importância para a melhoria dos produtos e serviços presta-

dos pelas empresas do segmento. 

Para participar, acesse o link:  http://sofiagoncalves.orgfree.com/  e responda as perguntas 

estabelecidas. 

Contamos com sua participação e desde já agradecemos a boa vontade em ajudar. Será uma 

oportunidade para você aprender um pouco mais sobre o processo de compras. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Sofia Gonçalves 

Mestrado em Administração – Universidade Fumec 

http://sofiagoncalves.orgfree.com/
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Bom dia (boa tarde) caro cliente, 

Lembramos você de nossa pesquisa sobre diferencial competitivo para o mercado B2B (uma 

empresa vendendo para outra empresa), no segmento de embalagem. 

Esta pesquisa se encontra no link:  http://sofiagoncalves.orgfree.com/  

Esta pesquisa é de grande importância para a melhoria dos produtos e serviços prestados pelas 

empresas do segmento. 

Venha participar e colaborar conosco! Você também aprenderá com esta oportunidade! 

Obrigada, 

Atenciosamente,  

 

 

Sofia Gonçalves 

Mestrado em  Administração – Universidade Fumec 

http://sofiagoncalves.orgfree.com/
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 

 
 

BLOCO 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

B1.1) Favor marcar a opção que corresponde a área que você trabalha: 

□ 1. Técnica  □ 2. Compras/Suprimentos  □ 3. Diretoria/Proprietário  □ 4. Outros 

B1.2) Qual o setor econômico principal de sua empresa?: 

□ 1. Varejo  □ 2. Atacado  □ 3. Indústria  □ 4. Prestador de Serviço  □ 5. Outros 

B1.3) Qual dos produtos abaixo você consome?: 

□ 1. Etiquetas adesivas  □ 2. Rótulos  □ 3. Sleeves  □ 4. Roll Labels 

 

Atributos 

 

Favor marcar com 

um X a opção que 

melhor representa sua 

opinião. 

B2.1) Como você se 

sente quando o forne-

cedor tem preços 

bons? 

1. □ Eu valorizo is-
to 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso  

B2.2) Como você se 

sente quando o forne-

cedor tem preços ru-

ins? 

1. □ Eu valorizo is-
to 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2.3) Quando o for-

necedor é pontual na 

entrega como você se 

sente? 

 

1. □ Eu valorizo is-

to 

2. □ Eu espero que 

seja assim 

1. □ Eu fico neutro 

2. □ Eu aceito isso 

3. □ Eu não gosto 
disso 

B2.4)Quando o forne-

cedor atrasa a entrega 

1. □ Eu valorizo is-

to 

PESQUISA DE OPINIÃO: EMPRESA DE ETIQUE-

TAS ADESIVAS, RÓTULOS, SLEEVES E ROLL LA-

BELS 
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como você se sente? 2. □ Eu espero que 

seja assim 

1. □ Eu fico neutro 

2. □ Eu aceito isso 

3. □ Eu não gosto 
disso 

 

Atributos 

 

Favor marcar com um 

X a opção que melhor 

representa sua opinião. 

B4.5) Quando o forne-

cedor entrega com um 

prazo menor que o 

normal, como você se 

sente? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B4.6) Quando o forne-

cedor entrega com um 

prazo maior que o 

normal,  como você se 

sente? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B4.7) Como você se 

sente quando o aten-

dimento do seu forne-

cedor é ruim? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B4.8) Como você se 

sente quando o aten-

dimento do seu forne-

cedor  é bom? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2.9) Como você se 

sente quando o forne-

cedor tem em seus 

produtos qualidade? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2.10) Como você se 1. □ Eu valorizo isto 
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sente quando o forne-

cedor não tem  em seus 

produtos 

qualidade? 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

 

Atributos 

 

Favor marcar com um 

X a opção que melhor 

representa sua opinião. 

B2.11) Quando o for-

necedor inova em seus 

produtos ou processos 

como você se sente?  

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2.12) Quando o for-

necedor não inova em 

seus produtos ou pro-

cessos como você se 

sente? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2.13) Como você se 

sente quando o prazo 

de pagamento ofereci-

do é estendido? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2.14) Como você se 

sente quando o prazo 

de pagamento ofereci-

do é curto? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2. 15) Como você se 

sente quando o forne-

cedor atende ás especi-

ficações do produto por 

você estabelecidas 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2. 16) Como você se 1. □ Eu valorizo isto 



102 

 

sente quando o forne-

cedor não atende ás 

especificações do pro-

duto por você estabele-

cidas 

2.  □ Eu espero que 
seja assim 

3.  □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

 

Atributos 

 

Favor marcar com um 

X a opção que melhor 

representa sua opinião. 

B2. 17) Quando o for-

necedor desenvolve 

novos produtos que 

atendam a sua empresa  

como você se sente em 

relação a isto? 

1. □ Eu valorizo isto 

2. □ Eu espero que 
seja assim 

3. □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2. 18) Quando o for-

necedor não desenvolve 

novos produtos que 

atendam a sua empresa 

como você se sente em 

relação a isto? 

1. □ Eu valorizo isto 

2.  □ Eu espero que 
seja assim 

3.  □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2. 19) Como você se 

sente quando o forne-

cedor tem um pós-

venda eficaz e tão bom 

quanto ao atendimento 

inicial? 

1. □ Eu valorizo isto 

2.  □ Eu espero que 
seja assim 

3.  □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 

B2. 20) Como você se 

sente quando o forne-

cedor não tem um pós-

venda eficaz  e tão bom 

quanto ao atendimento 

inicial? 

1. □ Eu valorizo isto 

2.  □ Eu espero que 
seja assim 

3.  □ Eu fico neutro 

4. □ Eu aceito isso 

5. □ Eu não gosto 
disso 
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BLOCO 3 – AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE ETIQUETAS 

ADESIVAS, RÓTULOS, SLEEVES E ROLL LABELS 

B3.1) Além da Fitatex, que outra empresa você consideraria como fornecedora de Eti-

quetas Adesivas, Rótulos, Sleeves e Roll Labels?  

□ 1. Ready    □ 3. Maxcor    □ 5. Br Filmes    □ 7. Cromos      □ 9. Fitatex      □ 11. BH 

Etiquetas 

□ 2. Etilage   □ 4. Topmax   □ 6. Etiam          □ 8. Gráfica 43  □ 10. Moore    □ 12. Ou-

tra _______ 

 

Para cada uma das seguintes empresas de Etiquetas Adesivas, Rótulos, Sleeves e Roll 

Labels , (empresa citada no item B3.1 e Fitatex),  favor marcar notas de 0 a 10 para 

os itens abaixo. As  notas devem expressar o desempenho da empresa, na sua opinião, 

na característica citada, sendo nota 0 (ZERO) para desempenho RUIM no item e 

nota 10 (DEZ) para desempenho EXCELENTE. 

Com relação à empresa citada o 

(a)... 

 

 
a) Avaliação da em-

presa citada no 
item B3.1 – acima 

 

 

 
b) Fitatex 

B3.1.1) Preço   

B3.1.2) Pontualidade na entrega   

B3.1.3) Entrega rápida   

B3.1.4) Atendimento   

B3.1.5) Qualidade   

B3.1.6) Inovação   

B3.1.7) Prazo de Pagamento   

B3.1.8) Atendimento ás especifi-

cações do produto por você esta-

belecida 

 

 

B3.1.8) Desenvolvimento de no-

vos produtos 
 

 

B3.1.9) Pós-venda   

 

BLOCO 4 – INFORMAÇÕES DO ENTREVISTADO 

B4.1) Nome da empresa: 

________________________ 

____________________________________________ 

B4.2) Número de funcionários: 

_____________________________ 

B4.3) Entrevistado: 

____________________________ 

B4.4) Telefone:_______________ 

 

BLOCO 5 – COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES FINAIS 

B5) Faça aqui seus comentários e sugestões:  
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ANEXO C – Roteiro de entrevista (vendedor) 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (vendedor) 

ENTREVISTADOR: 

DATA: 

HORA: 

Bom dia/ Boa tarde, 

Estamos realizando uma pesquisa sobre diferencial competitivo no mercado B2B, a pesquisa 

será realizada em uma empresa do segmento de embalagem. 

Sua opinião é muito importante para nós. 

Esta pesquisa trata do segmento de embalagens, mais precisamente dos rótulos e etiquetas 

adesivas, rótulo sleeve e roll label. Usados para identificar e complementar a embalagem usa-

da pelo cliente, seja ela de papelão, de plástico ou de vidro, dentre outras. 

Favor responder às perguntas abaixo de acordo com sua opinião: 

 

1. Nas empresas, em que você vende que pessoas, setor (es) ou área (as) aprovam a 

compra de etiquetas adesivas (rótulos, sleeves e roll labels)? 

 

 

2. Que fontes de informação (revistas, internet, folders, feiras) os clientes usam para es-

colher (ou selecionar para aprovação) o(s) seu (s) fornecedor(es) de etiquetas adesivas 

(rótulos, sleeves e roll labels)? 

 

 

3. Com que áreas da empresa os clientes conversam para aprovar (selecionar para apro-

vação) o(s) fornecedor(es) de etiquetas adesivas (rótulos, sleeves e roll labels)? 

 

Público que influencia a 

compra 

Quais características do produ-

to/serviço este público valoriza? 

Quais características ele rejeita 

do produto/serviço? 

Em quais aspectos este público 

influencia a decisão do forne-

cedor? 

Usuário 

 

 

 

  

Diretoria 

 

 

 

  



105 

 

Área de compras 

 

 

 

  

Área de marketing 

 

 

 

  

Área de desenvolvi-

mento de produto 

 

 

 

  

 

Área de produção 

 

 

 

  

 

Outra _________ 

 

 

 

 

  

 

4. As empresas que você vende têm tem tido algum problema no fornecimento de etique-

tas adesivas (rótulos, sleeves e roll labels ) ou no atendimento da empresa fornecedo-

ra? Quais? (eliminar) 

 

 

5. O que pode ser melhorado no fornecimento de etiquetas adesivas (rótulos, sleeves e 

roll labels ) ou no atendimento da empresa fornecedora para as empresas que você 

vende? (criar) 
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6. Qual o ponto positivo do fornecimento de etiquetas adesivas (rótulos, sleeves e roll 

labels ) para as empresas que você vende? (crescer) 

 

7. O que diferencia hoje as empresas fornecedoras neste mercado? 

 

 

 

 

8. Quais são os espaços existentes neste mercado que ainda podem ser explorados pelas 

empresas fornecedoras destes produtos? 

 

 

 

 

 

Razão social: 

Nome do respondente: 

Cargo:                                             Telefone:                             e-mail: 

Setor: 

Número de funcionários da empresa: 

Número de profissionais no departamento de compra: 

Nome de quem aprova a compra:                                         Cargo:                            Telefone: 
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ANEXO D – Roteiro de entrevista (comprador) 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (comprador) 

ENTREVISTADOR: 

DATA: 

HORA: 

Bom dia/ Boa tarde, 

Estamos realizando uma pesquisa sobre diferencial competitivo no mercado B2B, a pesquisa 

será realizada em uma empresa do segmento de embalagem. 

Sua opinião é muito importante para nós. 

Esta pesquisa trata do segmento de embalagens, mais precisamente dos rótulos e etiquetas 

adesivas, rótulo sleeve e roll label. Usados para identificar e complementar a embalagem usa-

da pelo cliente, seja ela de papelão, de plástico ou de vidro, dentre outras. 

Favor responder às perguntas abaixo de acordo com sua opinião: 

 

 

9. Dentre estes produtos: etiquetas adesivas, rótulos, sleeves e roll labels qual (ou quais) 

sua empresa consome? 

 

 

 

 

10. Em sua empresa, quem (que pessoas, setor (es) ou área (as)) aprovam a compra de eti-

quetas adesivas (rótulos, sleeves e roll labels)? Como este processo em geral ocorre?  

 

 

 

 

 

11. Que fontes de informação (revistas, internet, folders, feiras) você usa para escolher 

(ou selecionar para aprovação) o(s) seu (s) fornecedor(es) de etiquetas adesivas (rótu-

los, sleeves e roll labels)? 

 

 

 

 

12. Com que áreas da empresa você conversa para aprovar (selecionar para aprovação) o 

(s) fornecedor (es) de etiquetas adesivas (rótulos, sleeves e roll labels)? 

 

Público que influencia a Quais características do produ- Em quais aspectos este público 
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compra to/serviço este público valoriza? 

Quais características ele rejeita 

do produto/serviço? 

influencia a decisão do forne-

cedor? 

Usuário 

 

 

 

  

Diretoria 

 

 

 

  

Área de compras 

 

 

 

  

Área de marketing 

 

 

 

  

Área de desenvolvi-

mento de produto 

 

 

 

  

 

Área de produção 

 

 

 

  

 

Outra _________ 
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13. Usando como exemplo a última compra que você fez de: etiquetas adesivas (rótulos, 

sleeves e roll labels), responda as questões abaixo: 

 Qual foi o produto? 

 Qual foi o fornecedor escolhido? 

 Por que ele foi escolhido? 

 Quem iniciou a necessidade de compra? 

 Quem influenciou a decisão (ou seleção de fornecedores) de compra? 

 Quem tomou a decisão final de compra? 

 Quem é o usuário final do produto? Como ele influenciou na compra? 

 

14. Você tem alguma dificuldade em desenvolver fornecedores de: etiquetas adesivas (ró-

tulos, sleeves e roll labels). Quais? 

 

 

15. Atualmente você tem tido algum problema no fornecimento de etiquetas adesivas (ró-

tulos, sleeves e roll labels ) ou no atendimento da empresa fornecedora? Quais? (eli-

minar) 

 

 

16. O que pode ser melhorado no fornecimento de etiquetas adesivas (rótulos, sleeves e 

roll labels ) ou no atendimento da empresa fornecedora? (criar) 

 

 

17. Qual o ponto positivo do fornecimento atual de etiquetas adesivas (rótulos, sleeves e 

roll labels )? (crescer) 

 

 

 

18. O que diferencia hoje as empresas fornecedoras neste mercado? 

 

 

 

19. Cite a empresa fornecedora neste mercado que melhor lhe atendeu. Por que ela é a 

melhor? 
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20. Cite a empresa fornecedora neste mercado que decepcionou vocês. Por que ela os de-

cepcionou? 

 

 

 

21. Quais são os espaços existentes neste mercado que ainda podem ser explorados pelas 

empresas fornecedoras destes produtos? 

 

 

 

 

 

Razão social: 

Nome do respondente: 

Cargo:                              Telefone:                             e-mail: 

Setor: 

Número de funcionários da empresa: 

Número de profissionais no departamento de compra: 

Nome de quem aprova a compra:                                      

Cargo:             Telefone: 

 

 

 


