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RESUMO 

SILVA, Márcio Carvalho. Estratégia e Competitividade Empresarial no Setor de 
Serviços: Um Estudo Comparativo em Empresas de Manutenção de Elevadores.. 
João Pessoa, 2011. 200p. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da 
Paraíba.  

O ambiente empresarial estimulado pelas constantes mudanças em seus aspectos 

social, econômico, ambiental e organizacional, tem contribuído para a formação de 

um cenário de hipercompetição entre as empresas que competem pelo mesmo 

mercado alvo. A busca por sistemas produtivos eficientes que garantem maior 

vantagem competitiva depende principalmente do entendimento da lógica do 

mercado e das variáveis que agregam valor aos consumidores finais, cujo propósito 

seja estabelecer um alinhamento das práticas gerenciais às estratégias de negócio. 

Esta dissertação se insere nesta temática uma vez que analisa como as empresas 

do setor de serviços estão adequando suas estratégias para alcançar maiores 

índices de competitividade. O segmento empresarial foco deste estudo envolve 

empresas situadas no estado da Paraíba que desempenham serviços de 

manutenção em equipamentos de transporte de pessoas, tais como: elevadores, 

escadas e esteiras rolantes. O estudo foi desenvolvido à luz dos conceitos de 

estratégia e competitividade empresarial, os quais constituem o quadro teórico da 

pesquisa, e embasado mediante análise de dois casos empresariais através da 

aplicação adaptada do modelo de análise competitiva proposto por José Celso 

Contador, denominado Campos e Armas da Competição. O suporte dessas 

informações permitiu obter como parte do resultado, a elaboração do panorama das 

estratégias adotadas pelas organizações onde pode-se inferir comparativamente o 

comportamento estratégico no tocante aos campos de atuação dessas empresas, 

bem como as armas adotadas para  melhoria do desempenho competitivo onde 

pode-se examinar o nível de relevância de cada arma e suas contribuições para o 

cálculo das variáveis foco e dispersão do modelo adotado.  

Palavras-chave:  Estratégia, Competitividade, Serviços, Empresas de manutenção 

de elevadores. 
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ABSTRACT 

SILVA, Márcio Carvalho. Estrategia y Competitividad Empresarial en el sector de los 
servicios: un estudio comparativo sobre Ascensores Mantenimiento Empresa. João 
Pessoa, 2011. 200p. Disertación. Universidade Federal da Paraíba.  
 

El ambiente de negocios estimulados por los cambios constantes en su desarrollo 

social, económico, ambiental y de organización, ha contribuido a la formación de un 

escenario hiper entre las empresas que compiten por el mismo mercado objetivo. La 

búsqueda de sistemas productivos eficientes que proporcionan una mayor ventaja 

competitiva depende principalmente de la comprensión de la lógica del mercado y 

las variables que agregan valor a los consumidores, cuyo propósito es establecer 

una alineación de las prácticas de gestión con la estrategia empresarial. Esta tesis 

es parte de un tema en esta ocasión se examina cómo las empresas del sector 

servicios están ajustando sus estrategias para lograr mayores niveles de 

competitividad. El enfoque del sector empresarial de este estudio consiste en 

empresas en el estado de Paraiba realizar el mantenimiento de equipos para 

transporte de personas, tales como ascensores, escaleras mecánicas y andenes 

móviles. El estudio se llevó a cabo a la luz de los conceptos de estrategia y 

competitividad de las empresas, que son la investigación teórica, y en base al 

análisis de dos casos de negocios a través de la aplicación del modelo adaptado de 

análisis de la competencia propuesta por José Celso contra, llamados campos y 

armas la competencia. El apoyo de esta información como parte de obtener un 

resultado, el panorama de las estrategias de desarrollo adoptadas por las 

organizaciones en las que se puede inferir el comportamiento en comparación con lo 

que se refiere a los campos de acción estratégico de estas empresas, así como las 

armas tomadas para mejorar el desempeño competitivo que puede para examinar el 

nivel de relevancia de cada arma y su contribución al cálculo del enfoque variable y 

la dispersión de sus modelos. 

  

Palabras clave: Estrategia, Competitividad, servicios, empresas de mantenimiento 

de ascensores.  
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CAPÍTULO  1  
 INTRODUÇÃO 

  

 

Este capítulo apresenta o tema da pesquisa estruturado em cinco tópicos. 

O primeiro aborda a definição do tema, onde serão apresentados sinteticamente 

os pontos principais da pesquisa. O segundo tópico apresenta a formulação do 

problema a partir da identificação de um aspecto relevante para o 

desenvolvimento do estudo. O terceiro enfoca a justificativa que evidencia a 

importância do tema em epígrafe. O quarto tópico apresenta os objetivos (geral e 

específicos) e, por fim o quinto tópico, mostra a estrutura de desenvolvimento do 

presente trabalho.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A crescente modernização e a forte tendência às mudanças mercadológicas 

tem exigido das organizações uma postura mais flexível no sentido de torná-las 

sustentáveis e competitivas. Para se adaptarem a estes novos padrões de 

concorrência, baixos custos e alta diversidade, as empresas têm se baseado em 

diferentes processos de melhoria que visam a racionalização dos recursos 

produtivos em busca da redução de desperdícios em atendimento às exigências 

suscitadas pelo mercado.  

O cenário de hipercompetição muda constantemente e, portanto é 

necessário que as organizações estejam atentas quanto às suas estratégias no 

sentido de verificar quais os pontos deverão estar mais ajustados à perspectiva 

do negócio, evitando que as mesmas se preocupem em investir tempo e 

recursos em aspectos que agreguem pouco ou quase nenhum valor no seu 

posicionamento competitivo.  

Nesse sentido, Johnson et al (2007), destacam que a estratégia geral do 

negócio deve estar em perfeita harmonia com os aspectos operacionais da 

organização sob pena de que, a mesma não tenha efeito, caso não seja 

verificado esse comportamento. Para os autores, é no nível operacional que as 
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verdadeiras estratégias podem ser obtidas e através das competências em 

determinadas atividades operacionais que se determinam quais 

desenvolvimentos estratégicos fazem mais sentido. 

Entretanto, o que se verifica é que muitas empresas preocupadas em 

garantir vantagem competitiva ante as suas concorrentes dispendem tempo e 

dinheiro em estratégias operacionais que não necessariamente lhes garantem 

retorno em longo prazo.  

A falta de informações mais precisas sobre quais aspectos devem priorizar 

em sua matriz estratégica justifica os inúmeros erros e tentativas das 

organizações em se manterem competitivas. O aspecto fundamental no processo 

de desenvolvimento da estratégia do negócio deve circundar a idéia de como 

aumentar a sua competitividade. 

Pensando nessa situação, Contador (2008) desenvolveu um modelo que 

auxilia as organizações a atentarem de modo mais consistente às variáveis de 

real interesse aos princípios que regem a estratégia geral da organização. O 

modelo ficou conhecido como Campos e Armas da Competição ou Modelo CAC 

e tem por finalidade identificar quais variáveis associadas à competitividade tem 

maior representatividade para garantir o melhor posicionamento estratégico das 

empresas. Nesse sentido, o modelo apóia-se na seguinte premissa (tese): 

 “Para a empresa ser competitiva, basta ter excelência apenas naquelas 

armas que lhe dão vantagem competitiva no campo escolhido para competir” 

(CONTADOR, 2008, p.28) 

A originalidade do modelo apóia-se no fato de estabelecer um tratamento 

quantitativo mediante inferência estatística à competitividade, a qual tem 

recebido tratamento puramente qualitativo por diversos autores da área até o 

presente momento, os quais limitam-se aos cálculos de alguns indicadores 

financeiros para a dedução da competitividade nas organizações. 

Como forma de elucidar uma das características do modelo que, por 

conseguinte, representa uma de suas vantagens, Contador assegura a seguinte 

afirmação:  
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Muitos afirmam, corretamente, que a empresa não pode ou não deve 
procurar ser excelente em tudo, mas não especificam em que precisa 
ser excelente. Especificar claramente onde a empresa precisa ter alto 
desempenho é uma das vantagens do modelo CAC. É esta epígrafe que 
dá o critério para definir onde a empresa precisa ter alto desempenho e 
para formular sua estratégia competitiva de negócio e suas estratégias 
competitivas operacionais. (CONTADOR, 2008, p.31) 

 

A especificação das variáveis que garantem a excelência de uma 

organização no mercado em que ela compete esta diretamente ligada aos 

atributos que agregam ou não valor para o cliente, isto é, no comportamento do 

mercado. Logo, para que uma empresa alcance e mantenha competitividade é 

necessário que crie valor para o cliente, ressaltando-se que esse valor deve ser 

reconhecido pelo adquirente (OLIVEIRA, 2009). A partir de tal pressuposto, 

torna-se possível definir os conceitos do que seja Campo e Arma da 

Competição.  

Segundo Contador (2008, p.54), “um campo da competição representa o 

local imaginário da disputa entre empresas pela preferência do cliente ao 

produto e/ou a empresa”. Em linhas gerais, um campo representa uma 

característica que define a escolha do cliente pelo produto ou pela empresa que 

está ao seu alcance, como preço, qualidade e prazo de entrega. A arma da 

competição representa um recurso utilizado pela empresa para conquistar 

vantagem competitiva.  

Sendo assim, a arma não é, em geral, de interesse dos clientes, mas sim 

das empresas que buscam, mediante a sua utilização, implementar mediadas 

que potencialize o posicionamento estratégico da organização. Tais conceitos 

serão melhor estudados no decorrer desta pesquisa. 

Dessa maneira, as organizações precisam analisar de modo mais 

consistente às variáveis de real interesse aos princípios que regem a estratégia 

geral da organização. Isto é, identificar quais variáveis associadas à 

competitividade tem maior representatividade para garantir o melhor 

posicionamento estratégico das empresas e que lhe garanta um potencial 

competitivo superior ao de seus concorrentes diretos.  
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Nesse contexto, Straatmann (2006) destaca que as empresas têm sofrido 

cada vez mais pressão com relação à concorrência e à velocidade com que 

conseguem se adaptar às mudanças e atender aos requisitos de mercado. Está 

sendo exigida cada vez mais flexibilidade para atuar em um ambiente de maior 

customização, menor prazo e preço.  

Além desse território turbulento, as empresas brasileiras ainda tem de 

enfrentar algumas barreiras burocráticas governamentais que dificultam os níveis de 

competitividade nos preços dos produtos e/ou serviços os quais tendem a ser mais 

caros devido as inúmeras e elevadas taxas exigidas pelo governo.  

Todavia, verifica-se que desde o surgimento e a difusão do modelo japonês 

de organização do trabalho, que busca gerir de maneira eficaz os sistemas 

produtivos, as organizações passaram a se preocupar ainda mais com questões 

voltadas à competitividade empresarial, à redução dos desperdícios dos diversos 

recursos empregados na produção de bens e serviços. 

Com isso, passaram também a se organizarem de maneira a promover a 

adaptação da cultura organizacional da empresa aos novos pensamentos científicos 

(Sistema de Produção Enxuta, Gestão da Qualidade Total, 8S, Kaisen, Kanban, JIT, 

entre outros), forçando sobremaneira, uma flexibilização no modo como geriam seus 

empreendimentos, e a forma como deverão atuar a partir da aplicação desses 

conhecimentos na sua planta produtiva, com o propósito de obter um melhor 

posicionamento competitivo.  

Com a disseminação dessas teorias associadas à garantia de aumento na 

competitividade industrial, a eficiência nos processos produtivos passou a ser o foco 

principal tanto nos sistemas de manufatura quanto nos sistemas de serviços. Dessa 

forma, as organizações buscam constantemente despender esforços para reduzir os 

erros e os custos associados às falhas nos seus processos produtivos, bem como 

promover rapidez, confiabilidade e disponibilidade no fornecimento dos produtos 

e/ou serviços com qualidade e a preços justos.  

Por conseguinte, o conhecimento dessas técnicas de gestão passou a ser 

requisito indispensável aos gestores e líderes no mundo todo sendo introduzidas no 

escopo de suas atribuições a tradução e adaptação desses conhecimentos à 
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estratégia organizacional da empresa, bem como, a sua transferência às equipes 

operacionais no intuito de envolver toda a organização num mesmo ideal. 

No âmbito das organizações de atuação internacional, esses conceitos devem 

estar ainda mais disseminados e exaustivamente trabalhados considerando, não 

apenas, o pacote de métodos proposto pela inovação nos modelos de gestão, a 

exemplo do Sistema de Produção Enxuta (SPE), como também conceitos ligados a 

outras teorias como, é o caso, da Teoria da Complexidade dos Sistemas, Gestão do 

Conhecimento, Tecnologia da Informação e Inovação Organizacional, o Controle da 

Qualidade Total (TQC), Core Competence (Prahalad, 1990), Teoria da 

Competitividade, entre outros conceitos que relacionam a organização com o seu 

ambiente interno e externo e consequentemente influenciam no seu pensamento 

estratégico.  

Dessa forma, verifica-se o comprometimento das organizações modernas, 

quer sejam do setor industrial, quer sejam do setor de serviços ou outros segmentos, 

em atingir cada vez mais, níveis maiores de competitividade a partir do 

relacionamento interdependente entre os diversos fatores que contribuem para o 

alcance da vantagem competitiva. 

 Em se tratando do setor de serviços, por sua própria característica de manter 

um contato mais próximo ao cliente, as empresas devem administrar suas 

operações de maneira mais eficaz, evitando que o consumidor seja surpreendido 

com um tratamento desqualificado e, por conseguinte, passe a não mais procurar 

tais serviços. Isso consequentemente se configura numa perda de mercado que 

reflete diretamente no nível de competitividade da empresa.  

Dessa forma a organização deve entender em quais aspectos irá concentrar 

seus investimentos para alcançar o melhor desempenho naquele(s) atributo(s) de 

valor para o cliente. Isso significa dizer que a empresa deve definir suas estratégias 

competitivas especificando como pretende competir nos mercados que escolhe 

atender. (COSTA & ALMEIDA, 2007) 

Segundo Gaither e Norman (2001) as principais prioridades competitivas do 

setor de serviços estão relacionadas ao baixo custo de produção, alto desempenho 

de entrega com rapidez e no tempo certo, produtos/serviços de alta qualidade e 

serviços ao cliente com flexibilidade. As empresas de serviços raramente oferecem 



 

 

todas as prioridades para os clientes, e para cada serviço deve s

conjunto de prioridades que forneça a maior vantagem de mercado.

 No tocante aos serviços do segmento de manutenção

presente pesquisa, recentemente 

Manutenção (ABRAMAN) um relatório nacional que confere um estudo bienal com 

os dados estatísticos da situação da Manutenção no Brasil. 

relatório, os principais critérios que influenciam na esco

contratação desses serviços consiste em: Preço, Tecnologia, Prazo Qualidade e 

Experiência, conforme mostra o 

Tabela 1 - Critérios para a contratação de serviços de manutenção 

Fonte: ABRAMAN, 2009
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2009 os critérios utilizados pelas empresas

contratação desse tipo de serviço, mantiveram a mesma seqüência de prioridades. 

Dessa forma os princ

apresentam a qualidade em primeiro lugar e o preço em segunda opção, seguido da 

experiência para a realização dos serviços 

rapidez na prestação dos serviços como o qu

envolvida na realização das operações de manutenção
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Manutenção (ABRAMAN) um relatório nacional que confere um estudo bienal com 

da situação da Manutenção no Brasil. De acordo com

os principais critérios que influenciam na escolha dos clientes pela 

contratação desses serviços consiste em: Preço, Tecnologia, Prazo Qualidade e 

Experiência, conforme mostra o tabela 1.  

Critérios para a contratação de serviços de manutenção 

 

A partir da análise deste quadro, observa-se que desde o ano de 2005 até 

2009 os critérios utilizados pelas empresas (clientes) para decidirem acerca da 

contratação desse tipo de serviço, mantiveram a mesma seqüência de prioridades. 

Dessa forma os principais fatores que influenciam na tomada de decisão 

apresentam a qualidade em primeiro lugar e o preço em segunda opção, seguido da 

experiência para a realização dos serviços em terceiro lugar; o

rapidez na prestação dos serviços como o quarto lugar e, por último

envolvida na realização das operações de manutenção em quinta colocação

Essa sequência de prioridades é importante para as empresas defin

perfil do usuário dos serviços e, a partir dessas informações, 

estratégias coerentes e alinhadas aos requisitos do mercado. 
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ipais fatores que influenciam na tomada de decisão 
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o prazo associado a 
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em quinta colocação. 

Essa sequência de prioridades é importante para as empresas definirem o 

e, a partir dessas informações, desenvolverem 
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 No caso dos serviços de manutenção em equipamentos mecânicos como 

elevadores, escadas e esteiras rolantes, estima-se que o mercado nacional seja 

atendido em cerca de 90% por três principais empresas multinacionais que atuam 

tanto no setor manufatureiro – com a fabricação desses equipamentos – quanto no 

setor de serviços – com a prestação de serviços de montagem, manutenção, 

reparos e modernização dos mesmos.  

Esse domínio de mercado concentrado em sua grande parte nessas três 

grandes empresas estimula uma intensa disputa pela preferência dos clientes em 

potencial. Os restantes 10% desse mercado é atendido em sua grande parte por 

empresas de pequeno porte geralmente formada por ex-funcionários dessas 

grandes empresas que montam o seu próprio negócio atuando no segmento de 

manutenção.  

Para o ex-presidente do Sindicato das Empresas de Elevadores de São Paulo 

(SECIESP), Fábio Aranha, em entrevista concedida a Revista Construção e Negócio 

(2009), “as pequenas e médias empresas têm grande dificuldade de concorrer. Elas 

atuam, normalmente, em nichos de mercado como elevadores residenciais e 

projetos especiais. A maioria dos elevadores é comercializada com margem de lucro 

muito baixa ou até negativa. Estima-se que estas empresas praticam preços 30% 

menores que os dos grandes fabricantes”. 

De acordo com D’Ambrosio (2010), o mercado de empresas de elevadores 

movimenta cerca de R$ 2,5 bilhões ao ano e se desenvolve em paralelo com o 

crescimento do mercado imobiliário, aliada ao bom momento do varejo - com a 

expansão e construção de novos shoppings e supermercados - além dos 

investimentos em infraestrutura, como metrôs e aeroportos, que garantem demanda 

para os fabricantes de elevadores e escadas rolantes.  

Tendo em vista que a tendência do setor de construção civil é de promover a 

verticalização nos modelos de construções residenciais e comerciais, o segmento de 

elevadores desponta em um mercado amplo, crescente e altamente competitivo, 

onde ganha a concorrência a empresa que oferecer melhores vantagens para o 

consumidor final. 

Conforme dito anteriormente, as empresas de elevadores atuam no mercado 

em duas vertentes: venda do produto físico e venda do serviço de manutenção. Na 
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primeira vertente o desafio é oferecer ao cliente produtos com design diferenciado e 

uma proposta de produto com qualidade que propicie conforto e comodidade. Na 

segunda vertente o desafio é oferecer um serviço confiável e com destreza, 

respeitando sempre o prazo necessário para deixar o equipamento em boas 

condições de uso. 

 Nesse sentido, acredita-se que as empresas deste setor canalizam seus 

investimentos em estratégias com foco na diferenciação desenvolvendo projetos de 

alta qualidade com design moderno e novas tecnologias agregadas aos seus 

produtos e serviços.  

Apesar dessas empresas atuarem nos dois principais setores da economia 

(indústria e serviços), o presente projeto de pesquisa irá se concentrar apenas no 

setor de serviços o qual é responsável por 55% do faturamento das empresas desse 

ramo, segundo dados publicados na revista Construção e Negócios (2008). Nesse 

contexto, verifica-se que uma das preocupações mais freqüentes dessas empresas 

está em  garantir a permanência dos contratos de prestação de serviços com os 

seus clientes ativos evitando possíveis evasões destes para as empresas 

concorrentes.  

A proposta central do estudo é evidenciar os aspectos inerentes a forma 

como elas competem no mercado a partir da análise das principais medidas 

estratégicas adotadas por essas empresas na tentativa de explicar as razões que 

levam uma empresa ser mais competitiva do que outra. Para tanto, a metodologia a 

ser adotada na presente pesquisa se baseia no modelo de Contador que será 

melhor analisada no decorrer do estudo, mas que evidencia, de forma integrada, a 

relação existente entre as estratégia empresarial e os ganhos de competitividade. 

Para Yoshino (2008), nos últimos anos, o grande desafio das organizações 

tem se concentrado em como fazer a manufatura ou os serviços contribuir para o 

sucesso competitivo das empresas, perpetuando-as de forma sustentável na 

liderança de seu segmento de atuação. 

 Dessa forma é necessário às empresas a devida atenção aos seus sistemas 

produtivos de modo a promover a atualização dos mesmos mediante a aplicação de 

métodos inovadores que lhes propiciem o conhecimento do território em que estão 

competindo vislumbrando pontos estratégicos chave para aumentar a vantagem 
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competitiva ante as suas concorrentes a nível mundial, implementando melhorias 

nas suas técnicas de gestão estratégica de modo a agregar valor ao processo e 

transferi-lo aos seus stakeholders, assumindo a responsabilidade em disponibilizar 

produtos com características cada vez mais diferenciadas das sugeridas pelos seus 

concorrentes diretos para que, dessa forma, consigam galgar espaço ainda maior no 

mercado. 

Para Carvalho & Laurindo (2007), a necessidade em desenvolver estratégias 

está ligada à existência de competição, seja uma guerra, seja a conquista de um 

mercado. De acordo com esses autores, a busca por estabelecer estratégias de 

negócios começa necessariamente por uma compreensão da empresa como um 

todo, das relações empresariais, isto é, do ambiente de relações comerciais a qual 

está inserida, e seu objetivo é aumentar o escopo da vantagem que a empresa terá 

na competição pelo mercado. Fleury e Fleury (2003) destacam ainda que, a 

formulação da estratégia competitiva deve buscar potencializar a competência na 

qual a empresa é mais forte. 

No tocante as empresas de serviços, especificamente nas de manutenção de 

elevadores, escadas e esteiras rolantes, uma característica importante deste 

segmento que estimula as empresas a definirem estratégias competitivas em busca 

de promover a diferenciação dos seus serviços é que, o cliente uma vez que possui 

um dos equipamentos dessas empresas, seja ele um elevador, ou escada rolante, 

fica livre para escolher qual das empresas de manutenção ele deseja assinar 

contrato de prestação de serviços. Dessa forma, essa possibilidade de escolha do 

cliente estimula a competição entre as empresas a fim de disputarem a preferência 

do cliente pelos seus serviços.  

Não obstante, acrescenta-se a isso o fato de que a demanda pela compra de 

novos elevadores e de contratos de manutenção cresce a medida que  o mercado 

da construção civil se expande fazendo com que fabricantes disputem uma 

participação neste mercado que apresenta alta demanda. 

Tal como ocorre no âmbito mundial e nacional, o mercado das empresas de 

elevadores na Paraíba tem crescido proporcionalmente ao crescimento da 

construção civil no estado. De acordo com os dados publicados pela pesquisa de 

mercado do setor de lançamentos imobiliários disponibilizada pelo Sindicato das 

Indústrias da Construção Civil da Paraíba (SINDUSCON-JP), no período de abril de 
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2008 a abril de 2010 houve um crescimento na oferta de empreendimentos de 

aproximadamente 50% (49,43%) das construções. Dessa forma, verifica-se que as 

empresas de elevadores dispõe de uma demanda potencial em ascensão e, por 

essa razão, aliado ao fato dos serviços de manutenção se concentrarem em poucas 

empresas, a disputa por esse mercado torna-se acirrada. 

Assim, diante deste cenário, o escopo desta pesquisa concentra-se 

basicamente nessas empresas situadas na Paraíba e busca analisar suas práticas 

estratégicas no nível operacional para acompanhar esse crescimento e as 

mudanças de comportamento no mercado em que atua na tentativa de responder, 

em síntese, a seguinte questão da pesquisa: 

Como as empresas do setor de manutenção de elevador es estão adequando 

suas estratégias para garantir melhores índices de competitividade? 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Analisando-se as questões que envolvem a competitividade e o 

desenvolvimento do setor de serviços, verifica-se que, em geral, as empresas deste 

setor, como é o caso das empresas de manutenção de elevadores, são as que 

apresentam um contato maior com o consumidor final.  

Dessa forma é de fundamental importância que essas empresas 

compreendam quais os aspectos da competição deverão analisar para despender 

esforços em atender as necessidades do cliente naquele determinado atributo de 

valor. Agindo dessa maneira saberão como proceder para atingir esse objetivo. 

Nos últimos anos o setor de serviços vem ganhando espaço e despertando a 

atenção dos pesquisadores, empresários e profissionais envolvidos nessa área, pois 

entendem ser um setor representativo para a economia mundial. Segundo o relatório 

“Panorama do Comércio Internacional de Serviços – 2009” desenvolvido pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) do governo 

federal, as estatísticas disponíveis revelam a importância do setor de serviços para a 

economia brasileira.  
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Em 2008, o setor contribuiu com 65,3% do valor adicionado ao PIB (ver figura 

1) e foi, no mesmo período, o principal receptor de investimentos diretos (38,5%). 

Em 2008, as vendas externas brasileiras de serviços atingiram o valor recorde de 

US$ 28,8 bilhões. 

Figura 1- Participação dos setores da economia no PIB brasileiro 

 
FONTE: IBGE, 2010 

   

No tocante as empresas e manutenção de equipamentos mecânicos 

destinados ao transporte de cargas e pessoas, segundo a “Pesquisa Industrial Anual 

de Produtos (PIA – Produto, 2008)” realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), os serviços relacionados a este segmento de mercado, no que 

tange a produção e venda no ano de 2008 obteve a apuração equivalente ao 

estabelecido na tabela 2. 
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Tabela 2 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as 

classes de atividades e a descrição dos produtos - Brasil – 2008 

 

FONTE: Adaptado de PIA (IBGE, 2008) 

Os dados contidos na tabela é um recorte da tabela da PIA – Produtos 2008, 

onde foram considerados apenas o segmento que será avaliado nesta pesquisa, isto 

é, empresas de manutenção e instalação de elevadores, escadas e esteiras 

rolantes. O objetivo consiste em verificar a participação deste segmento no setor de 

serviços. Nesse sentido, foram selecionados apenas as duas classes de atividades 

com a descrição de produtos e serviços relacionados a tais empresas contidas no 

relatório.  

A partir do percentual de vendas, verifica-se que essas empresas na classe 

de “Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação 

de cargas e pessoas” responde por aproximadamente 20% das vendas totais em 

comparação as outras empresas que se enquadram nesta mesma classe. Já na 

classe “Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria 

Quantidade 

(Unid.)

Valor     
(1000 R$)

% Quantidade
Valor 

(1000 R$)
%

- 5528869 100 - 5380200 100

- 12356 586549 10,6% 12 245 562168 10,4%

- 568 21401 0,39% 548 21397 0,4%

-

- 159622 2,89% - 159622 2,97%

      

-

- 295874 5,35% - 295874 5,50%

3618890 3618890 100

              

-
- 279826 7,7% - 279826 7,7%

Elevadores para o transporte de pessoas

Serviços de instalação e montagem de

máquinas e aparelhos para transporte e

elevação de cargas, elevadores e escadas

rolantes, etc., quando executados pelo próprio

fabricante

Serviço de produção de máquinas ou

equipamentos para transporte ou elevação de

cargas, pessoas, inclusive as peças

Serviços de manutenção e reparação de

empilhadeiras ou outras máquinas ou aparelhos

para transporte e elevação de cargas

Escadas ou tapetes rolantes

Produção VendaClasse de atividades e 

descrição dos  produtos

Manutenção e reparação de máquinas e

equipamentos da indústria mecânica

Fabricação de máquinas, equipamentos e

aparelhos para transporte e elevação de cargas e

pessoas
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mecânica”, observa-se que tais empresas respondem em cerca de 7,7% das vendas 

totais em comparação com outras empresas da mesma classe.  

Sendo assim, considerando a participação total das empresas de elevadores, 

escadas e esteiras rolantes, verifica-se que as mesmas respondem em cerca de 

27% das vendas no setor de serviços para tal segmento. Estes dados em conjunto 

demonstram um mercado com grande potencial de desenvolvimento e, portanto, 

passível de uma análise das práticas de gerenciamento da competitividade entre as 

empresas que o constitui. 

O mercado de elevadores, esteiras e escadas rolantes concentra-se no 

público da construção civil (construtoras e imobiliárias) e comercial (supermercados, 

lojas de departamentos e shopping centers), mediante a disponibilização desses 

equipamentos, como também dos serviços de manutenção e modernização dos 

mesmos. Sendo assim, as vendas dessas empresas crescem a medida que vão 

sendo construídos novos empreendimentos residenciais e comerciais.   

Estima-se que a produção mundial de elevadores gira em torno de 380 mil 

novas unidades por ano de todos os tipos, o que rende ao setor um faturamento de 

aproximadamente US$ 40 bilhões.  

No Brasil, o mercado é formado, basicamente, por três grandes multinacionais 

e em torno de 50 empresas nacionais médias e pequenas. Juntas, elas empregam 

cerca de três mil funcionários na parte de fabricação e montagem e 20 mil na de 

serviços. A representatividade deste setor concentra-se nas atividades de 

manutenção dos equipamentos (cerca de 55% do faturamento), haja visto que esses 

equipamentos possuem vida útil longa e portanto não são trocados periodicamente 

sendo feito apenas serviços de reparos, conservação e modernização. 

Nesse contexto, verifica-se que tais organizações enfrentam forte 

concorrência entre si, em busca de manter a fidelidade dos clientes para 

permanecerem com seus contratos de prestação de serviços ativos. Esse é um dos 

fatores que justificam a importância de se verificar como as empresas desse setor 

competem e como podem aumentar o seu nível de competitividade. 

Desse modo, de acordo com a importância do setor de serviços, no tocante a 

sua representatividade no PIB do pais e dos investimentos estrangeiros que 

contribui para o seu crescimento, especificamente o segmento de elevadores aliado 
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ao crescimento da indústria da construção civil e do processo de verticalização em 

expansão, torna-se importante o desenvolvimento de estudos que se propõem 

avaliar as práticas eficientes de gestão que corroboram para estimular a ascensão e 

controle dos indicadores de desenvolvimento econômico.  

No tocante a Engenharia de Produção, especificamente a área de gestão da 

produção, a importância deste trabalho está associada ao desenvolvimento do 

estudo da estratégia competitiva no setor de serviços através do qual busca-se 

analisar as práticas adotadas por empresas multinacionais do segmento de 

manutenção de elevadores no intuito de disseminar as estratégias corporativas pela 

sua hierarquia organizacional de forma que se mantenham alinhados aos objetivos 

estratégicos inicialmente propostos.  

O objetivo da pesquisa visa analisar as formas de competição entre as 

empresas do setor no intuito de obter vantagem competitiva e um melhor 

posicionamento competitivo entre as empresas que disputam o mercado. Verifica-se 

ainda que não existe nenhum estudo que abordem o segmento de elevadores  como 

o proposto na  presente pesquisa.  

Ademais, Henriques (1999), afirma ser importante realizar a análise da 

competitividade em empresas similares visto que num mesmo ambiente sistêmico 

existem assimetrias de desempenho econômico motivadas principalmente por 

diferenças na estratégia adotada, na condução da administração, e na utilização das 

inovações. 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 GERAL 

Verificar como as empresas prestadoras de serviços de manutenção em 

elevadores localizadas na Paraíba, estão adequando suas estratégias para alcançar 

maiores índices de competitividade. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A fim de auxiliar no alcance do objetivo geral, a pesquisa será norteada pelos 

seguintes objetivos específicos: 

1. Avaliar o posicionamento estratégico das empresas do setor de 

serviços de manutenção em elevadores; 

2. Identificar quais medidas são adotadas pelas empresas prestadoras de 

serviços de manutenção em elevadores para atender e fidelizar o 

mercado; 

3. Comparar os resultados alcançados para cada empresa a fim de 

identificar os pontos convergentes e divergentes entre si. 

 

1.4   ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em cinco partes apresentando a seguinte 

composição: 

• Na primeira parte, tem-se a consideração introdutória do trabalho, 

incluindo a delimitação do tema e problemática da pesquisa, a justificativa 

do estudo, bem como o estabelecimento dos objetivos (geral e 

específicos).  

• Na segunda parte, é feito o desenvolvimento do referencial teórico 

contendo uma breve revisão acerca da competitividade e dos seus 
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indutores, o conceito de criação de valor nas operações, a preocupação 

com o foco nos objetivos estratégicos da organização e por fim, são 

apresentados alguns modelos que auxiliam as empresas na análise da 

sua competitividade. 

• A terceira parte contempla a metodologia adotada para a realização da 

pesquisa. Nessa fase é definido o modelo de análise da competitividade 

onde é apresentada as etapas para aferição da competitividade bem como a 

caracterização das empresas onde serão desenvolvidos os estudos. 

• A quarta parte consiste dos resultados da pesquisa mediante a aferição dos 

dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa; 

• Por fim, a quinta parte é constituída das conclusões do estudo, suas 

limitações e proposições para trabalhos futuros. 

A figura a seguir apresenta a estrutura cronológica do trabalho de maneira 

simplificada. 



17 
 

 
 

Figura 2 - Estrutura organizacional do trabalho de pesquisa 

 

 

FONTE: Autor 

Capítulos Etapas da pesquisa

CAPÍTULO 1
Apresentação do tema; justificativa; o setor de 

serviços e o de manutenção, objetivos.

Conceitos básicos; cadeia de valor; 
características e classificação dos modelos para 

avaliar a competitividade das empresas.
CAPÍTULO 2

Definição da  metodologia de pesquisa; Definição 
das variáveis investigadas; Preparação do 

instrumento de pesquisa.
CAPÍTULO 3

Pesquisa de campo, Coleta de informações; 
Tratamento dos dados e redação dos resultados

CAPÍTULO 4

Conclusões e limitações da pesquisa,  e 
propostas para trabalhos futuros

CAPÍTULO 5
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CAPÍTULO 2  

 Fundamentação Teórica 

 

Este capítulo consiste numa revisão bibliográfica que contempla os 

assuntos contidos no tema desta dissertação. Inicialmente apresentam-se 

algumas definições sobre Estratégia Organizacional, os níveis da estratégia e a 

relação existente entre a estratégia competitiva e a eficácia operacional. Em 

seguida verifica-se algumas definições que fundamentam a Teoria da 

Competitividade bem como os principais indutores da competitividade. Também 

são feitas considerações acerca do processo de criação de valor mediante a 

apresentação da cadeia de valor e de suas partes constituintes. Em seguida, 

apresentam-se três modelos que auxiliam as empresas na definição de suas 

estratégias com foco na competitividade e, por fim, como forma de apresentar o 

ambiente onde será desenvolvido o estudo, apresenta-se o setor de manutenção 

de elevadores, escadas e esteiras rolante e sua relação com a competitividade. 

 

2.1 ESTRATÉGIA COMPETITIVA ORGANIZACIONAL  

Os estudos envolvendo a estratégia competitiva organizacional, de 

maneira geral, têm como foco principal o posicionamento no longo prazo das 

organizações no mercado, isto é, a maneira como as empresas desenvolvem 

meios de se destacarem de seus concorrentes considerando as mudanças 

inerentes às relações de mercado, promovidas principalmente pela introdução de 

inovações no processo produtivo. 

Robbi ressalta que, 

 “a internacionalização da economia, a obrigação de raciocinar na 
escala de muitos mercados, a ferocidade da competição, o vulto 
crescente dos investimentos e os riscos envolvidos levam as 
organizações a pensarem em termos de estratégia: planos de 
desenvolvimento, busca de nichos de mercado, a fim de 
consolidar suas posições ou desbordar os concorrentes, rupturas 
por meio de novos produtos, análises das vulnerabilidades dos 
adversários, campanhas de promoção, guerras publicitárias, 
adaptação ao imprevisível, etc.” (ROBBI, 2006,p. 49) 
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As definições para o termo estratégia consideram diversas formas de 

pensamento preconizado por vários autores da área, a exemplo de Michael 

Porter, Mintzberg, Ansoff, Henderson e outros especialistas no tema. No entanto, 

os conceitos da administração estratégica, segundo destacam Lamberg e 

Parvinen (2003), devem não apenas considerar a relação do caminho-

consequência adotado no início dos estudos da estratégia, em que se 

verificavam as conseqüências oriundas das principais decisões tomadas pelas 

organizações demonstrando uma postura reativa, mas também devem 

considerar a relação do tempo e sincronismo da interação co-evolutiva entre as 

estratégias e as mudanças nos ambientes institucionais, evidenciando assim a 

característica de estratégias dinâmicas e a natureza sistêmica da tomada de 

decisão.  

Dessa maneira, a estratégia passa a ser percebida a partir de paradigmas 

que consideram a evolução organizacional como um todo, abordando aspectos 

dinâmicos, sistêmicos, cognitivos e holísticos. Vista dessa forma, a estratégia 

auxilia as empresas a lidar com a complexidade, incerteza, a mudança e a 

natureza sistêmica do ambiente de negócios lucrativo.  

Hamel (1996) destaca que a formulação de estratégias requer uma 

postura revolucionária por parte das organizações adotando medidas que 

favoreçam a criação de estratégias inovadoras estimuladas pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias, a expansão do consumo internacional, o 

favorecimento a partir das desregulamentações que agiliza o processo de 

globalização e a mudança social.  

Sob tal perspectiva, o propósito em desenvolver estratégias 

revolucionárias consiste em derrubar as estruturas tradicionais de empresas 

pioneiras no mercado, partindo do princípio de que para as empresas 

concorrentes promoverem essa estrutura revolucionária não é necessário um 

ajuste no processo de planejamento tradicional, mas um novo fundamento 

filosófico sustentado na seguinte premissa: a estratégia é a revolução, tudo o 

resto é tática. 
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Considerando esses aspectos, no intuito de evidenciar os conceitos que 

envolvem o tema em questão, Mintzberg (2006) sugere que a estratégia possui 

conceitos multifacetados podendo ser analisada sob a ótica de cinco diferentes 

definições conhecida como os P’s da estratégia, a saber: 

� Estratégia como um PLANO  – isto é, algum tipo de curso de ação 

conscientemente pretendido, uma diretriz (ou conjunto de diretrizes) para 

lidar com uma situação; 

� Estratégia como um PRETEXTO – consiste em uma manobra específica 

para superar um concorrente. Dessa maneira a estratégia leva em 

consideração a competição direta, na qual ameaças, estratagemas e 

várias outras manobras são utilizadas para obter vantagem. Segundo o 

autor, “isso coloca o processo de formação de estratégia em seu ambiente 

mais dinâmico, em que um movimento gera um contra-movimento e assim 

por diante”. 

� Estratégia como um PADRÃO  – nesse contexto, a estratégia concentra-se 

em ação, levando em consideração o comportamento de uma 

organização. Dessa forma, estratégia é consistência no comportamento, 

quer seja pretendida ou não. 

� Estratégia como POSIÇÃO – nesse aspecto, a estratégia estimula a visão 

dos ambientes competitivos das organizações, isto é, como elas 

encontram suas posições e se protegem para enfrentar a concorrência, 

evitá-la ou subvertê-la. 

� Estratégia como PERSPECTIVA – nesse âmbito, a estratégia considera 

questões intrigantes sobre intenção e comportamento em um contexto 

coletivo. Assim, a estratégia é uma perspectiva compartilhada pelos 

membros de uma organização, por suas intenções e/ou por suas ações e 

com isso, levanta a questão de como as intenções se difundem por meio 

de um grupo de pessoas para se tornarem compartilhadas como normas e 

valores, e como padrões de comportamento se tornam profundamente 

arraigados no grupo. 

É importante ressaltar que esses conceitos são úteis para orientar de 

maneira estruturada e coerente o processo de desenvolvimento de estratégias 
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numa organização considerando as principais características a serem 

consideradas no planejamento e na definição das metas e objetivos.  

Nesse sentido, de acordo com Jonhson et al (2007) as principais decisões 

a serem analisadas na formulação de estratégias empresarias devem considerar 

as características e conseqüências destacadas no quadro 1. 

Quadro 1 - Decisões Estratégicas 

      

  Decisões Estratégicas dizem respeito a:    

  
 

  

  ● A direção de longo prazo de uma organização   

  ● O escopo das atividades de uma organização   

  ● Obter vantagem em relação aos concorrentes   

  ● Lidar com mudanças no ambiente empresarial   

  ● Basear-se em recursos e competências 
(capacidade) 

  

  ● Valores e expectativas dos Stakeholders   

  
 

  

  Por isso elas tendem a:    

  
 

  

  ● Ser complexas em sua natureza   

  ● Ser tomadas em situações de incerteza   

  ● Afetar as decisões operacionais   

  ● Exigir uma técnica integrada   

  ● Envolver mudança considerável   

      

FONTE: Jonhson et al (2007) 

A partir dessas decisões é possível entender melhor os conceitos sobre 

estratégia e seus desdobramentos em níveis estratégicos que definem a 

hierarquia e as características de cada tipo de estratégia. As principais 

definições de estratégia na visão de diversos autores pode ser visto conforme 

apresenta o quadro 2. 
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Quadro 2 - Definições de estratégia empresarial na visão de outros autores 

Autor Ano Definição 

LODI 1969 

Estratégia é a mobilização de todos os recursos 
da empresa no âmbito nacional ou internacional 
visando atingir objetivos a longo prazo (...) seu 
objetivo é permitir maior flexibilidade de resposta 
às contingências imprevisíveis 

ANSOFF 1977 

Estratégia é um conjunto de regras e tomada de 
decisão em condições de desconhecimento 
parcial. As decisões estratégicas dizem respeito 
à relação entre a empresa e o seu ecossistema 

MARTINET 1984 

Estratégia designa o conjunto de critérios de 
decisão escolhido pelo núcleo estratégico para 
orientar de forma determinante e durável as 
atividades e a configuração da empresa 

TREGOE E 
ZIMMERMAN 

1988 
Estratégia é uma estrutura mental que guia as 
escolhas que determinam a natureza e a direção 
de uma organização 

MICHEL 1990 

A decisão sobre quais recursos devem ser 
adquiridos e usados para que se possam tirar 
proveito das oportunidades e minimizar fatores 
que ameaçam a consecução dos resultados 
desejados. 

QUINN 1992 

Estratégia é um padrão ou plano que integra 
metas maiores, políticas e seqüências de ações, 
dentro de um todo coeso. Sua boa formulação 
ajuda a ordenar e alocar os recursos, permitindo 
a antecipação de alterações no ambiente e 
mudanças contingenciais nos oponentes. 

PORTER 1996 

Estratégia é adotar um posicionamento exclusivo 
e valioso, envolvendo um conjunto de atividades 
que permitam que as empresas se diferenciem 
de seus concorrentes 

HENDERSON 1998 

Estratégia é a busca deliberada de um plano de 
ação que possa desenvolver e ajustar a 
vantagem competitiva de uma empresa. 
Posicionando-a como revolucionária e não 
evolutiva, este autor observa que a estratégia 
procura fazer mudanças rápidas em 
relacionamentos competitivos 

ANDREWS 1998 

Padrão de propósitos e metas – e as principais 
políticas para atingir essas metas – que definem 
o negócio ou os negócios com os quais a 
empresa está envolvida e o tipo de empresa que 
ela deseja ser 
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ZACCARELLI 2000 

Estratégia é um guia para decisões sobre 
interações com oponentes, de reações 
imprevisíveis, que compreende duas partes: 
ações e reações envolvendo aspectos do 
negócio, e preparação para obter vantagens nas 
interações. 

THOMPSON 
JR. E 

STRICKLAND 
III 

2000 

Conjunto de mudanças competitivas e 
abordagens comerciais que os gerentes 
executam para atingir o melhor desempenho da 
empresa. (...) é o planejamento do jogo de 
gerência para reforçar a posição da organização 
no mercado, promover a satisfação dos clientes 
e atingir os objetivos de desempenho. 

WRIGHT, 
KROLL E 
PARNELL 

2000 
Planos da alta administração para alcançar 
resultados consistentes com a missão e os 
objetivos gerais da organização. 

MEIRELLES E 
GONÇALVES 2001 

Disciplina da administração que se ocupa da 
adequação da organização ao seu ambiente. 

JOHNSON, 
SCHOLES & 

WITTINGTON 
2007 

Estratégia é a direção e o escopo de uma 
organização no longo prazo, que obtém 
vantagem em um ambiente em mudança através 
da sua configuração de recursos e competências 
com o objetivo de atender as expectativas dos 
stakeholders 

FONTE: Desenvolvido pelo autor, 2011 

Dessas definições é possível verificar que o desenvolvimento de 

estratégias deve levar em consideração às mudanças ocorridas ao longo do 

tempo. Sendo assim, para que as organizações desenvolvam estratégias que 

propiciem sua perpetuidade no mercado é necessário que o planejamento seja 

capaz de sofrer adaptações, isto é, as estratégias devem possuir uma 

característica de flexibilidade que seja capaz de adequar-se a cada nova 

situação que o mercado apresente. 

Diante das definições apresentadas por renomados autores da área de 

estratégia é importante inferir que uma organização que não se planeja para o 

futuro não está comprometida com o desenvolvimento sustentável de suas 

unidades de negócio assumindo um posicionamento reativo às condições 

impostas pelo ambiente que a envolve.  

Nesse sentido a estratégia figura como o motor que impulsiona toda a 

organização em busca de atingir as metas pretendidas no longo prazo as quais 
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delineiam o posicionamento competitivo almejado pela empresa a partir do uso 

adequado dos fatores que contribuem para tal fim.   

Considerando as diversas formas de tratamento dado à estratégia, 

Mintzberg e Quinn (1991) afirmam que, a depender do contexto no qual é 

empregada, a estratégia pode ter o significado de políticas, objetivos, táticas, 

metas, programas, entre outros, numa tentativa de exprimir os conceitos 

necessários para defini-la. 

Segundo aponta Camargos e Dias (2003, p.29), é fundamental destacar 

que “a estratégia é inimiga das abordagens deterministas e mecanicistas, que 

minimizam o espaço de liberdade e de escolha; não é apenas uma idéia de como 

lidar com um inimigo em um ambiente de concorrência ou de mercado”, 

conforme é tratada por grande parte da literatura e em seu uso popular 

(MINTZBERG e QUINN, 1991), pois não se resume a idéias, proposições, 

diretrizes, indicativos de caminhos e soluções (MEIRELLES e GONÇALVES, 

2001); tem uma amplitude e abrangência que engloba o conceito de Eficácia 

Operacional (PORTER, 1999) e não deve ser confundida com suas táticas; não é 

só inovação, só diversificação ou planejamento financeiro (LODI, 1969). 

Nesse contexto, é fundamental atrelar o conceito de estratégia a uma 

visão global que define e planeja as formas de atuação de uma organização em 

seu ambiente vislumbrando o alcance de seus objetivos no longo prazo (SLACK, 

1997). No caso específico desta dissertação, utiliza-se esse ponto de vista 

considerando que serão trabalhadas as estratégias operacionais. 

 Não obstante, as organizações devem ainda considerar um fator chave na 

concepção e para o sucesso da implementação de suas estratégias – a 

comunicação e disseminação pelas unidades de negócio. A depender da forma 

como as organizações estão estruturadas, a estratégia pode ser propagada de 

diferentes maneiras que interagem entre si para o alcance do objetivo geral da 

organização. Nesse sentido, as estratégias assumem uma configuração 

hierarquizada que transmite a idéia de uma relação top-down, isto é, a forma de 

disseminação ocorre de cima para baixo partindo do nível de maior 
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representatividade ao nível mais estratificado da organização. Essa relação pode 

ser melhor compreendida no item seguinte que trata dos níveis da estratégia. 

 

2.1.1 Hierarquia das Estratégias 

 

As estratégias podem ser classificadas em diferentes níveis dependendo 

do escopo de abrangência que possa atingir. No entanto, independente do seu 

nível de abrangência, é essencial que a estratégia seja comunicada por todas as 

partes constituintes da organização. E mais que isso, ela deve ser compreendida 

da maneira mais inteligível possível para que os objetivos estratégicos possam 

ser atingidos sem que haja algum tipo de resistência na sua implementação 

ocasionada por falhas na sua concepção. 

Segundo Johnson et al (2007), Camargos e Dias (2003) e Bandeira 

(2007), a hierarquia da estratégia comumente abordada pelos estudos nesse 

tema consideram três principais níveis: 

• Nível Corporativo : determina em qual setor a empresa deve operar, isto 

é, relaciona-se com o escopo geral de uma organização e com o modo de 

agregar valor às diferentes partes (unidades de negócios) da organização; 

engloba também o nível de alocação de recursos, resultando na 

delimitação dos objetivos da organização (BANDEIRA, 2007). Esse nível 

em especial, deve ser o mais clarividente possível, uma vez que se 

constitui na base de outras decisões estratégicas;    

• Nível Empresarial (negócio ou competitiva) : circunscreve o escopo de 

cada unidade de negócio e a consecução de vantagens competitivas 

sustentáveis que diz respeito a como concorrer de forma bem sucedida em 

determinados mercados. Essas preocupações se referem a que produtos 

ou serviços devem ser desenvolvidos para quais mercados e como se 

podem obter vantagens sobre os concorrentes para atingir os objetivos da 

organização – talvez lucratividade a longo prazo ou crescimento de 

participação de mercado; 
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• Nível Operacional (funcional):  atrela cada função da organização em 

prol da aquisição de vantagens competitivas. Isto é, determina como uma 

área funcional deve trabalhar a partir da integração entre as estratégias 

corporativa e empresarial em termos de recursos, processos e pessoas. 

A figura 3 apresenta de maneira simplificada a estrutura desses níveis da 

estratégia. 

 

Figura 3 - Hierarquia da Estratégia 

 

FONTE: Autor, 2011 

É possível concluir desse primeiro item da fundamentação que, a razão 

pela qual as organizações desenvolvem e implementam suas estratégias está 

ligado ao fato de pretenderem galgar novos mercados e/ou manterem-se na 

preferência dos consumidores, possibilitando com isso, aumentos consideráveis 
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na vantagem competitiva que se traduz em aumentos na rentabilidade da 

corporação e, por conseguinte, culmina na satisfação dos seus stakeholders.  

Essa seqüência lógica de fatos em busca de vantagem competitiva 

depende da forma como a estratégia permeia nos níveis hierárquicos citados 

acima. Segundo Slack (1997 p.90), a estratégia de negócio é planejada somente 

no contexto de uma estratégia corporativa bem definida, e estratégias funcionais 

somente no de uma estratégia de negócio bem definida. Isso demonstra que as 

estratégias se sobrepõem e se influenciam mutuamente. 

Zacarelli (1996) salienta que a vantagem competitiva é uma característica 

do produto ou serviço da empresa que os clientes reconhecem como um 

diferencial de valor em relação aos de outras empresas. Dessa forma observa-se 

um forte empenho das organizações para atingirem posicionamentos 

competitivos satisfatórios, estimuladas pelo ambiente estruturado a partir das 

relações existentes entre as empresas e seus agentes promotores da 

competição, de forma que as empresas sejam instigadas a disseminarem ações 

que lhes promovam vantagens competitivas. 

 O que acontece na maioria dos casos é que essas ações são tidas como 

estratégias competitivas, mas na verdade figuram como medidas de eficácia 

operacional. Nesse sentido cabe uma discussão sobre o que de fato pode ser 

considerado uma medida estratégica e uma medida de eficácia operacional e o 

que distingue uma da outra.  

 

2.2 A ESTRATÉGIA COMPETITIVA E A EFICÁCIA OPERACIONAL 

 

A importância em se estabelecer um tópico que discuta a relação entre a 

estratégia competitiva e a eficácia operacional está relacionado ao fato de que 

existe um grande equívoco por parte de alguns gestores dentro das 

organizações os quais defendem que para a empresa ser competitiva basta que 

desenvolva práticas de eficientização dos sistemas, isto é, ações que promovam 

a Eficácia Operacional. Nesses casos dizemos que se tratam de empresas cujas 
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estratégias são baseadas em operações que podem ser economicamente ou 

financeiramente mensuradas compreendendo apenas a dimensão técnica da 

competitividade sem, contudo, avaliar a dimensão institucional que compreende 

outros fatores além dos mensuráveis. (SILVA & BARBOSA, 2002) 

O equívoco se deve ao fato de que a eficácia operacional constitui-se em 

algo concreto e, na maioria das vezes, sujeito à ação imediata que promovem 

retornos tangíveis no curto prazo. Todavia, esse pensamento favorece ao 

surgimento de uma visão focalizada em alguns pontos do sistema produtivo, 

sobretudo àqueles que são julgados como críticos ao processo. Dessa maneira, 

os líderes de setor direcionam suas decisões a melhorias pontuais de alguns 

aspectos inerentes ao sistema e esquecem de verificar de que forma suas 

medidas contribuem para o atingimento do objetivo estratégico de negócio e da 

corporação como um todo. 

Segundo Porter (2009), os gestores tendem a assumirem essa postura 

por estarem ávidos e pressionados para implementarem melhorias de 

desempenho tangíveis e mensuráveis e acabam por não compreenderem a 

necessidade da estratégia organizacional.  

De acordo com Furlaneto (2007, p.3), “o que ocorre é que em muitos 

casos a definição da estratégia competitiva é de responsabilidade da alta 

administração das empresas, ficando para a gerência média a definição da 

estratégia de produção, o que acaba gerando problemas de não alinhamento 

entre estas duas estratégias”. 

É nesse ponto que reside o problema, onde se faz notória a falta de 

distinção entre estratégia e eficácia operacional. Esse tem sido um problema 

recorrente em grande parte das organizações que, por conseguinte, 

comprometem o seu posicionamento competitivo, haja visto se distanciarem do 

foco de suas pretensões estratégicas.  

Sendo assim, no intuito de elucidar a distinção entre o que seja 

estratégia e eficácia operacional, Gaither e Frazier (2001) definem Estratégia  

como sendo o plano de como a empresa competirá no mercado, ao passo que 
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Eficácia Operacional  é a capacidade de executarmos atividades de operações 

similares melhor do que nossos concorrentes. 

Essa diferenciação também pode ser compreendida sob a ótica de Porter 

que distingue a Agenda Operacional (Eficácia Operacional) da Agenda 

Estratégica. A primeira envolve a melhoria contínua onde quer que inexistam 

opções excludentes, isto é, os trade-offs. É, portanto, o lugar mais adequado 

para a mudança constante para a flexibilidade e para o esforço implacável em 

busca de melhor prática. Em contraste, a segunda consiste no melhor foro para a 

definição do posicionamento exclusivo, para o exercício de nítidas opções 

excludentes e para o ajuste da compatibilidade das atividades.  

É certo que o empenho por parte dos gestores no tocante a promoção de 

medidas de desempenho que visem à eficácia operacional, isto é, a um 

desempenho superior que reflita numa rentabilidade maior, é válido, porém, tais 

medidas devem estar em conformidade com as estratégias da empresa para que 

surtam o efeito esperado e, com isso, resultem em expressivos retornos para a 

lucratividade da organização no curto, médio e longo prazo. Isto permite 

estabelecer uma vantagem competitiva duradora e, consequentemente, a 

perpetuidade da organização no mercado ao longo do tempo. 

Não obstante, o que se deve buscar é o estabelecimento de uma 

estratégia sustentável cuja premissa encontra-se alicerçada na compatibilidade 

das atividades da organização. Isto significa que as empresas devem ter 

conhecimento das atividades como um todo, de modo que identifiquem suas 

interações e combinações para que possam estabelecer o devido controle das 

mesmas bem como o vínculo adequado às estratégias do negócio.  

A grande preocupação encontra-se no fato de que a Eficácia Operacional 

pode ser facilmente copiada pelos concorrentes e com isso, uma empresa que 

se preocupa apenas em melhorar a maneira como são utilizados os recursos de 

produção não está contribuindo para obter um posicionamento competitivo 

sustentável no longo prazo, isto é, estará sempre sendo alcançada pelos seus 

adversários.  
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É importante frisar que o dimensionamento da competitividade verifica 

não apenas o alinhamento das práticas gerenciais às estratégias corporativas, 

mas também a maneira como as empresas desenvolvem suas estratégias, 

definem suas prioridades de negócio, a maneira como enfrentam as incertezas 

de mercado, sem, contudo perder de vista o alvo a ser alcançado. Essas e 

outras considerações que tratam da competitividade e da sua relação com a 

estratégia empresarial serão abordadas no item seguinte. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL 

 

Existem diversas variáveis associadas à Competitividade  cujo propósito 

maior, além de promover um conceito satisfatório para o termo, também 

concentra-se em estabelecer um estudo que apresente o desempenho 

(operacional e não-operacional) das empresas em uma determinada indústria, 

isto é, definir quais os aspectos do gerenciamento organizacional são 

indispensáveis para a manutenção ou sobrevivência de uma empresa num 

determinado setor, de tal forma que a mantenha competitiva, independente das 

oscilações ocorridas no mercado.  

Armando (2003) enfatiza que o estudo da competitividade tem despertado 

a atenção de escritores, empresas e governos ao buscarem compreender os 

motivos pelos quais alguns grupos sociais, instituições econômicas e nações 

progridem e prosperam. Segundo o autor,  

“Desde que surgiram as unidades sociais, econômicas e políticas (...) 
tem havido persistentes tentativas de compreender as forças que 
explicam as questões suscitadas pelo progresso de algumas 
entidades e o declínio de outras”. (ARMANDO, 2003, p.13) 
 

Com base nessa busca pela análise comparativa entre as empresas que 

concorrem pelo mesmo mercado, originou-se a Teoria da Competitividade a qual, 

apresentam duas correntes de pensamento que buscam definir o conceito de 

vantagem competitiva: a da Organização Industrial e a da Visão Baseada em 

Recursos (RBV).  
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Segundo aborda Contador, a primeira corrente de pensamento afirma que 

a vantagem competitiva está relacionada ao resultado da empresa, dessa forma, 

se uma empresa obtém melhor resultado que uma concorrente, ela possui maior 

competitividade. A segunda corrente relaciona a vantagem competitiva à 

capacidade da empresa em criar valor ao cliente por meio de seus fatores 

internos, isto é, são os recursos e ações da empresa que determinam sua 

competitividade. 

Contudo, observa-se que essas correntes abordam a competitividade sob 

duas óticas distintas. Enquanto uma alia a competitividade com o ambiente 

externo, a outra prefere relacioná-la com o ambiente interno das organizações. 

Com isso, os autores que estudam a Teoria da Competitividade nas 

organizações acabam direcionando suas pesquisas a uma das linhas de 

pensamento dessas escolas, ou buscam interagir os dois pensamentos de 

maneira conjunta. 

Para Kupfer (1996, p.367) a competitividade pode ser entendida como um 

fenômeno diretamente ligado ao processo de concorrência. Segundo o autor 

competitividade consiste na “capacidade de a empresa formular e 

implementar estratégias concorrenciais, que lhe per mitam ampliar ou 

conservar, de forma duradoura, uma posição sustentá vel no mercado ”. 

O conceito de competitividade apresentado pelo autor evidencia seu 

vínculo com a estratégia da organização de tal forma que esta possibilite um 

posicionamento sustentável frente às demais empresas que disputam o 

mercado.   

Coutinho & Ferraz (1994, p.10), complementam tal definição destacando 

que “a competitividade pode ser vista como a produtividade das empresas 

ligadas à capacidade dos governos, ao comportamento da sociedade e aos 

recursos naturais e construídos, podendo ser aferida por indicadores nacionais e 

internacionais, que lhes permitem conquistar e assegurar fatias de mercado”. 

Sob a ótica desses autores a competitividade depende de outros agentes 

que auxiliam as organizações avançarem em suas estratégias competitivas 
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dando uma conotação um pouco mais abrangente no que diz respeito ao âmbito 

de atuação. 

Na visão de Contador (2008 p.39), “competitividade é a capacidade da 

empresa em obter resultado sustentável superior ao dos concorrentes, medido 

por um indicador de crescimento de mercado e assegurada uma rentabilidade 

satisfatória, por meio do alcance de uma ou mais vantagens competitivas”. 

A partir dessas definições, observa-se que a competitividade encontra-se 

fortemente relacionada à indústria e ao mercado com algumas variações nas 

definições ao agregar outros fatores que contribuam para que uma organização 

seja mais competitiva que outra na visão dos autores supracitados.  

Considerando que o mercado apresenta freqüentes mudanças, é 

necessário que as organizações acompanhem a dinâmica desse ambiente 

promovendo revisões estratégicas periodicamente. Sendo assim, as estratégias 

competitivas adotadas pelas empresas irão refletir escolhas individuais feitas de 

acordo com as suas prioridades em cada momento. (KUPFER, 1999, p.368)  

Ao longo do tempo a competitividade envolveu diversas temáticas, 

conforme pode ser visto na figura 4, abordando desde aspectos relacionados 

com a questão dos preços praticados pelas empresas, no início da década de 

60, passando pela qualidade, na década de 1970, flexibilidade na década de 

1980 e por fim a inovação que vai do início da década de 1990 até os momentos 

atuais. 
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Figura 4 - Evolução dos critérios de competitividade das empresas 

 

FONTE: Adaptado de Duarte e Di Serio, [2002] 

A competitividade industrial é, portanto, uma questão importante a ser 

discutida, sobretudo no âmbito dos países exportadores em busca de políticas 

orientadas para a industrialização. Avaliar a competitividade de uma indústria é 

um processo complexo e pode ser analisado a partir de várias perspectivas. 

(SIRIKRAI & TANG, 2006, p.75) 

De maneira geral, Santos (2004) avalia que os estudos da competitividade 

reconhece três esferas de fatores que a determinam: 

I. Sistêmica, relacionada à estrutura produtiva, social, cultural, jurídica, 

institucional e econômica do país e sua inserção no cenário mundial;  

II. Estrutural, ligada às características específicas de determinados ramos de 

atividades, como tecnologia, tamanho do mercado e grau de concorrência; 

e  

III. Empresarial, relacionada às características e recursos específicos de cada 

empresa ou unidade de negócio, como capacidade gerencial, estrutura 

financeira, posicionamento no mercado etc. 

 Para Porter (1989) a base fundamental do desempenho acima da média a 

longo prazo e que constitui na vantagem competitiva sustentável, encontra 

alicerce em dois tipos básicos de vantagem competitiva: baixo custo ou 
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diferenciação, os quais servem de base ao desenvolvimento de três estratégias 

genéricas que fazem com que as empresas alcancem desempenhos superiores 

aos seus concorrentes – Liderança de Custo, Diferenciação e Enfoque.  

Na visão de Muscat e Fleury (1992) a estratégia competitiva pode assumir 

cinco tipos diferentes: Custo, Qualidade, Tempo, Flexibilidade e Inovação. Já 

para Contador (2008) os tipos de estratégias que possibilitam às empresas uma 

vantagem competitiva superior estão relacionadas ao Preço; Qualidade; Prazo; 

Assistência e Imagem. Enquanto Fleury e Fleury (2003) defendem que a 

estratégia competitiva aliadas as competências essenciais podem ser 

classificadas em três categorias: Excelência Operacional, Inovação em Produto e 

Relação com o Cliente. 

Verifica-se, contudo, que essas perspectivas consideram as principais 

dimensões que influenciam diretamente o comportamento organizacional, tais 

como: dimensão política, econômica, social, estratégica, operacional, entre 

outras.  

Tendo visto que ocorrem disparidades nas perspectivas dos autores 

acerca dos fatores relacionados à competitividade nas organizações, é natural 

que haja grande diversidade de indicadores usados pra medir o grau de 

competitividade. No entanto, segundo afirma Farina (1999), a definição do 

conceito de competitividade tem conseqüências diretas para a escolha dos 

indicadores de desempenho. 

Contudo, como o objetivo das estratégias competitivas é melhorar o 

resultado da empresa, torna-se necessário aferir o alcance desse objetivo 

mediante o cálculo dos indicadores de desempenho do negócio. 

Bandeira (2007, p.5) ressalta que um sistema de medidas para a aferição 

do desempenho organizacional voltado aos princípios da competitividade, 

“fundamenta-se na seleção de indicadores de desempenho relacionados com os 

objetivos estratégicos da organização e não sob a forma de um conjunto de 

indicadores confusos e contraproducente”.  
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De acordo com Contador, os indicadores mais comumente utilizados para 

aferição da competitividade incluem: resultado econômico-financeiro, 

participação de mercado, rentabilidade dos acionistas, valor das ações 

negociadas em bolsa e valor da empresa. Esses podem ser denominados 

genericamente por indicadores de resultados. 

Para medir o grau de competitividade a empresa deve criar um indicador 

que reflita seus objetivos, com o qual conseguirá comparar-se às concorrentes e 

avaliar os efeitos das suas decisões sobre sua competitividade ao longo do 

tempo (CONTADOR, 2008, p.62).  

Assim, uma empresa é dita competitiva quando adota estratégias 

convergentes ao padrão de concorrência vigente em seu setor de atuação. Ou 

seja, quando os seus objetivos estratégicos estão alinhados a uma forma de 

competição (ou a um subconjunto) que, entre o conjunto de opções possíveis, 

ligadas aos diversos atributos preço e não-preços (qualidade, flexibilidade, 

diferenciação de produtos, marca, etc.) dos produtos que podem ser explorados 

pelas empresas, se mostra eficaz em termos de desempenho no mercado. 

(KUPFER, 1996, p.368) 

Algumas vezes a própria dinâmica do mercado faz com que as empresas 

tenham a difícil missão de adequar ou mudar suas estratégias, “redefinirem, ou 

mesmo, atualizarem seus posicionamentos estratégicos” (FURLANETO, 2007, 

p.3) fazendo com que as mesmas demonstrem sua capacidade de permanência 

no mercado mediante sua flexibilidade de adaptação e escolha de alternativas. 

Isso faz com que essas empresas reavaliem suas estratégias e se reposicionem, 

exigindo na maioria das vezes, a escolha de opções mutuamente excludentes, 

denominadas de trade-offs, isto é, quando as empresas abrem mão de 

determinadas decisões em detrimento de outras. 

Nesse sentido, segundo salienta Markides (1999), não é possível prever 

quais serão as posições estratégicas emergentes, no entanto, cabe as empresas 

prepararem-se para enfrentar o desconhecido buscando meios de superar as 

incertezas na constante busca pela vantagem competitiva. 
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Assim, o autor destaca que uma empresa pode enfrentar toda essa 

incerteza através da adoção de uma ou ambas das seguintes opções genéricas: 

� Promover inovação continuamente, ao invés de incorrerem em imitações 

das estratégias adotadas pelos seus concorrentes, ou seja, propor uma 

nova maneira de gerir seus empreendimentos de modo que possam criar 

uma posição de destaque com estratégias claras, precisas e com limites 

nítidos. Em termos práticos, a empresa deve cultivar o direito a atitude, 

mas também organizar-se para competir efetivamente em seus negócios 

já existentes, ao mesmo tempo experimentando novas tecnologias e 

idéias; 

� Explorar a inovação de outras organizações. Isto exige que as empresas 

estabeleçam um monitoramento rápido para identificar os pontos de 

viragem, antes mesmo que ocorra uma crise. Elas devem desenvolver a 

capacidade de reconhecer cedo se uma nova posição estratégica que está 

emergindo perturba os seus mercados. Cultivar uma cultura que acolhe a 

mudança e esteja pronto para aceitar uma nova inovação estratégica 

através do desenvolvimento de processos que permitem experimentar 

novas idéias, e pelo desenvolvimento de competências que permitem a 

exploração da nova posição. Depois de introduzir uma inovação, a 

empresa deve protegê-lo em uma unidade organizacional e alimentá-lo por 

meio de investimentos consistentes.  

A partir desses pontos é fácil ver que, para uma empresa tornar-se 

competitiva, é imprescindível a adoção de uma estratégia dinâmica que permite 

explorar a sinergia de seus negócios em busca de novos posicionamentos no 

mercado. Dessa forma a empresa vislumbra saltos competitivos na tentativa de 

adequar-se e antecipar-se às tendências do mercado. Esse dinamismo 

estratégico pode ser ilustrado na figura 5 que estabelece os principais elementos 

que compõem uma estratégia dinâmica.  

Uma vez que a competitividade é alcançada ou mantida de acordo com o 

acompanhamento das mudanças do ambiente organizacional, as empresas 
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precisam observar os novos valores e percepções das pessoas para redefinir 

suas estratégias para a competitividade.  

Destaque-se, finalmente, que o sentido geral de um conceito para a 

competitividade deve ser o de permitir a compreensão e a instrumentalização do 

agir no sentido de alcançá-la. Neste aspecto, a adoção de qualquer enfoque para 

a competitividade deve estar alinhada às características e objetivos da empresa 

no seu processo de definição das estratégias (SANTOS, 2006). 

 

Figura 5 - Elementos de uma estratégia dinâmica 

 

Fonte: Markides, 1999 

Nesse contexto, os estudos de competitividade de setores industriais 

fornecem um panorama das melhores práticas de gestão organizacional, isto é, 

dão a possibilidade das empresas inseridas no mercado nacional e internacional 
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identificarem a participação dos principais condicionantes ou agentes promotores 

da competitividade naquele setor e, a partir dessas informações, tomarem rumos 

que viabilizem decisões mais assertivas.  

2.4 PRINCIPAIS INDUTORES DA COMPETITIVIDADE  

Apesar das empresas concorrentes de uma mesma indústria apresentarem 

alguns pontos semelhantes no gerenciamento de sua cadeia produtiva, elas 

freqüentemente diferem um pouco em suas cadeias de valores incorporando 

aspectos competitivos distintos em seu mix de produtos, ou compradores, áreas de 

atuação ou canais de distribuição diferentes. 

Para Silva (2005) essas diferenças incrementais se deve ao fato de que as 

empresas estabelecem para si alguns fatores de competitividade que possam afetar 

mais diretamente o seu mercado. O autor reforça o seu posicionamento afirmando 

que: 

A identificação dos fatores que afetam a competitividade de cada 
empresa deve se originar no reconhecimento do seu próprio mercado 
e nos fatores que afetam os seus custos ou a sua cadeia de valor. 
Isto servirá como ferramenta para a empresa priorizar os fatores que 
determinam a competitividade. (SILVA,2005, p.4) 

Nesse sentido, vale ressaltar que para haver competição entre as 

organizações, sobretudo àquelas com representação internacional, é preciso 

considerar um número de variáveis envolvidas nesse processo que vai além dos 

limites internos à organização.  

Silva e Barbosa (2002), afirmam que os fatores de competitividade devem 

ser definidos segundo a natureza das estratégias organizacionais e os 

classificam em quatro grandes grupos:  

1) Estratégias mercadológicas;  

2) Estratégias relacionadas aos clientes; 

3) Estratégias de gestão de recursos; e, 

4) Estratégias de relacionamento corporativo. 

O quadro 3 apresenta alguns fatores de competitividade relacionados a 

cada grupo dessas estratégias. 
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Quadro 3 - Fatores da competitividade segundo as estratégias organizacionais 

 

Fonte: Silva e Barbosa, 2002 

Sendo assim, é importante que as empresas identifiquem junto aos seus 

clientes-alvo, quais são os fatores mais determinantes levados em consideração 

por seus clientes em potencial no momento da tomada de decisão acerca da 

efetivação dos mais diferentes pedidos (FURLANETO, 2007, p.4). Isto é, as 

empresas precisam identificar os fatores competitivos a serem explorados, pois, 

em última análise, serão estes que influenciarão, ou não, na efetivação dos 

pedidos. Em outras palavras, o sucesso dos negócios depende diretamente dos 

fatores competitivos e da forma como estes são explorados pelas empresas. 

Ademais, além dos fatores relacionados às estratégias citadas e 

apresentados no quadro anterior, torna-se imprescindível a análise de alguns 

outros fatores genéricos indutores da competição que, ao serem tratados 

devidamente, possibilitam melhor vantagem competitiva, a saber: Segmentação 

Grupo de estratégias Fatores de competitividade

Mercadológicos

Preço baixo, arquitetura flexível, logística estratégica de 
distribuição, participação no mercado internacional, 

estratégia global, benchmarking , visão orientada para o 
mercado, planejamento estratégico, empreendedorismo, 
avaliação ambiental e contextual, focalização na core 

competence .

Relacionados à clientela
Conhecer e satisfazer necessidades e expectativas de 

clientes, valorizar relacionamento com clientes, 
fidelização.

Relacionados à gestão de 

recursos

Agilidade, inovação, desenvolvimento de sistemas de 
informação, estabelecimento de metas financeiras, 

informatização dos processos, reestruturação produtiva, 
qualidade, criação e gestão do conhecimento, investimento 

em P&D, desenvolvimento e valorização de pessoal, 
criatividade, custos baixos, integração da comunicação 

inter-funcional, adoção de técnicas gerenciais, adequação 
a padrões e certificações de qualidade. 

Concernentes às estratégias de 

relacionamento

Conhecimento e valorização das relações com 
concorrentes, valorização da imagem institucional, 

cooperação empresarial, valorização do relacionamento 
com fornecedores.
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do mercado, Diferenciação dos produtos/serviços; Diversidade tecnológica; 

Inovação contínua e Economias de Escala. 

2.4.1 Segmentação de Mercado 

 Segmentar um mercado significa escolher um grupo de consumidores, 

com necessidades homogêneas, para o qual a empresa poderá fazer uma oferta 

mercadológica. O processo de segmentação requer que sejam identificados os 

fatores que afetam as decisões de compras dos consumidores. Os principais 

requisitos para a segmentação estabelece que: o seguimento deve ser 

identificável, mensurável, acessível, rentável e estável. (FERREIRA, 2002, p.2) 

 Uma vez que a empresa segmenta o mercado em que irá atender, torna-

se mais fácil assimilar as necessidades específicas daquele segmento e, com 

isso, desenvolver produtos e serviços que se aproximem da satisfação dos 

consumidores.  

 O propósito maior da segmentação do mercado é o de oferecer produtos e 

serviços sob medida. Para Contador (2008, p.98), “o sistema puro de produto 

sob medida corresponde a segmento de mercado constituído por apenas um 

indivíduo”, isto significa que a segmentação de mercado pode proporcionar o 

desenvolvimento de produtos que apresentem características personalizadas. 

 Sob este aspecto, Prahalad e Ramaswamy (2004) defendem que a época 

atual promove uma oscilação da padronização para a personalização em massa 

de produtos e serviços. Na visão dos autores, graças a saltos quânticos na 

eficiência das cadeias de fornecimento, a reduções drásticas na duração dos 

ciclos de inovação dos produtos e serviços, e ao desenvolvimento da distribuição 

estruturada e de canais de mídia, os consumidores dispõem de enorme 

variedade de opções de produtos e serviços em quase todos os setores. 

 Porter (1989) ainda destaca que a razão pela qual as indústrias devem ser 

segmentadas para a formulação de estratégia competitiva é que os produtos, os 

compradores ou ambos dentro de uma indústria divergem de forma que afetam 

sua atratividade intrínseca ou o modo como uma empresa obtém vantagem 

competitiva ao atendê-los. 
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Segundo o autor o processo de segmentação do mercado leva em consideração 

três etapas seqüenciais: 

1. Identificação e avaliação das exigências, das necessidades, das 

preferências, das expectativas ou dos anseios dos vários clientes; 

2. Agrupamento dos clientes ou consumidores em classes com afinidades 

coletivas homogêneas; e 

3. Disponibilização de produtos específicos para cada classe. 

 As formas de se estabelecer a segmentação de mercado depende tanto 

das exigências do mercado quanto do tipo de produto ou serviço que a empresa 

produz. Essas formas da segmentação podem ser divididas em oito 

modalidades, conforme apresentada no quadro 4. Tais modalidades auxiliam os 

gestores de marketing a tomarem suas decisões acerca da definição do mercado 

ao qual se pretende abranger. 

Quadro 4 - Critérios para definição do segmento de mercado 

 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2002) & Contador (2008) 

 Dessa forma, a empresa poderá obter uma vantagem competitiva superior 

aos seus concorrentes, dedicando-se a fatias de mercado que tenha melhores 

condições de atender. 

MODALIDADES CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

Geográfica 
Região; Área metropolitana; Porte da cidade e Densidade;

Tráfego; Centros de compras

Demográfica
Idade; Tamanho da família; Sexo; Ciclo de de vida (jovem,

adulto, idoso); 

Psicográfica
Estilo de vida; Personalidade; Ocupação; Renda anual;

Instrução; Status

Comportamental
Ocasião; Benefícios; Status de fidelidade; Índice de

utilização; Atitude em relação ao produto

Operacional
Tecnologia; Status de usuário e não-usuário; Recursos do

cliente

Abordagem de compras

Compras centralizadas ou descentralizadas; Estrutura de

poder; Natureza dos relacionamentos existentes; Políticas

e Critérios de compras

Fatores situacionais Urgência; Aplicação específica e Tamanho do pedido

Características Pessoais
Similaridade entre comprador e vendedor; Atitudes em

relação ao risco e Fidelidade
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2.4.2 Diferenciação dos Produtos/Serviços 

Outro aspecto que promove vantagem competitiva às organizações diz 

respeito ao seu potencial de diferenciação dos produtos e serviços dos demais 

concorrentes. Formatar uma estrutura organizacional que possibilite o 

desenvolvimento de produtos e serviços diferenciados requer investimentos 

maciços em tecnologias e em pessoal capacitado além de uma boa integração 

empresa-consumidor.  

Diferenciação é uma visão e uma decisão de dentro para fora mais do 

que uma informação de fora para dentro; são os recursos da empresa, 

consubstanciados em competências e capacitações que criam e exploram 

lucrativamente um potencial de diferenciação latente nos mercados. (FLEURY & 

FLEURY, 2003, p.132) 

 

2.4.3 Diversidade Tecnológica 

O ambiente empresarial tem demonstrado cada vez mais preocupação 

com o desenvolvimento de tecnologias que apóiem seus sistemas de gestão. Os 

modelos de organizações configurados em rede contribuem para estabelecer um 

ambiente convergente propício a troca de informações padronizadas que 

alimentem seus sistemas com informações pertinentes aos seus processos.  

Essa forma de interação é realizada por meio de parcerias entre 

organizações, universidades, centros de pesquisa e outros órgãos empenhados 

com a consolidação e a disseminação do conhecimento visando o 

desenvolvimento e a introdução de novas tecnologias de informação que 

ampliem as potencialidades da informação como recurso estratégico, bem como 

a velocidade com que a interação entre gestão e informação ocorre e a 

qualidade desta ligação.  Estes avanços tecnológicos modificam as relações 

entre tempo e espaço. (ABREU; FRANÇA; SINZATO, 1999, p.322) 

Dessa forma, verifica-se que o papel da informação e a sua disseminação na 

cadeia produtiva, à montante e a jusante, é inevitavelmente indispensável. Os 

feedbacks são fundamentais nesse processo, visto que carregam consigo uma 

carga de informações importantes para a promoção de melhorias nas relações 

internas e externas às organizações.  
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Porter (2009) salienta que hoje, a tecnologia da informação se difunde por 

toda a cadeia de valor e está desempenhando funções de otimização e controle 

assim como atividades executivas que exigem algum grau de julgamento. 

É por meio das trocas de informações que as chances de acerto nas tomadas 

de decisão tendem a garantir um melhor aproveitamento dos recursos envolvidos no 

sistema produtivo. 

No entanto, há de se considerar que não adianta possuir um sistema que 

armazene uma infinidade de informações em bancos de dados, mas que ao menor 

indicativo de erros nas operações ou falhas de comunicação da empresa com os 

seus fornecedores ou da empresa com os seus clientes, o sistema possa suprir os 

tomadores de decisão com as informações necessárias à resolução do problema, 

evitando com isso, excesso de informações que não agreguem valor no momento 

oportuno. 

A facilidade na transmissão e rapidez alcançada pelo repasse de informações 

através de sistemas de informação tem sido um diferencial competitivo entre as 

organizações e suas rivais, sobretudo se comparado com empresas que não adotam 

um sistema de informações eficaz. 

Nesse sentido, a empresa que atua de forma proativa, no tocante ao 

desenvolvimento e implementação de tecnologias de informação, estarão no 

controle das mudanças e da inovação organizacional, bem como empenhadas em 

investir em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que possibilite oportunidades de 

galgarem novos mercados. Ao contrário daquelas que reagem a esse 

comportamento do mercado de maneira reativa, ou seja, sendo forçadas a adotarem 

as mudanças impostas pelas demais. Esse é um dos aspectos agregadores de valor 

que contribui para o alcance da competitividade e distingue as empresas líderes de 

mercado dos seus potenciais concorrentes. 

2.4.4 Inovação Contínua 

 O cenário de hipercompetição estimula um ambiente empresarial onde as 

organizações buscam estabelecer um ciclo de mudanças contínuas num curto 

espaço de tempo, quer seja no lançamento de novos produtos e serviços, quer 

seja na implementação de melhorias nos processos.  
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 As companhias que competem com uma estratégia de Inovação estão 

continuamente investindo para criar conceitos de produto e modelos de gestão 

radicalmente novos para clientes e segmentos de mercado definidos. A função 

crítica dessas empresas se concentram em Pesquisa & Desenvolvimento & 

Engenharia (P&D&E). (FLEURY & FLEURY, 2003, p. 133) 

 O processo de implantação de inovação fundamenta as estratégias 

organizacionais que visam a desenvolver novos caminhos para agir, para 

solucionar problemas e para elevar o nível dos resultados. (SILVA & BARBOSA, 

2002) 

 Coutinho e Ferraz (1994) destacam que, nesse processo de inovação 

contínua, a participação do Estado é fundamental para promover nas empresas a 

cultura de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento. Segundo os autores 

esta participação pode abranger as seguintes atividades que corroboram ao 

processo de inovação com vistas à competitividade: 

1. Desenhar uma estratégia nacional de desenvolvimento científico e 

tecnológico efetivamente articulada às estratégias privadas de 

desenvolvimento industrial; 

2. Estimular o setor empresarial a reforçar suas atividades de P&D, através 

da promoção de programas mobilizadores de esforços tecnológicos e de 

demonstração do potencial de uso de novas tecnologias, assim como da 

importância efetiva da inovação como elemento fundamental da 

sobrevivência e competitividade das empresas ao longo do tempo; 

3. Aumentar a conectividade entre os diversos agentes do sistema de 

Ciência e Tecnologia e induzir a cooperação como forma de expandir e 

acelerar o processo de aprendizado conjunto; 

4. Estabelecer políticas especiais de fomento à capacitação científica e 

tecnológica em áreas associadas às tecnologias genéricas de natureza 

estratégica buscando-se promover também fusões com e entre áreas 

tecnológicas mais maduras e dominadas no país; 
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5. Promover uma rearticulação em novas bases da infra estrutura tecnológica 

estatal e privada de forma diretamente coordenada com a iniciativa 

empresarial. 

A parcela da inovação para a agregação de valor aos serviços dos clientes 

consiste em manter um vínculo que aproxime cada vez mais o cliente da 

organização. Sendo assim, algumas organizações despontam a frente ao 

desenvolverem sistemas interativos com interesse de levantar informações 

acerca do gosto e preferências do consumidor. Assim como, mecanismos de 

acompanhamento dos produtos dos clientes, como é o caso de algumas 

empresas de manutenção que dispõem de informações dos produtos dos 

clientes e são capazes de contatá-los em caso de se promover manutenção 

preventiva em seus equipamentos. 

2.4.5 Economias de Escala / Escopo 

O conceito de economia de escala envolve a racionalização de recursos 

produtivos para promover uma estrutura de custos mais enxuta, isto é, conforme 

salienta Oliveira (2009), quando a empresa possui uma estrutura produtiva orientada 

para custos baixos. 

 Segundo o autor, ter custos baixos significa dizer que “a empresa possui um 

conjunto de fatores críticos de sucesso (FCS’s) para competir em preço, sob a lógica 

cartesiana, de que, ao se produzir com custos baixos pode-se ofertar o produto no 

mercado a preços competitivos”. (OLIVEIRA,2009, p.2) 

 Já o conceito associado a economias de escopo consiste nas empresas 

conseguirem economias a partir do aumento da variedade de bens produzidos ou 

serviços prestados. Segundo Besanko et al (2006) as economias de escala estão 

relacionadas às economias de escopo, e os dois termos são as vezes utilizados de 

forma conjunta. Para os autores, essas economias podem ser oriundas de fontes 

que podem estar relacionadas à produção ou outras áreas da organização. Tais 

fontes estão representadas no quadro 5. 
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Quadro 5 - Principais fontes de economia de escala e escopo 

Fontes de economia de escala e escopo 

Fontes 
Principais 
(ligadas a 
Produção) 

Indivisibilidade de insumos no processo de 
produção 
Diluição de custos fixos em relação ao volume de 
produção 

Aumento da produtividade de insumos variáveis 
(principalmente relacionados à especialização) 

Gerenciamento adequado de estoques 
Fontes 

Secundárias 
(ligadas a 

outras áreas 
da 

organização) 

Economias de escala e de escopo em compras 

Economias de escala e de escopo em propaganda 

Economias de escala e de escopo em pesquisa e 
desenvolvimento 

FONTE: Adaptado de Besanko et al (2006) 

A empresa ao firmar compromisso de promover economias de escala/escopo 

em sua planta produtiva, está direcionando esforços para estimular a eficiência 

operacional em prol de uma utilização adequada de todos os recursos de que dispõe 

para operar. 

Diante desse cenário de intensa mudança que se apresenta para as 

organizações é fundamental a implantação desses indutores de competitividade 

às estratégias organizacionais no sentido de auxiliarem no posicionamento 

sustentável das empresas no mercado. 

Entretanto, para torná-los factível deve-se considerar a influencia exercida 

pelos consumidores, os quais representam a razão de existir da organização. 

Para tanto, é necessário que se estabeleça um relacionamento mais próximo do 

consumidor e com isso, consiga verificar quais os ganhos de competitividade que 

advém desse entrosamento. Isso significa que as empresas devem se estruturar 

de tal forma que disponibilize um canal de relacionamento com todas as partes 

envolvidas no seu processo produtivo com o propósito de conhecer o que de fato 

representa um atributo de valor para as partes interessadas.  

Essas considerações fazem parte do conceito que envolve o processo de 

criação de valor, e os ganhos advindos desse processo constitui nas melhorias 
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do índice de competitividade das organizações, conforme será apresentado no 

item seguinte. 

 

2.5 O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE VALOR E SEU REFLEXO NA 

COMPETITIVIDADE DAS ORGANIZAÇÕES  

 

O processo de criação de valor relaciona-se com a percepção por parte das 

organizações, acerca das características de produtos e serviços que proporcionam 

aos consumidores finais, ou aos stakeholders, uma sensação de plena satisfação de 

suas necessidades. Isto significa que o produto ou serviço atingiu a contento o que 

se esperava dele ao ser adquirido. Prahalad e Ramaswamy (2004, p.30) destacam 

que o principal pilar do processo de criação de valor consiste no entrosamento entre 

oferta e demanda e que a empresa não pode criar nada de valor sem que haja o 

envolvimento dos indivíduos. 

Para Porter (2009), o valor gerado pela empresa é mensurado através do 

preço que os compradores estão dispostos a pagar pelo produto ou serviço. O autor 

ainda defende a seguinte idéia: 

O negócio é rentável quando o valor que cria é superior ao custo do 
desempenho das atividades de valor. Para conquistar a vantagem 
competitiva em relação aos concorrentes, ela (a empresa) precisa 
desempenhar essas atividades a um custo inferior ou executá-las de 
modo a promover a diferenciação e justificar preços mais altos (mais 
valor).  (PORTER, 2009, p.31). 

Quando as organizações buscam estar apercebidas e conseguem visualizar 

as características que adicionam valor ao seu produto, verifica-se que o seu 

potencial competitivo tende a aumentar, uma vez que se ganha credibilidade no 

mercado e, consequentemente, uma maior aceitação do público em resposta aos 

esforços de aprimoramento das organizações em busca da diferenciação. Em outras 

palavras, a imagem da empresa ganha repercussão ao está atrelado o conceito de 

produto e/ou serviço com elevados padrões de eficiência. Sendo assim, fica claro 

que a estrutura organizacional atingiu melhores índices de competitividade em 

relação aos seus rivais.  
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Não obstante, Shank (2000) destaca que um sistema empresarial estará 

estrategicamente bem ajustado ao se concentrar esforços não apenas no valor 

agregado (o faturamento menos as compras) que um produto pode proporcionar, 

mas ao analisar toda a sua cadeia de valor, visto que esta abrange todo o setor 

econômico envolvido nas relações da empresa com seus consumidores e 

fornecedores.  

De acordo com Henriques (1999), é condição fundamental no estudo da 

competitividade investigar as causas reais do sucesso ou do fracasso competitivo de 

uma empresa ou indústria a partir da análise minuciosa de todos os fatores que 

exercem influência direta ou indireta sobre a competitividade. Na perspectiva do 

autor, 

O desempenho competitivo de uma empresa depende tanto do 
sucesso interno em termos de administração, estratégia e inovação, 
como pelos fatores determinantes de ordem sistêmica que 
determinam o ambiente onde as empresas competem. 
(HENRIQUES,1999, p.19) 
 

Isto significa dizer que para promover uma análise da competitividade é 

preciso estar atento às interações e influências das variáveis ou fatores dos 

ambientes interno e externo à organização a fim de entender os principais motivos 

pelos quais algumas empresas tem melhor desempenho em relação a outras. Nesse 

sentido, verifica-se uma intensa preocupação da organização em manter seu 

posicionamento competitivo mediante o acompanhamento do seu desempenho 

global, sobretudo, nas atividades agregadoras de valor. 

Sob esse aspecto, em consenso com a teoria de Porter, verifica-se que para 

alcançar a vantagem competitiva sustentável é fundamental atentar dentre outras 

estratégias competitivas genéricas, àquelas que melhor satisfazem os consumidores 

finais que são: a estratégia do baixo custo e a diferenciação. 

 Gartner & Garcia (2005), destacam que para operar a um custo mais baixo 

ou atribuir um preço-prêmio pela diferenciação dos produtos e/ou serviços que mais 

do que compensam um preço mais alto, ou ainda em função de ambas as 

considerações, as empresas podem atuar da seguinte forma: 

• Efetividade operacional:  fazer as mesmas coisas que seus competidores, mas 

fazendo-as melhor; e 
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• Posição estratégica:  fazer coisas diferentes daquelas feitas por seus 

competidores, de modo que se entreguem aos clientes produtos com um tipo de 

valor único, exclusivo. 

Ainda segundo os autores, essas duas formas de atuação das empresas 

necessitam estabelecerem critérios e medidas para monitorar seu desempenho e o 

impacto nos resultados globais da organização, que podem ser sintetizados em qua-

tro grupos de fatores de desempenho: 

• Mercado: 

- Participação no mercado; e 

- Volume de vendas. 

• Produto: 

- Qualidade do produto; 

- Introdução de melhorias e novos produtos; 

- Produtividade; e 

- Habilidade de melhorar. 

• Econômicos: 

- Resultados anuais; 

- Lucratividade; e 

- Retorno sobre o investimento. 

• Empregados: 

- Melhoria na capacitação dos empregados; e 

- Flexibilidade dos empregados. 

Contudo, observa-se que essas práticas de análise de desempenho 

interorganizacional dentro de um determinado setor industrial ou mesmo em 

diferentes setores industriais, configuram-se na busca pelo estabelecimento de uma 

visão sistemática das ações gerenciais das organizações inseridas numa cadeia 

produtiva (Fornecedor – Unidade Empresarial – Consumidor) em atendimento as 

exigências impostas pelos seus objetivos estratégicos, com o propósito de identificar 

suas fontes de vantagem competitiva.  
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Nesse contexto, a estudo da cadeia de valores de cada segmento envolvido, 

torna-se um instrumento de grande relevância para a análise da competitividade 

dessas empresas, uma vez que aliado ao modo como executam suas atividades 

individuais, refletem a sua história, sua estratégia, demonstra o panorama das 

atividades de valor, o seu vínculo com as estratégias organizacionais, bem como os 

métodos para a implementação dessas estratégias.  

 

2.6 A CADEIA DE VALOR E SUAS PARTES CONSTITUINTES 

 

Porter (1989) ao desenvolver o conceito da Cadeia de Valores a define como 

sendo um instrumento básico utilizado para auxiliar na visualização sistemática de 

todas as atividades executadas por uma empresa. Para o autor essa representação 

esquemática proporciona condições para a competição, pois apresenta uma visão 

desagregada de todas as atividades de relevância estratégica para que se possa 

compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de 

diferenciação. 

A importância em se estabelecer essa cadeia de valores está no fato de que a 

intenção das empresas é atribuir aos seus produtos (ou serviços) características 

diferenciadas que compensem os custos associados à sua obtenção, e com isso, 

possibilite o repasse aos clientes finais a preços mais elevados visando um aumento 

expressivo na lucratividade da organização.  

Segundo Silva (2005, p.118), ao concordar com o Institute of Development 

Studies, “a importância do estudo de cadeias de valor para a compreensão da 

dinâmica setorial (...) permite observar a empresa posicionada dentro do ambiente 

concorrencial de que ela faz parte, facilitando pesquisas e estudos sobre novas 

oportunidades que visem desenvolver aquela cadeia”. 

A estrutura que define esse método de análise de valor é composta por 

margem e atividades de valor, conforme representada na figura 6. As atividades de 

valor são classificadas em atividades de apoio e atividades primárias.  

As atividades primárias  criam o produto ou o serviço, asseguram a 

distribuição e comercialização e oferecem suporte de pós-venda. Enquanto que, as 
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atividades de apoio proporcionam os insumos e a infra estrutura que possibilitam a 

execução das atividades primárias. 

Figura 6 - A Cadeia de Valores 

 

FONTE: Porter, 2009 

  

De modo geral, os elementos que compõem essa estrutura se caracterizam por: 

a) Margem: consiste na diferença entre o valor total e o custo coletivo da 

execução das atividades de valor; 

b) Atividades de Valor: são as atividades físicas e tecnologicamente distintas 

através das quais uma empresa cria um produto valioso para seus 

compradores. 

 A cadeia de valor é freqüentemente utilizada com o objetivo de subsidiar as 

organizações com informações estratégicas sobre o seu posicionamento frente aos 

seus concorrentes, a fim de elevar o nível de vantagem competitiva pretendido pelas 

mesmas. Sua metodologia permite que a empresa compreenda toda a cadeia de 

valor na qual opera e dos seus principais concorrentes buscando utilizar seus 

determinantes de custos de modo que os concorrentes tenham desvantagens de 

qualidade e custo frente a sua liderança. Por essa razão a cadeia de valor pode ser 

utilizada como instrumento estratégico, pois serve para embasar o processo de 

tomada de decisão estratégica com foco na competitividade empresarial. 
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Para Christensen e Overdorf (2000), os estrategistas de hoje devem se 

esforçar para entender as circunstâncias em que uma empresa e seu modelo de 

negócios competem e se o modelo coloca a empresa em uma vantagem ou uma 

desvantagem competitiva. Com base nesse pressuposto, serão analisados no item 

seguinte, alguns modelos que propõe verificar a competitividade organizacional. 

 

2.7 MODELOS DE ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Nesta sessão serão apresentados três modelos de análise da competitividade 

organizacional, e suas principais características, com especial destaque para o 

Modelo de Campos e Armas da Competição proposto por José Celso Contador, o 

qual sugere uma abordagem diferenciada para a competitividade, por essa razão 

destaca-se como um modelo inovador que associa a visão quantitativa e qualitativa 

até então pouco explorada.  

É importante ressaltar que os modelos que serão apresentados a seguir 

partem do pressuposto de que para alcançar vantagem competitiva é 

fundamental que sejam avaliadas as estratégias do negócio sendo, portanto a 

competitividade tratada como uma conseqüência do alinhamento estratégico aos 

princípios que regem a dinâmica do mercado.  

Dessa forma, verifica-se a existência de uma relação de sociabilidade 

entre os conceitos de Estratégia com os conceitos de Competitividade. Nesse 

sentido apesar dos modelos serem tratados para a definição de estratégias de 

uma organização, eles também podem ser tratados paralelamente como modelos 

para análise da competitividade. 

 

2.7.1 O Modelo das Cinco Forças Competitivas (Michael Porter) 

 

Esse modelo fundamenta-se na premissa de que as regras da 

concorrência entre as indústrias – sejam elas nacionais ou internacionais – estão 
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fundamentalmente atreladas a cinco forças competitivas que regem a dinâmica 

de mercado visando aumentar sua vantagem competitiva. 

De acordo com Nonaka & Takeuchi (1997), Porter desenvolveu a 

estrutura conceitual para entender a criação e sustentação da competitividade 

empresarial. Para isso a empresa tinha que fazer duas escolhas estratégicas 

competitivas: a atratividade do setor e o posicionamento competitivo dentro do 

setor. Para a análise, criou o modelo das cinco forças competitivas, que 

proporcionou compreender a estrutura do setor, e, para analisar as fontes de 

vantagens competitivas, desenvolveu o modelo da “cadeia de valor”, que permite 

examinar todas as atividades realizadas pela empresa e as ligações existentes 

entre elas (CUNHA, 2006, p.44). 

Segundo Porter (1989) a metodologia das cinco forças permite que uma 

empresa perceba a complexidade e aponte os fatores críticos para a 

concorrência em sua indústria bem como permite que ela identifique as 

inovações estratégicas que melhorariam da melhor forma a rentabilidade da 

indústria.  

Sob a ótica do autor, a rentabilidade da indústria pode ser afetada pelas 

forças competitivas porque influenciam os preços, os custos e o investimento 

necessário das empresas em uma indústria, isto é, os elementos do retorno 

sobre o investimento. 

As cinco forças estão representadas na figura 7 e é composta pelos 

seguintes elementos: a entrada de novos concorrentes; a ameaça de substitutos; 

o poder de negociação dos compradores; o poder de negociação dos 

fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes existentes.  
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Figura 7 - As cinco forças que moldam a competição no setor 

 

FONTE: Adaptado de Porter, 2009 

A sistemática proposta neste modelo conhecido como “As cinco forças 

competitivas”, estabelece os seguintes princípios: 

� Entrada de novos concorrentes � A ameaça de entrada determina a 

probabilidade de novas empresas entrarem em uma indústria e 

conquistarem mercado, passando tais benefícios para os compradores 

na forma de preços mais baixos ou elevando os custos da 

concorrência; 

� O poder dos compradores � determina até que ponto os compradores 

retêm grande parte do valor criado para eles mesmos, deixando as 

empresas de uma indústria apenas com modestos retornos; 

� A ameaça de substitutos � determina até que ponto algum outro 

produto pode satisfazer as mesmas necessidades do comprador, 

colocando assim um teto no montante que um comprador está 

disposto a pagar pelo produto de uma indústria; 

ENTRANTES POTENCIAIS 
Ameaça de novos entrantes 

CONCORRENTES 
NA INDÚSTRIA 

 

Rivalidade entre 
as empresas 
existentes 

FORNECEDORES 
Poder de negociação 

dos fornecedores 

COMPRADORES 
 

Poder de negociação 
dos compradores 

SUBSTITUTOS 
Ameaça de produtos ou 

serviços substitutos 
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� O poder dos fornecedores � determina até que ponto os 

fornecedores, e não empresas em uma indústria irão apropriar-se do 

valor criado para compradores; 

� O poder dos concorrentes na indústria � determina até que ponto as 

empresas que já estão em uma indústria irão conquistar o valor criado 

por elas para compradores na forma de preços mais baixos, ou 

dissipando-os em custos mais elevados de concorrência. 

De maneira geral, os principais focos de análise desse modelo se 

concentra nos produtos, consumidores e competidores, e a estratégia da 

empresa deve ser resultante da identificação de tendências e de oportunidades. 

Nesse sentido, é considerada uma abordagem “de fora para dentro” (CUNHA, 

2006). Essa abordagem sugere que as estratégias da organização, isto é, as 

estratégias operacionais devem ser flexíveis o suficiente para permitir 

modelagens em sua estrutura de modo que contemple a realidade econômica 

vivenciada no ambiente em que a organização se insere.  

Em linhas gerais, o modelo proposto por Porter privilegia a lucratividade 

média (num determinado período) da empresa como o principal indicador de 

competitividade entre as organizações. Segundo o autor, “a boa análise setorial 

observa com rigor os fundamentos estruturais da lucratividade” e completa “o 

objetivo da análise setorial não é classificar o setor como atraente ou não 

atraente, mas compreender os fundamentos da competição e as causas básicas 

da lucratividade” (PORTER, 2009. pag. 5).  

Nesse sentido, o modelo não determina uma sistemática própria para 

quantificar o nível de competitividade empresarial, mas busca analisá-la 

mediante o exame de relatórios de desempenho do mercado e financeiro acerca 

das principais táticas estratégias adotadas pela empresa para garantir vantagem 

competitiva.  

Segundo propõe este modelo, as principais variáveis quantitativas que 

ajudam a analisar o desempenho competitivo das empresas são:  

• Porcentagem do lucro total dos clientes , determinada pelos produtos 

do setor (para compreender a sensibilidade dos clientes ao preço);  
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• Porcentagem das vendas do setor , necessária para encher uma fábrica 

ou para operar uma rede logística em escala eficiente (para ajudar a 

avaliar as barreiras de entrada); 

• Os custos de transferência dos clientes entre forne cedores , para 

estimar os atrativos a serem oferecidos aos clientes por entrantes ou 

rivais. 

Apesar do modelo não especificar quais os indicadores de desempenho a 

organização deverá privilegiar afim de obter um retorno mais consistente, 

verifica-se que as variáveis propostas estão bem relacionadas com o objetivo do 

modelo, permeando cada um de seus elementos centrais. 

 

2.7.2 O Modelo Campos e Armas da Competição – CAC 

 

Esse modelo, segundo o seu proponente, parte do princípio de que as 

empresas devem assimilar quais os principais fatores que garantem vantagem 

competitiva à organização, isto é, em quais campos de competição deve se 

inserir o negócio para poder ganhar mercado.  

 Em outras palavras, isso significa definir os principais atributos de valor 

para os clientes que a empresa deve perseguir, e a partir da definição desses 

campos, verificar quais serão as armas que serão usadas para atingir as metas e 

conseguir a vantagem perante os concorrentes da indústria em que está 

inserida.  

 O termo campos e armas remetem a um campo de concentração de 

batalha. E, no âmbito das definições de estratégia competitiva, é exatamente o 

que se pretende transmitir – um ambiente empresarial em constante disputa por 

mercado, um verdadeiro centro de guerra.  

 Fazendo uma analogia da metáfora “Concentração de Batalha” com o 

tema competitividade, o termo concentração (no sentido fiel da palavra) 

transmite a sensação de busca pela atenção exclusiva a um determinado 

aspecto, assunto ou objeto, que no caso da competitividade pode ser a busca 
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constante pela melhor estratégia que direcione ao alvo pretendido, implicando 

em resultados duradores que garantam vantagens competitivas sustentáveis às 

empresas. 

 Na visão de Contador, a concentração nos aspectos relevantes na 

estratégia do negócio serviu de base para o desenvolvimento da tese do modelo 

CAC apresentada como se segue: 

“Para a empresa ser competitiva, não há condição mais relevante 
do que ter alto desempenho apenas naquelas poucas armas que 
lhe dão vantagem competitiva nos campos da competição 
escolhidos para cada par produto/mercado”. (CONTADOR, 2008, 
p.25). 

 A tese do modelo introduz os termos “Campos” e “Armas” como eixos 

centrais que precisam ser analisados no intuito de entender o que cada um 

representa para o modelo. Considerando o termo arma como um instrumento 

utilizado para atingir um determinado objetivo, o mesmo remete a uma terceira 

entidade a ser considerada no modelo – o Alvo da arma. 

 Dessa forma, segundo o autor, os termos descritos anteriormente são 

definidos da seguinte maneira: 

• Campo: representa o lócus imaginário da disputa num mercado entre 

produtos ou entre empresas pela preferência do cliente, onde a empresa 

busca alcançar e manter vantagem competitiva, como preço e qualidade 

do produto. Existe ainda um tipo de campo denominado coadjuvante que 

tem como objetivo auxiliar a empresa no alcance e na manutenção das 

suas vantagens competitivas. É o caso em que uma empresa escolhe um 

determinado campo para competir e paralelamente utiliza-se de um outro 

campo (não utilizado para competir - coadjuvante), mas com o propósito 

de reforçar a disputa no mercado; 

• Armas: é uma atividade executada ou um recurso utilizado pela empresa 

para conquistar e/ou manter vantagem competitiva; 

• Alvo: constitui-se no elemento de ligação entre um campo da competição 

e as armas utilizadas, configura-se, portanto no objetivo que a arma deve 

atingir. 
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 Dessa forma, para definir quando uma vantagem representa um campo ou 

uma arma, basta verificar se o atributo analisado é ou não de interesse do 

consumidor. Em caso afirmativo, se trata de um campo, caso contrário, 

representa uma arma. 

A originalidade do modelo apóia-se no fato de estabelecer um tratamento 

quantitativo mediante inferência estatística à competitividade, a qual tem 

recebido tratamento puramente qualitativo por diversos autores da área até o 

presente momento, os quais limitam-se aos cálculos de alguns indicadores 

financeiros para a dedução da competitividade nas organizações. 

 O modelo tem por objetivo principal mensurar a variável grau de 

competitividade entre as empresas inseridas num mesmo segmento econômico a 

fim de servir de instrumento para o aumento da competitividade.  

Segundo Contador (2008), o modelo apresenta quatro condicionantes para 

a competitividade os quais estão contidos na tese do modelo e são 

representados na figura 8. 

Figura 8 - Indutores da competitividade segundo o modelo CAC 

 

FONTE: Adaptado de Contador, 2008. 

• O primeiro condicionante demonstra a necessidade das empresas 

fornecer ao mercado um produto adequado segundo os critérios dos 

clientes. Dessa forma se estabelece a relação produto/mercado. 

A Produto adequado ao mercado a que se destina

B Campos da competição e coadjuvantes adequados  
aaaa cada par produto/mercado

C Armas da competição adequadas e na intesidade 
aaaadequada

D  Armas da competição alinhadas aos campos da  
aaacompetição e aos coadjuvantes 
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• O segundo condicionante consiste no processo de escolha dos 

campos da competição e dos campos coadjuvantes adequados para 

garantir a preferência dos clientes; 

• O terceiro condicionante está relacionado com o uso das armas da 

competição e de sua intensidade. Preocupa-se, portanto, com a 

questão da relevância das armas para garantir a eficiência no 

processo operacional em atendimento ao campo escolhido para 

competir 

• Por último, o quarto condicionante estabelece uma relação de 

interação entre os campos e as armas da competição. 

 Os indicadores utilizados para o cálculo do grau de competitividade 

envolvem: a variação absoluta ou percentual do faturamento ou da receita 

líquida ou do volume de produção ou de outro indicador de crescimento de 

mercado, num determinado período de tempo. 

Como forma de elucidar uma das características do modelo que, por 

conseguinte, representa uma de suas vantagens, Contador (2008) assegura a 

seguinte afirmação:  

Muitos afirmam, corretamente, que a empresa não pode ou não deve 
procurar ser excelente em tudo, mas não especificam em que precisa 
ser excelente. Especificar claramente onde a empresa precisa ter 
alto desempenho é uma das vantagens do modelo CAC. É esta 
epígrafe que dá o critério para definir onde a empresa precisa ter alto 
desempenho e para formular sua estratégia competitiva de negócio e 
suas estratégias competitivas operacionais. CONTADOR (2008, 
p.24) 

 A seguir, serão definidos os componentes do modelo e suas principais 

características. 

Os Campos da Competição 

 O modelo apresenta um configuração que compreende 14 campos da 

competição divididos em 5 macro campos, como pode ser observado no quadro 

6. 
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 Conforme dito anteriormente um campo representa um atributo do produto 

ou da empresa valorizado pelo cliente, no qual a empresa deve-se mostrar 

superior aos seus concorrentes. 

Quadro 6 - 14 Campos da Competição 

  

FONTE: Adaptado de Contador, 2008. 

 O modelo CAC ao apresentar os campos onde as empresas precisam 

investir esforços de superação, evidencia assim uma de suas grandes 

vantagens, pois permite estabelecer um foco que direcione para o 

desenvolvimento de estratégias competitivas do negócio e estratégias 

competitivas operacionais mais eficazes. 

 Assim, é fácil perceber que os campos são os responsáveis pelo 

delineamento e a concepção da estratégia competitiva do negócio. 

As Armas da Competição 

Configuração dos campos da competição

Macrocampo da competição em preço

1. Preço propriamente dito

2. Condições de pagamento

3. Prêmio e/ou promoção

Macrocampo da competição em produto

4. Projeto do produto

5. Qualidade do Produto

6. Diversidade de produtos

Macrocampo da competição em atendimento

7. Acesso ao atendimento

8. Projeto do atendimento

9. Qualidade do atendimento

Macrocampo da competição em prazo

10. Prazo de entrega do produto

11. Prazo de atendimento

Macrocampo da competição em imagem

12. do produto e da marca

13. de empresa confiável

14. em responsabilidade social (cívica e preservacionista)
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 Após definidos os campos de interesse para atuação das organizações o 

passo seguinte é o de determinar as armas que serão utilizadas para enfrentar o 

desafio de se manter competitiva. 

 As armas da competição são de natureza interna às organizações onde 

são manuseadas pelo corpo de profissionais da empresa e representam um 

recurso ou qualquer atividade executada para conquistar mercado e manter 

vantagem competitiva. Nesse contexto as armas podem ser consideradas as 

estratégias operacionais utilizadas pela empresa para atingir os objetivos de 

desempenho pretendidos num determinado campo. Dessa forma, conforme dito 

anteriormente, as armas não são de interesse dos clientes e se restringem a 

forma de atuação da empresa no campo escolhido para competir. 

 As armas da competição podem ser classificadas de duas formas, de 

acordo com a sua natureza de atuação e o seu grau de relevância, conforme 

mostra o quadro 7. 

Quadro 7 - Classificação das Armas da Competição 

 

FONTE: Adaptado de Contador, 2008 

A classificação das armas segundo a sua natureza foi distribuída 

considerando o modelo geral de atividades da empresa que compreende quatro 

conjuntos de atividades genéricas e que podem ser observadas tanto em 

empresas de manufatura quanto de serviços, a saber: atividades de 

atendimento, atividades de produção, atividades de planejamento e atividades de 

apoio (administrativas). 

A partir da análise minuciosa de cada uma dessas atividades genéricas 

foram sendo desenvolvidas as armas ou recursos inerentes a cada uma delas e 

que por conseguinte encontram-se listadas no total de armas do modelo CAC. 

Classificação segundo a 

natureza

Classificação segundo a importância 

para a competição

armas de produção armas relevantes

armas de atendimento armas semi-relevantes

armas de planejamento armas irrelevantes

armas de apoio
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Assim como nos campos da competição existem os campos coadjuvantes, 

existem também armas utilizadas não com o objetivo de competir, mas de 

cooperar no intuito de atuar, juntamente com as armas de competição, com a 

finalidade de obter benefícios comuns e que, quando não utilizadas podem 

acarretar desvantagens competitivas em relação às concorrentes – são as 

chamadas Armas de Cooperação. É o caso de uma empresa que não compete 

em preço, por exemplo, poder participar de uma central de compras com os seus 

concorrentes, aumentando assim o seu poder de negociação com os 

fornecedores e reduzindo o custo de materiais. 

Alguns dos exemplos de armas de cooperação são: cooperação para o 

desenvolvimento de tecnologia de produto ou de processo, cooperação para 

compra de materiais, cooperação para publicidade e propaganda, cooperação 

para venda direta, cooperação para distribuição de produtos. 

A quantidade de armas – da competição e da cooperação – estabelecidas 

no modelo CAC podem ser observadas no Anexo A e B, distribuídas de acordo 

com a classificação segundo a natureza de aplicação apresentada no quadro 6.  

Para determinar a quantidade de armas da competição que será analisada 

para a empresa foco do estudo é fundamental entender o conteúdo das 

atividades ou dos recursos utilizados para execução das funções, bem como 

verificá-la quanto a natureza e a importância daquela atividade ou recurso para a 

empresa. Em seguida deve-se classificá-la segundo sua relevância para a 

competição, de forma a priorizar as armas com maior grau de importância para a 

empresa.  

Essas classificações serão melhores explicitadas no decorrer da 

metodologia da pesquisa, onde serão apresentadas as etapas para a escolha 

das armas da competição da empresa foco do estudo. 

Mecanismo de funcionamento do Modelo 

 Para entender como o Modelo Campos e Armas da Competição interage 

as informações na busca por definições das principais medidas administrativas e 

gerenciais que levem ao aumento do grau de competitividade das empresas, 
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decide-se apresentar, de maneira simplificada, as inter-relações entre as 

entidades constituintes do modelo, conforme mostra o esquema da figura 9. 

Figura 9 - Interação das entidades do Modelo CAC 

 

FONTE: Contador, 2008 

 Para efeito de entendimento das interações dessas entidades, 

consideremos a análise feita sobre a arma da competição: programação da 

produção. Dessa forma, caso a empresa decida competir no campo preço, 

sugere que ela precisa operar com alta produtividade no processo de produção, 

mediante a racionalização de recursos e promovendo economias de escala, isto 

é, a programação da produção deve ter como alvo aumentar a produtividade. Se 

a empresa decidir competir no campo diversidade de produtos, ela tem de operar 

com alta flexibilidade no processo de produção e, portanto, a programação da 

produção deve ter como alvo aumentar a flexibilidade. Já se a empresa decidir 

competir em prazo de entrega, ela precisa operar com alta velocidade no 
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processo de produção e, portanto, a programação da produção deve ter como 

alvo aumentar a velocidade. 

 A partir dessa inferência é possível verificar as seguintes características 

intrínsecas ao modelo: 

1. Uma mesma arma proporciona soluções diferentes dependendo do 

objetivo; 

2. O objetivo varia em função do campo da competição; 

3. Há um alvo das armas associado a cada campo da competição; 

4. Uma mesma arma serve para competir em mais de um campo, mas terá 

alvos diferentes; 

5. Para competir em um campo, são necessárias várias armas da 

competição, que terão idêntico alvo; 

6. As armas da competição da empresa devem mirar o alvo associado ao 

campo da competição escolhido pela empresa. 

As variáveis do Modelo 

 Uma característica importante do modelo consiste na sua dupla 

abordagem – qualitativa e quantitativa – sendo esta última uma tendência 

recente nas pesquisas em competitividade e estratégia.  

 O modelo CAC, segundo salienta Contador, utiliza sete variáveis 

matemáticas, sendo duas primárias, três fundamentais e duas terciárias. As duas 

variáveis primárias são as que dependem de dados obtidos na empresa: 

intensidade da arma e grau de competitividade. As três fundamentais constituem 

a essência do modelo quantitativo: intensidade média das armas, foco e 

dispersão. Elas são calculadas a partir da intensidade da arma e utilizadas em 

todas as aplicações do modelo CAC. As duas terciárias, no sentido de virem em 

terceiro lugar por dependerem das três fundamentais para serem calculadas, 

são: aproveitamento e poderio competitivo. Cada uma dessas variáveis serão 

melhor explicadas como se segue. 
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• Grau de Competitividade 

Grau de competitividade é definido como a medida da competitividade de 

uma empresa em relação a um conjunto de empresas do mesmo segmento 

econômico, mediante a escolha de algum indicador econômico. Os indicadores 

de mercado mais frequentemente utilizados são a variação absoluta ou a 

variação percentual, num determinado período de tempo, do faturamento ou da 

receita líquida, ou do volume de produção, ou da rentabilidade da empresa, ou 

de qualquer outro indicador. 

• Intensidade da Arma 

Consiste na intensidade com que cada arma da competição é utilizada 

pela empresa, avaliada em cinco níveis. Representa a potência, o alcance de 

uma arma e o grau de eficácia da utilização dos recursos da arma.  

Os cinco níveis que estabelece essa intensidade foram determinados por 

empirismo e por meio de simulações, através das quais se constatou ser uma 

quantidade adequada. É importante ressaltar o nível 0 (zero) para os casos em 

que a arma não é adotada pela empresa para agregar vantagem competitiva. 

Por se tratar de uma variável primária, é imprescindível que seja avaliada 

a partir de informações coletadas na empresa. Para tanto, utiliza-se um 

questionário estruturado, através do qual, é possível atribuir um peso variando 

num intervalo de 1 a 5, sendo 1 correspondente à arma no seu estado mais 

simples, isto é, quando a atividade é executada no seu nível mínimo, e 5 quando 

a atividade ou recurso adotado possui intensidade no seu estado mais evoluído. 

É importante frisar que essa variável é classificada como uma variável discreta. 

A Figura 10 apresenta um exemplo do método para definição dessa variável. 



66 
 

 
 

Figura 10 - Exemplo da 3ª parte do questionário 

 

FONTE: Adaptado de Contador, 2008. 

 O método utilizado para proceder a resposta ao questionário, por parte do 

respondente, deve considerar interpretação apresentada no quadro seguinte. 

Quadro 8 - Considerações do respondente para análise da intensidade da arma 

 

FONTE: Adaptado de Contador, 2008. 

 

• Intensidade Média das Armas 

É a média aritmética da intensidade de todas as armas da competição da 

empresa, tanto as relevantes, quanto as semi-relevantes e as irrelevantes. Essa 

variável mede o esforço de aprimoramento de todas as armas da competição da 

0 1 2 3 4 5
INTENSIDADE DA ARMA AUTOMAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO

O nível de automação não é

elevado. As máquinas e

equipamentos possuem, em

média, mais de dez anos

Intensidade 1

A empresa faz uso de máquinas e equipamentos para vigiar, retificar e

dirigir outras máquinas, sempre com base em princípios LCA (Low Cost

Automation), objetivando viabilizar economicamente a implantação. A

troca de ferramentas é feita em menos de um minuto. em média (One

Touch Exchange of Die). Saão utilizados dispositivos Poka-yokes, que

previnem descuidos e erros inadvertentes, de forma a impedir que uma

peça com defeito siga para o processo subsequente.

Intensidade 5

NÍVEL

1

5

2 ou 4

3

0 se a arma não for utilizada pela empresa

CONSIDERAÇÕES DO RESPONDENTE

se entender que a afirmativa da ESQUERDA reflete plenamente a situação da

arma

se entender que a afirmativa da DIREITA reflete plenamente a situação da arma

se entender que a situação da arma está mais próxima da situação descrita à

esquerda ou à direita, respectivamente

se entender que a situação da arma está numa situação intermediária
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empresa e reflete a aplicação dos preceitos da Qualidade Total. Trata-se de uma 

variável do tipo contínua com distribuição normal e com domínio entre 0 e 5.   

• Foco 

Essa variável, como o próprio nome sugere, mede a aplicação de esforços 

nas armas relevantes para o campo escolhido para competir, isto é, demonstra o 

nível de envolvimento da organização para investir nas armas que proporcionem 

vantagem competitiva num determinado campo de competição. 

O foco pode ser calculado segundo a seguinte relação: 

� �
∑ ���

�����	
 

Onde: 

IAr � Intensidade das Armas relevantes 

IArmax � Intensidade máxima possível de ser alcançada nas armas relevantes 

(dada pela multiplicação da quantidade de armas relevantes por 5 – valor 

máximo da intensidade de uma arma). 

Dessa relação é possível compreender que o Foco representa a média da 

intensidade das armas relevantes para cada campo e, portanto é considerada a 

variável de maior representatividade no modelo, visto que é através do foco que 

as organizações conseguem enxergar como estão alocados os recursos nas 

armas de maior potencial competitivo. 

• Dispersão 

É a variável matemática que mede a aplicação de esforços nas armas que 

não proporcionam vantagem competitiva no campo escolhido para competir. 

Trata-se de uma variável do tipo contínua com distribuição normal. Indica a 

utilização de armas inúteis à competição empresarial no campo da competição 

escolhido pela empresa. Seu cálculo é análogo ao Foco diferindo apenas no 

numerador da relação por considerar a “Intensidade das armas irrelevantes” e 

não as relevantes, conforme sugere o cálculo do Foco. Dessa forma, essa 

variável evidencia o desperdício de esforços e recursos da empresa em competir 

num campo que não lhe trará retorno competitivo. 
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Tal como é importante saber quais as armas que propiciam aumento no 

grau de competitividade das empresas, também é importante para as empresas 

saber as que não agregam valor para que possam ser reduzidos os seus 

investimentos. Essa é a finalidade da variável dispersão. 

• Aproveitamento 

Essa variável está diretamente relacionada com as variáveis Foco e 

Dispersão. Ela representa a capacidade da empresa em ser competitiva com 

menor custo. É medido pela diferença entre o Foco e a Dispersão das armas da 

competição no mesmo campo da competição. 

Dessa variável é possível concluir que quanto maior a diferença entre foco 

e dispersão, melhor é o aproveitamento dos esforços e recursos aplicados nas 

armas da competição da empresa. 

• Poderio Competitivo 

Poderio competitivo da empresa num subconjunto de campos é a média 

dos valores do foco de cada campo da competição e de cada campo coadjuvante 

que forma esse subconjunto de campos. Essa variável é utilizada apenas para a 

análise inicial e superficial do poder competitivo da empresa nos vários 

subconjuntos de campos (CONTADOR, 2008). 

Aplicações do Modelo 

 No âmbito das atividades executadas por uma organização, as quais 

constituem o modelo geral das atividades da empresa compreendendo funções 

de: Produção, Atendimento, Planejamento e Administrativas; a intenção do 

modelo CAC é de desvendar a essência das técnicas administrativas que 

possam ser aplicadas a qualquer tipo de empresa, principalmente com a 

finalidade de alcançar vantagens competitivas. 

 Assim, segundo Contador (2008, p.82), as centenas de técnicas 

agrupadas no modelo em inúmeras armas de competição, desenvolvidas pela 

indústria ao longo dos últimos cem anos, como, por exemplo, técnicas para 

aumentar a produtividade e melhorar a qualidade, podem ser utilizadas na 
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produção dos serviços. E as técnicas desenvolvidas pelas empresas de serviços 

para melhorar, por exemplo, a qualidade do atendimento, podem ser 

empregadas pela indústria. 

 Dessa forma, as aplicações do modelo CAC se propõe a avaliar os 

seguintes pontos: 

1. Entender, analisar e explicar como as empresas pertencentes ao mesmo 

segmento econômico competem entre si; 

2. Entender, analisar e explicar a posição competitiva de uma empresa em 

relação às concorrentes; 

3. Diagnosticar as deficiências e identificar as características competitivas da 

empresa; 

4. Propor medidas para aumentar a competitividade da empresa; 

5. Formular a estratégia competitiva de negócio da empresa; 

6. Definir as estratégias competitivas operacionais da empresa; 

7. Alinhar (dar coerência e harmonizar) as estratégias competitivas 

operacionais à estratégia competitiva de negócio da empresa; 

8. Determinar as competências essenciais e o core business da empresa; e 

9. Identificar as atividades a terceirizar dentro do processo de 

desverticalização de forma a aumentar as vantagens competitivas da 

empresa. 

 

2.7.3 O Modelo de indicadores da competitividade (Coutinho & Ferraz) 

 

Nesse modelo desenvolvido no âmbito do estudo conhecido como ECIB 

(Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira), a competitividade foi definida 

considerando duas visões complementares: a visão estática e a visão dinâmica. 

Na visão estática a competitividade é tratada como um fenômeno 

diretamente relacionado às características apresentadas por uma firma ou um 

produto. Essa visão é considerada restritiva e compreende duas vertentes. Na 

primeira vertente a competitividade é analisada sob a forma de desempenho do 
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mercado, isto é, pode ser expressa na participação do mercado alcançada por 

uma empresa ou um conjunto delas, particularmente o montante de suas 

exportações no total do comércio internacional da mercadoria em questão. Na 

segunda vertente a competitividade é associada à eficiência técnica onde são 

desenvolvidos indicadores relacionados à produtividade dos fatores comparados 

às boas práticas verificadas na indústria. 

Já na visão dinâmica, a competitividade passa a ser compreendida como 

a capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais, 

que lhe permitam conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no 

mercado. (COUTINHO E FERRAZ, 1998, p.151) 

O modelo baseou-se em metodologias de análise da competitividade de 

padrões internacionais a exemplo de trabalhos desenvolvidos nos Estados 

Unidos e na OECD (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). O estudo adota uma abordagem que define ser o desempenho 

competitivo de uma empresa condicionado a três principais fatores, conforme 

apresentado na figura 11. 
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Figura 11 - Fatores determinantes da competitividade da indústria 

 

FONTE: Coutinho e Ferraz (1994) 

 

― Fatores internos à empresa:  são aqueles que se relacionam às 

decisões internas da empresa, através dos quais busca-se distinguir dos 

seus concorrentes. Entre as principais decisões encontram-se todos os 

aspectos relacionados à Gestão estratégica, Capacitação para a 

inovação, Capacitação produtiva, Recursos humanos, entre outros. 

― Fatores Estruturais (Setoriais):  consiste nos fatores relacionados ao 

ambiente de competição que a empresa está inserida. Tais fatores são 

controlados pela empresa de forma parcial e envolve decisões 

relacionadas às características dos mercados consumidores (distribuição 

geográfica, custos de comercialização, oportunidades de mercados 

internacionais, etc.); a configuração da indústria em que atua 

(potencialidade de alianças com fornecedores, usuários e concorrentes, 

grau de verticalização e diversificação setorial, etc.) e, a análise da 

concorrência com relação a estratégias que definem condutas e 

Estratégia e 
Gestão

Capacitação 
para inovação

Capacitação 
produtiva

Recursos 
Humanos

Mercado
Configuração 
da Indústria

Concorrência

Se
to

re
s

FATORES ESTRUTURAIS (SETORIAIS)

Macro-
econômicos

Internacionais 
Sociais 

Tecnológicos

Infra-
estruturais

Fiscais e 
Financeiros

Político-
institucionais

FATORES 
SISTÊMICOS

FATORES 
INTERNOS À 

EMPRESA



72 
 

 
 

estruturas empresariais em suas relações com consumidores, meio 

ambiente e competidores; 

― Fatores Sistêmicos:  são aqueles que exercem externalidades diretas 

sobre a empresa. Esses fatores estão fora do alcance da empresa e 

podem ser de natureza: macroeconômica (taxa de câmbio, oferta de 

crédito e taxas de juros); político-institucionais (uso do poder de compra 

do Estado e os esquemas de apoio ao risco tecnológico); regulatórios 

(políticas de proteção à propriedade intelectual, preservação ambiental, 

defesa da concorrência e proteção ao consumidor); infra-estruturais 

(disponibilidade, qualidade e custo de energia, transporte, 

telecomunicações e serviços tecnológicos); sociais (qualificação da mão-

de-obra, políticas de educação e formação de recursos humanos, 

trabalhista e de seguridade social); referentes a distribuição espacial da 

produção e; internacionais (tendências do comércio mundial, fluxos 

internacionais de capital acordos internacionais e políticas de comércio 

exterior). 

Segundo Coutinho e Ferraz (1994), a partir da consideração desses 

fatores determinantes da competitividade industrial, procurou-se apresentar um 

conjunto de indicadores que permitam ao poder público e aos atores sociais 

envolvidos com a construção do desenvolvimento competitivo compreender de 

forma adequada o estágio atual e as perspectivas da competitividade, 

contribuindo para o equacionamento dos problemas, para o desempenho das 

políticas e para aferição dos seus resultados. 

A proposta do modelo estabelece que os indicadores utilizados na 

aferição da competitividade podem ser classificados segundo a configuração 

apresentada no quadro 9. 

Quadro 9 - Classificação dos Indicadores de Competitividade 

 

Sistêmicos Setoriais Empresariais

Desempenho

Eficiência

Capacitação

Nível de Agregação
Dimensão
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FONTE: Coutinho e Ferraz, 1994 

Esta classificação admite três principais indicadores da competitividade: 

Desempenho  (caracteriza-se por focalizar as formas em que a competitividade 

internacional se manifesta, o que remete em geral a participação da empresa no 

mercado nacional e, principalmente no comércio internacional); Eficiência  

(relacionam-se com os preços e custos dos bens e serviços comercializados, 

incluindo a produtividade técnica e econômica no uso dos fatores de produção) 

e; Capacitação  (abrangem os determinantes de sucesso competitivos 

associados à incorporação de avanços tecnológicos em produtos e processos, 

aos ganhos cumulativos derivados de formas apropriadas de organização 

empresarial e de cooperação interfirma e ao nível e à composição dos 

investimentos públicos e privados, incluindo aqueles realizados em capital 

humano). 

De maneira geral, conforme salienta Henriques (1999), o estudo da 

competitividade proposto neste modelo teve como objetivo a formulação de uma 

metodologia que visa mostrar que o sucesso na obtenção da competitividade 

depende não só de uma iniciativa em nível de empresa, mas também do 

conjunto dos fatores determinantes sistêmicos e estruturais que moldam o 

ambiente no qual a empresa compete. 

O ECIB propõe ainda a adoção de uma política nacional de 

desenvolvimento competitivo, que consiste essencialmente na construção e no 

aprimoramento das oportunidades de desenvolvimento industrial e tecnológico, 

bem como na formulação de adequadas políticas institucionais e regulatórias 

ambientadas para favorecer a competitividade. 

Tendo sido apresentados os modelos de análise competitiva e 

considerando que a presente pesquisa está direcionada às empresas de 

prestação de serviços, o próximo item trará considerações acerca do setor de 

serviços com foco na competitividade. 

  

2.8 A COMPETITIVIDADE NAS EMPRESAS DE SERVIÇO – O CASO DO SETOR 

DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES  
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2.8.1 Caracterização do setor de Serviços  

O setor de serviços, conforme destacado no capítulo 1, apresenta um nível 

de representatividade para a economia mundial e nacional. De acordo com 

dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em 

2008, o setor contribuiu com 65,3% do valor adicionado ao PIB brasileiro e foi, no 

mesmo período, o principal receptor de investimentos diretos (38,5%).  

Atualmente, o setor de serviços compreende um terço do comércio 

mundial, sendo a área de maior crescimento econômico. Devido ao alcance da 

definição do que é serviço, adicionada à grande probabilidade lucrativa que as 

companhias registram com sua contratação, ele gera, aproximadamente, 11 

milhões de empregos, correspondendo a 16% do total dos trabalhadores do setor 

privado: um a cada três empregos gerados na última década foi em empresas de 

terceirização de serviços (PANDJIARJIAN, 2008). 

Segundo estudos realizados pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico OECD (2005), um dos principais motivos para o 

forte desempenho deste setor em anos recentes é a crescente importância da 

globalização em muitos serviços. Uma mudança nos modelos de negócios faz 

com que as firmas passem a buscar fornecedores especializados de serviços, no 

país de origem e no exterior. 

Além disso, é notória a preocupação que as empresas do setor de 

serviços na atualidade demonstram com questões relativas à inovação e ao 

desenvolvimento tecnológico investindo nesses fatores que geram 

competitividade com o propósito de se destacar dos concorrentes incrementando 

novas formas de abordagem e na manutenção da fidelidade do cliente. 

Existem diversas tipologias distintas para a classificação dos vários 

setores de serviços, notadamente caracterizados por sua grande 

heterogeneidade. Em geral a classificação mais frequentemente adotada é a 

proposta pela Standard Industrial Classification (Isic) que categoriza os serviços 

em distributivos, sem fins lucrativos, às empresas e ao consumidor (SILVA; 

NEGRI & KUBOTA, 2006, p.19). No tocante as empresas de manutenção de 

elevadores a classificação adotada para esse segmento corresponde a serviços 
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prestados aos clientes, visto que se destina a realizar atividades de reparos e 

modernização nos equipamentos dos seus consumidores. 

É importante ainda destacar que as estratégias operacionais adotadas por 

empresas de serviços se diferenciam das estratégias de empresas de 

manufatura devido a algumas características propícias a cada um desses 

setores. Essas características, segundo Gaither e Norman (2001) apresentam as 

diferenças existentes entre esses setores, conforme mostra o quadro 10. 

Quadro 10 - Características de serviços e produtos manufaturados 

 

Fonte: Gaither e Norman (2001) 

No que diz respeito aos aspectos relacionados à competitividade em 

empresas de serviços, Gaither e Norman (2001) destacam que uma estratégia 

de posicionamento competitivo para empresas de serviços, considera dois 

principais aspectos:  

1. Tipo de projeto de serviço (design) , definido a partir da estratégia de 

negócios da empresa e envolvendo três dimensões: padrão ou 

personalizado, quantidade de contato com o cliente e a combinação de 

bens físicos e serviços intangíveis; 

2. Tipo do processo de produção , definido a partir do tipo de projeto de 

serviço podendo ser de três tipos: quase-manufatura; cliente como 

participante e cliente como produto. 

A maneira como uma empresa planeja, programa e controla as operações 

de serviços depende do tipo do processo de produção, a saber: 

� Quase-manufatura – Neste tipo de operação de serviço a produção 

ocorre de maneira similar à da manufatura. Os serviços são 

Serviços Produtos Manufaturados

Produtos intangíveis Produtos Tangíveis

Os produtos não podem ser mantidos em estoques Os produtos podem ser mantidos em estoque

Contato excessivo com o cliente Pouco contato com o cliente

Tempos de execução breves Tempos de execução longos

Uso intensivo de mão-de-obra Uso intensivo de capital

Qualidade de serviços determinada subjetivamente Qualidade de produtos determinada objetivamente
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realizados nos produtos dos clientes, os produtos podem ser 

padrões ou personalizados e há pouco contato ou envolvimento 

com o cliente. Exemplo: serviços industriais de tratamento térmico, 

operações de manutenção, entre outros; 

� Cliente como participante – há um grau elevado de envolvimento 

do cliente nesse tipo de operação de serviço. Os bens físicos 

podem ser ou não uma parte significativa do serviço, e os serviços 

podem ser personalizados ou padrões. Exemplo: vendas a varejo; 

� Cliente como produto – nesse tipo de serviço os clientes são tão 

envolvidos que eles mesmos fazem parte do processo. Bens físicos 

podem ser ou não uma parte significativa do serviço, e os serviços 

geralmente são personalizados. Exemplo: salões de cabeleireiros, 

clinicas médicas e alfaiates. 

Considerando as empresas de manutenção de elevadores, no tocante ao 

tipo de processo de produção, as mesmas são consideradas empresas de 

serviço quase-manufatura. A seguir serão apresentados como esse setor 

encontra-se estruturado. 

2.8.2 Estrutura Industrial do Setor de Elevadores 

O mercado de transporte vertical, conforme argumentado anteriormente 

se divide em venda de novos produtos, modernização e manutenção de 

elevadores já em operação. De acordo com o presidente do Sindicato das 

Empresas de Elevadores de São Paulo (SACIESP), Jomar Cardoso, apesar dos 

altos índices de fabricação e montagem, a manutenção ainda é o principal 

negócio, pois o elevador tem vida útil muito longa. No Brasil, o faturamento é de 

aproximadamente 55% com a manutenção, 30% com vendas de elevadores 

novos e 15% com modernização. Esse percentual é responsável por movimentar 

cerca de R$ 3 bilhões no mercado brasileiro. No mundo, a porcentagem chega a 

35% com manutenção, 35% com vendas novas e 30% com modernização, sendo 

que as novas vendas estão concentradas na China e as modernizações, na 

Europa.  

As empresas do segmento de manutenção em elevadores desenvolvem 

atividades de serviços que visam manter o equipamento (elevadores, escadas ou 
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esteiras rolantes) dos clientes em boas condições de uso por todo o seu ciclo de 

vida através de acompanhamento periódico dos mesmos. A forma de vínculo 

estabelecida entre a empresa com os seus clientes para alcançar esse objetivo 

se dá mediante a contratação entre essas duas partes por tais serviços. 

Um aspecto relevante dessa relação empresa-consumidor que está 

diretamente relacionada ao processo de competição entre as empresas deste 

setor está no fato de que a empresa aborda o cliente de duas maneiras. A 

primeira abordagem se dá quando é feita a compra do equipamento, onde as 

empresas vão disputar a preferência do consumidor no que diz respeito ao 

produto. Nessa abordagem as empresas evidenciam atributos relacionados às 

estratégias de inovação inerentes ao projeto do produto e, dessa forma levam 

em consideração aspectos como: design, inovação, especificações do produto, 

estética, segurança. Na segunda abordagem as empresas oferecem os serviços 

de manutenção e conservação desses equipamentos. Nesse sentido, as 

estratégias para captação do mercado consiste em garantir preços mais 

competitivos, promoções nas mensalidades, prazos reduzidos de atendimento às 

solicitações de reparo e qualidade do corpo profissional de técnicos preparados 

para atender as ocorrências.  

Considerando que a principal demanda por tais equipamentos tem como 

principal representante o setor imobiliário e da construção civil, verifica-se que, 

com o advento das construções verticais que deu início ao processo de 

verticalização e a formação das grandes metrópoles, a utilização de elevadores 

tornou-se fundamental para acompanhar o dinamismo do setor da construção 

civil que encontra-se num período em que a produção desponta em ritmo 

acelerado.  

De acordo com os dados publicados pela Confederação Nacional das 

Indústrias, que demonstra a Sondagem da Construção Civil para os primeiros 

meses de 2010, o indicador de evolução do nível de atividade no setor subiu 

para 55,8 pontos em maio ante os 53,9 pontos de abril, conforme mostra a figura 

12. Esse indicador sugere uma escala de 0 a 100 pontos, em que a empresa 

encontra-se em condições favoráveis à medida que ultrapassa 50 pontos da 

escala. 
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Figura 12 - Expansão da construção civil - 2010 

 

Nesse sentido, em paralelo com o crescimento do mercado da construção 

civil, o mercado das empresas de elevadores torna-se favorecido pela expansão 

na demanda das construções, não apenas no que se refere a aquisições de 

novos equipamentos, mas também no que diz respeito a serviços de 

modernização e manutenção. Acrescenta-se a isso o fato de que o Brasil sediará 

dois mundiais (a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016) que 

garantirão investimentos em infraestrutura e, consequentemente aquecimento no 

mercado de elevadores. 

2.8.2.1 Mercado oligopolizado 

Para Viceconti e Neves (2000), um mercado é considerado oligopolizado 

quando existe um pequeno número de vendedores ou, apesar de existir um 

grande número de vendedores, uma pequena parcela destes domina a maior 

parte do mercado.  Essa pequena quantidade de empresas que detém o domínio 

de mercado deve ser definida, segundo afirmam Lieberman e Hall (2003), de 

maneira ampla o bastante para incluir todos os substitutos razoavelmente 

próximos.  

Segundo esses mesmos autores, o requisito chave que determina um 

mercado oligopolizado encontra-se no fato de que as empresas que o constitui 
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são estrategicamente interdependentes por manterem uma expressiva e 

significativa concentração de mercado sob o seu domínio, tornando-se evidente 

que as decisões de qualquer uma delas teriam um alto impacto nas demais.  

Havendo oligopólio, a estrutura de mercado caracteriza-se pela 

concorrência imperfeita, que funciona de forma extremamente complexa. É 

prática recorrente das empresas em oligopólios concorrem entre si reduzindo 

drasticamente os preços dos seus produtos com o objetivo de aumentar a sua 

parcela de mercado (CUNHA, 2002). Isso pode gerar uma “guerra de preços” 

onde todos saem perdendo tendo em vista que a lucratividade da indústria tende 

a despencar. Nesse caso, pelo grau de interdependência entre essas empresas, 

elas procuram manterem acordos de preços bem como divisão de mercados de 

tal forma que viabilize o aumento nos seus lucros.  

No caso da estrutura de mercado associado às empresas foco deste 

estudo, pode-se considerar que se trata de oligopólio, pois a produção de 

elevadores, escadas e esteiras rolantes caracteriza-se por uma elevada 

concentração industrial, isto é, o mercado consumidor é atendido em sua grande 

maioria por três fabricantes de grande porte multinacionais que suprem a 

demanda com equipamentos inovadores que contemplam, além dos aspectos 

voltados para a segurança dos passageiros, também aspectos voltados a 

estética do ambiente interno com espaços a serem decorados.  

Estima-se que juntas, as três multinacionais atendam cerca de 90% do 

mercado brasileiro de elevadores, escadas e esteiras rolantes, dividido ainda 

com fabricantes de menor porte (GAZETA MERCANTIL, 2009). Esta 

característica é resultado de um forte processo de concentração que estabelece 

um mercado oligopolizado entre essas empresas iniciado em meados da década 

de 90, no qual ocorreram fusões e aquisições entre os grandes fabricantes 

mundiais (multinacionais) de elevadores.  

Além disso, cabe-se destacar que as barreiras à entrada de novas 

empresas no setor de elevadores são grandes. Isto se deve ao elevado montante 

de investimento inicial necessário para concorrer com as multinacionais atuantes 
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nesse mercado e à complexidade e alta tecnologia necessária para a sua 

fabricação (AZAMBUJA E FORMOSO, 2004). 

Dessa forma a disputa pelo mercado torna-se cada vez mais acirrada 

principalmente com as empresas de pequeno e médio-porte que não encontram 

espaço no mercado e acabam tendo que fechar as portas. 

Visto que os produtos produzidos pelos três fabricantes possuem um 

patamar tecnológico muito semelhante, as principais práticas adotadas com o 

propósito de suprimir os novos entrantes do segmento de manutenção consiste 

basicamente na redução do preço cobrado pelos produtos e nos serviços 

agregados aos mesmos. Agindo dessa maneira essas empresas desestabilizam 

a estrutura de custos das pequenas empresas e forçam elas a abandonarem o 

mercado ou procurarem outros nichos para atuarem.  

Segundo o presidente do Sindicado das empresas de elevadores de São 

Paulo (SECIESP), estima-se que as empresas de pequeno porte praticam preços 

30% menor que os das grandes fabricantes. Entretanto, mesmo não tendo uma 

expressiva parcela de mercado, essas pequenas empresas juntas incomodam o 

setor, pois são responsáveis por eventuais evasões de clientes dessas grandes 

empresas.  

Esse comportamento de mercado torna-se mais evidente em regiões com 

maior desenvolvimento industrial, a exemplo das grandes metrópoles situadas no 

sul e sudeste do país. Em se tratando de regiões com baixo desenvolvimento 

econômico e industrial, como no Nordeste e mais especificamente no mercado 

da Paraíba, essas pequenas empresas inexistem ou possuem tempo de vida 

muito curto, pois logo são derrubadas pelas gigantes do mercado.   

Outro ponto importante para análise da competitividade dessas empresas 

diz respeito à capacitação do pessoal e o gerenciamento das relações de 

trabalho no que tange a disseminação de conhecimentos técnicos. Nesse 

contexto, conforme afirma Perin et al (2006, p.8), “a capacidade de aprendizagem da 

organização representa um importante papel na obtenção de vantagem competitiva, 

especialmente na sua associação com a orientação para o mercado”. 
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Com isso, as empresas passam por um processo de aprendizagem 

organizacional onde o conhecimento das informações sobre o comportamento de 

mercado, bem como a forma de influenciar na decisão do consumidor é fundamental 

para atingir às suas metas e, consequentemente, manterem-se competitivas. 

Christensen (2001) destaca que alguns tipos de vantagens competitivas, tais 

como aquelas associadas com a economia de escala (máxima utilização dos fatores 

produtivos com foco na redução de custos), estão enraizados em posições de 

mercado. Outros estão enraizadas em modelos de negócio; outros ainda nos 

processos ou competências das organizações.  

Embora o valor das posições do mercado e da relevância dos modelos de 

negócio possam crescer e decrescer, as vantagens voltadas para o desenvolvimento 

de competências internas, isto é a geração do conhecimento, tem sido pensado para 

ser mais duradouro, porque são mais difíceis de copiar. 

 

2.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

No ambiente econômico industrial em constante mutação, a velocidade 

com que os cenários econômicos mudam é uma realidade que faz com que as 

organizações busquem constantemente meios de adaptarem rapidamente seus 

sistemas produtivos a essas variações de mercado no sentido de torná-las 

sustentáveis e competitivas.  

Nesse contexto, o referencial teórico apresentado neste capítulo teve 

como propósito discutir sobre a relação entre a estratégia e a competitividade no 

setor de serviços em empresas de manutenção de elevadores, escadas e 

esteiras rolantes, onde foram apresentadas de maneira estruturada e 

progressiva as informações relacionadas a maneira como as empresas desse 

segmento disputam o mercado.  

Como parte do tema da pesquisa discutiu-se, a relação da estratégia e 

sua hierarquia no processo de definição de objetivos com foco na 

competitividade e na busca de vantagens competitivas entre as empresas 

integrantes do setor em questão. Discutiu-se também o conceito de cadeia de 

valor como uma ferramenta que auxilia na análise dos ambientes interno e 
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externo das organizações, bem como, foram identificados alguns indutores que 

contribuem para o aumento da competitividade das organizações.  

De acordo com a proposta da pesquisa foram ainda apresentados três 

modelos que se propõem analisar o relacionamento da estratégia da organização 

com o nível de competitividade entre as empresas que compõe este setor. No 

entanto, decidiu-se pela utilização o modelo de Campos e Armas da Competição 

(CAC) proposto por Contador, por apresentar algumas vantagens adicionais que 

representam um diferencial no estudo e avaliação da competitividade organizacional. 

Os critérios que corroboraram na decisão pela escolha do modelo foram os 

seguintes:  

1. Trata-se de um modelo abrangente, isto é, sua utilização se dá tanto 

no setor industrial quanto no setor de serviços e, como as empresas 

foco deste estudo são do segundo setor, o modelo se adéqua às 

condições de análise da competitividade; 

2. Trata-se de uma abordagem quantitativa onde é possível dimensionar 

variáveis como: foco, dispersão, intensidade média, entre outras. As 

quais auxiliam na definição do posicionamento competitivo das 

empresas; 

3. Possibilita uma integração entre as estratégias do negócio com as 

estratégias operacionais da empresa, isto é, o modelo avalia a 

organização tanto em seu ambiente externo quanto em seu ambiente 

interno e, por fim; 

4. Permite identificar quais as táticas estratégicas utilizadas pelas 

empresas que estão efetivamente contribuindo para elevar a 

competitividade da organização, bem como àquelas que contribuem 

negativamente e, portanto, representam investimentos pouco 

representativos, isto é, o modelo especifica claramente onde a 

empresa precisa ter alto, médio ou baixo desempenho; 

Além das razões citadas anteriormente, o modelo consegue unificar duas 

concepções: a de que a competitividade da empresa provém basicamente do 

seu posicionamento no mercado, e a de que a competitividade da empresa 

provém basicamente dos seus fatores internos.  
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Uma das grandes vantagens desse modelo é a proposição de uma lista 

completa das possíveis estratégias competitivas, o que facilita a formulação da 

estratégia da empresa, pois ela passa a ter um referencial seguro de todas as 

possibilidades para se posicionar estrategicamente. (CONTADOR, 1995, p.5). 

Ademais, conforme salienta Contador (2008), é possível compreender, que 

o modelo de Campos e Armas da Competição incrementa as concepções de 

outros modelos reconhecidos e adotados mundialmente por grandes empresas 

que obtiveram ganhos competitivos ao adotarem essas metodologias nos seus 

sistemas de gestão (a exemplo do Balanced Scorecard, Visão Baseada em 

Recursos – RBV, as teorias de Porter, entre outros) atribuindo um tratamento 

mais amplo e completo aos fatores que geram competitividade para a empresa. 

Por último, foram discutidos aspectos relativos à competitividade no setor 

objeto de estudo com o propósito de evidenciar as práticas estratégicas 

adotadas pelas empresas para disputarem mercado, além de dar suporte aos 

demais temas abordados na fundamentação teórica. 

A partir da utilização do modelo CAC será possível identificar as 

principais armas adotadas pelas empresas para atingir os alvos pretendidos na 

busca pela preferência do consumidor e, com isso, identificar as estratégias 

competitivas de negócio que mais contribuem para o aumento da competitividade 

das organizações. Não obstante, vale ressaltar que, para a presente pesquisa, o 

modelo foi adaptado às condições nas quais se apresentaram as empresas foco 

do estudo, conforme será discutido nos capítulos posteriores.  

O capítulo subseqüente apresenta de forma detalhada os procedimentos 

adotados para a realização da pesquisa, através do qual será apresentado o 

modelo com mais propriedade. 
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CAPÍTULO 3 

 Metodologia da Pesquisa 

 

Neste capítulo são apresentadas as técnicas e os procedimentos adotados 

para a coleta de dados, bem como as formas como serão tratados em atendimento à 

problemática e aos objetivos propostos nessa pesquisa. 

 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa científica consiste na atividade básica das ciências em busca de 

respostas aos problemas da realidade. Para Gil (1999), trata-se de um processo 

formal e sistemático do desenvolvimento científico, através do qual é possível atingir 

os resultados pretendidos mediante o emprego de algumas técnicas, métodos ou 

procedimentos científicos. Esses procedimentos constituem o processo 

metodológico da pesquisa composto por atividades que mapeiam a forma como o 

pesquisador irá atingir os objetivos propostos no estudo.  

Rampazzo (2005) define pesquisa científica como sendo um procedimento 

reflexivo, sistemático, controlado e crítico que permite descobrir novos fatos ou 

dados, soluções ou leis em qualquer área do conhecimento. Segundo destaca o 

autor, os processos do método científico abrange três elementos fundamentais: o 

levantamento de algum problema, a solução à qual se chega, e os meios escolhidos 

para chegar a essa solução, a saber, os instrumentos científicos e os procedimentos 

adequados. 

Na visão de Silva e Menezes (2005) as pesquisas científicas podem ser 

classificadas de diferentes formas e sob quatro pontos de vistas: quanto à natureza, 

quanto à forma de abordagem do problema, quanto aos objetivos e quanto aos 

procedimentos técnicos.  

A seguir descreve-se como se classifica a presente pesquisa, segundo o 

método proposto por Silva e Menezes (2005). 
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3.1.1 QUANTO À NATUREZA DA PESQUISA 

 

Nesse aspecto, segundo Silva e Menezes (2005), a pesquisa pode ser 

classificada em básica ou aplicada. Este projeto consiste em uma pesquisa do tipo 

aplicada  porque visa gerar conhecimentos a partir da observação das práticas 

estratégicas e da aplicação prática de um método de análise da competitividade nas 

empresas do setor de serviços de manutenção de elevadores, escadas e esteiras 

rolantes no estado da Paraíba, através do qual pretende-se verificar quais os fatores 

que contribuem para maximizar o potencial competitivo dessas organizações. O 

método tem por base o modelo proposto por Contador conhecido como Campos e 

Armas da Competição através do qual foi feita uma adaptação considerando as 

limitações existentes que impossibilitaram a plena aplicação do modelo. 

 

3.1.2 QUANTO À FORMA DE ABORDAGEM DO PROBLEMA  

 

Neste aspecto, a presente pesquisa é classificada como quali-quantitativa , 

ou seja, são consideradas de forma integrada as duas vertentes (qualitativa e 

quantitativa).  

De acordo com Appolinário (2004), uma pesquisa do tipo quantitativa é 

utilizada quando se pretende expressar os conhecimentos adquiridos mediante a 

utilização de dados que representem de forma quantificável o fenômeno observado.  

Nesse sentido, este trabalho apresenta o cálculo das variáveis Intensidade 

Média, Foco e Dispersão das  Armas da Competição adotadas pelas empresas 

objeto do presente estudo mediante tratamento matemático através do qual são 

realizadas as inferências pertinentes a cada uma delas. 

No que diz respeito à pesquisa qualitativa, Denzin e Lincoln (1994), definem 

como sendo uma pesquisa que tem vários focos, envolvendo a interpretação numa 

abordagem  natural do assunto. Isso significa que o pesquisador estuda as coisas 
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em seus ambientes naturais, tentando dar sentido ou interpretar um fenômeno do 

jeito que as pessoas o vêem. 

Sendo assim, em paralelo ao tratamento quantitativo, fez-se uma inferência 

quanto ao posicionamento estratégico das empresas consideradas nesse estudo 

através da comparação dos principais pontos que contribuem diretamente no 

posicionamento competitivo dessas empresas. Para tanto, pretende-se apresentar 

os gráficos comparados que permite uma sobreposição dos dados destas empresas 

e uma fácil visualização comparativa entre elas. 

 

3.1.3 QUANTO AOS OBJETIVOS  

Essa classificação, segundo proposto por Gil (1996), Silva e Menezes (2005), 

considera três variantes que atribui à pesquisa como sendo do tipo exploratória, 

descritiva e/ou explicativa. Dessa forma, a presente pesquisa se enquadra dentro de 

duas dessas variantes, a saber: pesquisa exploratória e descritiva.  

Trata-se de uma pesquisa exploratória  porque tem a finalidade de trazer 

maior conhecimento sobre um determinado fenômeno com o propósito de torná-lo 

mais evidente, como é o caso do estudo que envolve a estratégia e a 

competitividade aplicadas ao setor de serviços de manutenção em elevadores. 

Segundo Vergara (1998), a investigação exploratória é realizada em área na qual há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, 

não comporta hipóteses que, todavia, podem surgir durante ou ao final da pesquisa. 

Para tanto foram pesquisadas bibliografias no intuito de apresentar os modelos de 

análise de estratégias competitivas e associar ao setor de manutenção de 

elevadores, escadas e esteiras rolantes. 

É descritiva porque visa descrever determinadas características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis (GIL, 1996). Utiliza-se técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática para evidenciar quais atributos (armas) são 

utilizados por cada empresa a fim de conquistar e manter os clientes fiéis aos seus 

serviços.  
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3.1.4 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS  

Essa classificação relaciona-se à execução da pesquisa identificando quais 

os procedimentos a serem adotados para a coleta e análise de informações e as 

ferramentas adequadas para a resolução dos problemas. 

Segundo a classificação proposta por Silva e Menezes (2005), é possível 

enquadrar a presente pesquisa em quatro classificações: pesquisa bibliográfica , 

através da qual foram consultadas documentação direta e indireta a livros, teses, 

dissertações e artigos de revistas internacionais e nacionais da área, assim como 

em bancos de dados e revistas eletrônicas, além de consultas à internet com o 

propósito de buscar informações das empresas analisadas e do setor o qual fazem 

parte, e outras obras que serviram para embasar a teoria da presente pesquisa. 

 A pesquisa também é classifica como levantamento , através da indagação 

direta aos supervisores das empresas mediante a utilização de questionários que 

visam levantar informações das práticas estratégicas e do ambiente onde será 

desenvolvida a pesquisa. Por último, a pesquisa constitui-se em estudo de caso , 

mediante a análise de casos empresariais em organizações do setor de serviços no 

ramo de manutenção de equipamentos de transporte de pessoas como elevadores, 

escadas e esteiras rolantes. Através destes estudos de caso busca-se avaliar, por 

meio do modelo adotado, o potencial competitivo das empresas mediante o 

alinhamento das práticas de gestão às estratégias do negócio com vistas à obtenção 

de vantagem competitiva no mercado. 

Para Goode e Hatt (1979), o estudo de caso é um meio de organizar os 

dados, preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. Considera a unidade 

como um todo, incluindo o seu desenvolvimento (pessoa, família, conjunto de 

relações ou processos etc.). Gil (1995) destaca que um estudo de caso deve conter 

pelo menos quatro fases que mostram a sua composição: a) delimitação da unidade-

caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e interpretação dos dados; d) 

elaboração do relatório.  
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Ventura (2007) ressalta que o estudo de caso visa à investigação de um caso 

específico, bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que se possa 

realizar uma busca circunstanciada de informações.  

 

3.2  ÁREA DA PESQUISA 

As unidades onde foram desenvolvidas as pesquisas e aplicadas o 

questionário para análise das estratégias e da competitividade abrange as empresas 

do setor de serviços voltadas para manutenção, instalação e venda de elevadores, 

escadas e esteiras rolantes. 

Esse segmento é composto por grandes empresas com representação 

nacional e internacional que produzem equipamentos destinados ao deslocamento 

de pessoas e cargas, sendo seus principais clientes os representantes do setor da 

construção civil (construtoras e imobiliárias) e do setor comercial (supermercados, 

shoppings centers, lojas de departamento, aeroportos, entre outros).  

As principais empresas representantes deste segmento de mercado são a 

Elevadores Otis de origem americana fundada no ano de 1852 em New York (USA) 

e considerada a líder mundial com atuação em aproximadamente 200 países; a 

Atlas-Schindler resultante da fusão em 1999 entre a Elevadores Atlas (de origem 

brasileira) com o grupo Schindler (de origem suíça) fundada em 1874, e a 

ThyssenKrupp de origem alemã fundada em 1945 sob a denominação Elevadores 

Sûr S/A Indústria e Comércio sediada inicialmente em Porto Alegre (Brasil). Juntas 

essas empresas atendem em 100% o mercado local e em 90% o mercado nacional, 

sendo os 10% restantes coberto por outras empresas de menor porte. 

Embora essas empresas atuem nos dois principais setores da economia 

(manufatura e serviços), é o setor de serviços que responde por cerca de 55% de 

todo o faturamento da indústria. Para efeito desta pesquisa, serão consideradas 

apenas as unidades destas empresas que trabalham com serviços de venda de 

novos equipamentos, modernização e contratos de manutenção desses 

equipamentos no estado da Paraíba.  
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Dois motivos foram considerados na escolha dessas empresas: o primeiro é 

que as unidades de negócio analisadas se situam no setor de maior 

representatividade da indústria no quesito lucratividade e, portanto, o nível de 

competitividade pelo mercado é elevado entre as empresas concorrentes 

despertando maior interesse pelo estudo das estratégias competitivas adotadas por 

cada empresa; o segundo motivo está relacionado ao fator acessibilidade, mediante 

a indicação do contato do pesquisador diretamente com os sujeitos da pesquisa 

representados pelos supervisores de cada unidade do negócio.   

Apesar de no mercado nacional e local atuarem as 3 principais empresas de 

elevadores e algumas empresas de menor porte, foram realizadas as análises das 

dimensões estratégia e competitividade de apenas duas  dessas grandes empresas 

de manutenção de elevadores situadas na Paraíba, visto que a terceira empresa se 

negou a contribuir no fornecimento de informações à presente pesquisa.  

Decidiu-se avaliar as estratégias e a competitividade dessas empresas após 

constatada a existência de uma forte disputa pelo mercado entre elas. Nesse 

sentido, buscou-se entender quais as principais estratégias de negócio adotadas 

para atrair e tornar cativos aos seus produtos o mercado que cada uma atende.  

Um ponto importante que se deve destacar está ligado diretamente com a 

disputa entre essas empresas pelo mercado, pois embora seus clientes possuam os 

produtos adquiridos em uma dessas empresas, não impede de ter seus serviços de 

manutenção e reparos realizados pelos seus concorrentes diretos. Esse configura-

se mais um entrave que desperta nessas empresas o interesse em saber quais os 

atributos do produto ou serviço que mais agregam valor aos clientes. 

O estudo detalhado de cada empresa, evidenciando suas características, 

processos e sistemas de gestão, será melhor apresentado no decorrer desta 

pesquisa quando for apresentado os resultados onde será feita a caracterização de 

cada organização. 

Para efeito de preservação da imagem e dos dados obtidos durante a 

aplicação do instrumento de pesquisa, as empresas serão referenciadas com nomes 

fictícios designadas de maneira aleatória quando forem realizados o tratamento de 

dados. 
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3.3  TÉCNICAS DA PESQUISA - PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

O procedimento para a coleta de dados foi efetuado mediante a realização de 

entrevistas estruturadas junto aos gestores das empresas citadas anteriormente e 

por meio da utilização de questionário semi-estruturado composto por perguntas 

tanto do tipo aberta (subjetiva) quanto do tipo fechada (objetiva) com enfoque na 

estratégia adotada pela empresa e na competitividade. No que diz respeito à 

competitividade, como já salientado no capítulo 2 desse projeto, tomou-se por 

referência o modelo de Campos e Armas da Competição de autoria de José Celso 

Contador. Dessa forma, os instrumentos de pesquisa estão estruturados conforme 

apresentado no item subseqüente. 

 

3.3.1 INSTRUMENTOS DE PESQUISA   

O instrumento da pesquisa foi elaborado considerando as duas 

abordagens deste projeto – Estratégia e Competitividade. Em um primeiro 

momento as perguntas estão relacionadas à dimensão Estratégia onde foram 

levantadas informações a respeito das prioridades estratégicas adotadas pela 

empresa a fim de compreender como elas se posicionam no seu ambiente 

externo e interno.  

Num segundo momento, o questionário aborda a dimensão 

Competitividade, onde foi guiado pelo modelo CAC a partir das definições dos 

campos e armas da competição. Essa parte do questionário é composta por 

questões oriundas das armas selecionadas do anexo A que estiverem de acordo 

com as características das empresas estudadas, isto é, as armas selecionadas 

foram adaptadas a realidade das empresas do ramo de manutenção em 

elevadores onde foram respondidas mediante uma escala de prioridades 

numerada de 1 a 5.  

O modelo do questionário encontra-se estruturado em três partes, 

conforme pode ser visto no Apêndice A: 
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- Parte 1  – Coleta de informações gerais da empresa : Nesse questionário 

foram levantadas informações referentes a Dimensão Estratégia onde 

considerou-se inicialmente algumas características relacionadas ao grupo 

empresarial, ao produto e serviços prestados, área de atuação, número da 

unidade de negócios analisada, níveis hierárquicos, práticas adotadas na 

prestação dos serviços, além da percepção da empresa sobre o seu 

posicionamento competitivo em relação aos concorrentes ; 

- Parte 2 – Identificação dos campos da competição : As questões dessa 

parte envolvem a dimensão Competitividade e a relaciona às prioridades 

estratégicas do negócio. Esse questionário permite identificar num total de 14 

campos da competição, os 3 principais campos da competição que expressam 

onde a empresa busca conquistar ou manter vantagem competitiva; 

- Parte 3 – Definição das armas da competição:  Desse questionário pretende-

se delinear as estratégias operacionais adotadas pela unidade de negócio para 

manter o posicionamento estratégico da empresa. O mesmo permite quantificar 

numa escala de prioridade de 1 a 5 a intensidade de utilização de cada arma 

da competição. A intensidade 5 refere-se à arma no seu estado mais evoluído, 

mais completo, de última geração. A intensidade 1, ao seu estado mais simples 

o que caracteriza a baixa importância dada a ela pela empresa e evidencia que 

a arma não é considerada de competição, mas apenas necessária à 

manutenção do negócio. Caso a arma não seja utilizada pela empresa, o 

respondente deverá assinalar NA (não aplicável). A representação da forma de 

preenchimento e a interpretação são apresentadas conforme o quadro a seguir. 
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• 0 ou NA (não aplicável), se entender que a arma não é adequada para a 

empresa; 

• 1, se entender que a afirmativa da esquerda reflete plenamente a situação da 

empresa; 

• 5, se entender que a afirmativa da direita reflete plenamente a situação da 

empresa; 

• 2 ou 4, se entender que a situação da empresa está mais próxima da 

afirmativa da esquerda ou da direita, respectivamente; e 

• 3, se entender que a situação da empresa está numa posição intermediária. 

Essa terceira etapa do questionário é utilizada para a aferição da 

intensidade da arma adotada pela empresa no campo escolhido para competir e 

é composto por duas assertivas em cada arma que contemplam as pontuações 

das extremidades da escala – uma considerando a intensidade 1 

(posicionamento ruim) e a outra a intensidade 5 (posicionamento ótimo), 

conforme descrito no subitem 2.7.2 (Variáveis do modelo - Intensidade da arma). 

 

3.3.2 VARIÁVEIS INVESTIGADAS  

As variáveis investigadas, conforme dito anteriormente, foram agrupadas em 

duas dimensões interligadas que se complementam. A primeira dimensão 

correspondente a dimensão Estratégia engloba as variáveis da análise qualitativa. 

Essa dimensão prioriza as informações ou decisões estratégicas ligadas às 

necessidades e a importância das preferências dos clientes dessas empresas.  

0 1 2 3 4 5
INTENSIDADE DA ARMA AUTOMAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO

O nível de automação não é

elevado. As máquinas e

equipamentos possuem, em

média, mais de dez anos

Intensidade 1

A empresa faz uso de máquinas e equipamentos para vigiar, retificar e

dirigir outras máquinas, sempre com base em princípios LCA (Low Cost

Automation), objetivando viabilizar economicamente a implantação. A

troca de ferramentas é feita em menos de um minuto. em média (One

Touch Exchange of Die). Saão utilizados dispositivos Poka-yokes, que

previnem descuidos e erros inadvertentes, de forma a impedir que uma

peça com defeito siga para o processo subsequente.

Intensidade 5
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É importante ressaltar que, para esta análise, foi estabelecido um número de 

indicadores (conforme quadro 11), os quais, apesar de não fazerem parte de um 

modelo específico de análise estratégica, buscou-se identificar quais as principais 

diferenças na forma de atuação dessas empresas perante o mercado que elas 

atuam. Essa forma de abordagem foi idealizada com a finalidade de montar um 

quadro comparativo que auxilie no entendimento das principais conseqüências dos 

fatores de diferenciação dessas empresas para a obtenção de ganhos de 

competitividade.  

Apesar de não adotar nenhum modelo específico, pode-se considerar que 

essa abordagem se identifica mais com os conceitos de Slack, considerando as 

estratégias operacionais, e a visão de Contador na busca pelo conhecimento dos 

potenciais competitivos expostos a partir dos fatores de diferenciação dessas 

empresas, e no suporte que tais informações propiciam à análise dos campos e 

armas da competição, segundo o mecanismo de funcionamento do modelo CAC 

exposto na figura 11. Em suma, este paralelo procura identificar se determinado 

fator de diferenciação está ou não sendo explorando como uma arma da competição 

pelas empresas para garantia de ganhos competitivos. 

A segunda dimensão correspondente à dimensão Competitividade engloba as 

variáveis quantitativas do modelo CAC. Nessa dimensão a preocupação concentra o 

foco nas armas que garantem vantagem para a empresa. Definir os campos e as 

armas demonstra como as empresas estão se moldando para garantir a 

diferenciação dos seus produtos/serviços para os clientes.  

O quadro 11 evidencia melhor as variáveis e os indicadores considerados na 

presente pesquisa.  

Quadro 11 - Variáveis de investigação 

Dimensão - Estratégia  
Direção e o escopo de uma organização no longo prazo, que 

obtém vantagem em um ambiente em mudança  
VARIÁVEIS  INDICADORES 

Estratégia Competitiva 

● Definição das estratégias  
● Portfólio 
● Preço dos produtos e serviços 
● Atributos de qualidade 
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● Imagem da empresa  
● Posicionamento Estratégico  
● Estratégia Operacional 
● Participação do mercado 
● Fidelização 
● Flexibilidade da programação 
● Rapidez 
● Conhecimento Técnico 

Dimensão - Competitividade 
É a capacidade da empresa em obter resultado sustentável 

superior ao dos concorrentes 
VARIÁVEIS INDICADORES 

Campos da Competição 

● Preço dos serviços 
● Produto 
● Assistência 
● Prazo 
● Imagem da empresa 

Armas da competição 

● Atendimento  
● Produção  
● Administrativas 
● Planejamento 
● Intensidade da arma 
● Foco  
● Dispersão 
● Intensidade  média da arma 

FONTE: Pesquisa direta, 2010. 

 

A figura 13 apresenta uma adaptação dos passos do modelo CAC com suas 

respectivas etapas dispostas na seqüência que se segue. Vale salientar que essa 

seqüência de passos consiste no método adotado para a análise da dimensão 

Competitividade da presente pesquisa e que consiste numa adaptação dos passos 

proposto pelo modelo CAC, visto que foram consideradas apenas as subetapas que 

se adequavam à realidade das empresas pesquisadas.  

As subetapas que não puderam ser contempladas se devem a algumas 

informações que não puderam ser coletadas no ato da pesquisa de campo por 

motivos administrativos das próprias organizações participantes. Entretanto, tal 

ocorrência não comprometeu no alcance dos objetivos pretendidos pela pesquisa. 
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Assim, adaptou-se o modelo ao segmento escolhido para analise (empresa 

prestação de serviços) utilizando os aspectos que eram possíveis abordar para tal 

segmento.  

Figura 13 – Passos e etapas para análise da dimensão Competitividade 

 

FONTE: Pesquisa direta 

 

 

 

PASSOS ETAPAS DA PESQUISA

Determinação do conjuntode armasda competição;

Preparação dos questionários

Cálculo das 
variáveis 

matemáticas
2

Análise das 
estratégias 

competitivas 
de negócio

3

Análise das 
estratégias 

competitivas 
Operacionais

4

Elaboração 
do projeto 
de pesquisa

1

Classificação das armas em: relevantes, semi-
relevantese irrelevantes

Cálculo da intensidademédia das armas, do foco e da
dispersão

Identificação das estratégias competitivas denegócio

Verificação da existência de diferença significativa
entre as estratégias

Análise da influência do foco e da dispersão na
competitividade das empresas

Análise da influência da intensidade média das armas
na competitividade da empresa



96 
 

 
 

 

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

A sistemática adotada na apresentação dos resultados do capítulo posterior, 

considerando essas dimensões, foram realizadas da seguinte maneira: 

• DIMENSÃO ESTRATÉGIA:  Nessa dimensão foram apresentados 

inicialmente os indicadores listados no quadro 11 de maneira descritiva e 

individual. Embora não tenha sido adotado nenhum modelo específico para 

análise dessa dimensão, procurou-se apresentar  E, ao final fez-se um 

comparativo a partir de uma análise conjunta mediante o cruzamento das 

informações dessas empresas;  

• DIMENSÃO COMPETITIVIDADE:  Foram apresentadas as respostas dos 

casos empresariais de maneira agrupada, avaliando os campos de atuação e 

a intensidade das armas da competição, assim como os cálculos referentes 

as variáveis quantitativas do modelo. 

Os tópicos seguintes abordam, em maiores detalhes, as etapas sugeridas 

pela figura 15 que apresenta os procedimentos para a análise da dimensão 

competitividade. 

• Determinação do conjunto de armas da competição 

Conforme apresentado no Anexo A, são centenas de armas da competição 

propostas pelo modelo, das quais são necessárias escolher o conjunto daquelas 

armas típicas do segmento da empresa a ser analisada as quais compõem o 

questionário da pesquisa, conforme mostra a terceira parte do questionário do 

Apêndice A. 

Para se fazer essa escolha é necessário considerar a natureza (armas de 

produção, atendimento, planejamento e apoio), a importância (armas relevantes, 

semi-relevantes e irrelevantes) e o conteúdo das várias atividades realizadas e dos 

vários recursos utilizados pela empresa descritos. 



97 
 

 
 

3.4.1 CÁLCULO DAS VARIÁVEIS MATEMÁTICAS  

 Neste passo são apresentados os procedimentos para realizar os cálculos 

das variáveis de análise. A partir das etapas seguintes foram feitas inferências dos 

dados quantitativos que mostraram o comportamento competitivo de cada empresa 

avaliada. 

 

• Classificação das armas segundo sua importância 

Nesta etapa as armas da competição de cada empresa que foram 

previamente selecionadas do anexo são classificadas segundo sua importância 

em relevantes, semi-relevantes e irrelevantes. Essa classificação auxilia na 

determinação do cálculo do Foco e da Dispersão. Para tanto, utilizou-se o 

método expedito para caracterizar a relevância das armas o qual exige a 

contrução da Matriz de relacionamento das armas aos campos. 

Essa matriz contém m linhas, uma para cada arma, e c colunas, uma para 

cada campo. Cada coluna é dividida em duas subcolunas com os títulos: arma 

relevante e arma irrelevante, onde são atribuídos para as respectivas subcolunas 

o par de valores  (1,0), caso julgue a arma em questão como relevante; ou o par 

(0,1), caso julgue a arma em questão irrelevante. No caso em que a arma em 

análise for semi-relevante, são atribuídos o valor 0 para ambas as subcolunas. 

Segundo Contador (2008), uma arma pode ser relevante para um campo 

da competição e irrelevante para outro. Portanto é necessário construir uma 

matriz de priorização para cada campo. 

 

• Cálculo da intensidade média das armas, do foco e d a dispersão 

Tendo sido listadas as armas, as mesmas são enumeradas e ordenadas 

nas colunas iniciais de uma planilha. Nas duas colunas seguintes são destinadas 

a classificação dessas armas em relevantes e irrelevantes, indicadas por um par 

de número 1 e 0.   

- O par (1;0) indica que a respectiva arma é relevante, sendo que o número 1 

significa que ela contribui para o foco, e o número 0, que não gera dispersão; 



98 
 

 
 

- O par (0;0) indica que a respectiva arma é semi-relevante, evidenciando que 

ela não contribui para o foco nem para a dispersão.  

- O par (0;1) indica que a arma é irrelevante sendo que o número 1 indica que 

ela gera dispersão e o número 0 que não contribui para o foco. 

 Na coluna posterior é anotado o valor da intensidade de cada arma 

declarado pela empresa e extraído diretamente do questionário de pesquisa. O 

cálculo da Pontuação em Foco e na Dispersão são anotados nas duas colunas 

seguintes. Estes valores são obtidos a partir da multiplicação do valor da coluna 

das armas consideradas Relevantes com o valor da coluna Intensidade da Arma, 

para o caso da Pontuação em Foco; e no caso da Pontuação da Dispersão é 

feita a multiplicação do valor contido na coluna de Armas Irrelevantes com a 

coluna Intensidade das Armas. 

 O Foco é medido pela relação entre a soma da intensidade das armas 

relevantes e a intensidade máxima possível de ser obtida no conjunto das armas 

relevantes. Essa intensidade máxima possível de ser alcançada nas armas 

relevantes é obtida pela multiplicação da quantidade de armas relevantes por 5, 

que é o valor máximo da intensidade de uma arma. O cálculo para a Dispersão 

segue o procedimento análogo. 

3.4.2 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS DE NEGÓCIO 

 Esse passo procura analisar a influência na competitividade das empresas, da 

estratégia competitiva do negócio, representada pelos campos da competição 

escolhidos para o par produto/mercado.  

Nesta etapa foi identificada a estratégia competitiva de negócio de cada 

empresa.  Considerando que a estratégia competitiva de negócio é representada 

pelos campos da competição, essa etapa fica definida a partir das respostas do 

questionário 2 onde foram solicitadas às empresas que indicassem do total de 

campos do modelo, aquele que melhor expresse, para o seu par produto/mercado, o 

campo no qual buscam conquistar ou manter sua vantagem competitiva. 
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3.4.3 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS OPERACIONAIS  

Esse passo consiste na verificação da influência da estratégia competitiva 

operacional na competitividade das empresas. Para tanto, pretende-se realizar uma 

análise descritiva a partir do cruzamento de informações relativas as armas 

adotadas pelas empresas, onde são investigadas, com base na análise comparativa 

entre as armas e suas respectivas variáveis matemáticas, as principais divergências 

ou convergências das estratégias adotadas pelas organizações. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPITULO 

 

Esse capítulo possibilitou uma visão ampla dos procedimentos adotados para 

efetuar o estudo comparativo das empresas analisadas.  

Para tanto foram apresentadas, de maneira estruturada em tópicos, as etapas 

estabelecidas para o alcance dos objetivos propostos na pesquisa os quais 

abordaram desde a definição do instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de 

informações até o cálculo das variáveis quantitativas que auxiliaram na análise 

qualitativa do estudo.  
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CAPÍTULO 4 

 Resultados da Pesquisa 

 

Este capítulo apresenta os resultados alcançados a partir da aplicação da 

metodologia descrita anteriormente e dos questionários desenvolvidos para a coleta 

de informações apresentados no Apêndice A. Inicialmente são feitas as 

considerações sobre como se desenvolveu o estudo comparativo com suas 

principais restrições. Em seguida são apresentados os casos empresariais com a 

caracterização das empresas foco do estudo e, finalmente, concluí-se o capítulo 

com as considerações sobre as dimensões Estratégia (abordagem qualitativa)  e 

Competitividade (abordagem quantitativa) dessas empresas. 

 

 

4.1  ESTUDO COMPARATIVO 

Devido a quantidade de empresas da região se concentrarem em apenas três 

unidades de negócio, das quais apenas duas contribuíram no desenvolvimento da 

pesquisa, o estudo se configura numa análise comparativa das principais práticas 

adotadas pelas empresas segundo as dimensões estratégia e competitividade 

proposta na metodologia da pesquisa descrita no capítulo anterior.  

Os casos empresariais ora abordados envolvem as unidades de negócio de 

empresas multinacionais que atuam no mercado a mais de 100 anos com a 

fabricação, venda e distribuição, modernização, instalação e manutenção de 

equipamentos de transporte e movimentação de cargas e pessoas, como 

elevadores, escadas e esteiras rolantes. Por concentrarem cerca de 90% do 

mercado nacional, essas empresas se organizam em oligopólios, conforme 

mencionado no subitem 2.8.2.1 (p.81). No Brasil, atuam a mais de 50 anos com 

suas principais fábricas localizadas em grandes centros da região sul-sudeste do 

país.  

Para garantir o escoamento de sua produção, tais empresas disponibilizam de 

unidades de negócio distribuídas por todas as principais capitais e regiões federais.  
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Essas unidades de negócio são responsáveis pelo segmento de prestação de 

serviços que dão apoio técnico às fábricas mediante a realização de atividades de 

venda, instalação, manutenção e modernização dos equipamentos. 

Para efeito desta pesquisa foram avaliadas apenas as unidades de negócio 

dessas empresas situadas no estado da Paraíba. É oportuno salientar que, por se 

tratar de uma pesquisa que envolve dados de cunho estratégico, foram atribuídos 

nomes fictícios a cada uma dessas empresas sendo portanto apresentadas como 

Empresa A e B a fim de  preservar a imagem das mesmas.  

Ressalta-se que, como foram analisadas as unidades de negócio dessas 

empresas, a dimensão Estratégia limitou-se ao nível estratégico operacional , isto 

é, as formas de atuação dessas empresas com base na hierarquia das estratégias 

empresarial e corporativa. O questionário foi aplicado aos gerentes responsáveis 

pela unidade de negócio com o intuito de caracterizar a empresa e sua forma de 

atuação.  

Em atendimento aos objetivos geral e específicos proposto nesta pesquisa, 

buscou-se com esse estudo verificar como essas empresas estão adequando suas 

estratégias operacionais com vistas ao alcance de melhores índices de 

competitividade. Para o atendimento a tais objetivos o procedimento, basicamente 

consistiu num confronto entre as informações relatadas pelos dirigentes dessas 

organizações considerando ambas as dimensões analisadas a fim de verificar 

pontos convergentes e divergentes entre as empresas, conforme serão 

apresentados nos tópicos seguintes. 

 

4.2  APRESENTAÇÃO  DOS CASOS 

 

4.2.1 CASO 1 - EMPRESA A – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

A empresa A,  presente há mais de 130 anos no mundo e 90 anos no Brasil, 

possui atualmente duas fábricas instaladas no país – uma  em São Paulo para 

fabricação e estoque de peças para manutenção e  outra em Londrina, responsável 

pela fabricação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, que atende a demanda 
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de consumo do Brasil e de toda a América Latina. Esse parque fabril é um dos 

grandes responsáveis por fazer do país uma plataforma de exportação de 

equipamentos de mobilidade urbana para esta parte do continente e para outros 

países do mundo. 

Na Paraíba, e empresa instalou sua unidade de negócio em meados das 

décadas de 50 a 60 acompanhando o crescimento das moradias verticais no estado. 

Inicialmente sua área de atuação (fig.14), concentrava-se apenas  na capital, 

expandindo-se em seguida para outros municípios que também começavam a aderir 

ao processo de verticalização na construção civil.  

Hoje a empresa  atende cerca de 75% dos serviços na capital – João Pessoa 

– e os restantes 25 % distribuídos pelos municípios de Campina Grande (2º maior 

município em vendas de equipamentos e contratos de manutenção), Cabedelo, 

Bayeux, Patos, Souza, Cajazeiras, Guarabira e Bananeiras. 

 

Figura 14 - Áreas de atuação da empresa A na Paraíba 

 

FONTE: Adaptado da plataforma Google Maps, 2011. 

 

4.2.1.1 ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

Com uma estrutura altamente hierarquizada, a unidade da empresa A conta 

com a colaboração de um total de 22 funcionários, distribuídos tanto no setor 

administrativo quanto no setor operacional (atendimento em campo). Além desses 

colaboradores a empresa também trabalha com outros em regime terceirizado a 

exemplo do consultor de vendas o qual apesar de ser contratado para atividades de 

vendas de produtos atua de maneira exclusiva para esta empresa, isto é, não 

mantém vínculo com os seus concorrentes diretos. O organograma da figura 15 
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apresenta de forma estruturada as relações existentes entre os níveis hierárquicos 

da organização.  

O supervisor operacional é o responsável pela unidade de negócio e 

responde por todas as atividades realizadas na empresa. O mesmo possui tempo de 

empresa de 5 anos e suas atribuições se dividem em 3 principais segmentos: 

vendas, administrativo e operacional com a coordenação das equipes de campo. A 

ele é facultada toda e qualquer responsabilidade da empresa no estado. Dessa 

forma foi o responsável pelo preenchimento das questões da presente pesquisa. 

 

Figura 15 – Organograma da Unidade de Negócio da empresa A na Paraíba 

 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Para o entendimento das atividades realizadas na empresa, solicitou-se ao 

supervisor que simulasse um atendimento para que o mesmo expusesse as etapas 
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dos serviços prestados e com isso permitisse a montagem dos fluxos de processos, 

conforme apresentado no item a seguir. 

 

4.2.1.2 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Conforme descrito anteriormente, sabe-se que a empresa na Paraíba 

desenvolve  suas atividades de serviços concentrando-se na venda de novos 

equipamentos e contratos de manutenção, além de prestação de serviços de 

reparos e modernização de equipamentos. A seguir são apresentados os 

procedimentos na produção dos serviços realizados pela empresa. 

SERVIÇOS DE VENDAS E INSTALAÇÕES 

Para o serviço de vendas de novos equipamentos, a empresa conta com o 

auxílio de 1 Representante Comercial que atua estritamente no mercado local 

transmitindo o conhecimento dos produtos e inovações da empresa aos seus 

clientes mediante a realização de palestras onde são feitas a apresentação da 

empresa, suas características relativas aos seus produtos, serviços e 

comportamento organizacional. A partir dessas palestras são realizados os 

agendamentos com os clientes para retirar todas as dúvidas relativas a 

especificação do tipo de modelo de equipamento adequado às especificações do 

projeto de construção das obras.   

Ao ser questionado sobre a forma de atuação do representante comercial no 

que diz respeito a maneira como a empresa monitora o mercado e a possibilidade 

de novas vendas de equipamentos e contratos de prestação de serviços, o gerente 

afirmou que em 95% das vendas são os clientes que procuram a empresa e que 

devido ao aumento na produção de empreendimentos da construção civil e 

consequentemente aumento na demanda pelos produtos da empresa, o 

representante de vendas sempre possui seus horários preenchidos, evitando com 

isso a ociosidade deste profissional.  

A relação da empresa com o cliente na atividade de vendas pode ser melhor 

caracterizada a partir das etapas descritas no fluxo de processos da figura 16, onde 
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são apresentadas as ações realizadas pelo representante comercial e técnicos 

responsáveis pela atividade montagem do equipamento.  

Figura 16 – Ciclo de serviços de venda e instalação de equipamentos da empresa A 

 

Fonte: Pesquisa direta 

Os serviços de montagem, conforme pode ser visto no ciclo de instalação do 

lado direito da figura 16, conta com equipes de técnicos terceirizados para essas 

atividades, no entanto, esses técnicos são exclusivos da empresa. De acordo com o 

responsável por novas instalações, o tempo para a montagem de elevadores varia 

com a altura do empreendimento, entretanto, estima-se um tempo médio de 

montagem em cerca de 1 (um) andar por dia. 
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Em determinado momento da instalação é realizada uma vistoria técnica 

executada por uma equipe de técnicos especializados da unidade da empresa em 

Recife. Essa vistoria tem por objetivo acompanhar os procedimentos de instalação 

dentro dos parâmetros e padrões estabelecidos pela empresa como forma de 

garantir a qualidade nos serviços e principalmente a qualidade no funcionamento do 

equipamento. 

Após o processo de instalação e negociação formal da prestação dos serviços 

de manutenção, segue-se a realização desses serviços, conforme descrição no item 

posterior. É importante ressaltar que, apesar dos contratos de manutenção de 

elevadores não ser mais uma responsabilidade das construtoras após o término da 

obra do edifício e a entrega do empreendimento aos novos moradores do 

condomínio, os quais passam a ser os responsáveis diretos pela assinatura dos 

contratos com a empresa prestadora dos serviços de manutenção, em alguns casos 

as construtoras assumem a responsabilidade de manter o contrato de manutenção 

do elevador sob sua administração. 

 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

A empresa atua com dois tipos de manutenção: a corretiva e a preventiva. As 

atividades desses ciclos de manutenção acontecem conforme o fluxo de processos 

da figura 17. Inicialmente, para o caso da manutenção corretiva, ocorre uma 

interação do cliente com a central de atendimento informando que o equipamento 

encontra-se com defeito. A central de atendimento, após verificar o cadastro do 

cliente, entra em contato diretamente com o técnico responsável pela rota em que o 

cliente se situa para efetivar os ajustes e reparos necessários.  

A verificação cadastral permite uma análise da situação atual do cliente no 

tocante a inadimplências pela falta de pagamento estabelecido em contrato. 

Segundo informações do gerente da empresa, essa medida foi adotada porque já 

houve casos em quem a empresa continuava a prestar os serviços para o cliente 

sem contudo receber o valor referente aos serviços prestados.  
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Figura 17 – Ciclos de manutenção da empresa A 

 

Fonte: Pesquisa direta 

No caso da manutenção preventiva a política adotada pela empresa 

estabelece um ciclo  denominado de Manutenção Preventiva Focada que estupula 

um  prazo de 4 meses para a realização de uma vistoria geral contemplando todas 

as partes do equipamento 



108 
 

 
 

SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO 

Esse tipo de serviço é recomendado aos clientes nas seguintes situações: 

• Quando o equipamento encontra-se bastante depreciado e necessita troca de 

peças que não estão inclusas nos contratos de manutenção; 

• Quando o equipamento completa e excede o seu tempo de vida útil; 

• Quando o cliente deseja implementar projetos inovadores no espaço do 

elevador (interno e externo); 

• Quando o equipamento possui um índice de falhas muito alto por incapacidade 

de funcionamento. 

Ao ser constatada alguma situação mencionada acima, a empresa entra em 

contato com o cliente e apresenta uma proposta. Após ter sido aceita a proposta, 

inicia-se as atividades de adequação do equipamento mediante a instalação dos 

itens adicionais. 

4.2.2 CASO 2 - EMPRESA B – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

A empresa B, faz parte de um dos grupos mais importantes ligados à 

tecnologia e ocupa uma posição de destaque nos mercados internacionais atuando 

nas áreas de siderurgia, componentes automotivos, elevadores, tecnologia, e 

serviços. No segmento de elevadores, o grupo é um dos três líderes mundiais com 

faturamento de 4,7 bilhões de euros em vendas/ano. 

As três principais áreas de negócios são o aço, os bens de capital e os 

serviços. Estas áreas estão organizadas em cinco segmentos, conforme mostra a 

figura 18, e diferenciam as áreas de competência do Grupo. 

Figura 18 – Segmentos do grupo empresarial da Empresa B 
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Fonte: Pesquisa direta (adaptado do site da empresa) 

No Brasil, a empresa iniciou suas atividades no estado do Rio Grande do Sul 

no ano de 1945, onde instalou a fábrica inicialmente na capital Porto Alegre 

passando depois suas instalações definitivas para o município de Guaíba. A 

produção de seus equipamentos supre o mercado interno e externo, exportando 

para diversos países da América Latina e outros continentes.  

Na Paraíba, segundo aponta o gerente de serviços da unidade de negócio 

local, a empresa iniciou suas atividades no ano de 1984, onde registra-se a primeira 

instalação de um equipamento da empresa na capital. Sua área de atuação, 

conforme mostra a figura 19, compreende os municípios de João Pessoa com 75% 

das vendas de equipamentos e serviços de manutenção, seguido do município de 

Cabedelo com 15%, Campina Grande com 9% e Guarabira com 1%.  

Figura 19 - Áreas de atuação da empresa B na Paraíba 

 

FONTE: Adaptado da plataforma Google Maps. 

 

4.2.2.1 ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

A empresa B também possui uma hierarquia verticalizada sendo subordinada 

ao gerente regional representado pela unidade de negócio de Recife. Possui uma 

Gerência Administrativa que apóia diretamente a Gerência Regional transmitindo as 

principais medidas a serem executadas pela unidade local, além de atender  a 

gerência local nas atividades do CSC (Central de Serviços Compartilhada) e nas 

atividades de suprimento com o lançamento de pedidos de peças. As atividades de 
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maior posto da unidade local se concentram em duas vertentes: Coordenação de 

Produção e instalação e Coordenação de Serviços. A primeira coordenação realiza 

atividades voltadas a entrega, instalação e inspeção de equipamentos. A segunda 

coordenação realiza atividades voltadas à vendas de novos equipamentos, inspeção 

de equipamentos que necessitam de modernização, vendas de contratos de 

manutenção e prestação de serviços de manutenção. 

A quantidade total de funcionários da unidade de negócio localizada na 

Paraíba conta com o apoio de 20 colaboradores que atuam nas diversas funções 

representadas na estrutura hierárquica da figura 20. 

Figura 20 – Organograma da unidade de negócio da empresa B na Paraíba 

 

 

Fonte: Pesquisa direta 

 

4.2.2.2  DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços realizados por empresas de elevadores são semelhantes entre si 

e se concentram em praticamente três linhas principais: Vendas,  Manutenção e 

Modernização.  
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 O ciclo de vendas (Fig. 21a.) inicia-se no contato da empresa com os seus 

clientes, que na sua maioria são representados pelas construtoras. Nesse primeiro 

contato são apresentadas as propostas de produtos conforme as necessidades do 

cliente. Em seguida é formalizada a proposta, feito o orçamento e negociada a forma 

de pagamento. Uma vez aceita a proposta, inicia-se o ciclo de pedido, entrega, 

montagem e inspeção do equipamento, além da venda do contrato de manutenção 

onde será realizada toda a instalação do equipamento no local da obra e executar o 

ciclo de manutenção.  

Todas essas atividades são feitas  num prazo mínimo de 8 meses antes do 

término das obras do edifício que receberá o produto. Esse prazo é estipulado pela 

empresa para que possa efetuar os trâmites legais em tempo hábil e com folga 

suficiente no cronograma.   

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 A figura 21.b apresenta os fluxos para os dois tipos de manutenção 

executadas pela empresa – Manutenção Corretiva (fluxo esquerdo) e Preventiva 

(fluxo direito). A manutenção corretiva é aquela que ocorre no momento em que o 

equipamento apresenta falha que impossibilite o funcionamento do seu mecanismo. 

Quando acontece alguma intervenção, os síndicos ou funcionarios dos 

empreendimentos são orientados a contactarem a central de atendimento da 

empresa num número 0800. Ao fazer isso é gerado um protocolo de atendimento 

que fica pendente no sistema de informação da empresa até que o técnico 

responsável execute o reparo e libere a pendência.  

Para o caso da manutenção preventiva, é um tipo de manutenção periódica 

que acontece mensalmente. Nesse tipo de manutenção é feito um pré-agendamento 

para realizar uma auditoria no mecanismo do equipamento, levantando informações 

acerca dos possíveis erros do sistema, trocas de peças, entre outras classes de 

falhas que eventualmente prejudique o funcionamento do equipamento. Segundo o 

gerente da unidade de negócio, essa é uma atividade muito importante para manter 

o equipamento funcionando por mais tempo e evitando o número de chamados para 

a execução dos reparos. 
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Figura 21 - Serviços da empresa B: (a) Serviço de vendas, entrega e montagem; (b) 

Serviços de Manutenção 

 

Fonte: Pesquisa direta 

 

SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO 

Os serviços de modernização consistem  numa inspeção aos equipamentos 

dos clientes que apresentem um tempo elevado de uso e que já estejam 

apresentando sinais de desgaste. Esse tipo de serviço pode ser realizado sob duas 

modalidades: modernização parcial e integral. Na modernização parcial são levados 

em consideração apenas a troca de algumas peças desgastadas que possam 

comprometer o funcionamento futuro do sistema. Já no caso da modernização 

integral, consiste na substituição total do equipamento, visto não ser 

economicamente viável realizar a substituição peça a peça. 
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É possivel perceber que esse tipo de serviço é geralmente realizado em 

conjunto com o ciclo de manutenção preventiva, pois a partir de uma verificação do 

equipamento é detectada a necessidade de repor outras partes do equipamento que 

não consta no contrato de manutenção. 

 

4.3 ANÁLISE  DAS DIMENSÕES ESTRATÉGIA  E COMPETITIVIDADE 

4.3.1 DIMENSÃO ESTRATÉGIA   

4.3.1.1 EMPRESA A  

4.3.1.1.1  PRODUTOS, CLIENTES, PREÇO E  FATURAMENTO  MÉDIO 

O atendimento às expectativas dos clientes faz com que as empresas 

busquem oferecer uma maior diversificação de modelos de produtos e serviços ao 

mercado, estimulando o processo de customização. Esse aspecto relaciona a 

capacidade da empresa em desenvolver novos produtos para atrair novos mercados 

e diferentes nichos.  

Assim, como forma de garantir a adequação dos seus produtos aos seus 

clientes, a  empresa A apresenta um  portfólio composto por diferentes modelos de 

equipamentos disponibilizados diretamente para a escolha dos clientes. São num 

total de 8 modelos de elevadores, 2 modelos de escadas rolantes e apenas 1 

modelo de esteira. Verifica-se contudo, que a empresa restringe o seu portfólio a 

esses três tipos de produtos e não atua no nicho de mercado destinados a elevação 

e movimentação de pessoas portadoras de necessidades especiais, dessa forma, 

não produz equipamentos para esse fim.  

Os equipamentos produzidos na fábrica podem ser feitos tanto por 

encomenda, mediante as especificações do projeto de edificações dos clientes, 

quanto semipronto, quando a empresa produz modelos com especificações 

padronizadas.  

Essa forma de produção demonstra que a empresa possui um nível de 

flexibilidade que permite aos clientes a customização parcial de seus equipamentos. 

Uma vez solicitada a fabricação de algum produto, o tempo mínimo de produção e 

entrega é de aproximadamente 3 meses. Sob este aspecto, Botelho (2009) destaca 
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Dos produtos ofertados pela empresa, os elevadores se destacam com cerca 

de 95% do total das vendas, seguido das escadas rolantes com 4% e das esteiras 

rolantes com 1%. Atualmente a empresa conta com uma carteira de clientes 

constando um total de 230 clientes ativos, o que equivale a aproximadamente um 

arsenal de 450 equipamentos sob sua responsabilidade de manutenção.   

Os preços praticados pela empresa na venda de seus produtos variam de 

acordo com o modelo do equipamento e com o número de paradas ou andares do 

empreendimento ao qual se destina. Tais valores são apresentados na tabela 3, 

onde foram considerados a média de altura dos empreendimentos  locais de 6 

andares para elevadores e condições básicas de contratos de serviços. Os valores 

dos contratos de manutenção variam desde contratos mais simples, onde não são 

incluídos a troca de peças, sendo realizadas apenas visitas e reparos simples, a 

contratos mais completos que incluem a troca de peças e outros serviços de 

manutenção. 

Tabela 3 – Preços dos produtos da empresa A 

 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

  Dessa forma, o faturamento médio anual, considerando todas as formas de 

transações comerciais realizadas pela empresa ultrapassa o valor de R$ 500 mil 

reais. Esse faturamento ratifica a grande contribuição dos serviços para o 

faturamento geral da corporação. 

Segundo o gerente, os principais investimentos oriundos do faturamento da 

empresa são destinados principalmente para o treinamento e capacitação de 

PRODUTOS
PREÇO                

(R$ )

Elevadores 70.000

Escada rolante 150.000

Esteira 180.000

Contratos de 
manutenção (mensal)

200 - 400
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colaboradores, bem como são destinados uma parcela para aquisição de novas 

tecnologias como ferramentas e equipamentos modernos com foco no aumento da 

qualidade dos serviços, além de manutenção dos veículos da frota e serviços 

terceirizados.  

4.3.1.1.2 IMAGEM DA EMPRESA 

Segundo o gerente da unidade de negócio, devido ao potencial da empresa 

no tocante aos investimentos em inovações e na  criação de novas tendências, o 

mesmo, ao ser indagado a respeito da imagem da empresa e do produto no 

mercado, avaliou ter um baixo percentual de rejeição de seus produtos e serviços 

pelo mercado local registrando um valor de apenas 4%, o que indica uma aceitação 

de pelo menos 96% de seus produtos e serviços.  

Sob este aspecto, Contador (2008), afirma que imagem da empresa é crucial 

para manter uma competitividade sustentável. O autor destaca que possuir imagem 

forte, quer do produto e da marca, quer da empresa, é uma vigorosa forma de 

garantir perenidade à empresa, isto é, uma confiabilidade duradoura por parte dos 

stakeholders. Em consenso com o que afirma o autor, o dado acima referido  

permite ter uma idéia possível de que a empresa A preocupa-se em manter uma boa 

imagem dos seus produtos e serviços e, com isso, garantir a fidelização e o controle 

de evasão dos seus clientes.  

De acordo com o gerente, ao ser realizada a venda de algum dos seus 

equipamentos, os principais aspectos que fazem os clientes optarem pelos produtos 

da empresa são: a qualidade do produto, o preço e as facilidades para a liberação e 

entrega dos mesmos. O gerente destaca ainda que esse último aspecto inerente a 

forma de atuação da empresa no que diz respeito a entrega do equipamento em 

tempo hábil conforme determinado pelo cliente, é uma prática que não é realizada 

por seus concorrentes.  

Segundo o gerente, a entrega dos produtos pelas concorrentes só é liberada 

após o pagamento total do produto (geralmente ao término da construção do 

edifício), enquanto que na empresa em que atua, esse equipamento pode ser 

liberado no ato da compra quando a obra ainda encontra-se em fase de construção.  
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Sob esse aspecto, o gerente aponta duas formas de enxergar tal decisão: por 

um lado, a empresa concorrente que pratica a entrega do equipamento após o 

financiamento total garante maior conservação do produto, sendo entregue em 

excelentes condições físicas aos usuários finais; por outro lado, inibe o cliente ao 

uso do equipamento no momento em que lhe convém.  

Em partes o gerente admite que a entrega imediata do produto, apesar de ser 

um aspecto valorizado pelos clientes (especificamente as construtoras), deprecia 

consideravelmente a estrutura física da cabina do elevador, pois na maioria das 

vezes o equipamento é utilizado como um meio de transportar os materiais da obra 

e frequentemente ocorrem  danos como arranhões e folgas de componentes de 

manuseio, que prejudicam a aparência do equipamento para os moradores do 

edifício. Entretanto, o mesmo observa que essa prática atende melhor os anseios 

dos seus clientes. 

Como forma de garantir que o cliente continue sendo atendido pela empresa, 

uma das políticas adotadas é o de fornecer uma espécie de bônus onde são 

ofertados três meses de manutenção gratuita. Para a empresa, esse período é de 

fundamental importância visto que se pretende conquistar e cativar os clientes, 

permitindo-lhes avaliar o comportamento da empresa no atendimento às suas 

exigências. Segundo o gerente, é a partir dessa experiência que resulta no sucesso 

da continuidade e da preferência dos clientes pelos serviços da empresa. 

 Ao término desse período, a empresa propõe estender o contrato de 

manutenção por mais 9 meses completando, com  isso, o tempo determinado para 

manter o equipamento dentro das condições de garantia, que é de 1 ano. Caso o 

cliente opte por não assinar o contrato de manutenção com a empresa pela qual 

adquiriu o equipamento, ele perde todos os direitos estabelecidos no termo de 

garantia e, essa passa a ser uma outra técnica adotada pela empresa para  tornar o 

cliente cativo, apesar de deixá-lo  livre para decidir da maneira que lhe convém. 

No quesito Qualidade dos serviços, a empresa adota uma medida que 

consiste numa pesquisa de satisfação dos clientes, a qual estabelece que no 

período de 1 ano todos os clientes devem ser entrevistados para saber suas 

impressões quanto a forma de atuação da empresa. 
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4.3.1.1.3 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

O posicionamento estratégico sugere que as empresas façam análises acerca 

da sua forma de atuação segundo alguns requisitos básicos, em comparação com 

outras empresas do mesmo segmento no mercado.  

Dessa forma, quando indagado a cerca de temas relacionados a qualidade do 

produto e serviço, prazo de entrega, agilidade no atendimento e, imagem da 

empresa no mercado, o gerente afirmou, com base em pesquisa interna realizada 

recentemente por sua equipe, que o indice de satisfação dos clientes pelos seus 

produtos e serviços foi considerado, em termos percentuais, equivalente a 90 % 

variando numa escala de satisfeitos a muito satisfeitos, ratificando o compromisso 

que a empresa tem em prover ao mercado serviços com alta credibilidade.  

Esse posicionamento da empresa demonstra uma afinidade com os preceitos 

destacados por Porter (2009), o qual afirma que as empresas domésticas e globais 

devem compreender a estrutura do setor, identificar as fontes de vantagem 

competitiva e analisar os concorrentes. Segundo o autor, “algumas vantagens 

competitivas decorrem de diferenças na eficácia operacional, mas as mais 

sustentáveis resultam da ocupação de uma posição competitiva única”. 

Para o gerente, essas medidas que garantem à empresa destaque no 

mercado que atua, permitiu à corporação o ganho de posicionamento estratégico 

mediante a aquisição de prêmios renomados nacionalmente, colocando a empresa 

em 1º lugar em prêmios como: "100 melhores empresas em Cidadania Corporativa”, 

realizada pela Revista Gestão RH (2010); 1º lugar no setor de bens de capital - 

Prêmio Exame Melhores e Maiores (38ª edição da Revista Exame Melhores e 

Maiores, 2011); Prêmio Valor 1000 (1º lugar no setor de Mecânica eleita pelo Jornal 

Valor Econômico, 2008), entre outros. 

Outro ponto que remete a questão do posicionamento da empresa consistiu 

na caracterização do ambiente externo na qual a empresa atua, sob a ótica de 4 

aspectos inerentes ao ambiente empresarial – dinamismo, riscos, expansão e 

estresse – levando em conta não só o aspecto econômico, como também os 

aspectos social, político e tecnológico. Para tanto, utilizou-se de uma escala do tipo 
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Likert, em que os gerentes puderam opinar em concordância ou discordância às 

afirmativas de cada assertiva.  

• No tocante ao aspecto Dinamismo a empresa se posicionou em concordância 

parcial ao admitir que o ambiente em que atua é propício a rápidas mudanças 

técnicas econômicas e culturais; 

• Com relação ao aspecto Risco , o gerente se colocou numa posição neutra, isto 

é, opinou por um nível intermediário em que nem concorda nem discorda 

totalmente de que a empresa opera num ambiente com grande risco a ponto de 

provocar a sua quebra caso seja constatada alguma decisão fora do planejado; 

• Já no aspecto Expansão , demonstrou uma postura mais conservadora em que 

não apresenta rápida expansão no crescimento de antigos e nem de novos 

mercados; 

•  Por fim, no quesito Estresse , o gerente concordou parcialmente que se trata 

de um ambiente estressante, hostil e difícil de se manter vivo. Esse 

posicionamento demonstra uma preocupação da empresa em manter a 

liderança no seu segmento de atuação. 

  Ao contrário de seus concorrentes, outro aspecto relatado pelo gerente 

relacionado ao posicionamento estratégico no mercado, está no fato de que a 

empresa não trabalha prestando serviços de manutenção em equipamentos de 

outras marcas que não seja a da própria organização. Para o gerente, essa regra 

garante um serviço mais especializado e de maior qualidade, além de demonstrar 

aos clientes a confiança no produto que comercializa. 

4.3.1.1.4 FLEXIBILIDADE  DE PROGRAMAÇÃO 

Geralmente a flexibilidade no processo produtivo de uma organização se deve 

principalmente a ocorrência de um fato inesperado que obriga a empresa a se 

posicionar de uma forma não planejada. Entretanto, como forma de se precaver 

diante de tais ocorrências, espera-se das empresas que desenvolvam planos 

estratégicos que possam ser utilizados em momentos oportunos para evitar danos 

irreparáveis. 

  A programação dos serviços na empresa A é realizada mediante a 

distribuição dos técnicos de chamados em rotas que mantém iguais proporções no 
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número de equipamentos a serem vistoriados, dependendo do fluxo de entrada e 

saída de clientes. Atualmente a empresa trabalha com 6 diferentes rotas e dispõe de 

um total de 14 técnicos sendo 6 alocados para manutenção, 2 para atendimento de 

chamados, cada um responsável por três rotas, e o restante para prestar apoio em 

eventuais situações.  

A flexibilidade de programação é intensiva nos casos em que ocorrem 

sobrecargas de serviços, isto é, quando os chamados para reparos de 

equipamentos vão se acumulando. Segundo o técnico responsável pela distribuição 

e definição de rotas, esse problema ocorre principalmente em períodos chuvosos, 

quando frequentemente o sistema operacional dos equipamentos é danificado por 

infiltrações e alagamentos dos poços de elevadores. Nesses períodos o número de 

chamados de clientes sobe consideravelmente e já se registrou dias em que 

houveram 20 ocorrências de solicitação de reparos. Quando isso acontece, todos os 

funcionários são alocados para o atendimento, priorizando situações emergenciais 

quando ocorrem passageiros presos no elevador.  

Em dias normais de trabalho, os técnicos de manutenção atendem cerca de 6 

a 8 chamados diários, isso equivale a uma média de 210 atendimentos mensais. 

Segundo o técnico responsável, ocorrem dias em que a quantidade de chamados 

também é bastante baixa, isto é, cerca de 2 atendimentos diários. Nesses casos, 

como forma de evitar ociosidade de pessoal, os funcionários que encontram-se 

disponíveis são alocados para fazerem outras atividades como reposição de peças 

ou trabalhos em “obra crítica”.  

Esse comportamento flexível exige que a empresa pratique mudanças da 

programação dos serviços que, de acordo com Slack (2009), trata da habilidade de 

introduzir e produzir serviços ou produtos novos ou de modificar os existentes. Essa 

habilidade para mudar a programação tem sido frequente no ambiente 

organizacional principalmente devido a disputa existente entre as empresas que 

lutam para atender aos clientes em todas as suas reivindicações, e com isso, 

alcançar maior participação no mercado. 
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4.3.1.1.5 LOCALIZAÇÃO  DA UNIDADE DE NEGÓCIO  

O fator localização, no tocante ao cumprimento das estratégias operacionais 

da empresa, é de fundamental importância tendo em vista que envolve o 

atendimento com maior rapidez e agiliza nas atividades de distribuição dos produtos 

e na prestação dos serviços aos clientes, sobretudo em empresas de manutenção 

de elevadores que atendem  os seus clientes no local onde se encontram os 

equipamentos danificados. 

  A unidade de negócio da empresa A possui localização estratégica que 

permite o atendimento aos seus clientes com maior agilidade, rapidez e custos 

reduzidos. Segundo o técnico de rotas, a empresa se situa na rota 4 próximo a maior 

concentração de clientes. Essa localização permite que o atendimento seja realizado 

em menor tempo, e contribui no apoio logístico aos técnicos de reparo possibilitando 

o fornecimento de ferramentas e peças que necessitam serem substituídas. 

 A empresa utiliza apenas peças originais de fabricação própria, pois 

garantem melhor funcionamento e durabilidade ao equipamento. Esses e outros 

aspectos estão em consenso com o que destaca Slack (2009), o qual alerta para o 

fato de que a decisão de localização pode ter um impacto significativo sobre o 

investimento nos recursos da operação.  Isso pode envolver aumentos ou 

diminuição nos custos de alguns fatores que são influenciados pela localização. 

Segundo as normas da empresa, o tempo de espera pelo atendimento é de 

no máximo 30 minutos após solicitação feita pelo cliente e de aproximadamente 30 

minutos para execução do reparo, dependendo do tipo de problema.  Caso o reparo 

não seja solucionado, ou o técnico sinta dificuldade em sanar o problema, o mesmo 

aciona o pessoal de apoio local que geralmente são técnicos com mais experiência 

e com melhor conhecimento de causa. 

A empresa mantém o controle dos tempos de atendimento a partir do 

preenchimento de fichas pelos técnicos de chamado, os quais registram o momento 

de chegada e saída no local onde será executado o serviço de reparo. De acordo 

com o gerente, ao ser identificado que num determinado mês não foi possível 

manter o nível de atendimento dentro dos prazos estabelecidos, são tomadas 
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medidas para compensar a diferença de tempo que não foi atingida para o mês 

seguinte. 

 

4.3.1.1.6 GESTÃO DE PESSOAS 

Para Domingues e Neves (2010), a importância funcional da gestão de 

recursos humanos é generalizadamente reconhecida, pois potencializa o 

desempenho das pessoas e a qualidade dos processos contribuindo para sustentar 

a estratégia da organização e a sua competitividade. 

No tocante a este aspecto, a empresa realiza treinamentos de pessoal em 

dois momentos. Uma reunião de abrangência nacional e frequência anual realizada 

no centro de treinamento em Recife, onde todos os funcionários são solicitados a 

contribuírem para o desenvolvimento do planejamento anual, mediante os relatos de 

experiências e dificuldades encontradas no cumprimento de metas. E uma reunião a 

nível local restrita aos funcionários da unidade de negócio cuja frequencia ocorre 

duas vezes no mês com o propósito de avaliar a situação atual da empresa e o que 

precisa ser feito para atingir a meta mensal. Segundo o gerente, são oferecidos 

incentivos financeiros aos funcionários para estimularem o cumprimento das metas 

que podem chegar até 115% do salário.  

 

4.3.1.2 EMPRESA B 

 

4.3.1.2.1 PRODUTOS, CLIENTES, PREÇO  E FATURAMENTO  MÉDIO 

 

A empresa B, em detrimento da empresa anterior, apesar de possuir um 

número menor de modelos de elevadores, incrementa o seu portfólio com outros 

tipos de equipamentos de elevação, como é o caso dos fingers e plataformas 

especiais. Nesse sentido possui maior variedade de produtos permitindo à empresa 

atender outros nichos de mercado.  
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Considerando todos os modelos disponíveis ao mercado, o seu portfólio é 

composto pelos seguintes produtos: 

• Elevadores convencionais, panorâmicos e hidráulicos. 

• Elevadores sem casa de máquinas. 

• Home Lift. 

• Escadas e esteiras rolantes. 

• Fingers (passarelas para aeroportos). 

• Equipamentos específicos para pessoas com mobilidade reduzida: elevadores, 

cadeiras elevatórias para escadas e plataformas verticais e inclinadas. 

• Ampla rede de Assistência Técnica apta a atender 24 horas por dia. 

Esses produtos são distribuídos em modelos nas seguintes proporções:  

• 4 modelos de elevadores (2 tipos com casa de máquinas e 2 tipos sem casa de 

máquinas);  

• 3 modelos de plataformas (de uso restrito à elevação de portadores de 

necessidades especiais);  

• 2 modelos de escadas e; 

• 2 modelos de esteiras.  

• Além de oferecer 5 tipos de contratos de manutenção que se adequam às 

necessidades e condições exigidas pelos clientes. 

A empresa atende a todos os segmentos de clientes e inclui o nicho relativo 

aos portadores de necessidades especiais com o oferecimento de equipamentos 

destinados a esse público, o que demonstra a preocupação da empresa em 

questões voltadas à inclusão social.  

Para o gerente da unidade de negócio, a representatividade do tipo de 

clientes nas vendas da empresa se concentra no segmento de construtoras e 

imobiliárias respondendo por 90% das vendas dos seus equipamentos. O restante 

10% são distribuídos pelos demais segmentos como: setor público, residenciais, 

prédios comerciais, etc. Ainda segundo o gerente, devido a essa representatividade 

elevada, são as construtoras que o setor comercial visa prioritariamente para firmar 

novos contratos de vendas e prestação de serviços. 
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Do total das vendas realizadas pela empresa, 95% são de elevadores e 

plataformas e os 5%  restante são divididos em iguais proporções para as escadas e 

esteiras rolantes.  No tocante aos contratos de manutenção a empresa possui em 

média uma carteira com 100 contratos ativos. Desses 3 a 5% são de equipamentos 

de outras marcas.  

Considerando todas as formas de entradas de capital, a empresa apresenta 

um faturamento médio anual superior a R$500 mil reais. Do total destinado aos 

investimentos da empresa, boa parte é direcionado principalmente para o 

treinamento de colaboradores (cerca de 70%) e os 30% restantes são destinados a 

aquisição de novas tecnologias, manutenção de veículos da frota e serviços 

terceirizados. 

O faturamento relativamente alto se deve principalmente aos preços cobrados 

na aquisição dos produtos e nos contratos de manutenção mensal, conforme 

apresentados na tabela 4. 

Tabela 4 – Preço dos produtos da empresa B 

  

Fonte: Pesquisa Direta 

4.3.1.2.2 FIDELIZAÇÃO 

A fidelização dos clientes é tratada pela empresa de maneira contínua, ou 

seja, procura influenciar na decisão do cliente a escolha por manter vínculo 

mediante a contratação dos serviços de manutenção por mais outros períodos. 

Inicialmente, o cliente ao adquirir o equipamento da empresa também assina o 

contrato de manutenção por um período mínimo de 1 ano referente a garantia do 

produto. Segundo o gerente de serviços, esse contrato de manutenção não é 

PRODUTOS
PREÇO          

(R$ )

Elevadores 70 - 80.000

Escada rolante 120 - 130.000

Esteira 130.000

Contratos de 
manutenção (mensal)

600 - 700



125 
 

 
 

obrigatório, entretanto caso o cliente opte por não manter vínculo com a empresa, o 

mesmo perde o direito da garantia do produto. Sendo assim, essa forma de 

abordagem é um meio de cativar a permanência dos clientes. 

Ao contrário do que se pensa a empresa não se preocupa em utilizar meios 

de fidelização como baixa de preços ou realização de promoções. Segundo o 

gerente, a preocupação maior consiste em transparecer ao cliente a credibilidade de 

seus serviços mediante o seu comportamento ao atendimento de suas 

necessidades.  

 

4.3.1.2.3 IMAGEM DA EMPRESA 

Ao ser indagado acerca da imagem da empresa o gerente foi enfático ao 

afirmar que se trata de uma preocupação constante, pois, os produtos e serviços 

que levam a marca da empresa mantêm um vínculo muito forte com os outros 

segmentos do grupo corporativo, visto serem áreas que se complementam entre si e 

que, dependendo da forma como são desempenhadas as suas atividases, pode 

comprometer significativamente o mercado desses outros segmentos.  

Quando indagado em pergunta subjetiva, sobre a que se deve o sucesso da 

organização, o gerente atribuiu principalmente a qualidade dos produtos e do serviço 

ofertado demonstrando inteira confiança na empresa e nos produtos que 

comercializa.Com isso, o mesmo apresentou  um  percentual que reflete a aceitação 

dos produtos e serviços da empresa pelo mercado, situando-se numa faixa de 90 a 

95%.  

O perfil do gerente entrevistado revela ser um profissional com visão otimista, 

pois ao ser inquirido que atribuísse notas numa escala de 0 a 10 aos atributos da 

sua empresa em detrimento aos mesmos atributos de outra empresa numa situação 

hipotética em que se considere a nota 10 ao melhor produto ou serviço concorrente, 

o gerente lhe atribuiu nota 10 a todos os atributos, os quais conteplavam temas 

relacionados a: qualidade do produto ou serviço; Prazo de entrega; Qualidade no 

atendimento; Prazo de atendimento e Imagem da empresa no mercado. Nesse 

sentido, como forma de ratificar as notas atribuídas, o gerente enfatizou o fato de 

investir em  novas tecnologias para os seus colaboradores tais como o uso de PDA’s 
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com a finalidade de realizar um serviço com maior rapidez e presteza, além de 

possuir certificações como ISO 9001, ISO 14000 e selo que comprove ser uma 

empresa preocupada com o ambiente garantindo-lhe uma taxa de 0% de emissão 

de poluentes.  

4.3.1.2.4 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

Com o objetivo de entender como o gerente da empresa avalia o ambiente 

externo em que a empresa atua, foram consideradas algumas características 

inerentes ao ambiente empresarial – a saber: dinamismo, riscos, expansão e 

estresse – levando em conta não só o aspecto econômico, como também os 

aspectos social, político e tecnológico. 

• Dinamismo:  o gerente concorda totalmente que no setor em que atua o 

ambiente é muito dinâmico e que muda rapidamente nas dimensões técnicas, 

econômicas e culturais. 

• Risco:  nesse aspecto, discorda parcialmente, pois não considera que o ambiente 

apresente grande risco e que eventuais problemas possam prejudicar a tal ponto 

que cause a ruptura da empresa. 

• Rápida expansão:  neste quesito a empresa mostra-se totalmente de acordo que 

o ambiente promove uma rápida expansão tanto em mercados antigos e 

consolidados, quanto em novos mercados.  

• Estresse:  Nesse aspecto, discorda parcialmente, pois não considera que o 

ambiente seja turbulento, exigente e hostil a tal ponto de ser difícil de manter a 

empresa viva. 

A visão da empresa baseado nesse diagnóstico do ambiente externo 

demonstra que a organização alia o fato do ambiente ser dinâmico com a sua 

expansibilidade, assim como o fato de apresentar baixo risco e ser pouco 

estressante e exigente de ser mantido. Isso se deve principalmente a condição 

estável pela qual a empresa se encontra atualmente, isto é,  ser consolidada e 

demonstrar experiência em conduzir as possíveis variações em seu desempenho. 
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4.3.1.2.5 FLEXIBILIDADE  DE PROGRAMAÇÃO 

A flexibilidade na programação dos serviços de manutenção consiste em 

saber como a empresa lida com a sobrecarga de serviços, isto é, a geração de filas 

nos chamados para reparos técnicos. Segundo o gerente essa situação ocorre 

principalmente em períodos que apresente intensa movimentação ou em épocas 

chuvosas onde a infiltração provoca panes no sistema operacional do equipamento, 

colocando-o em condições de parada temporária. 

Quando acontece de ter sobrecarga de serviços, o especialista responsável 

pela alocação do pessoal, entra em contato com os técnicos para saber a 

disponibilidade em distribuí-los pelas rotas mais sobrecarregadas. 

A empresa adota atualmente uma distribuição dos seus clientes em 2 rotas 

distintas e atende em média de 90 a 150 chamados por mês (em condições 

normais) e de 180 a 330 chamados por mês (em condições adversas). O tempo 

máximo de espera pelo atendimento é estipulado em 60 minutos. 

Como fator diferencial, a empresa disponibiliza de técnico residente para os 

casos em que o empreendimento necessitar de um profissional com dedicação 

exclusiva. Essa situação ocorre principalmente quando o local onde os 

equipamentos estão instalados são muito exigidos devido ao grande fluxo de 

usuários e portanto necessitam de atenção constante. 

 

 

4.3.2  ANÁLISE  COMPARATIVA  DA DIMENSÃO  ESTRATÉGIA  ENTRE AS  

EMPRESAS A E B   

Essa seção consiste num confronto entre as informações das empresas com 

o objetivo de verificar as principais convergências e divergências no tocante a 

dimensão Estratégia. Para esta dimensão, conforme dito anteriormente, não foi 

adotado nenhum modelo específico de análise estratégica, entretanto pretende-se a 

partir da análise dos indicadores listados no quadro 11 (pags. 93-94) e das variáveis 

propostas no modelo CAC, verificar os aspectos de diferenciação dessas empresas 
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e com base nessas informações argumentar pontos positivos para os ganhos de 

vantagem competitiva entre essas empresas.  

Por se tratar de empresas bem consolidadas e de atuação internacional, 

ocorrem bastante semelhanças em suas formas de atuação. Por essa razão 

estimula a competição entre si para conquistarem maior participação no mercado. 

Nesse sentido, as possíveis explicações para o ganho de vantagem competitiva 

pode está associado a pequenos detalhes na forma de atuação de cada uma delas, 

conforme serão avaliadas nos itens seguintes. 

• TEMPO DA EMPRESA NA PARAÍBA 

No quesito tempo de atuação, a empresa A abre uma vantagem em relação a 

empresa B com uma diferença de 24 anos. O gráfico da figura 23 mostra o ano de 

fundação das empresas na Paraíba. O gerente da empresa A, não soube precisar 

especificamente o ano em que a unidade de negócio iniciou suas atividades e 

relatou ter sido em meados da década de 60. Já o gerente da empresa B informou 

que a unidade de negócio da empresa instalou o seu primeiro equipamento no ano 

de 1984. Por esse motivo, considerou-se o mesmo ano como o de início da empresa 

na região.   

Figura 23 - Tempo de atuação das empresas na Paraíba 

 Fonte: Pesquisa direta 

Verifica-se que a diferença no tempo que as empresas iniciaram suas 

atividades contribui para que a empresa A consiga ter uma participação de mercado 

maior, atribuindo-lhe uma vantagem em relação a empresa B principalmente no 

tocante à imagem e a credibilidade conquistadas pela empresa no mercado. 

1960 1984 2011

Empresa A

Empresa B

51 anos

27 anos

24 anos
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• ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

O gráfico da figura 24 apresenta os principais municípios que as empresas 

atuam. A partir de sua análise é possível observar a concentração de clientes por 

todo o estado. Conforme esperado, verifica-se que ambas possuem maior 

abrangência na capital em iguais proporções concentrando cerca de 75% do total 

dos seus clientes. Para a empresa A, o segundo município com maior concentração 

de clientes é Campina Grande com cerca de 15% do total. Ao passo que a empresa 

B, possui o mesmo percentual de clientes no município de Cabedelo.  

Analisando a distribuição de clientes por municípios, observa-se que a 

diferença do percentual dessas empresas para o município de Campina Grande é de 

6% considerando maior participação da empresa A neste município, enquanto que 

para o município de Cabedelo é de 8%, considerando maior participação da 

empresa B neste município. 

 Isso demonstra que a empresa B está mais empenhada em adentrar no 

mercado de Campina Grande e que a empresa A não demonstra tanto interesse no 

mercado de Cabedelo. Isso se justifica em partes, baseado no relato do gerente da 

empresa B, que afirmou possuir maior participação de mercado no município de 

Cabedelo devido a sua relação com o porto desse município e o fornecimento de 

equipamentos especiais para este tipo de operação. 

Figura 24 – Áreas de atuação das empresas na Paraíba 

 

Fonte: Pesquisa direta 
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O gráfico ainda apresenta uma pequena proporção da presença dessas 

empresas em outros municípios sendo 3% para a empresa A e 1% para a empresa 

B. De acordo com o gerente da empresa B, a mesma não atende alguns dos outros 

municípios atendidos pela empresa A, a exemplo do município de Souza. Ressalta-

se ainda que a pequena participação dessas empresas nesses outros municípios é 

devido principalmente a pouca concentração de edificações que necessitem do uso 

de seus equipamentos. 

• VARIEDADE DE PRODUTOS 

Esse aspecto é bastante importante porque trabalha com a questão da 

escolha por parte dos clientes. A quantidade de modelos de produtos permite 

atender melhor as especificações dos clientes, e por essa razão é um aspecto 

valorizado no ato da compra. 

Pela figura 25, observa-se que a empresa A tem vantagem sobre a empresa 

B apenas na quantidade de equipamentos de elevadores apresentando o dobro da 

quantidade de modelos existentes na empresa B. Entretanto, de maneira geral, a 

empresa B apresenta maior vantagem nos demais produtos, a exceção das escadas 

rolantes onde ambas as empresas apresentam a mesma quantidade de modelos. 
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Figura 25 – Quantidade de modelos por equipamento 

 

Fonte: Pesquisa direta 

É importante ressaltar neste aspecto dois pontos que favorecem a empresa B 

e que podem contribuir no ganho de pedidos. Um diz respeito ao fornecimento de 

plataformas e ascensores destinados a outro nicho de mercado que não é praticado 

pela empresa A. O outro consiste na quantidade de contratos de manutenção ser 

maior que o da empresa A, permitindo que seus clientes tenham mais opções para 

adaptarem os serviços de manutenção às suas necessidades.  

Visto que a manutenção é o foco principal da unidade de negocio local, é 

importante que a empresa consiga atender o perfil de seus clientes oferecendo 

melhores condições de contratação. Neste sentido, sugere-se que para a empresa A 

obter vantagem neste aspecto, deve aumentar as possibilidades de contratos de 

manutenção permitindo que o próprio cliente tenha autonomia de permutar os itens 

que deseja contratar. 

• DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS 

As vendas dos produtos para ambas as empresas apresentam-se bastante 

semelhantes. Pelo gráfico da figura 26, observa-se que o produto principal é o 

elevador. Ele responde com 95% do total das vendas dessas empresas. A pouca 

variação encontra-se nos demais produtos.  
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Na empresa A é possivel verificar que a escada rolante ocupa a segunda 

posição nas vendas com 4%, seguido da esteira rolante com apenas 1%. Já na 

empresa B, considerou-se que as plataformas poderiam se enquadrar no percentual 

de vendas das esteiras rolantes e dessa forma a configuração das vendas atribuiu 

igual proporção para escadas e esteiras rolantes, cada classe registrou 2,5% das 

vendas. 

Figura 26 – Distribuição das vendas de produtos 

 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Essas proporções estão em consenso com o quadro de clientes, visto que 

são os clientes residenciais que tem maior representatividade e com isso, torna-se 

evidente que o equipamento mais indicado é o elevador. Ao passo que os demais 

produtos são mais indicados para a classe de clientes comerciais, os quais 

representam o segundo grupo de clientes em nível de importância para as 

empresas. 

• FATORES EXTERNOS À ORGANIZAÇÃO 

O gráfico da figura 27 apresenta uma análise feita pelos gerentes das 

empresas cujo objetivo foi de averiguar suas impressões acerca do ambiente em 

que concorrem. Solicitou-se que os mesmos indicassem mediante uma escala tipo 

Likert o nível de concordância ou discordância em 4 aspectos inerentes ao ambiente 

organizacional de quaisquer empresas que concorrem entre si. 
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Figura 27 – Análise de fatores externos 

 

Fonte: Pesquisa direta 

A partir das informações contidas na tabela do gráfico, verifica-se que os 

gerentes apresentam pontos de vista bem diferentes nos aspectos “Estresse” e 

“Rapidez de expansão” e pontos de vista aproximados nos aspectos “Dinamismo” e 

“Risco”. No primeiro caso, enquanto a empresa A avalia o ambiente externo como 

sendo estressante e com baixa rapidez na expansão dos mercados, a empresa B 

afirma o contrário, considerando o ambiente pouco estressante e com rápida 

expansão.  

No segundo caso, as empresas se aproximam ao afirmarem que não se trata 

de um ambiente com grande risco e que se mostra bastante dinâmico. Essa postura 

da empresa A possivelmente pode ser justificada pela própria política interna da 

empresa que limita o atendimento a apenas clientes que possuem equipamentos de 

marca própria, restringindo assim a expansão dos seus mercados.  

Já o fato de considerar o ambiente muito estressante pode estar vinculado a 

outro aspecto também avaliado pelo gerente como sendo um ambiente “Muito 
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dinâmico”, de modo que a ocorrência deste aspecto contribui para o surgimento 

daquele outro. Esse aspecto comportamental sugere que a empresa A se sente 

“atacada” pelos seus concorrentes no tocante a captação de seus clientes. Por esse 

motivo a empresa busca está em constante interação com os seus clientes 

buscando entender quais os requisitos prioritários para que possam atingir a 

excelência no atendimento. 

No que diz respeito ao aspecto Risco , um dos motivos que corroborou para 

que as empresas avaliassem o ambiente com baixo risco foi o fato de serem 

multinacionais e de atuarem a muito tempo no mercado apresentando uma estrutura 

bastante sólida. Entretanto, observa-se que a empresa A possui mais cautela neste 

aspecto, se colocando numa posição intermediária quanto ao nivel de 

Concordância/Discordância. Isso pode estar associado ao fato da empresa ser 

frequentemente assediada pelos seus concorrentes ao firmarem contratos de 

manutenção com os seus clientes, contribuindo para o aumento do índice de evasão 

de clientes. 

De maneira geral, pode-se inferir desta análise que a empresa A atua com 

mais cautela, enquanto que a empresa B apresenta um perfil mais desafiador visto 

que considera o ambiente pouco estressante, com baixo risco de quebra, bastante 

dinâmico e com elevada expansão. 

Deste modo, sugere-se como medida de controle da evasão de clientes que a 

empresa A mantenha um relacionamento mais próximo com os mesmos na 

constante busca de entender suas necessidades e evitar descontentamento por 

algum aspecto valorizado por tais clientes que possivelmente seja negligenciado. 

Considerando que estas empresas apresentam pontos convergentes e 

divergentes na sua forma de atuação no mercado, elaborou-se o quadro 13 com o 

objetivo de reunir sinteticamente cada um desses pontos com suas respectivas 

descrições. Trata-se, portanto, de um apanhado geral das características de atuação 

dessas empresas apresentadas até o presente momento, expondo resumidamente 

suas principais variações. 
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Quadro 12– Comparação dos aspectos estratégicos das empresas A e B 

 

FONTE: Pesquisa direta 

 A partir das informações reunidas neste quadro verifica-se que as principais 

medidas que devem ser adotadas para evitar baixa na competitividade dessas 

empresas estão relacionados àqueles aspectos em que foram classificados como 

divergentes, pois são estes que identificam que uma empresa está em melhor 

condição do que outra. 

 Nesse sentido, observa-se que a empresa A obtém melhor posicionamento 

competitivo, principalmente por garantir destaque em dois principais aspectos de 

valor para os clientes: Preço dos contratos de manutenção e Tempo de atendimento, 

os quais demonstram ser menores aos praticados pela empresa B. 

Converge Diverge Descrição

EMPRESA A: Não trabalha com outros tipos de produtos
além dos convencionais (elevadores, escadas e esteiras
rolantes); 

EMPRESA B: Além de comercializar os produtos
convencionais, também oferece ao mercado
equipamentos destinados a portadores de necessidades
especiais 

EMPRESA A: Desenvolve eventos e palestras para a
divulgação dos produtos

EMPRESA B: Visitas aos clientes e envio de malas
diretas

Elevadores X
Escadas X
Esteiras X

Contratos X
Os preços de contratos de manutenção divergem
significativamente de uma empresa para outra.

EMPRESA A:  6 rotas

EMPRESA B:  2 rotas

EMPRESA A:  30 minutos

EMPRESA B:  60 minutos

Tempo mínimo de espera 
pelo atendimento X

X

PRINCIPAIS ASPECTOS

Portfólio

Formas de abordagem para 
a venda de equipamentos e 

serviços

Principais clientes

Preço de 
produtos / 
serviços

Quantidade de rotas 

Produtos com maior venda

X

Ambas consideram que seus principais clientes são as
construtoras

Nessa classe de produtos as empresa tem demonstrado
praticar preços aproximados

Ambas as empresas tem como representante maior de
vendas o elevador.

X

X

X
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 Assim, recomenda-se que a empresa B no tocante aos preços praticados 

para seus serviços, avalie sua estrutura de custos e racionalize o uso dos recursos 

para garantir preços mais competitivos. No que diz respeito ao tempo de 

atendimento é recomendável aumentar sua estrutura logística disponibilizando um 

número maior de rotas que permitam uma melhor distribuição de técnicos de 

manutenção e consequentemente queda no tempo de espera pelo atendimento. 

Esta primeira etapa consistiu da análise das principais estratégias adotadas 

pelas empresas A e B, onde pode-se verificar as ações adotadas por cada uma, 

segundo suas similaridades e distinções.  

 A partir das informações reunidas na dimensão Estratégia é possível 

confrontar com as informações da Dimensão Competitividade e verificar se os 

fatores de diferenciação das empresas que contribuem para obtenção de vantagem 

competitiva estão sendo explorados nas armas da competição. 

 O tópico seguinte trata as estratégias operacionais dessas organizações 

identificando aquelas que mais contribuem para aumentar a competitividade no 

mercado permitindo a realização de um diagnóstico comparativo entre as empresas 

A e B. 

 

4.3.3 DIMENSÃO COMPETITIVIDADE - MODELO CAC - ANÁLISE CONJUNTA ENTRE 

AS EMPRESAS PESQUISADAS  

Após feita uma análise qualitativa, onde se teve uma noção geral da 

dimensão Estratégia baseado nos argumentos dos gerentes daquelas empresas em 

resposta a 1ª parte do questionário da pesquisa, parte-se agora para uma análise 

quantitativa seguindo as etapas descritas na figura 13 (pag.95),  mediante o cálculo 

das variáveis da dimensão Competitividade.  

Esta fase teve por finalidade expor um panorama das estratégias de negócio 

e as estratégias operacionais, bem como a intensidade com que essas estratégias 

são tratadas nessas organizações. Para tanto, foi solicitado, com base na segunda 

parte do questionário do Apêndice A, que os responsáveis pela unidade de negócio 

indicassem por ordem de prioridade os campos em que a empresa atua. 

 Dessa forma, os gerentes tiveram que indicar os três principais campos 

escolhidos de um total de 14 campos elencados pelo modelo. Segundo a sistemática 
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adotada, o campo que receber prioridade 1 será o campo da competição, enquanto 

os dois campos restantes serão os seus campos coadjuvantes.  

No tocante a avaliação das armas, foram selecionadas previamente um total 

de 33 armas da competição, conforme pode ser vistas na 3ª parte do questionário do 

Apêndice A, as quais foram extraídas e adaptadas do Anexo B que demonstra as 

269 armas propostas pelo modelo CAC, conforme recomendações do modelo. 

Nessa etapa, objetivou-se saber a relevância de cada arma, bem como a 

intensidade com que são adotadas na empresa.  

Vale salientar que, as armas definidas na 3ª parte do questionário passaram 

por uma primeira triagem em que foram selecionadas inicialmente 78 armas do 

Anexo B que mais se relacionavam às atividades de empresas do setor de 

manutenção. Segundo o modelo CAC essas armas faziam parte da lista 1 das 

armas das empresas. Em seguida, foi feita uma nova triagem para compor as 33 

armas da competição, conforme referidas anteriormente. 

Tendo feito esses esclarecimentos, serão evidenciados os principais campos 

da competição escolhidos pelas empresas, bem como as armas e suas variáveis 

que indicam o quanto a empresa está se aproximando ou se afastando da situação 

ideal para atingir os objetivos estratégicos. 

4.3.3.1 ANÁLISE  DOS CAMPOS DA COMPETIÇÃO   

De acordo com o modelo CAC, os campos da competição demonstram as 

estratégias de negócio que as empresas decidem atuar, enquanto que as armas da 

competição demonstram as estratégias operacionais que decidem adotar para 

ganhar vantagem competitiva no campo escolhido.  

Segundo Contador (2009), estratégia competitiva de negócio, para o modelo 

CAC, é a estratégia competitiva de uma empresa ou de uma unidade de negócio 

para o posicionamento de um produto ou da própria empresa num mercado. A 

essência da estratégia competitiva de negócio são os campos da competição e os 

campos coadjuvantes para cada par produto/mercado.  

São os campos da competição que demonstram quais atributos de maior 

interesse dos clientes e, portanto, aqueles em que a empresa pretende ou deverá 
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investir, orientando na escolha das armas e na definição da intensidade de forma a 

obter alto foco. A partir dessas considerações, o quadro 14 reune os campos da 

competição e seus coadjuvantes para as duas empresas analisadas.  

De acordo com as informações contidas no quadro, verifica-se que essas 

empresas adotam exatamente os mesmos campos da competição e os mesmos 

campos coadjuvantes. Isso demonstra que, por disputarem o mesmo mercado, 

estão tendo a mesma visão acerca das preferências dos seus consumidores 

definindo assim o perfil do mercado que demonstra maior interesse pela “Qualidade 

do Serviço”.  

A escolha por tal campo de competição indica que as empresas A e B devem 

concentrar suas armas, isto é, suas estratégias operacionais, em atributos que lhes 

permitam atingir a “Qualidade do processo” como alvo, isto é, suas armas devem 

estar voltadas ou focadas ao atendimento deste requisito.  

Pela própria natureza das atividades da empresa, a “Qualidade do processo” 

está relacionada a forma como é prestado o serviço de manutenção, isto é, o 

atendimento às solicitações de reparo dos equipamentos dos clientes. Nesse sentido 

as empresas deverão priorizar armas que envolvam o Gerenciamento do 

Relacionamento com o Cliente (CRM) e o Serviço de Atendimento ao Consumidor 

(SAC). 

Quadro 13– Campos da competição e coadjuvantes das empresas 

 FONTE: Autor 

EMPRESAS CAMPOS DA COMPETIÇÃO CLASSIFICAÇÃO PRIORIDADE ALVOS DAS ARMAS

Qualidade do 

Produto/Serviço
Macrocampo Produto

1        

(Principal)
Qualidade do processo

Assistência após a venda
Macrocampo 

Atendimento

2 

(Coadjuvante)
Qualidade do processo

Imagem do produto, da 

marca e da empresa
Macrocampo Imagem

3 

(Coadjuvante)
Confiabilidade

Qualidade do serviço
Macrocampo Produto 

(bem ou serviço)

1          

(Principal)
Qualidade do processo

Assistência após a venda
Macrocampo 

Atendimento

2 

(Coadjuvante)
Qualidade do processo

Imagem da empresa Macrocampo Imagem
3 

(Coadjuvante)
Confiabilidade

A

B
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Considerando ainda as informações do quadro 14, analisando os campos 

coadjuvantes das empresas A e B, é possivel verificar que eles refletem 

perfeitamente sua característica de complementaridade uma vez que, para as 

empresas deste setor obterem excelência na Qualidade do Serviço, é preciso aliar 

bom desempenho na “Assitência após venda” através do fornecimento de serviços 

de manutenção confiáveis e do bom relacionamento com o cliente, medidas pelas 

quais irão influenciar diretamente na “Imagem da empresa” que passa a ter maior 

credibilidade em futuras negociações com seus clientes.  

 Sob este aspecto, Carvalho e Laurindo (2007), destacam que a marca 

associada à imagem da organização, é realmente fator relevante para as empresas 

que trabalham esta estratégia, devendo transmitir ao segmento de mercado 

selecionado forte identificação com a forma ou estilo de atuação da empresa.  

Essa característica torna-se evidente na empresa A, ao determinar que seus 

serviços sejam executados apenas em equipamentos da própria empresa para 

garantir um serviço com melhor qualidade e maior especialização, demonstrando 

com isso sua preocupação em manter a imagem ética e profissional da empresa.  

No caso da empresa B, esta característica é evidente no tocante a 

preocupação em evitar queda na qualidade dos serviços de tal forma que não 

comprometa os negócios dos outros segmentos da corporação. 

Por definirem os mesmos campos da competição, é importante que tais 

empresas identifiquem as armas que apresentam melhor sintonia com o campo da 

competição para que possam garantir eficiência no atendimento aos objetivos 

estratégicos do negócio. Essa característica poderá ser analisada na seção seguinte 

onde serão avaliadas as armas da competição. 

   

4.3.3.2 ANÁLISE  DAS ARMAS  DA COMPETIÇÃO E VARIÁVEIS  DO MODELO  

Com a definição dos campos da competição, cabe às empresas gerenciar as 

armas que irão dar suporte ao atendimento desse campo. Esta fase diz respeito as 

armas da competição, elas estão mais voltadas às estratégias operacionais, e 

portanto, relativas às áreas funcionais da empresa. 
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 De acordo com Contador (2009), esse nível de estratégia “versa sobre a 

escolha dos meios a serem utilizados pela empresa para alcançar vantagem 

competitiva e refere-se às competências existentes ou a serem adquiridas. Ela trata 

da definição das ações internas à empresa necessárias à implementação da 

estratégia competitiva de negócio”. De maneira geral, são as armas que apresentam 

as ações utilizadas pela empresa para alcançar vantagem competitiva. 

Conforme apresentado anteriormente, foram selecionadas 33 armas 

consideradas armas da competição dessas empresas. E com a finalidade de avaliar 

o nível de relevância dessas armas foi montada uma planilha para cada uma das 

empresas, conforme se apresenta no Apêndice B. Em seguida foi solicitado aos 

gerentes que indicassem se determinada arma era ou não relevante para atingir o 

campo escolhido para competir.  

Nesse sentido, utilizou-se o método expedito (referido no item  3.4.1 da 

pág.96) para o preenchimento da planilha, o qual consiste numa análise simples, em 

que se atribui os números 1(um)  na coluna “Relevante” e  0 (zero) na coluna 

“Irrelevante”, caso considere a arma em análise como sendo relevante ao campo 

escolhido, ou os números 0 e 1 nas respectivas colunas, caso julgue ser uma arma 

irrelevante. Caso a empresa identifique que a arma em análise não é considerada 

nem relevante, nem irrelevante, atribui-se o valor 0 em ambas as colunas 

supracitadas, e nesse caso a arma passa a ter o status de semi-relevante, pois não  

contribui diretamente nem para a variável Foco, nem para a variável Dispersão, que 

serão tratadas posteriormente. 

Para a análise das armas da competição adotadas para atender ao campo 

escolhido para competir, é fundamental entender quais serão os alvos ou objetivos 

pretendidos por tais armas. Essa informação é importante para complementar o 

diagnóstico das armas da competição a fim de verificar se o nível de intensidade 

atribuído a tais armas condiz com o objetivo pretendido pelos respectivos alvos. 

Partindo-se dos dados registrados nas tabelas do Apêndice B, é possível 

realizar a análise de relevância, a intensidade média, o foco e a dispersão das 

armas da competição para cada empresa e associá-los aos alvos pretendidos pelos 
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respectivos campos da competição, conforme se apresentam nos itens 

subsequentes.  

4.3.3.2.1 RELEVÂNCIA DAS ARMAS 

Segundo afirma Contador (2009), a relevância da arma para a 

competitividade da empresa é o critério que identifica se uma arma da competição 

deve ou não ser utilizada para competir num campo e, portanto justifica-se os 

investimentos nessas armas. 

 Assim, uma arma dita relevante, é aquela que proporciona elevada vantagem 

competitiva no campo escolhido para competir. Ao passo que uma arma irrelevante 

não proporciona vantagem competitiva nem no campo da competição, nem no 

campo coadjuvante. Já no caso da arma ser semi-relevante significa que 

proporciona mediana vantagem competitiva no seu campo da competição. 

De acordo com essas informações e considerando os campos da competição 

dessas empresas apresentados no quadro 14, assim como as tabelas do Apêndice 

B, é possível determinar para cada empresa, a distribuição de armas consideradas 

relevantes, semirelevantes e irrelevantes, conforme mostra o gráfico da figura 28.  

Figura 28 – Distribuição das armas por classe de relevância 

 
FONTE: Autor 

Verifica-se, contudo que, do total das 33 armas da competição, a empresa A 

possui 21 armas relevantes, 6 irrelevantes e  6 semi-relevantes; em termos 

percentuais isso significa dizer que 64% de suas armas são relevantes, 18% são 

irrelevantres e 18% são semi-relevantes. A empresa B, por sua vez, possui 18 armas 
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relevantes, 9 irrelevantes e 6 semi-relevantes, ou seja, 55% são armas relevantes, 

27% irrelevantes e 18% semi-relevantes.  

Apesar da maioria das armas da competição das empresas terem sido 

consideradas relevantes, é a partir da análise da intensidade com que elas são 

usadas que determinam mais ou menos vantagem competitiva entre as empresas. 

4.3.3.2.2 INTENSIDADE MÉDIA DAS ARMAS 

Segundo Nave (2007), a importância que a empresa proporciona a uma 

determinada arma é entendida como a intensidade da arma, podendo ser 

considerada como o grau de eficácia da utilização dos recursos dessa arma, isto é, 

sua potência e seu alcance. A Intensidade Média das Armas reflete o esforço da 

empresa em aprimorar todas as armas da competição segundo os preceitos da 

Qualidade Total.  

Os gráficos da figura 29 apresentam a quantidade de armas relevantes e 

irrelevantes das empresas que tiveram valores de intensidade 5, 4 e menores ou 

iguais a 3. 

Figura 29 – Intensidade das Armas Relevantes e Irrelevantes.  

 
 
FONTE: Autor 

Segundo Contador (2009), é a alta intensidade das armas relevantes que 

proporciona vantagem competitiva à empresa e, portanto, é justificável um elevado 

investimento para a obtenção de expressiva competência. 

A partir desta consideração e de acordo com a análise dos gráficos da figura 

29, é possivel verificar como as empresas estão atribuindo os pesos às suas armas 
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da competição. Esta análise ajuda a entender em que proporção essas empresas 

estão priorizando suas armas em atendimento ao seu campo da competição e, 

possivelmente, ajuda a entender os ganhos de competitividade. A seguir serão 

avaliadas as armas para cada caso empresarial abordado no presente estudo. 

• EMPRESA A 

A empresa A é a que apresenta maior quantidade de armas relevantes com 

intensidade igual a 5 bem como a maior quantidade de armas de intensidade 4 (fig. 

29a). Isso demonstra que cerca de 85% das armas relevantes contribuem para 

aumentar consideravelmente a vantagem competitiva da empresa. Os 15% 

restantes dessas armas consideradas relevantes apresentam níveis de intensidade 

iguais ou inferiores a 3 e contribuem em menor proporção para a vantagem 

competitiva da empresa. 

 Recomenda-se, portanto que a empresa avalie a necessidade de 

implementar maiores investimentos nas armas “Gerenciamento do relacionamento 

com o cliente”, “Entrega do Produto” e “Novos mercados” visto serem armas que 

potencializam o alcance do objetivo pretendido pelo campo da competição, o qual se 

propõe oferecer serviços com maior qualidade. Essas armas apesar de serem 

consideradas pelo gerente como relevantes, receberam valores de intensidade 3, 1 

e 3, respectivamente.  

De acordo com o questionário de pesquisa (Apêndice A – parte 3), a 

avaliação dada a arma – Gerenciamento do relacionamento com o cliente – sugere 

que, embora a empresa procure  informar a todos os seus departamentos acerca 

das informações relativas aos clientes, esse repasse acontece de forma pouco 

eficiente, evidenciando assim falha de comunicação interna. 

Tendo em vista que para a empresa A existe a restrição de atendimento 

apenas aos clientes que possuem equipamentos da marca própria, recomenda-se 

que o relacionamento com o cliente seja bem disseminado por todos os setores da 

organização sob pena de aumentar a evasão de clientes para empresas 

concorrentes, caso não sejam atendidos.  
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Desse modo, sugere-se que haja uma plataforma que congregue todas as 

informações dos clientes e que possa ser acessada por qualquer funcionário a 

qualquer momento, mediante triagem dos dados que contribuam para o alcance da 

excelência no desempenho das funções que desenvolve na empresa. 

 Considerando a análise do gráfico das armas Irrelevantes (fig. 29b), observa-

se que esta empresa é a que melhor se apresenta em termos de possuir menor 

número dessas armas com alto nível de intensidade. Apesar de apresentar maior 

número de armas irrelevantes com intensidade igual ou inferior a 3, o gráfico indica 

um número de apenas 1 arma com nível de intensidade igual a 5 e 1 arma com 

intensidade 4. Isso demonstra que a empresa apesar de ainda investir em armas 

que não contribuem para aumentar a competitividade, apresenta um quadro 

relativamente superior aos seus concorrentes lhe colocando em condições mais 

vantajosas. 

 

• EMPRESA B 

No tocante as armas Relevantes, esta empresa apresenta-se numa posição 

intermediária, ou seja, ligeiramente inferior a empresa A. Da análise gráfica (fig. 

29a), observa-se que a empresa ocupa a segunda posição com maior nível de 

armas que contribuem para o seu potencial competitivo, isto é com intensidade 5 e 

4. De maneira geral, é notória sua posição como sendo a segunda colocada em 

termos de competitividade, sobretudo se confrontar essas irformações com a análise 

das armas irrelevantes.  

Para tanto, é recomendável que essa empresa avalie as armas 

Gerenciamento do relacionamento com o cliente, Logística Externa e 

Reprogramação dos serviços, as quais, segundo apresenta a planilha do Apêndice 

B, foram avaliadas como relevantes, entretanto com intensidade abaixo do nível 3.  

Isso exige da empresa uma reavaliação de como estão sendo executadas 

essas atividades para realizar eventuais ajustes que lhe propicie um aumento na sua 

intensidade que refletirá nas futuras avaliações das estratégias operacionais. De 

antemão a fim de aumentar o nível de intensidade na arma “Logística Externa”, 
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sugere-se como medida de melhoria que a empresa aumente o número de rotas de 

atendimento aos clientes, pois dessa forma conseguirá reduzir o tempo de espera no 

atendimento, o qual demonstra ser um aspecto bastante valorizado pelos clientes. 

Para o caso das armas Irrelevantes, essa empresa se coloca na pior situação 

ao apresentar o maior número de armas irrelevantes com intensidade igual a 5 e a 4. 

Isso reflete que a empresa investe em armas que não contribuem para aumentar a 

sua competitividade no mercado e, portanto, requer uma reavaliação de suas 

estratégias operacionais para reduzir a intensidade dessas armas. 

 

• ANALISE COMPARATIVA ENTRE AS EMPRESAS A E B 

As empresas A e B são de grupos diferentes, mas possuem o mesmo local de 

atuação, isto é, ambas estão localizadas no estado da Paraíba e disputam o mesmo 

mercado. Esta seção identifica as similaridades de comportamento competitivo entre 

essas empresas a partir da avaliação das armas da competição, realizada pelos 

respectivos gerentes dessas unidades de negócio. 

Tabela 5 - Quantidade de armas relevantes das empresas A e B distribuídas por grupos 

  

FONTE: Pesquisa direta, 2011 

Conforme visto que essas empresas competem nos mesmos campos (tanto 

da competição, quanto coadjuvantes), verifica-se que as armas que merecem 

destaquem e maior atuação em intensidade de investimentos para tais campos 

envolvem os seguintes grupos: Organização do atendimento; Relacionamento 

pessoal no atendimento; Processo produtivo de serviços e Pessoal. 

GRUPOS DE ARMAS QUANTIDADE EMPRESA A Int. 5 EMPRESA B Int. 5

Organização do atendimento 7 6 4 3 2

Relacionamento Pessoal no atendimento 2 2 1 2 1

Processo produtivo de serviços 3 3 2 3 2

Administração da produção de serviços 6 5 4 3 0

Logística 2 1 1 1 0

Marketing 7 1 0 2 1

Organização da Administração 3 0 0 1 1

Pessoal 3 3 1 3 2

ARMAS RELEVANTES 
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A tabela 5 mostra que as diferenças tanto relacionadas a quantidade de 

armas relevantes quanto ao número dessas armas com intensidade 5 ocorrem 

apenas nos grupos Organização do Atendimento e Pessoal.  

Verifica-se que para o grupo Organização do atendimento a empresa A 

considera relevantes 6  do total das 7 armas desse grupo e que dessas 6, 4 

apresentam intensidade igual a 5. Isto demonstra que essa empresa considera as 

armas deste grupo bastante relevantes no seu processo de competição pela 

satisfação dos clientes.  

No tocante a empresa B, avalia-se para o mesmo grupo de armas, que esta 

empresa considera relevantes apenas 3 dessas armas com apenas 2 delas 

recebendo intensidade igual a 5. Isso demonstra que a empresa não considera a 

maior parte das armas deste conjunto relevantes no seu processo de competição.  

Entretanto, conforme apresenta Contador (2008), é imprescindível que as 

empresas que competem no campo Qualidade do serviço com alvo na qualidade do 

processo, avaliem melhor as armas relacionadas ao atendimento dos clientes. 

Dessa forma, os clientes passam a confiar mais nos serviços dessas empresas e, 

com isso, torna-se possível conter a evasão desses clientes para outras empresas 

concorrentes. 

Conforme exposto anteriormente e com base nas entrevistas dos gerentes 

dessas empresas, não é prática da empresa A atender outros tipos de clientes que 

possuam equipamentos distintos ao da própria empresa. Nesse sentido, é possível 

inferir para esta empresa que sua preocupação em manter seus clientes fiéis 

justifica sua observância às armas que lhe garantem melhor relacionamento com 

seus clientes.  

De maneira geral, a partir da análise conjunta dessas armas Relevantes e 

Irrelevantes, a proposta do modelo CAC é de identificar se as estratégias 

operacionais estão contribuindo para o aumento da vantagem competitiva da 

empresa, e por conseguinte, se os investimentos realizados pela empresa estão 

sendo bem aproveitados em armas que agregam valor. De posse destas 

informações, é possível gerir de maneira mais eficaz os possíveis investimentos que 
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estão sendo erroneamente destinados às armas irrelevantes, isto é, armas que não 

contribuem para o potencial de crescimento da empresa.  

Em outras palavras, isso significa verificar se as empresas tendem a focarem 

ou dispersarem seus investimentos aos seus objetivos estratégicos. E para tanto o 

modelo CAC permite o cálculo das variáveis Foco e Dispersão, conforme serão 

abordados a seguir. 

 

4.3.3.2.3 ANÁLISE DO FOCO E DA DISPERSÃO DAS ARMAS 

Com as informações da relevância e da intensidade das armas da competição 

o modelo utilizado no estudo propõe o cálculo de outras duas variáveis que 

demonstram o quanto a empresa se aproxima ou se afasta dos seus objetivos 

estratégicos, isto é, o Foco e a Dispersão, respectivamente. 

Segundo Contador (2009), o Foco é o que determina ganhos de vantagem 

competitiva e resulta da razão entre a soma da intensidade das armas relevantes 

com a soma da máxima intensidade dessas armas relevantes se consideradas todas 

com valor de intensidade igual a 5. Dessa forma, quanto maior for a intensidade das 

armas relevantes, maior será o foco. 

A Dispersão, segundo aponta Contador (2009) é o contrário do Foco, ou seja, 

evidencia maus investimentos em armas que não propicia ganhos de 

competitividade. Sendo assim quanto menor for a intensidade em armas irrelevantes 

menor será a Dispersão. 

A tabela 7 apresenta o valor do Foco e da Dispersão das empresas além das 

variáveis de percepção que mostram as notas avaliadas pelos gerentes dessas 

empresas em atributos como: qualidade do produto e do atendimento, o prazo de 

atendimento e de entrega e a imagem da empresa. Na última coluna é possivel 

ainda verificar o percentual de rejeição dos serviços da empresa pelo mercado. 
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Tabela 6 – Foco, Dispersão e variáveis de percepção das empresas 

 
FONTE: Pesquisa direta 

De modo geral, quanto mais próximo de 1 for o valor do foco mais as 

empresas estão investindo em armas relevantes para aumentar sua competitividade. 

Da análise conjunta da tabela 7 e do gráfico da figura 30, verifica-se que, para a 

variável Foco, as empresas apresentaram valores superiores a 0,8 admitindo uma 

média de 0,856 para esta variável, ou seja, um valor muito próximo do ideal. Embora 

não se saiba se essas empresas estão investindo corretamente, nem como elas 

estão destinando recursos para essas armas, o valor apresentado para o foco de 

cada uma demonstra que elas estão cientes da importância das armas que 

contribuem para a sua competitividade. 

Figura 30 - Foco e dispersão das empresas 

 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Empresa Campo da competição
Intensidade média 

das armas
Foco Dispersão

Qualidade 

do Produto

Prazo de 

Entrega

Qualidade no 

atendimento

Prazo do 

atendimento
Imagem Rejeição

A Qualidade do serviço 3,97 0,857 0,567 9 9 10 9 9 4%

B Qualidade do serviço 4,12 0,856 0,800 10 10 10 10 10 10%

Média das empresas 4,05 0,856 0,683 9,5 9,5 10,0 9,5 9,5 -

PERCEPÇÃO

0,857 0,856

0,567

0,800

0,000

0,500

1,000

A B

Foco e Dispersão das empresas

Foco 

Dispersão

0,683

0,856
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Considerando a análise na variável Dispersão, verifica-se que as empresas 

possuem uma média de 0,68.  A empresa A foi a que apresentou o melhor índice de 

dispersão ficando abaixo da média com valor igual a 0,567. A empresa B apesar de 

ter tido um bom desempenho na variável Foco, apresentou um valor de 0,8 na 

variável Dispersão, considerado um valor relativamente alto, chegando próximo ao 

valor da variável Foco. 

 Isso representa um péssimo comportamento, pois indica que a empresa não 

tem um bom conhecimento das armas que contribuem apenas para elevar a sua 

competitividade, isto é, armas que contribuem com o Foco, e acaba investindo em 

várias armas irrelevantes na tentativa de acertar atirando para todos os lados.  

Nesse sentido convém à empresa avaliar suas armas irrelevantes e identificar 

dentre elas as que receberam alto valor de intensidade para que seus investimentos 

sejam canalizados às armas que realmente contribuem para o aumento do foco da 

empresa. 

Conhecer bem as estratégias que contribuem para elevar o índice de 

competitividade da empresa é uma das principais vantagens do modelo CAC. 

Segundo Nave (2007), “para tornar-se mais competitiva a empresa deve aumentar o 

foco por meio da implementação de medidas para aumentar a intensidade das 

armas relevantes. Como corolário dessa regra ela deve diminuir a difusão, reduzindo 

a intensidade das armas irrelevantes, o que baixará seus custos e, portanto a 

tornará mais eficiente”. 

Com base na pontuação das variáveis de percepção da tabela 7, observa-se 

que as empresas se avaliam de maneira coerente aos seus comportamentos. A 

empresa A, demonstra maior cautela apresentando desempenho máximo apenas no 

atributo correspondente ao seu campo da competição e avalia os demais atributos 

com notas um pouco inferior. Isso demonstra que sua preocupação se concentra em 

atender exatamente os anseios dos seus clientes no atributo valorizado pelos 

mesmos, sem contudo demonstrar inferioridade nos demais atributos. 

No caso da empresa B, a mesma se avalia com nota máxima em todos os 

atributos, demonstrando não ter um foco bem definido. De certo modo, isso justifica 

seus investimentos tanto em armas relevantes quanto em armas irrelevantes, e dos 
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valores obtidos no Foco e na Dispersão, demonstrando querer obter vantagem em 

todas as formas de atuação, o que representa segundo o modelo CAC um ponto 

negativo na atuação da empresa. 

O posicionamento competitivo das empresas, em maior ou menor variação no 

mercado, depende não somente do conhecimento das variáveis que contribuem 

para acelerar a sua vantagem em relação aos seus concorrentes, mas também da 

forma como são destinados os investimentos e os recursos nessas variáveis. Nesse 

sentido, torna-se imprescindível a reavaliação periódica das estratégias operacionais 

da empresa de maneira que viabilize o perfeito alinhamento com os demais níveis 

estratégicos da organização. 
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CAPÍTULO 5 

 Conclusões 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do estudo desenvolvido ao 

longo desta dissertação, que teve como propósito analisar as estratégias que levam 

as empresas do setor de serviços de manutenção de elevadores alcançarem 

melhores níveis de competitividade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No atual cenário competitivo a busca por sistemas produtivos eficientes 

depende do conhecimento e da manipulação das variáveis que afetam diretamente o 

desempenho das organizações em seus diversos setores, focando, sobretudo, os 

objetivos estratégicos do negócio. As relações de mercado encontram-se cada vez 

mais dinâmicas e, com isso, a busca por informações consistentes é condição 

fundamental ao processo de desenvolvimento de estratégias e tomada de decisão.  

Inserido nesse ambiente de disputa por mercado, as organizações buscam 

adequarem seus produtos e serviços ao que realmente agrega valor para o 

consumidor final, respeitando suas necessidades e exigências no intuito de inseri-lo 

num processo participativo de co-criação de valor, onde passam a ter um controle 

maior sobre os bens que pretendem adquirir na constante busca pela 

personalização ou na diferenciação atribuída ao serviço oferecido. Essa 

característica evidencia o nível de flexibilização pretendido pela empresas e sua 

transferência às estratégias organizacionais. 

Nesse contexto, é fundamental que se tenha como característica intrínseca às 

organizações, a percepção dos objetivos estratégicos que de fato contribuam para o 

aumento na lucratividade das empresas em busca de vantagens competitivas 

ascendentes e que consequentemente permitam atingir o patamar de 

competitividade pretendido.  

Isto significa que se devem racionalizar os investimentos e outros recursos de 

produção no propósito de canalizá-los da maneira mais adequada para os pontos 
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identificados como prioritários na hierarquia das pretensões da organização em 

atendimento às pretensões dos seus consumidores e as sensibilidades 

apresentadas pelo mercado. 

A questão principal é determinar qual será o foco de atuação da empresa, 

entender quais as principais variáveis que seus consumidores valorizam, como se 

dará sua participação na indústria e qual a melhor forma, isto é a melhor estratégia 

que deverá adotar para que consiga obter o melhor desempenho no segmento de 

atuação escolhido. 

O modelo de Campos e Armas da Competição surge com essa proposta de 

indicar os principais pontos da estratégia organizacional que melhor influencie no 

alcance das metas estabelecidas. Por essa razão foi escolhido dentre outros 

modelos de análise competitiva para ser testado em empresas inseridas em um 

setor que apresenta característica de intensa competição entre as empresas que o 

constitui – o Setor de Manutenção de Elevadores – composto por empresas com 

representação internacional. 

Desenvolver um estudo com foco na análise da competitividade e das 

estratégias adotadas por quaisquer organizações, seja do setor de manufatura, seja 

do setor de serviços, exige das empresas o conhecimento da indústria, dos 

consumidores, dos concorrentes, do desenvolvimento de novas tecnologias, entre 

outros fatores.  

Entretanto, é fundamental que essas empresas consigam entender suas 

próprias potencialidades para que possam atuar com mais firmeza no mercado, a 

fim de conseguir uma posição sustentável que lhe garanta vantagem competitiva 

ante os seus concorrentes.  

Nesse contexto, este trabalho buscou analisar o comportamento estratégico 

das empresas de manutenção em elevadores da Paraíba, com vistas à identificação 

de aspectos que contribuem para o aumento de competitividade.  

O tema da pesquisa associado às empresas que constituem esse segmento 

despertou o interesse em saber quais as ações estratégicas adotadas pelas 

empresas visando a preferência dos seus consumidores. Nesse sentido, 
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desenvolveu-se um questionário de pesquisa com questões que abordassem as 

duas dimensões – Estratégia e Competitividade – a fim de verificar as formas de 

atuação dessas empresas com suas principais convergências e divergências. 

Adotou-se o critério de incluir no capítulo 4, concernente aos resultados, a análise 

detalhada dos dados bem como as respectivas sugestões para suprir as lacunas 

identificadas. E, para efeitos desta seção, onde são desenvolvidas as conclusões do 

estudo, foram feitas observações de caráter mais geral que sintetizam as principais 

contribuições da pesquisa. 

A partir da análise da dimensão Estratégia, foi possível apresentar um 

comparativo que delineou a forma como essas empresas se posicionam no 

mercado.  De acordo com esta análise observou-se que, tanto a empresa A quanto a 

empresa B possuem alguns pontos que lhes garantem vantagem competitiva e 

outros que não contribuem para o alcance de ganhos competitivos, conforme 

demonstrado no quadro 13, página 135. Os aspectos que não contribuem para 

ganhos competitivos demonstraram ser divergentes e serviram como indicadores 

para algumas recomendações.  

No tocante a dimensão Competitividade, adotou-se o modelo Campos e 

Armas da Competição para tratar das estratégias operacionais das empresas 

mediante a identificação dos campos da competição, de suas armas e a intensidade 

com que são utilizadas, mostrando o quanto essas empresas estão convergindo 

para uma situação favorável ou divergindo da mesma, através do cálculo das 

variáveis Foco e Dispersão.  

 A partir da análise comparativa pode-se inferir que boa parte do sucesso de 

uma empresa em detrimento da outra concentra-se em pequenas diferenças visto 

que essas empresas possuem bastante semelhanças em aspectos como: Qualidade 

do produto; Inovações tecnológicas e Serviços. 

Do conjunto das informações obtidas das duas dimensões citadas 

anteriormente, concluí-se que a empresa A possui um número maior de vantagens 

que a empresa B e, por essa razão, demonstrou possuir melhores condições de 

competitividade. Tais vantagens ficaram evidentes nos seguintes aspectos: 
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• Maior tempo de atuação da empresa na Paraíba, que permite ganhos de 

imagem e credibilidade auxiliando no processo de fidelização dos clientes 

à empresa; 

• Prática de menores preços nos contratos de manutenção;  

• Menor tempo de atendimento às solicitações de reparos feitas pelos 

clientes. Garantido pela especialização dos técnicos que são treinados 

para resolver os problemas nos equipamentos exclusivos da empresa; 

• Maior número de rotas que permite uma melhor distribuição dos técnicos 

de manutenção e, por conseguinte, agilidade no atendimento (com 

tempo reduzido de espera a partir do momento que foi feita a solicitação 

do reparo à central de atendimento); 

• Maior quantidade de armas (estratégias operacionais) com intensidade 

iguais a 5 e 4 (cerca de 85% do total das armas relevantes), o que 

representa maior proximidade no atendimento às características de valor 

para os clientes; 

• Maior valor de Foco e menor valor de Dispersão que representa 

investimentos em armas relevantes que contribuem para o alcançar os 

objetivos estratégicos da organização e que, por sua vez, reflete no 

atendimento aos interesses dos clientes da empresa 

Afora as considerações feitas sobre as dimensões do estudo, é importante 

ainda ressaltar a escolha do setor de serviços neste estudo, principalmente pela sua 

expressiva contribuição para economia, visto ser o setor que mais contribui para o 

crescimento do PIB brasileiro, segundo apontam as pesquisas do IBGE e do 

Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio (MDIC), além de ser 

ainda um setor com poucos estudos desenvolvidos no tema proposto neste trabalho, 

sobretudo no segmento de manutenção em elevadores. 

Por fim é importante considerar que, pelas restrições na amostra e limitações 

do método da pesquisa, os resultados alcançados não podem ser generalizados 

para empresas do mesmo setor e de outras regiões do Brasil, pois depende tão 

somente da forma como se comporta o mercado local e as estratégias operacionais 

adotadas pelas empresas para atender as exigências deste mercado. Os campos da 

competição podem variar e consequentemente as armas também.  
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Dentre as principais contribuições desta pesquisa destacam-se: 

• O estudo permitiu analisar que as empresas locais apresentam semelhanças 

nos campos da competição escolhidos para competir, mas que o tratamento 

dado as armas, que são os atributos que garantem o aumento da 

competitividade, diferenciam entre si. A partir dessas informações as empresas 

podem enxergar onde estão negligenciando seus investimentos com vistas ao 

aumento de sua vantagem competitiva; 

• A análise da dimensão estratégica explica as principais divergências entre as 

empresas A e B que auxiliam parcialmente no entendimento da dimensão 

Competitividade; 

Em face destas exposições, entende-se como relevante à aplicação de 

pesquisas que possibilitem a ampliação do tema bem como a compreensão de 

assuntos relacionados às práticas estratégicas adotadas por empresas que 

disputam um mesmo mercado. 

Neste sentido, são recomendadas pesquisas que visem: investigar novas 

formas de análise da competitividade, como foi a proposta feita pelo modelo CAC e 

interagir as propostas de modelos de análise das estratégias, na tentativa de 

delinear melhor o ambiente de competição. 

 

5.1  LIMITAÇÕES  DO ESTUDO 

A pesquisa apresenta algumas limitações que podem ser tratadas tanto no 

aspecto teórico quanto no aspecto metodológico. 

No que se refere ao aspecto teórico, pode-se considerar que a pesquisa não 

esgotou todas as variáveis relativas ao tema estudado devido a amplitude e a 

complexidade do assunto em epígrafe, o qual permite considerar diversas vertentes 

que nem sempre são pertinentes ao setor analisado, ou quando pertinentes, nem 

sempre são possíveis de serem coletadas ou divulgadas por questões de sigilo e 

confidencialidade. Outro ponto limitante no aspecto teórico foi a apresentação de 

apenas alguns modelos de análise da competitividade. 
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Quanto às limitações de ordem metodológica, verifica-se que o método 

escolhido não foi utilizado de forma plena, por motivos de restrições no número de 

empresas pesquisadas que inviabilizou a aplicação de métodos estatísticos e, 

portanto, uma análise estatística mais consistente. Esse fator limitante resulta 

principalmente do aspecto oligopolista do setor de elevadores na Paraíba, visto que 

o mercado local é 100% atendido por apenas três principais empresas 

representantes deste setor. Não obstante, alia-se o fato de uma dessas empresas 

ter se negado em ajudar no fornecimento de informações, e, portanto não foi 

considerada no estudo. 

 É importante salientar, nesse aspecto, que embora os testes estatísticos 

adotados pelo modelo CAC admita amostras pequenas, essas devem ter um 

tamanho mínimo de 12 experimentos. Como o presente estudo só pode ser feito em 

3 empresas, não foi possível a aplicação dos testes estatísticos.  

Contudo, buscou-se adaptar o método para utilizá-lo de modo que permitisse 

o desenvolvimento da análise comparativa das principais estratégias operacionais 

utilizadas nas empresas envolvidas com a pesquisa, mediante o cálculo da 

intensidade média das armas, o foco e a dispersão, variáveis estas que não 

sofreram prejuízos nos seus cálculos, bem como na sua interpretação para os casos 

empresariais. 

Outro aspecto de ordem metodológica que contribuiu na limitação da 

pesquisa foi a falta de um estudo das prioridades do mercado a partir da aplicação 

de um questionário específico para os clientes que demonstrasse se as empresas 

estão de fato desenvolvendo estratégias que surtam o efeito esperado pelo mercado 

consumidor, no tocante ao atendimento de suas principais exigências. 

  

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA  TRABALHOS  FUTUROS 

Como propostas para trabalhos futuros, recomenda-se a análise das 

seguintes proposições: 
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• Avaliar sob a ótica dos consumidores, se as empresas estão de fato atuando 

nos campos de seus interesses, mediante pesquisa direta com os clientes 

dessas empresas; 

• Fazer um levantamento geral dos principais indicadores de participação de 

mercado e verificar a situação das empresas; 

• Realizar o estudo mais amplo considerando as demais empresas do 

segmento de elevadores existentes em outras regiões do país, a fim de 

verificar quais as variáveis que influenciam na competitividade do setor e se 

há variações no comportamento dos consumidores. 

• Utilizar a metodologia para a análise das unidades de negócio das empresas 

em outras localidades para verificar se ocorrem mudanças nas prioridades 

estratégicas considerando a realidade local de cada uma; 

• Verificar, mediante o atendimento das propostas anteriores, se é possível 

generalizar os resultados para as empresas do setor, ou se as variações 

comportamentais inviabilizam essa medida; 

• Aplicar o questionário aos técnicos operacionais com o objetivo de verificar o 

alinhamento das respostas dos gerentes da unidade de negócio com as 

respostas dos técnicos verificando possíveis convergências e divergências 

nos argumentos. 

 

A partir desta pesquisa foi possível estabelecer uma análise comparativa das 

estratégias operacionais das empresas de elevadores no tocante a sua forma de 

atuação no mercado, onde evidenciou-se os pontos em que elas convergem e os 

pontos que divergem entre si em diferentes aspectos.  Com a realização deste 

estudo espera-se que outros pesquisadores desenvolvam novas abordagens, os 

quais poderão partir das sugestões apresentadas, ampliar a área estudada, 

sobretudo no setor de serviços que apresenta um expressivo desempenho e uma 

forte contribuição ao cenário econômico mundial. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

PARTE 1 - Caracterização da empresa (Perfil da Orga nização) 

  

 

Nome da Empresa: 

 

 

Endereço: 

 

 

Fone: 

Email: 

 

Responsável pela unidade de negócio: 

 

 

DIMENSÃO ESTRATÉGICA 

 

1. Produtos: 

____________________________________________________________ 

2. Segmento de Mercado (se houver): 

____________________________________ 

3. Origem do capital da empresa:  

(   ) Nacional     (   ) Estrangeiro    (   ) Nacional e estrangeiro 

 

4. Ano de fundação da empresa no Brasil: ______________________ 
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5. Percentual de aceitação dos produtos: __________%  

6. Número de funcionários atualmente e seus respectivos cargos 

7. Ano de fundação da empresa: ________________________ 

8. O faturamento médio mensal durante os últimos 12 meses: (Aproximado) 

(   ) Menos de R$ 30 mil 

(   ) Entre R$ 30 mil e R$ 50 mil 

(   ) Entre R$ 50 mil e R$ 100 mil 

(   ) Entre R$ 100 mil e R$ 300 mil 

(   ) Entre R$ 300 mil e R$ 500 mil 

(   ) Acima de R$ 500 mil 

9. Quais os principais investimentos realizados pela empresa? 

10. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO: Como a empresa monitora o mercado e a 

possibilidade de aumento das vendas e captura de novos mercados? 

11. Existem metas de produção? São vinculadas às estratégias empresariais? 

12. Como são repassadas as estratégias da corporação? 

13. QUALIDADE: Como a empresa mede a qualidade na prestação dos serviços? 

Existem indicadores que permitam o cálculo? Ex: tempo de atendimento 

14. PREÇOS: Com relação aos preços praticados pela empresa, em média, quanto 

custa: 

ELEVADOR: 

ESCADA: 

ESTEIRA: 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO: 

15. ESTRATÉGIA OPERACIONAL: Que método a empresa adota para reduzir tempo de 

atendimento? 

16. PARTICIPAÇÃO DO MERCADO: Quantos clientes cadastrados (ativos) a empresa 

possui? Em média, quantos por cento apresentam equipamentos de outras marcas? 

17. FIDELIZAÇÃO: Existe algum tipo de programa que busque manter o cliente por mais 

tempo com a empresa? 

18. FLEXIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO: Como a empresa lida com a sobrecarga de 

serviços? O que é feito nessa situação? 

19. RAPIDEZ: Existe um prazo mínimo de espera pelo serviço? 

20. Quantos atendimentos, em média, são realizados por mês? 

21. CONHECIMENTO TÉCNICO: Quais os principais conhecimentos trabalhados em 
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treinamentos com a equipe técnica? 

22. Caso o técnico necessite de apoio técnico imediato para conserto do equipamento, a 

quem ele recorre? 

23. Qual a periodicidade das reuniões? 

24. LOCALIZAÇÃO: Quantas rotas a empresa possui? 

25. A localização da empresa (e do almoxarifado) está próximo aos clientes ou a maior 

concentração deles? 

26. A empresa trabalha com equipamentos relacionados a portadores de necessidades 

especiais? Existe algum modelo específico, como plataformas, cadeiras elevatórias 

ou  outro tipo? 

27. Nas questões que se seguem, atribua notas de 0 a 10 aos atributos da sua 

empresa comparando com os atributos da melhor empresa concorrente 

 NOTA 

Qualidade do produto ou serviço  

Prazo de entrega  

Qualidade no atendimento  

Prazo de atendimento  

 

28. Como você caracterizaria o ambiente externo na qual a empresa atua? 

Considere não só o aspecto econômico mas também o social, político e 

tecnológico. 

Muito dinâmico, mudando rapidamente nas dimensões técnicas, econômicas e 
culturais 

 
Discordo 
Totalmente 1    2     3     4     5 

Concordo 
Totalmente 

 
Com grande risco, um passo em falso pode significar a quebra da empresa 

 
Discordo 
Totalmente 1    2      3     4     5 Concodo 

Totalmnte 
 

Com rápida expansão, através da expansão dos antigos mercados e com o 
surgimento de novos 

 
Discordo 
Totalmente 

1       2         3            4           5 Concordo 
Totalmente 

 
Muito estressante, exigente, hostil, difícil de se manter vivo 



170 
 

 
 

 
Dicordo 
Totalmente 

1       2         3            4           5 Concordo 
Totalmente 

 

 

29. Qual o principal segmento  atendido pelos produtos e serviços da empresa? 

 

(   ) Comercial (lojas de departamentos, shopping centers, supermercado) 

(   ) Empresarial (edifícios utilizados para escritório de empresas) 

(   ) Residencial 

 (   ) Construtoras e imobiliárias 

(   ) Setor público 

(   ) Outros. Especifique 
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PARTE 2 - DIMENSÃO COMPETITIVIDADE 

 

Campos de  Atuação 

 

Definição de campo: é um atributo de interesse do cliente, em que a empresa 

busca atender  no mercado, como por exemplo, preço e qualidade do produto. 

 

Instruções 

• Considere que competir num campo significa ser, ou almejar ser, o líder 

nesse campo. 

• Entre os campos de atuação relacionados a seguir, indique o primeiro (1°), o 

segundo (2º) e o terceiro (3º) campos em que seu produto ou serviço atua no 

mercado brasileiro. 

 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO SIGNIFICADO MERCADO 

LOCAL  

Preço Ter ou almejar ter preço menor que as demais 
empresas.   

Guerra de preço 
Rebaixar drasticamente, por um tempo determinado, 
o preço do produto com o intuito de ganhar maior 
participação de mercado 

  

Prêmio e /ou 
promoção 

Oferecer ou almejar oferecer, temporariamente 
vantagens mais interessantes que as demais 
empresas, como sorteios e ofertas, sem alterar o 
preço normal de venda. 

  

Condições de 
pagamento 

Oferecer ou almejar oferecer ao cliente, prazo, 
financiamento e outras condições de pagamento 
mais interessantes do que as demais empresas do 
mercado. 

  

Projeto do 
produto 

Desenvolver ou almejar desenvolver produto com 
caracteristicas valorizadas pelos clientes que 
atendam a suas exigências de forma mais atraente 
que as características dos demais produtos 
oferecidos no mercado. 
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Qualidade do 
produto 

Oferecer, ou almejar oferecer, produto que o cliente 
julgue de melhor qualidade que a dos produtos 
concorrentes 

  

Variedade de 
modelos 

Oferecer ou almejar oferecer maior sortimento de 
modelos desse produto que os concorrentes   

Produto ou 
serviço inovador 

Desenvolver ou almejar desenvolver continuamente 
novos produtos e serviços com frequencia maior do 
que as outras empresas. 

  

Prazo de cotação 
e negociação 

Atender ou almejar atender ao cliente em menor 
prazo    

Prazo de entrega 
do produto 

Ofertar e cumprir menor prazo de entrega do 
produto/serviços.    

Qualidade do 
atendimento 

antes da venda 
(assessoramento 

pré-venda) 

Dar ou almejar dar, antes da venda, atendimento que 
o cliente julgue de melhor qualidade no mercado e 
que esteja em conformidade com suas exigências e 
preferências, principalmente quanto ao 
assessoramento técnico para especificação do 
produto 

  

Qualidade do 
atendimento 

durantre a venda 

Dar ou almejar dar, durante a venda, atendimento 
que o cliente julgue de melhor qualidade no mercado 
e que esteja em conformidade com suas exigências e 
anseios 

  

Assistência após 
a venda 

Dar ou almejar dar, após a venda, assistência que o 
cliente julgue de melhor qualidade no mercado e que 
esteja em conformidade com suas exigências,  
principalmente quanto aos aspectos técnicos 

  

Imagem do 
produto, da marca 

e da empresa 

Possuir, ou almejar possuir, imagem do produto, da 
marca ou da empresa mais favorável no mercado, 
num aspecto valorizado pelo cliente 

  

Imagem em 
responsabilidade 

social 

Possuir, ou almejar possuir, imagem confiável em 
responsabilidade social mais favorável que outras 
empresas num aspecto valorizado pelo cliente 
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PARTE 3 - Armas da Competição 

OBSERVAÇÃO:  

� Definição de arma de competição:  é um meio que a empresa utiliza para 

conquistar e sustentar uma vantagem competitiva, como um tecnologia, uma 

ferramenta ou um método. 

� Intensidade da Arma:  é o grau de eficácia de utilização dos recursos da arma, ou a 

potência e o alcance da arma. 

 

Instruções 

• Para os itens seguintes o respondente deverá atribuir um valor referente à 

intensidade de cada arma da competição 

• Cada uma das questões apresentadas contém duas afirmativas, que expressam 

situações extremas com relação à arma a ser avaliada. 

• O respondente deverá marcar um “X” no quadrinho referente à intensidade com que 

a arma em questão é utilizada na empresa, numa escala variando de 1 a 5. Por 

exemplo: 

 

• NA (não aplicável), se entender que a arma não é adequada para a empresa; 

• 1, se entender que a afirmativa da esquerda reflete plenamente a situação da 

empresa; 

• 5, se entender que a afirmativa da direita reflete plenamente a situação da empresa; 

• 2 ou 4, se entender que a situação da empresa está mais próxima da afirmativa da 

esquerda ou da direita, respectivamente; e 

• 3, se entender que a situação da empresa está numa posição intermediária. 

 

 

 

 

NA 1 2 3 4 5

X
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ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 

01. Administração de vendas NA 1 2 3 4 5                   
                                    

        
Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa não possui um sistema informatizado 
capaz de integrar as informações necessárias para 
elaboração da proposta técnico-comercial. O sistema 
de elaboração da proposta é básico, para não onerar 
custos, mas atende as necessidades da empresa. 

A empresa possui um sistema informatizado, eficiente, 
que integra as informações na organização, capaz de 
otimizar e facilitar a elaboração da proposta técnico-
comercial para especificação do produto, cotação de 
preço, prazo, condensando um pacote de soluções 
inovadoras sob medida para o cliente. 

                 
02. Sistema  de informação de 
vendas NA 1 2 3 4 5                   
                                    

   
Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa não dispõe de um sistema personalizado 
para cadastro de pedidos e dos clientes, mas 
consegue gerenciar essas informações mediante o 
uso de outros softwares disponíveis restringindo o 
acesso ao sistema apenas aos funcionários do setor 
de vendas. 

A empresa possui softwares padrão de gerenciamento 
de clientes e pedidos, desenvolvidos pela propria 
organização para esse fim, sendo disponibilizado a 
todos os vendedores com informações específicas que 
facilite o repasse das características do serviço/produto 
durante a compra. 

                 
03 - Estilo arrojado de vendas NA 1 2 3 4 5                   
                                    

        
Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa utiliza o método tradicional de vendas 
sendo realizada a partir da visita do cliente às suas 
instalações. Entretanto, permite o repasse de 
orçamentos por telefone, fax ou email. 

A empresa oferece diversos métodos de compra e 
venda aos seus consumidores, como: atendimento em 
domicílio, venda direta ao consumidor, venda por 
catálogo, entre outras formas de vendas, como: leasing 
e consignação.  
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04 - Equipe técnica de vendas NA 1 2 3 4 5                   

                                    

Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa não investe em treinamentos periódicos 
de sua equipe de vendas. Seus vendedores são 
pessoas sem formação técnica específica, mas 
possuem experiência acumulada no mercado. 

A empresa possui uma força de vendas bem treinada e 
especializada, com tarefas e mercados bem definidos. 
Existem ciclos de visitas, estabelecimento de objetivos 
e metas, além de uma avaliação periódica do 
desempenho dos vendedores em relação às visitas. Os 
treinamentos são periódicos. 

05 - Dimensionamento do número 
de técnicos 

NA 1 2 3 4 5                   
                              

Intensidade 1         Intensidade 5               

O método adotado no atendimento ao cliente 
frequentemente  gera filas e dificulta o controle desse 
atendimento. Entretanto, a empresa busca atender o 
cliente quando possível. 

A empresa utiliza métodos que possibilita a alocação 
dos técnicos de uma área menos requisitada para 
outra com maior incidência de chamados. Nesse 
sentido, verifica-se a disponibilidade dos técnicos de 
campo para encaminhá-los a outras rotas de 
chamados. Demonstra flexibilidade para realizar o 
atendimento ao cliente. 

                 
06 -Assistência 
Técnica   NA 1 2 3 4 5                   
                                    

        
Intensidade 1         Intensidade 5               

Os serviços de assistência técnica ocorrem de forma 
generalista, sem muitas exigências de procedimentos 
específicos para cada modelo de produto. Assim não 
necessita de  grandes tecnologias nem de 
treinamentos periódicos da equipe de chamados. 

A assistencia técnica se dá mediante a aplicação de 
métodos desenvolvidos pela empresa, pois os produtos 
exigem tratamento diferenciado de acordo com o tipo 
do modelo. Dessa forma disponibiliza-se de tecnologia 
adequada, pronta obtenção de peças e componentes 
de reposição para garantir a execução dos serviços 
com qualidade e rapidez no atendimento. 

                 
07 -Entrega do 
Produto   NA 1 2 3 4 5                   
                                    

Intensidade 1         Intensidade 5               

A entrega e instalação do produto só é efetivada 
mediante o pagamento total do mesmo. A empresa 
não permite qualquer outro tipo de acordo sem que 
seja feito dessa forma.  

A empresa disponibiliza diversas formas de pagamento 
aos clientes sendo  permitida a sua instalação antes 
mesmo do equipamento ser completamente quitado. 
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RELACIONAMENTO PESSOAL NO ATENDIMENTO 

08. Gerenciamento do 
relacionamento com o cliente 

NA 1 2 3 4 5                   
                              

         
Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa possui uma solução que consegue um 
relacionamento razoável com o cliente, porem 
somente o departamento responsável pelo 
atendimento tem consciência das necessidades 
desses clientes. 

A empresa possui uma solução que permite um total 
gerenciamento do relacionamento com os clientes. 
Consegue-se por meio de sistemas integrados, que 
todos os departamentos da organização tenham todas 
as informações sobre os clientes, promovendo um alto 
grau de conscientização das necessidades dos clientes 
e excelência no atendimento 

                 
09. Monitoramento da satisfação do 

cliente e fidelização  
NA 1 2 3 4 5                   
                              

   
Intensidade 1         Intensidade 5               

A comunicação do cliente com a empresa é feita 
apenas no ato do atendimento dos chamados sem 
que haja nenhum acompanhamento prévio da 
satisfação dos clientes pelos serviços prestados pela 
empresa. 

A empresa ao realizar a venda do produto ou a 
prestação do serviço monitora periodicamente a 
satisfação do cliente, bem como, disponibiliza aos 
clientes um canal de comunicação que permite o 
contato direto com a central de relacionamentos da 
empresa para a aceitação de críticas e sugestões a fim 
de atender as exigências dos mesmos. 
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 

13. Produtividade  
NA 1 2 3 4 5                   
                              

         
Intensidade 1           Intensidade 5               

A empresa não possui bem definido os indicadores 
para análise de desempenho de funcionários. 
Entretanto, empenha-se para cumprir os chamados 
em tempo hábil e com qualidade nos serviços 
prestados. 

A empresa desenvolve, acompanha e controla os 
indicadores de desempenho dos funcionários mediante a 
utilização de métodos  e programas computacionais 
destinados a geração de relatórios que auxiliem no 
gerenciamento dos prazos estabelecidos nas metas de 
produtividade. 

                 
14. Melhoramento contínuo nos 

processos 
NA 1 2 3 4 5                   
                              

   
Intensidade 1           Intensidade 5               

As técnicas de melhoramento de processos são 
rudimentares, ocorrendo de acordo com as novas 
necessidades do dia-a-dia 

A empresa se preocupa em melhorar continuamente seus 
processos utilizando técnicas de inovações incrementais 
nos métodos de atendimento, padronização das 
atividades, implementação de técnicas como 5S's, Just in 
time, e envolvimento dos clientes (sugestões e críticas).  

                 
15. Reposição de materiais   NA 1 2 3 4 5                   
                                    

        
Intensidade 1           Intensidade 5               

A empresa sofre com atrasos na entrega de 
materiais no tempo certo. Dessa forma prefere 
manter os estoques altos para não comprometer o 
atendimento aos clientes mesmo que isso 
represente aumento nos custos com armazenagem 
de peças. 

A empresa possui um relacionamento eficiente com os 
seus fornecedores de maneira que possibilita uma 
comunicação ágil utilizando tecnologia da informação 
para fazer requisições eletrônicas que são prontamente 
atendidas. Dessa forma, não necessita manter altos 
estoques e custos elevados. 
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16. Sistema de gestão integrada   NA 1 2 3 4 5                   

                                    

Intensidade 1           Intensidade 5               

A empresa possui uma proposta de integração 
envolvendo cerca de 50% dos seus processos 
administrativos e fiinanceiros. 

A empresa possui um sistema de informação integrando 
todos o seus processos administrativos e financeiros, 
trazendo vantagem competitiva. 

  

17. Rapidez nos serviços   NA 1 2 3 4 5                   
                                    

Intensidade 1           Intensidade 5               

A empresa entende que seus serviços não 
necessita que sejam realizados às pressas, para 
não comprometer a qualidade do trabalho 
desempenhado. Com isso, não estabelece limites 
de tempo para execução das atividades.  

A empresa preza pela realização dos serviços aos 
clientes com rapidez de entrega otimizando os tempos de 
processos. Sendo assim, investe em treinamento e 
capacitação de pessoal, aquisição de tecnologias que 
facilite a realização das atividades e engenharia de 
processos que estima os tempos para execução dos 
serviços. 

                 
18. Segurança no trabalho    NA 1 2 3 4 5                   
                                    

        
Intensidade 1           Intensidade 5               

A gestão de segurança no trabalho é pouco 
estruturada. O trabalhador sabe que é ele quem 
deve se preocupar com sua segurança. Entretanto, 
algumas vezes os funcionários são ouvidos, 
especialmente para explicar os problemas de 
segurança nos quais estão envolvidos. 

A empresa adota uma gestão de segurança sistemática, 
onde são realizados levantamento de informações acerca 
dos riscos pelos quais os funcionários estão submetidos e 
realizado o monitoramento  do ambiente onde são 
desempenhadas as atividades dos trabalhadores a fim de 
garantir adequabilidade as normas de segurança, a 
qualidade das atividades e aumento produtivo do 
trabalhador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 
 

LOGÍSTICA  

19. Logística Externa 
NA 1 2 3 4 5                   
                              

         
Intensidade 1           Intensidade 5               

A empresa não possui logística externa 
estruturada, isto é, não realiza um estudo das rotas 
de acessos dos funcionários aos clientes. 
Entretanto, disponibiliza para os trabalhadores de 
campo, transportes próprios da empresa para a 
realização dos serviços. 

A empresa utiliza-se de técnicas de otimização de rotas 
com o objetivo de reduzir o tempo de chegada dos 
funcionários aos clientes. Possui frota de veículos própria 
e terceirizada como forma de reduzir os custos com 
manutenção.  

                 
20. Relacionamento com os 

fornecedores 
NA 1 2 3 4 5                   
                              

         
Intensidade 1           Intensidade 5               

A empresa adota a Tecnologia da Informação em 
alguns dos processos de gestão do 
relacionamento com os fornecedores combinado 
com procedimentos manuais. 

A empresa realiza o gerenciamento de toda a cadeia de 
suprimento, com uma visão completa do sistema de forma 
on line, promovendo comunicação de duas vias em tempo 
real com os fornecedores, capacitando-os a atender 
melhor suas exigências de compras no futuro. 
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MARKETING 

21. Sistema de Informações 
Estratégicas  NA 1 2 3 4 5                   
                                    

        
Intensidade 1         Intensidade 5               

A coleta de informações que possam ter importância 
para a formulação da estratégias são feitas pelas 
áreas que tem interesse, pois não há um órgão 
centralizador. Não há um sistema de informação que 
auxilie essas tarefas. 

A empresa possui um sistema de informação que 
coleta, analisa a relevância, armazena e distribui para 
cada área interessada as informações que tem valor 
estratégico com a finalidade de alimentar o processo 
de tomada de decisões da alta administração e de 
cada área de responsabilidade. 

                 
22. Análise da concorrência NA 1 2 3 4 5                   
                                    

   
Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa não monitora sistematicamente os 
concorrentes no sentido de obter informações quanto 
aos produtos, serviços prestados, preços, etc. Na 
maioria dos casos, procura informar-se com os 
clientes que conhecem os concorrentes. 

A empresa conhece a história e a realidade de seus 
concorrentes atuais e procura identificar precocemente 
os concorrentes potenciais (futuros). Periodicamente 
realiza análise dos concorrentes mediante pesquisa de 
preço, produto, qualidade, prazo, imagem e satisfação 
do cliente. 

                 
23. Identificação de oportunidades, 

ameaças e riscos 
NA 1 2 3 4 5                   
                              

        
Intensidade 1         Intensidade 5               
A empresa realiza uma análise superficial do 
mercado com poucas informações relativas apenas à 
satisfação dos clientes pelos serviços prestados, pois 
entende que uma análise mais aprofundada das 
estratégias deve se originar na sede central da 
empresa.  

A empresa avalia o seu posicionamento no mercado 
mediante a análise de seus pontos fortes, pontos 
fracos, oportunidades e ameaças para poder investir 
na melhoria do sistema e manter seus clientes fieis à 
empresa atentando sempre para as estratégias 
adotadas pelos seus concorrentes diretos. 
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24. Alinhamento e implementação 
de estratégias   

NA 1 2 3 4 5                   

                              

Intensidade 1         Intensidade 5               
A empresa recebe o planejamento estratégico 
corporativo anual em reuniões periódicas com a sede 
da organização,  entretanto considera difícil de 
adaptar e implementar  esse plano com as 
estratégias da unidade de negócio local por 
considerar realidades distintas. 

A empresa busca desenvolver suas próprias 
estratégias locais para atender o planejamento 
estratégico proposto pela sede da organização. Sendo 
assim, avalia os principais pontos que precisa melhorar 
e procura adaptar com a realidade local. 

 

25. Publicidade e propaganda 
NA 1 2 3 4 5                   
                              

         
Intensidade 1         Intensidade 5               

Os investimentos destinados a propagandas e 
divulgação dos serviços são considerados escassos. 
A empresa raramente utiliza desses serviços, pois 
entende que a melhor propaganda é a feita pelos 
próprios clientes (boca a boca). Utiliza por vezes 
folder e/ou book de apresentação. 

A empresa utiliza-se, constantemente e em grande 
escala, da publicidade e propaganda para atrair e 
manter clientes. Contempla verbas elevadas para 
veiculação nas mídias mais valorizadas pelos clientes 
e promove eventos direcionados ao público-alvo. 

                 

26. Pesquisa de mercado  
NA 1 2 3 4 5                   

                              

   
Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa não costuma realizar pesquisas de 
mercado sobre as necessidades dos consumidores, 
tomando conhecimento das novidades por meio de 
feiras especializadas e contatos informais com 
pessoas ligadas ao setor. 

A empresa realiza frequentemente pesquisa de 
mercado em clientes, consumidores e concorrentes 
para avaliar suas necessidades e anseios. São 
levantados pontos como: Análise das atitudes do 
consumidor; identificação das características do 
produto valorizadas pelo consumidor; outros nichos de 
mercado. 

                 

27. Novos mercados 
NA 1 2 3 4 5                   

                              

        
Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa responde apenas às pressões  do 
mercado concentrando-se inteiramente dentro dos 
mercados atendidos atualmente, evitando riscos 
associados a esse processo. 

A empresa possui uma entrada agressiva em novos 
mercados oferecendo novos serviços e condições 
favoráveis a aceitação das propostas aos seus  
clientes potenciais (futuros clientes).  
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 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

28. Estrutura Organizacional NA 1 2 3 4 5                   
                                    

        
Intensidade 1         Intensidade 5               

A empresa mantém uma estrutura organizacional 
complexa. O organograma possui mais níveis 
hierárquicos do que o necessário para o seu 
tamanho. É baixa a preocupação em averiguar a 
adequação do organograma às peculiaridades da 
organização. 

A empresa mantem uma estrutura simples, enxuta e 
funcional. Há constantemente a preocupação em 
verificar a adequação do organograma às suas 
peculiaridades. Possui poucos níveis hierárquicos, mas 
leva em consideração a carga e a complexidade do 
trabalho em relação a capacidade operacional das 
chefias. É presente a política de terceirizar as 
atividades não-críticas. 

                 
29. Sistema de 
decisão    NA 1 2 3 4 5                   
                                    

   
Intensidade 1         Intensidade 5               

O sistema de decisão é centralizado, não há 
autonomia administrativa e nem decisória delegada 
às áreas departamentais. Para a organização não 
perder controle, as unidades de negócio submetem 
suas decisões à matriz. 

O sistema de decisão é bastante descentralizado. A 
estrutura hierárquica com níveis reduzidos possibilita  
autonomia decisória e administrativa a diversos órgãos 
promovendo agilidade à solução de problemas e à 
implantação de inovações e das estratégias. 

                 
30. Relatórios gerenciais NA 1 2 3 4 5                   
                                    

        
Intensidade 1         Intensidade 5               

Não há um conjunto de indicadores associados à 
visão e à estratégia da empresa. A maioria dos 
relatórios traz apenas as transações ocorridas com 
os serviços prestados e o faturamento. Não há 
medidas de satisfação dos clientes, produtividade por 
funcionários ou retorno sobre os investimentos. 

O sistema de informação da empresa é provido de 
indicadores que: 1) São adequados para responder ao 
gestor se ele está ou não atingindo suas metas;  2) 
induzem os comportamentos desejados nos 
funcionários; 3) expressam o que deve ser feito; 4) 
Estimulam a melhoria contínua, 5) Reduzem os 
desentendimentos quanto a objetivos. 
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PESSOAL 

31. Recrutamento e seleção 
NA 1 2 3 4 5                   
                              

         
Intensidade 1         Intensidade 5               

O processo de recrutamento e seleção é geralmente 
realizado por empresas terceirizadas e valoriza a 
experiência das pessoas. Não há um programa 
contínuo de treinamento de pessoal técnico, 
administrativo e de vendas. Entretanto, realiza 
treinamento periódico para a reciclagem das técnicas 
e métodos de trabalho. 

A empresa possui um sistema de recrutamento, 
seleção e capacitação de pessoal que leva em 
consideração a descrição de cargos e salários, a 
formação adequada, a experiência, o dinamismo e a 
multifuncionalidade dos candidatos. Existe 
preocupação de envolver a área solicitante para definir 
o perfil do candidato. 

                 
32. Administração participativa NA 1 2 3 4 5                   
                                    

   
Intensidade 1         Intensidade 5               

É clara a distinção entre chefes e funcionários: a 
estes competem tão somente realizar suas funções 
adequadamente. Entretanto, muitas vezes os 
funcionários são ouvidos, especialmente para 
explicar os problemas nos quais estão envolvidos. 

A empresa adota a gestão participativa e considera o 
funcionário como parte integrante do processo de 
serviços. O funcionário é percebido e respeitado como 
sendo capaz de apresentar soluções criativas e 
introduzir inovações incrementais. Para isso a 
organização concede e proporciona: treinamento 
extensivo, técnicas gerenciais participativas, 
distribuição de ganhos de competitividade, entre outros 
benefícios. 

                 
33. Treinamento, capacitação e 

desenvolvimento pessoal 
NA 1 2 3 4 5                   
                              

        
Intensidade 1         Intensidade 5               

Devido a contratação de pessoal ser feita 
considerando a experiência do candidato, não há 
programa contínuo de treinamento. Periodicamente 
porém, a empresa faz treinamento, especialmente 
quando ocorre mudança de equipamentos. A 
empresa não adota procedimentos padrão, confiando 
mais na experiência e qualidade de seus funcionário 

O treinamento de pessoal técnico e administrativo é 
contínuo execultado no ambiente de trabalho e 
baseado em padronização de procedimentos para que 
as equipes possam desempenhar suas atividades de 
forma harmoniosa e eficaz para atender as 
expectativas dos clientes. 
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APÊNDICE B – Cálculo da Intensidade Média das Armas  (IMA), do Foco e da 

Difusão de cada empresa pesquisada 

 

 
• EMPRESA A 

 

 
 

CAMPO 1: EMPRESA A

Foco Dispersão

ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 6 1

1 Administração de vendas 1 0 5 5 0

2 Sistema  de informação de vendas 1 0 5 5 0

3 Estilo arrojado de vendas 0 1 1 0 1

4 Equipe técnica de vendas 1 0 4 4 0

5 Dimensionamento do número de técnicos 1 0 5 5 0

6 Assistência Técnica 1 0 5 5 0

7 Entrega do Produto 1 0 1 1 0

RELACIONAMENTO PESSOAL NO ATENDIMENTO 2 0

8  Gerenciamento do relacionamento com o cliente 1 0 3 3 0

9 Monitoramento da satisfação do cliente e fidelização 1 0 5 5 0

PROCESSO PRODUTIVO DE SERVIÇOS 3 0

10  Engenharia de Processo 1 0 5 5 0

11  Reprogramação de serviços 1 0 4 4 0

12  Gestão da manutenção de equipamentos 1 0 5 5 0

 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 5 0

13 Produtividade 1 0 5 5 0

14 Melhoramento contínuo nos processos 1 0 4 4 0

15 Reposição de materiais 1 0 4 4 0

16 Sistema de gestão integrada 0 0 5 0 0

17 Rapidez nos serviços 1 0 5 5 0

18 Segurança no trabalho 1 0 5 5 0

 LOGÍSTICA 1 1

19 Logística Externa 0 1 5 0 5

20  Relacionamento com os fornecedores 1 0 4 4 0

MARKETING 1 2

21 Sistema de Informações Estratégicas 0 0 4 0 0

22 Análise da concorrência 0 1 3 0 3

23 Identificação de oportunidades, ameaças e riscos 0 0 3 0 0

24 Alinhamento e implementação de estratégias  0 0 5 0 0

25 Publicidade e propaganda 0 0 2 0 0

26 Pesquisa de mercado 0 1 2 0 2

27 Novos mercados 1 0 3 3 0

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 0 2

28 Estrutura Organizacional 0 1 4 0 4

29 Sistema de decisão 0 1 2 0 2

30 Relatórios gerenciais 0 0 5 0 0

PESSOAL 3 0

31 Recrutamento e seleção 1 0 5 5 0

32 Administração participativa 1 0 4 4 0

33 Treinamento, capacitação e desenvolvimento pessoal 1 0 4 4 0

SOMA 21 6 131 90 17

INTENSIDADE MÉDIA DAS ARMAS, FOCO E DISPERSÃO 3,97 0,857 0,567

 Relevante Irrelevante
N. Armas da Competição

Intensidade 

da Arma

PontuaçãoQualidade do Serviço
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• EMPRESA B 
 
 

  

EMPRESA B

Foco Dispersão

ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 3 2

1 Administração de vendas 0 0 5 0 0

2 Sistema  de informação de vendas 0 1 5 0 5

3 Estilo arrojado de vendas 0 1 2 0 2

4 Equipe técnica de vendas 1 0 5 5 0

5 Dimensionamento do número de técnicos 1 0 4 4 0

6 Assistência Técnica 1 0 5 5 0

7 Entrega do Produto 0 0 0 0 0

RELACIONAMENTO PESSOAL NO ATENDIMENTO 2 0

8  Gerenciamento do relacionamento com o cliente 1 0 2 2 0

9 Monitoramento da satisfação do cliente e fidelização 1 0 5 5 0

PROCESSO PRODUTIVO DE SERVIÇOS 3 0

10  Engenharia de Processo 1 0 5 5 0

11  Reprogramação de serviços 1 0 3 3 0

12  Gestão da manutenção de equipamentos 1 0 5 5 0

 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 3 0

13 Produtividade 0 0 5 0 0

14 Melhoramento contínuo nos processos 1 0 4 4 0

15 Reposição de materiais 1 0 4 4 0

16 Sistema de gestão integrada 0 0 5 0 0

17 Rapidez nos serviços 1 0 4 4 0

18 Segurança no trabalho 0 0 5 0 0

 LOGÍSTICA 1 1

19 Logística Externa 1 0 3 3 0

20  Relacionamento com os fornecedores 0 1 5 0 5

MARKETING 2 4

21 Sistema de Informações Estratégicas 0 1 5 0 5

22 Análise da concorrência 1 0 4 4 0

23 Identificação de oportunidades, ameaças e riscos 0 1 4 0 4

24 Alinhamento e implementação de estratégias  1 0 5 5 0

25 Publicidade e propaganda 0 1 3 0 3

26 Pesquisa de mercado 0 0 3 0 0

27 Novos mercados 0 1 4 0 4

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 1 2

28 Estrutura Organizacional 0 1 5 0 5

29 Sistema de decisão 0 1 3 0 3

30 Relatórios gerenciais 1 0 5 5 0

PESSOAL 3 0 0 0

31 Recrutamento e seleção 1 0 5 5 0

32 Administração participativa 1 0 5 5 0

33 Treinamento, capacitação e desenvolvimento pessoal 1 0 4 4 0

SOMA 18 9 136 77 36

INTENSIDADE MÉDIA DAS ARMAS, FOCO E DISPERSÃO 4,12 0,856 0,8

N. Armas da Competição
Intensidade 

da Arma

Pontuação

CAMPO: Qualidade do Serviço

Qualidade do Serviço

Relevante Irrelevante
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ANEXO  A  

Relação das Armas do Modelo de Campos e Armas da Co mpetição 

 

 

 

Extraídas do livro: 

CONTADOR José Celso. Campos e Armas da Competição: Novo modelo de 

estratégia. São Paulo: Saint Paul, 2008. 
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ANEXO B - Solicitação de participação das empresas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 

Caro (a) Sr. (a), 

Esta pesquisa constitui um dos elementos integrantes do trabalho de 

dissertação no nível de Mestrado em Engenharia de Produção, da Universidade 

Federal da Paraíba. Esse instrumento deverá subsidiar parcialmente a etapa 

referente à pesquisa de campo, cujo objetivo central é analisar a eficiência das boas 

práticas de gestão em empresas de serviço. 

Assim, solicitamos sua colaboração no sentido de responder com 

precisão e prontidão às questões aqui elaboradas. Não é necessária sua 

identificação, mas é fundamental que sua resposta reflita exatamente seu modo de 

pensar. Não existem respostas certas ou erradas, desde que sua opinião seja 

sincera. 

As informações deste questionário serão consideradas estritamente 

confidenciais e as respostas não serão tratadas de modo individualizado. 

Gratos por sua valiosa contribuição! 

 

 

 

Márcio Carvalho da Silva 

Mestrando 

Email: mkarvalho2005@yahoo.com.br 

Maria de Lourdes Barreto Gomes 

Profª. Orientadora, Dra 

Email: marilu@ct.ufpb.br 

 


