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RESUMO 
 

 
O conceito de alinhamento vem ganhando força visto o mercado competitivo em que 

as empresas então inseridas, e ao longo dos anos, o Brasil tem perdido 

competitividade e mercado no setor de confecções. O propósito do alinhamento é 

garantir que a estratégia, como instrumento de comunicação e gestão, seja 

compartilhada e chegue a todos os níveis da organização, assegurando sinergias 

entre equipes, processos, unidades de negócio e parceiros externos. Este trabalho 

tem como objetivo principal investigar o alinhamento da estratégia competitiva e da 

estratégia de produção em empresas de confecções, situadas na cidade de 

Fortaleza - CE. Para isso, identificou-se a estratégia competitiva e a estratégia de 

produção de cada empresa, o seu grau de alinhamento e por fim foi realizado um 

comparativo entre elas. A revisão bibliográfica abordou conceitos de estratégias, 

estratégia competitiva, estratégia de produção, alinhamento e um breve comentário 

sobre outros trabalhos com abordagem relacionada ao alinhamento estratégico. Por 

meio de questionários, documentos e entrevistas feitas a profissionais das empresas 

empreendeu-se um estudo múltiplo de caso em três empresas de forte atuação no 

mercado nacional. Analisaram-se as empresas a partir do método desenvolvido por 

Silva (2003) e Costa (2010), chegando ao grau de alinhamento em cada uma, 

possibilitando uma comparação e melhor visualização dos resultados. Na conclusão 

do estudo os dados demonstram um bom grau de alinhamento entre as três 

empresas com base na metodologia aplicada e considerando as restrições deste 

trabalho. Por fim segue as considerações finais e as sugestões para pesquisas 

futuras. 

 

 
 
Palavras-chave: estratégia competitiva, estratégia de produção e alinhamento. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The concept of alignment has been gaining strength due to the competitive market, in 

which the companies are inserted, and over the years, Brazil has lost 

competitiveness and market in the garment industry. The purpose of alignment is to 

ensure that the strategy, as a tool for communication and management is shared and 

reaches all levels of the organization, ensuring synergies between teams, processes, 

business units and external partners. This work has as main goal to investigate the 

alignment of competitive strategy and manufacturing strategy in the apparel 

companies, located in the city of Fortaleza - CE. For this, we have identified the 

competitive strategy and the strategy of production of each firm, the degree of 

alignment and finally a comparison between them was done. The literature review 

presented the concepts of strategies, competitive strategy, production, alignment, 

and a brief comment on other work related to strategic alignment with strategy 

approach. Through questionnaires, documents and interviews with some of the firms’ 

employees a multiple case study was undertaken at three companies of strong 

presence in the domestic market. We analyzed companies according to the method 

developed by Silva (2003) and Costa (2010), reaching the level of alignment in each 

one, allowing a comparison and best viewing of the results. At the conclusion of the 

study, the data show a good degree of alignment between the three companies 

based on the methodology used and considering the limitations of this work. Finally, 

the conclusions and suggestions for future research are forwarded. 

 

 

 

Keywords: Competitive strategy, production strategy and alignment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As modificações dos cenários de negócios no Brasil e no mundo vêm 

determinando que as empresas adotem novas visões para o planejamento e para as 

estratégias, a fim de responder competitivamente à influência de fatores como a 

globalização, a evolução tecnológica de grande escala e a formação de redes de 

parceria para desenvolvimento de novos produtos e serviços. Neste cenário não se 

cogita o desperdício de recursos em decorrência de estratégias mal formuladas, 

processos que não atendam às necessidades dos clientes, ou mesmo pessoas que 

não compreendam ou não contribuam para a realização da estratégia da empresa. 

Ao longo dos anos, o Brasil tem perdido competitividade e mercado no setor 

de confecções. Apesar de um forte crescimento do consumo mundial de 

confeccionados, a participação do país no comércio mundial declinou de nos últimos 

dez anos. Além disso, houve acirramento da competição global, tendo em vista o 

crescimento exponencial dos produtos asiáticos no comércio internacional, em 

especial da China. Nessa conjuntura, tornou-se fundamental para a sobrevivência 

das empresas de confecções desenvolverem estratégias competitivas diferenciadas 

como um instrumento relevante para inserção no mercado mundial (ABIT, 2013). 

Na busca de uma estratégia que permita gerar uma diferenciação competitiva 

sustentável, gerentes de operações têm adotado novas abordagens administrativas. 

No entanto, perceberam, pela análise de experiências não bem sucedidas, que as 

novas abordagens eram mais difíceis e demoradas para implantar até que gerassem 

uma efetiva diferenciação competitiva. Esta constatação fez com que os gerentes de 

operações e pesquisadores do campo de estratégia de operações passassem a 

considerar que as novas abordagens de produção deveriam ser adotadas após a 

compreensão do seu potencial de resultado, considerando fatores de negócio e de 

seu processo de operações (HAYES et al, 2008).  

Desta forma, a estratégia de produção pode ter um grande impacto no 

sucesso competitivo de qualquer tipo de organização, pois as empresas que 

transformam suas perspectivas através do gerenciamento estratégico de seus 

recursos de operação e desenvolvem a competência estratégica de suas operações 

ao ponto de elas se tornarem um ativo formidável. Essas empresas acreditam que a 

forma como gerenciam suas operações é que as distingue e as que colocam acima 

dos seus concorrentes.  
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Assim, o conceito do alinhamento estratégico vem, cada vez mais, ganhando 

força, pois empresas em todo o mundo têm buscado colocar a estratégia no centro 

de seus modelos de gestão. O propósito do alinhamento é garantir que a estratégia, 

como instrumento de comunicação e gestão, seja compartilhada e chegue a todos 

os níveis da organização, assegurando sinergias entre equipes, processos, unidades 

de negócio e parceiros externos (KAPLAN; NORTON, 2006).  

Pesquisas que investigam o alinhamento entre as decisões relacionadas à 

estruturação de um sistema produtivo e o seu negócio são sugeridas em trabalhos 

acadêmicos recentes no Brasil [CORDEIRO (2005), PRIETO; CARVALHO; 

FISCHMANN (2009), FARIA; CARVALHO (2009), GHOBRIL; MOORI (2009); 

COSTA (2010); LEMOS (2011)]. Novas pesquisas consolidam a teoria sobre o 

assunto e confirmam a premissa de que o alinhamento estratégico é condição 

necessária, não suficiente, para aumento do desempenho financeiro da organização 

(SLACK; LEWIS, 2009).  

A busca de referências bibliográficas realizada pelo pesquisador sugere a 

existência de alguns estudos sobre a análise de alinhamento estratégico entre as 

decisões de operações e a estratégia de negócio na indústria cearense (GADELHA; 

MÂSIH, 2007), COSTA (2010), LEMOS (2011) e FERNANDES (2011) e na indústria 

brasileira [SILVA (2003), GEUS (2005), SILVA; SANTOS (2007), SILVA; 

FERNANDES (2007), CORDEIRO; COSTA; ALMEIDA (2008), CORDEIRO (2005), 

FARIA; CARVALHO (2009), GHOBRIL; MOORI (2009),]. Este trabalho procura 

contribuir no sentido de expandir as investigações sobre alinhamento estratégico da 

produção e do negócio, contribuindo para o entendimento dos fatores que o 

promovam. 

 

1.1 Justificativa 
 

1.1.1 Justificativa do Mercado 

 

Com a explosão industrial chinesa nos últimos anos, as confecções brasileiras 

vêm perdendo espaço no mercado internacional. Além dos preços baixos praticados 

pelos chineses, as fábricas de confecções nacionais também perdem 

competitividade devido a fatores conjunturais internos, como a alta carga tributária 

vigente no país, o elevado custo trabalhista que onera a folha de pagamento das 
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empresas, os altos juros praticados no mercado, o câmbio desfavorável à 

exportação e a inexistência de uma política de proteção à indústria nacional por 

meio de taxação dos produtos importados. 

Dentre os fatores que explicam a competitividade chinesa no mercado 

mundial, cabe ressaltar conjunto de normas que geram obrigações jurídicas e 

custos, que, por sua vez, precisam ser alocados no custo de produção, onerando-os. 

A carga tributária é um dos exemplos clássicos, uma vez que oneram o custo de 

produção e provocam desequilíbrios no comércio internacional. Neste item, se 

compararmos a carga tributária brasileira (35% do PIB) com a chinesa (20% do PIB), 

os produtos brasileiros já entram em desvantagem. 

Os custos trabalhistas são outro importante item da pauta dos custos de 

produção uma vez que os empresários, em sua atividade produtiva, precisam pagar 

não só salários, mas também as contribuições sociais, o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), os direitos trabalhistas como as férias e o décimo-

terceiro salário. O fato é que se o empresário quiser, de fato, cumprir a legislação 

trabalhista brasileira, terá que desembolsar um valor x de salário, R$ 1.000,00, por 

exemplo, e mais R$ 1.000,00 referentes aos direitos trabalhistas, graças à 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma das legislações trabalhistas mais 

benevolentes e protecionistas do mundo. 

Neste caso, se compararmos o custo trabalhista no Brasil com os custos 

trabalhistas na China, existirá um custo muito mais elevado, uma vez que a 

legislação trabalhista chinesa é bem mais flexível e menos abrangente e 

protecionista do trabalhador do que a brasileira. O resultado é que se um trabalhador 

brasileiro custa R$ 2.000,00/mês, o trabalhador chinês custa R$ 500,00/mês. Mais 

uma vez o mercado nacional fica em desvantagem. 

Nessa esteira, não podemos nos esquecer dos custos previdenciários, afinal, 

o direito à aposentadoria é sagrado nos países ocidentais como o Brasil, de 

influência europeia. Enquanto no Brasil a Constituição Federal assegura a 

aposentadoria integral aos servidores públicos e uma aposentadoria razoável aos 

trabalhadores do setor privado, na China, a previdência social ainda é algo muito 

precário, beneficiando apenas uma pequena parcela dos trabalhadores. Basta 

lembrar que no Brasil a empresa tem que pagar a contribuição previdenciária 

patronal e dos empregados e que isso onera o custo de produção, tornando o 

produto brasileiro mais caro que o chinês. 
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Outro item importante são os custos decorrentes do cumprimento da 

legislação ambiental. Sabe-se que o Brasil tem uma das mais modernas legislações 

de proteção do meio ambiente do mundo e, em função disso, temos um imenso rigor 

na análise de risco de novos empreendimentos potencialmente poluidores, exigindo-

se o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

para obter-se o licenciamento do IBAMA. Tais exigências têm um alto custo que 

precisa ser suportado pelos empreendedores e que deve ser alocado no custo de 

produção. Enquanto isso, na China, a preocupação ambiental é recente e 

secundária, priorizando-se a geração de empregos e renda em detrimento da 

proteção do meio ambiente. 

De acordo com essa vantagem da produção chinesa, a produção das 

indústrias de confecções no Brasil vem caindo ano após ano. Houve queda de 4,4% 

na produção nacional no ano de 2011 referente a 2010, queda de 10,46% na 

produção em 2012 referente a 2011 e queda de 2,66% na produção de 2013 

referente a 2012, acumulando forte prejuízo no setor.  Paradoxalmente no varejo o 

ano de 2013 teve um desempenho positivo de 3,41% em volume de vendas e 

desempenho positivo de 8,73% em Receita Nominal, ambos em relação ao mesmo 

período do ano anterior. Esse fato explica a forte evolução da importação nos 

últimos anos, 160% de 2008 a 2012, substituindo o produto nacional por produtos 

asiáticos de menor custo (ABIT, 2013). 

Ainda segundo a ABIT (2013), se nenhuma medida de proteção à indústria de 

confecções for tomada inevitavelmente implicará na continuidade do prejuízo grave. 

Mantidas as condições atuais, estima-se que em 12 anos 60% do mercado nacional 

esteja tomado por importados o que implicará no fechamento de muitas confecções 

e a perda de cerca de 300 mil empregos diretos na cadeia produtiva. 

No Ceará a realidade não é diferente, de acordo com levantamento da 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e do Centro Internacional de 

Negócios (CIN/CE) em 2012 o setor de confecções do Ceará exportou apenas US$ 

7,6 milhões, número que pode ser considerado pequeno devido à quantidade de 

empresas e à reconhecida qualidade da moda produzida no estado. Em 

contrapartida, o estado importou US$ 22,5 milhões. O saldo da balança comercial 

ficou negativo em quase US$ 15 milhões, o maior déficit em dez anos.  
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Tabela 01 – Balança Comercial Cearense 

Fonte: FIEC, CIN; 2012 

 

Diante do exposto, justifica-se pela importância que a indústria de confecções 

tem na economia e geração de empregos no âmbito nacional e local e suas 

constantes ameaças pela concorrência internacional. 

 

1.1.2 Justificativa do Tema 

 

Organizações são instituições que se encontram inseridas em um contexto 

sistêmico, no qual estas influenciam e são influenciadas pelo ambiente, que, com 

caráter dinâmico, tem motivado a busca por melhores níveis de desempenho nas 

disputas por mercados e resultados, considerando diversas opções de criação e 

sustentação de vantagem competitiva, tanto nos seus ambientes internos, como nos 

externos (BARROS, 2007). 

Entre as alternativas de melhoria de desempenho encontram-se os fatores 

que auxiliam a formulação e implementação das estratégias das organizações e que 

contribuem para aumentar a eficácia das mesmas. Entre esses fatores encontra-se o 

nível de alinhamento, de forma que, quanto mais alinhados, maiores serão as 

possibilidades das empresas serem bem sucedidas (BARROS, 2007). 

Neste ambiente extremamente competitivo, que é o caso do ramo de 

confecções, é imprescindível que as empresas tenham a sua estratégia de produção 

alinhada com a estratégia do negócio. As empresas devem garantir que todos os 

preceitos da estratégia da empresa sejam repassados para todas as áreas da 
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corporação, principalmente para a produção que é considerada uma área funcional 

dominante e fonte de vantagem competitiva (CAGLIANO et al. 2006).  

Desta forma, a relevância do tema está ligada a complexidade do tema 

estratégia, a carência de estudos sobre estratégia com foco na indústria de 

confecções e principalmente e as lacunas na literatura sobre alinhamento 

estratégico. Isto confere a esta pesquisa um caráter de ineditismo na análise do 

alinhamento nesta área, sendo, portanto, de contribuição acadêmica relevante. 

Ademais, as respostas científicas surgidas deste trabalho, de cunho exploratório e 

qualitativo (vide capítulo 3, sobre a metodologia), poderão contribuir para um 

processo mais apropriado de tomada de decisão por parte das empresas. 

 

1.2  Problema 

 

A literatura assinala a importância do alinhamento estratégico, porém, 

denuncia a existência de lacunas para que o conceito possa ser adequadamente 

aplicado. Questionam-se quais elementos devem ser alinhadas, a condução do 

processo de alinhamento, a medição e determinação se uma empresa está ou não 

alinhada (PRIETO, 2006; 2009). 

Este estudo está relacionado à importância da execução de estratégias no 

contexto competitivo e, ao mesmo tempo, com a dificuldade de sua 

operacionalização devido à complexidade do processo de formulação e 

implementação de estratégias. 

Em muitos casos a definição da estratégia competitiva é de responsabilidade 

da alta administração das empresas, ficando para a gerência média e baixa a 

definição da estratégia de produção, o que acaba gerando problemas de não 

alinhamento entre estas duas estratégias (FURLANETTO, 2007). 

Assim, tem-se como problema de pesquisa: 

O desconhecimento do alinhamento entre as estratégi as competitivas e 

as estratégias de produção em empresas de confecçõe s. 

O diferencial desta pesquisa está na abordagem feita sobre o alinhamento 

entre as estratégias competitivas e de produção, considerando os critérios 

competitivos da produção, e a adaptação de métodos para medir o alinhamento 

estratégico. 

Diante do exposto, têm-se a seguinte questão de pesquisa: 
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Qual o alinhamento entre a estratégia competitiva ( estratégia de 

negócios) e a estratégia de produção (estratégia fu ncional) nas organizações 

do ramo industrial de confecção? 

 

1.3  Objetivos  
 

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o alinhamento entre 

a estratégia competitiva de negócio e a estratégia de produção das organizações 

pesquisadas do ramo de confecções. Neste intuito, apresentam-se os seguintes 

objetivos específicos. 

 

1. Analisar a estratégia competitiva utilizada pelas empresas; 

2. Analisar as estratégias de produção através dos critérios competitivos 

valorizados pelas empresas e as áreas de decisão estruturais e não-

estruturais que dão apoio a estratégia de produção; 

3. Adaptar métodos de avaliação do alinhamento estratégico, 

possibilitando a visualização e a comparação de resultados; 

4. Analisar as semelhanças e divergências do alinhamento estratégico 

entre as empresas. 

 

1.4  Delimitações da pesquisa 
 

Esta pesquisa se limita ao estudo sobre o alinhamento estratégico, focando 

no resultado do mesmo e não no processo, ou seja, na medição em detrimento da 

implementação, em empresas de confecções na cidade de Fortaleza/CE, levando 

em consideração o foco nas estratégias competitivas e de produção. 

Tendo em vista o caráter exploratório deste trabalho e o foco no método 

desenvolvido, a princípio, algumas limitações são admitidas no método utilizado, 

como:  

a) Com relação à estratégia competitiva, baseia-se fortemente em apenas um 

autor: Porter; 

b) A análise foi feita com o foco no alinhamento, não questionando se as 

estratégias são as mais adequadas para a situação do mercado. 
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c) Com relação à estratégia de pesquisa utilizada, estudo de caso, não sendo 

possível extrapolação dos resultados; 

 

1.5  Estrutura 
 

Esta dissertação é composta de cinco capítulos, além do presente capítulo, 

no qual foi apresentada a introdução, mostrando as principais características da 

pesquisa: justificativa, problema, questões de pesquisa, objetivos e delimitação. 

No capítulo 2, tem-se a revisão bibliográfica, focando nos temas estratégia 

competitiva, estratégia de produção e alinhamento estratégico. 

No capítulo 3, explica-se a metodologia utilizada, bem como o delineamento 

do trabalho. 

No capítulo 4, expõem-se os resultados obtidos em cada empresa e o 

comparativo entre elas. 

No capítulo 5, têm-se as conclusões e comentários finais, bem como as 

sugestões para trabalhos futuros dentro do tema relacionado. 

Por último, encontram-se as principais referências bibliográficas utilizadas e 

os anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo trata da base teórica do trabalho. Inicialmente, serão abordados 

temas sobre a estratégia em linha gerais e, em seguida, sobre a estratégia 

competitiva e estratégia de negócios. A seguir, será apresentada a fundamentação 

sobre a estratégia de produção, utilizando-se como embasamento teórico os 

principais autores clássicos que discorrem sobre o assunto. 

Finalizando este capítulo, são apresentadas teorias sobre o alinhamento 

estratégico e um breve resumo dos trabalhos que abordaram o mesmo assunto, no 

intuito de esclarecer o leitor sobre o conteúdo e contribuir para que o mesmo 

compreenda sem problemas os capítulos posteriores, nos quais se aprofunda no 

estudo de caso das empresas de confecções. 

 

2.1 Estratégia  
 

Um dos temas mais abordados na literatura é a estratégia, por diferentes 

autores e com diversas abordagens. O quadro 01 mostra conceitos de estratégia 

vem sendo amplamente discutido na literatura pertinente, sem que se tenha 

chegado a uma definição universalmente aceita. 
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Quadro 01 – Conceitos de Estratégia 

 

Fonte: Adaptado de Marietto et al. (2006). 

 

A estratégia empresarial é uma disciplina relativamente jovem. Comparado 

com os campos de estudo de economia e sociologia o campo de estratégia 

empresarial pode ser visto como um fenômeno de formação mais recente, embora 

AUTORES CONCEITOS DE ESTRATÉGIA

Chandler 
(1962)

Estratégia é a determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e a 
adoção das ações adequadas e obtenção de recursos para atingir esses objetivos.

Ansoff (1965)
Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 

desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação entre a 
empresa e o seu ecossistema.

Andrews 
(1971)

Estratégia empresarial é o padrão de decisões que determina e revela objetivos, 
propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para obtenção dessas metas 

e define a escala de negócios em que a empresa deve se envolver 

Steiner e Miner 
(1977)

Estratégia é o forjar de missões da empresa, estabelecimento de objetivos à luz das forças 
internas e externas, formulação de políticas específicas e estratégias para atingirem 

objetivos e assegurar a adequada implantação de forma a que os fins e objetivos sejam 
atingidos.

Porter (1986)
Estratégia competitiva são as ações ofensivas para criar uma posição defensável numa 
indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno 

maior sobre o investimento.

Jauch e 
Glueck (1980)

Estratégia é um plano unificado, envolvente e integrado, relacionando as vantagens 
estratégicas com os desafios do meio envolvente. É elaborado para assegurar que os 

objetivos básicos da empresa sejam atingidos.

Thietart (1984) Estratégia é o conjunto de decisões e ações relativas à escolha dos meios e à articulação 
de recursos com vista a atingir um objetivo.

Mintzberg 
(1987)

Estratégia é uma força mediadora entre a organização e o seu meio envolvente: um 
padrão no processo de tomada de decisões organizacionais para fazer face ao meio 

envolvente.

Hamel e 
Prahalad 

(1994)

O desempenho de todo o negócio aumenta com o desenvolvimento das unidades de 
negócio ou criando uma central de competências. Qualquer sistema que estimule o 

compartilhamento de conhecimento entre as unidades de negócio desenvolve 
competências.

Zaccarelli 
(2000)

É uma forma de conduzir seus pensamentos para vencer o oponente, como conflitos de 
interesse, inteligente e criativo, e sem se importar como o que ocorrerá com ele.

Wright, Kroll e 
Parnell (2007)

São planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e 
os objetivos gerais da organização. Pode-se encarar a estratégia de três pontos de 

vantagem: (1) a formulação da estratégia (desenvolvimento da estratégia); (2) 
Implementação da estratégia (colocar a estratégia em ação); e (3) controle estratégico 

(modificar ou a estratégia, ou sua implementação, para assegurar que os resultados sejam 
alcançados).
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extremamente dinâmico em sua capacidade de criar abordagens teóricas 

diferenciadas (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Talvez não haja nenhum outro processo nas empresas que seja mais 

exigente do ponto de vista da inteligência humana do que o desenvolvimento de 

estratégias. Na prática, o processo de formulação de estratégias está associado ao 

processo essencial de dominar o conhecimento sobre o negócio e os recursos da 

empresa, em seu ambiente operacional e institucional (CARVALHO; LAURINDO, 

2007). 

Um dos conceitos mais genéricos e difundidos sobre o que é estratégia 

enfatiza-a como sendo o caminho escolhido pela organização para o atendimento de 

seus objetivos. Assim, toda organização busca o alcance de determinados objetivos 

e, para tal fim, precisa dispor de estratégias sobre como fazê-lo (CORDEIRO; 

COSTA; ALMEIDA, 2008). Essas estratégias, de forma geral, irão envolver maneiras 

de utilizar os recursos internos da organização no sentido do aproveitamento das 

oportunidades existentes no ambiente externo. 

No âmbito empresarial a estratégia está relacionada à arte de utilizar 

adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a 

minimização dos problemas e a maximização das oportunidades do ambiente da 

empresa (OLIVEIRA, 1991). Este autor refere-se a palavra estratégia como sendo 

um ajustamento da empresa ao seu ambiente, em geral em constante mutação, 

quase sempre a empresa alterando suas próprias características, tendo em vista 

este ajustamento. 

Segundo Slack et al. (2008) e Slack e Lewis (2009), a estratégia empresarial 

é discutida com base em duas perspectivas, a top down e a bottom up, para explicar 

os elementos que norteiam a formulação da estratégia. A lógica do método top down 

considera as decisões tomadas corporativamente desmembrando-se em níveis de 

negócio e áreas funcionais, conforme Figura 01, ou seja, a corporação escolhe a 

forma de competir no mercado e, a partir disto, determina adaptações nos níveis 

inferiores para a consecução de tal estratégia. Já a estratégia tipo bottom up é o 

contrário da anterior, ou seja, as decisões para a formulação da estratégia 

dependem da avaliação das competências internas e das experiências adquiridas, 

para traçar os rumos da atuação no mercado da empresa. 
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Figura 01 – Caracterização dos três níveis de estratégia  

 
Fonte: Wheelwright (1984) 

 

A perspectiva top down de análise estratégica é um método originário das 

pesquisas de Hayes e Wheelwright (1984) e descreve que, a estratégia é definida 

por níveis de decisões hierárquicas. Primeiramente, a organização define os 

investimentos de longo prazo, como e onde quer operar e em quais negócios atuar, 

sendo esta a estratégia corporativa. Na sequência, a organização decide a forma 

como cada unidade de negócio se posiciona em seus respectivos mercados, sendo 

esta a estratégia de negócios; e por último, traçam-se missões individuais para cada 

área funcional (produção, marketing, finanças, recursos humanos, compras, P&D 

etc.) de forma que elas atinjam os objetivos estratégicos traçados para cada unidade 

de negócio; esta é a estratégia funcional. A Figura 02 ilustra o mecanismo de 

estratégia top down. 
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Figura 02 – Posição da estratégia de produção na hierarquia de estratégias 

 
Fonte: Wheelwright (1984) 

 

O objetivo das empresas é promover a perfeita harmonia entre esses três 

níveis, onde a estratégia corporativa ou competitiva deve estar coerente com a 

estratégia de negócios e esta com as estratégias funcionais. Percebe-se, portanto, 

em todos esses conceitos, a obrigatoriedade de haver um alinhamento estratégico 

entre as diferentes estratégias. Não basta, portanto, que as empresas definam 

somente suas estratégias corporativas, mas é fundamental que estas estejam 

alinhadas com suas estratégias funcionais (FURNALETTO, 2007). 

Do ponto de vista de Mintzberg et al. (2006), a estratégia segue caminhos 

como os 5 Ps – plano, padrão de decisões, posição, perspectiva e pretexto – e o 

gerente não deve seguir uma definição única, ou seja, seguir somente um ou dois 

Ps; é preciso analisar o cenário e aplicar a melhor opção interpolando os Ps nos 

momentos adequados. O autor define esses ingredientes estratégicos que se 

aplicam na seguinte formatação: 

 

a) A estratégia como um plano: são os procedimentos, caminhos seguidos 

pelos gestores na administração da estratégia como planos gerais, com início, 

meio e fim, cuja finalidade é atingir objetivos específicos predefinidos, como 

por exemplo dominar o mercado. 

b) A estratégia como padrão de decisões: nessa definição Mintzberg et al. 

(2006) vem de encontro das definições defendidas por Andrews (2001), em 

que a estratégia tem como um padrão consistente de comportamento 

estabelecido por várias decisões tomadas por uma organização, visualizando 
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o comprometimento com o resultado, consistência em comportamento, porém 

apresentando um certo perigo ao não mudar e renovar em determinadas 

situações. 

c) A estratégia como posição: nesse sistema a atenção é voltada ao ambiente 

da organização, onde estratégia tem a função mediadora de harmonização 

das ações que acontecem influenciando diretamente a posição 

organizacional. 

d) A estratégia como perspectiva: partindo desse ponto a estratégia tem como 

parte principal o gerente, esse critério está bem voltado aos recursos 

humanos como fator de sucesso de estratégia. 

e) A estratégia como pretexto: Mintzberg trata essa vertente como se fosse 

uma trama, dentro do contexto ao qual se coloca a intenção de ludibriar e 

atingir um rival, principalmente o que não tem estratégia ao utilizar o artifício 

da cópia.  

 

No entanto, ainda discorrendo sobre estratégia, Porter (1996) expõe que a 

estratégia, quando em momento de posição, conforme citado acima, embora seja 

um conceito já centrado, tem sido rejeitado como algo excessivamente estático para 

os mercados dinâmicos e para as tecnologias em transformação da atualidade, pois 

cada vez mais os rivais são capazes de copiar com rapidez qualquer posição de 

mercado, e a vantagem competitiva é, na melhor das hipóteses, somente uma 

situação momentânea. 

Outro ponto de entendimento que o autor esclarece é quanto à incapacidade 

dos gerentes de diferenciarem eficácia operacional de estratégia, se confundindo em 

seus conceitos, ou seja, primeiramente, devem ter claros em sua mente tais 

definições, as quais se encontram abaixo evidenciadas: 

 

• Estratégia: corresponde a caminhos determinados que visualizem dois pontos 

primordiais que se diferem da eficácia operacional; nesse conceito, a 

organização deve desempenhar no mercado atividades diferente de seus 

concorrentes ou a mesma atividade de maneira diferente. 

•  Eficácia Operacional: refere-se à empresa que utilizar seus recursos no 

desempenho de atividades melhor que os rivais, como por exemplo, à 
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redução dos defeitos nos produtos ou desenvolvimento de melhores produtos 

com maior rapidez. 

 

Ainda estabelecendo-se um paralelo, a eficácia operacional tem como 

aspecto positivo, melhorar os serviços e praticar preços mais altos, como também 

agregar valores com custos mais baixos; e como ponto negativo, chega-se a um 

momento em que o gerente se depara com a situação de reduzir custos ou 

diferenciar-se, além disso, as técnicas operacionais são copiadas ou superadas 

rapidamente, e outro ponto principal está na observação de até quando se pode 

beneficiar cliente, fornecedor e vendedor de equipamentos e não se ater a pouca 

retenção de lucros (PORTER, 1996). 

Porter (1986) enfatiza, também, que as bases de uma estratégia se 

concentram justamente na exclusividade das atividades, buscando novas posições. 

Nessa linha a empresa se protege contra a imitação sem perder seu foco. 

Assim, conforme exposto anteriormente, Porter destaca que não se pode 

confundir estratégia com eficácia operacional, e na complexidade em definir 

estratégia e alerta também, aos gerentes, quanto ao erro de se confundir estratégia 

com objetivos, metas, política e programas, como descreve a seguir: 

 

• Estratégia: em sua perspectiva, é o padrão ou plano que integra as principais 

metas, políticas e seqüência de ações de uma organização em um todo 

coerente, considerando o ambiente inteiro e antecipando para o momento que 

necessitar de mudanças e providências contingentes, realizadas por gerentes 

inteligentes. 

• Metas ou Objetivos: trata-se de decisões norteiam quais e quando os 

resultados precisam ser alcançados, mas não dizem como devem ser 

conseguidos; porém, todo ambiente organizacional complexo tem metas; e as 

principais que afetam a direção e a viabilidade total da entidade são 

chamadas de metas estratégicas. 

• Políticas: nessa linha, são direcionadas regras ou diretrizes que expressam 

os limites dentro dos quais a ação deve ocorrer. Essas regras, por muitas 

vezes, podem tomar a forma de decisões contingentes para resolver conflitos 

entre os objetivos específicos. 
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• Programas: estabelecem a sequência passo a passo das ações necessárias 

para que os gerentes atinjam os principais objetivos. Expressam como os 

objetivos serão alcançados dento dos limites estabelecidos pela política. 

 

 A partir de uma perspectiva mais ampla sobre o pensamento estratégico 

empresarial, da revisão de grande volume de literatura emergem pontos de vista 

distintos, surgidos em estágios diferentes do desenvolvimento da administração, 

cada um tendo uma perspectiva única, focalizando um aspecto importante do 

processo de formulação de estratégia Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) 

empreendem uma das mais clássicas classificações de teorias já analisadas em 

estratégia empresarial em 10 escolas. O quadro 02 traz um resumo dessas escolas, 

com seus respectivos processos de formulação e característica. Estão, 

genericamente, agrupadas e dividem-se em três grupos, em função de sua natureza 

ou característica principal. 

Segundo a abordagem prescritiva, a estratégia deve ser um receituário, 

passível de ser repetidamente usado, o foco está em como implantar, prescrevendo 

passos para tal. Já na abordagem descritiva, a estratégia não deve ser uma receita, 

mas auxiliar na formação do julgamento e intuição, focando na formulação, 

descrevendo o processo. 
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Quadro 02 – As dez escolas de pensamento estratégico. 

ESCOLA 
PROCESSO DE 

FORMULAÇÃO DE 
ESTRATÉGIA 

PRESSUPOSTOS CARACTERÍSTICA  

Design Concepção 
O processo de formação de estratégia é 
conceitual e informal, avaliando forças e 
fraquezas, oportunidades e ameaças. 

Prescritiva:  

Planejamento Formal 
O processo de formulação de estratégia 
dispõe de instrumentos formais e numéricos 
seguindo um modelo de planejamento. 

A estratégia deve 
ser como um 
receituário, passível 
de ser 
repetidamente 
usado. 

Posicionamento Analítico 
O processo de formação de estratégia é um 
processo analítico que privilegia a análise da 
estrutura da indústria na qual a firma atua. 

Empreendedora Visionário 
A estratégia da empresa é informal, baseada 
no líder da empresa e na sua visão. Descritiva: 

Cognitiva Mental 
A empresa elabora novas estratégia de 
através de novos conceitos e inovações 
radicais. 

A estratégia não 
deve ser uma 
receita, mas, sim, 
auxiliar na formação 
do julgamento e da 
intuição. Aprendizagem Emergente A estratégia da empresa evolui em um 

processo interativo de tentativa e erro. 

Poder Negociação A estratégia da empresa é abertamente 
influenciada por relações de poder. 

Cultural Coletivo A cultura da empresa influencia a sua forma 
de ver o mundo e definir suas estratégias. 

Ambiental Reativo 
O ambiente é determinante para a estratégia 
da empresa através de comportamentos 
isomórficos (pressões institucionais). 

Configuração Transformação Combina as características anteriores. 
 

Fonte: Adaptado de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 
 

Essas abordagens são frequentemente acompanhadas de uma dose de 

intenção, embora sejam bem mais flexíveis do que o curso de ação proposto pela  

estratégia como resultado de um planejamento. Estratégias, portanto, são planos 

para o futuro e também padrões do passado (MINTZBERG, 2006). 

O desenvolvimento de uma estratégia tramita por uma série de decisões inter-

relacionadas, que não são planejadas com antecedência, e podem representar 

respostas contingenciais de forças opostas ou amigáveis. A estratégia de uma 

empresa pode ser referenciada como uma predisposição coletiva mais ou menos 
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planejada da gerência superior em tomar decisões relativas à administração dos 

negócios e seu relacionamento com o ambiente (SANTOS; PIRES, 1998) 

 

2.2  Estratégias Competitivas Genéricas  
 

A obra inicial de Porter (1980), Competitive Strategy, caracteriza a estrutura 

industrial e o posicionamento da empresa dentro de uma indústria, determinando, 

desta forma, os termos indústria e estrutura industrial: 

 

• Indústria é um grupo de empresas fabricante de produtos que são substitutos 

bastante aproximados entre si; 

• Estrutura industrial é definida pelo meio ambiente empresarial, o qual é 

constituído por cinco forças competitivas: entrantes potenciais, compradores, 

fornecedores, concorrentes na indústria e substitutos, conforme Figura 03. 

 

No modelo da figura 03, a caixa central representa a indústria, composta pela 

empresa e todos os seus concorrentes. Já as caixas em seu entorno representam o 

ambiente no qual a indústria está inserida. Os sentidos das setas dos segmentos de 

reta indicam que o poder de negociação de clientes e fornecedores, o risco potencial 

de novos competidores e de produtos substitutos, além da rivalidade com os 

competidores da indústria, exercem pressões competitivas sobre a organização. 
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FIGURA 03 – Forças Que Dirigem a Concorrência na Indústria 

 
Fonte: Porter (1996). 

 

Ameaça de Novos Entrantes : diante desse cenário competitivo e da grande 

imitação de produtos e procedimentos, a empresa deve inibir que novos 

concorrentes venham a compartilhar da fatia de mercado, pois tal fato viria, 

possivelmente, retroagir a rentabilidade em longo prazo. 

Poder de negociação dos compradores : nesse ponto a empresa dentro do 

mercado deve identificar a necessidade dos compradores e atendê-los criando valor 

para os mesmos; porém, somente esta ação não garante o sucesso na indústria; 

pois, é preciso, também, atentar para o quanto o cliente dispõe para adquirir tais 

serviços ou produtos e quanto de rentabilidade a empresa deseja obter em longo 

prazo. 

Poder de negociação dos fornecedores : deve-se criar uma situação 

favorável em que o fornecedor tenha a necessidade de vender para a indústria, se 

beneficiando nessa linha do poder de compra dos compradores, os quais a indústria 

vem atendendo com sucesso, incluindo a rentabilidade em longo prazo. 

Ameaça de produtos ou serviços substitutos : a empresa precisa estar 

sempre atenta a outros produtos que venham satisfazer o cliente, sendo assim deve 

oferecer novas opções, trazendo para o cliente benefícios e reduzindo seu 

desembolso financeiro. Nesse caso, às vezes, deve-se lançar um novo produto da 
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própria empresa, utilizando a força da estrutura na indústria criando uma barreira na 

substituição de produtos pelos concorrentes, ressaltando que quando um produto 

gera valor ao comprador a estrutura torna-se importante, e quando o produto não 

agrega valor ao comprador a estrutura vem a ser irrelevante. 

Rivalidade entre as empresas existentes : Em um mercado em que existe a 

necessidade de se suprir interesses de compradores, surgem outras empresas na 

busca de satisfazer tais necessidades e criar valor para os clientes. Nesse caso, a 

empresa deve se ater aos aumentos de custo em relação ao concorrente, 

analisando o foco de retalhar o concorrente potencial, como por exemplo, 

inviabilizando sua instalação, usando de forças determinantes como, estrutura 

instalada, solidificação da marca, diferença de produtos, crescimento da indústria, 

valor adicionado e outros, que forçaram a retirada ou retração da concorrência. 

Estes cinco componentes são todos concorrentes para as empresas na 

indústria, podendo ter maior ou menor importância, dependendo das circunstâncias 

particulares. Assim, o conjunto das forças competitivas determina o potencial de 

lucratividade da indústria, visto que elas influenciam em preços, custos e 

investimentos (PORTER, 1996). Por isto, as empresas devem enfrentá-las com 

sucesso e estabelecer uma posição estratégica, a fim de criar uma vantagem 

competitiva sobre os concorrentes. 

Ao programar uma estratégia competitiva em um determinado segmento de 

mercado, Porter (1996) lembra que tais estratégias devem estar explícitas, alinhando 

as metas e as políticas para sua realização que podem levar a empresa a obter uma 

posição favorável no mercado. 

Corroborando com Porter, Day (1990) defende a estratégia explícita e 

complementa que uma estratégia competitiva formal deve ser direcionada de forma 

geral, e não em planos que sejam segregados por uma determinada sequência. 

De acordo com Porter (1996), quando uma empresa consegue uma posição 

competitiva favorável pode atingir o sucesso empresarial mantendo a rentabilidade a 

longo prazo, contudo, tais estratégias também podem direcionar a empresa para 

uma situação desfavorável conduzindo-a ao fracasso. O autor afirma, ainda, que 

uma estratégia competitiva, deve conter mecanismos de defesa e ataque para que a 

empresa tenha condições de estar inserida na competição em um determinado 

mercado ou segmento. 
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Vale salientar, ainda, que tanto a atratividade do setor quanto a posição 

competitiva podem ser modeladas por determinada empresa, o que torna desafiante 

e excitante a escolha da estratégia competitiva, já que, embora a atratividade de 

determinado setor seja em parte um reflexo de fatores sobre os quais uma empresa 

tem pouca influência, a estratégia competitiva tem poder considerável para tornar 

um setor mais ou menos atrativo. Ao mesmo tempo, uma empresa pode claramente 

melhorar ou desgastar sua posição dentro de um setor em função de sua escolha da 

estratégia. Ou seja, a estratégia competitiva não só responde ao meio ambiente, 

mas também tenta modelar esse meio ambiente em favor de uma empresa 

(PORTER, 1992). 

Day (1990) considera que a empresa deve estar orientada para o mercado 

acompanhando a satisfação do cliente comprador, fortalecendo as habilidades 

internas tangíveis e intangíveis para fortalecer ou buscar uma posição de vantagem 

competitiva. 

Segundo Porter (1996), a base fundamental do desempenho acima da média 

é a vantagem competitiva sustentável. Para este existem dois tipos básicos de 

vantagem competitiva: baixo custo ou diferenciação. Estes dois tipos básicos de 

vantagem competitiva combinada dão origem a três estratégias genéricas. Liderança 

em custo, diferenciação e enfoque; sendo que a estratégia de enfoque pode variar 

em enfoque no custo e enfoque na diferenciação. A figura 04 representa estas 

estratégias. 

  

FIGURA 04 – As Estratégias Genéricas 

 
Fonte: Porter (1996) 
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2.2.1 Estratégia competitiva genérica: Liderança de  custo total 
 

A liderança no custo consiste em atingir a liderança no custo total em uma 

indústria através de um conjunto de políticas funcionais orientada para este objetivo. 

Ou seja, consiste em se obter vantagem competitiva através da transformação da 

empresa no produtor com o menor custo do produto, o que pode proporcionar a 

prática de menores preços (PIRES, 1994). 

Ao seguir esse caminho estratégico, o ponto principal a ser observado está 

relacionado à redução de custo pela experiência, pois todo foco prioritário da gestão 

se direciona na contenção do custo, no sentido de oferecer o menor preço ao 

comprador e agregar-lhe o maior valor possível. 

Nessa linha administrativa, a empresa não prioriza investimentos em P&D, 

publicidade, força de vendas e outros atrativos, em que a total atenção aos custos é 

a essência relevante de defesa contra as cinco forças de competição 

(PORTER,1996). 

Na competição com os possíveis concorrentes que desejam participar do 

mercado, a empresa dominadora busca baixar custo, com todo sacrifício, no intuito 

de eliminar os lucros dos concorrentes que desejam competir na indústria, porém, 

ressalta quanto aos prejuízos iniciais que podem decorrer dessa decisão. Entretanto, 

o foco é sempre a busca da vantagem competitiva, que cuidadosamente deve ser 

avaliada como uma posição de sustentabilidade. 

Algumas das várias formas de se alcançar esta estratégia é através da 

simplificação da fabricação de produtos, do investimento pesado de capital em 

equipamento atualizado, da fixação de preço agressiva e dos prejuízos iniciais para 

consolidar uma grande parcela de mercado e do acesso preferencial a matéria-prima 

(SILVA, 2003). 

Porter (1992) evidencia alguns riscos nesse direcionamento estratégico, tais 

como: tecnologias novas aniquilando o aprendizado adquirido anteriormente; 

imitação pelos concorrentes de produtos e procedimentos com custo mais 

reduzidos; não priorização da inovação de produtos e serviços, acarretando redução 

ao máximo do preço de venda, entrando na zona de prejuízos operacionais. 

Alguns pesquisadores do campo da estratégia fazem uma analise critica 

desta estratégia, Partridge e Perren (1994) afirmam que ser líder de custo não 
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significa ser o fornecedor do menor preço cujos gestores empresariais associam 

erroneamente com concorrência em segmentos de preços baixos. 

A propósito do fato de várias empresas buscarem ser líderes em custo, Porter 

(1980) afirma que a firma que alcançar esta posição deverá desencorajar as demais 

de também fazê-lo. Sharp (1991) sustenta uma posição contrária ao afirmar que, 

quando várias empresas buscam a liderança em custo (ou uma orientação para 

baixos custos), a estrutura da indústria se modifica, à medida que o mercado 

gradualmente se torna mais homogêneo (moldado pela oferta homogênea). Assim, o 

líder em custo seria beneficiado, pois haveria menos espaço para se buscar 

diferenciação. 

A liderança no custo, portanto, parte do pressuposto que a empresa possui 

um escopo amplo e atende a muitos segmentos. Dessa forma a intenção é estar em 

uma posição de comando em relação aos preços praticados naquele segmento. As 

vantagens de custo incluem a busca de economias de escala, tecnologia 

patenteada, acesso preferenciais a matérias-primas, ou seja, fatores que 

proporcionam um diferencial de custo (PORTER, 1996). 

 

2.2.2 Estratégia competitiva genérica: Diferenciaçã o 

 

Na estratégia de diferenciação a empresa procura selecionar atributos que o 

seu mercado consumidor considera importante. Desta forma a empresa pode se 

posicionar de maneira a atender estas necessidades buscando um preço 

diferenciado. A diferença pode ser baseada em um atributo do produto em si, ou 

pode ser baseada numa atividade de suporte ao produto ou ainda no método de 

venda deste (PORTER, 1996). 

Desta forma, a diferenciação consiste em diferenciar o produto ou serviço 

oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único ao âmbito de toda 

a indústria. Os métodos mais comuns para assumir esta estratégia são: projeto ou 

imagem da marca, qualidade do produto, durabilidade do produto, assistência 

técnica, ou estilo do projeto (SILVA, 2003). 

Ao escolher essa estratégia competitiva, a empresa terá somente participação 

em uma parcela de mercado, pois segundo Porter (1996), quando existe a 

exclusividade em fornecer produtos e serviços, contrapõe-se a participação com alta 

parcela de mercado. 
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O autor alerta, ainda, quanto à geração de altos custos para obter a 

diferenciação, pois os mesmos se deslocam gravemente em tendência evolutiva, 

correndo o risco de excluir a empresa do mercado, mesmo com todos os atributos 

únicos, pois nessa situação certamente os preços estarão muito distantes dos da 

concorrência, aniquilando o poder de compra de seus clientes. 

Além das observações acima, Porter (1996) elenca alguns outros riscos 

nessa posição estratégica, tais como: a imitação dos concorrentes; a queda na 

necessidade dos comparadores na busca por produtos mais sofisticados. No que 

tange a liderança de custo e diferenciação na busca das vantagens competitivas, 

essas estratégias seguem por caminhos diferentes, na intenção de satisfazer as 

necessidades dos clientes. 

Em relação a esta estratégia, autores como Kim e Lin (1988), seguindo a 

proposta de Miller (1992) e Mintzberg et.al (2006), criticam às propostas 

apresentadas por Porter evidenciando que esta estratégia sofre um detalhamento 

mais aprofundado. 

Kim e Lin (1988) apresentam como detalhamento a diferenciação no produto 

(atributos específicos, qualidade) e a diferenciação por marketing (propaganda, nível 

de serviço). Miller (1992) propõe três tipos de diferenciação: por qualidade, por 

inovação e por imagem. Em 1992, o mesmo autor realizou uma pesquisa entre 

empresas não diversificadas e encontrou três tipos de diferenciação: por qualidade, 

por pioneirismo e por força de vendas. 

 

2.2.3 Estratégia competitiva genérica: Enfoque 

 

Na estratégia de enfoque a base é a escolha de um ambiente estreito dentro 

de um mercado. Como mencionado anteriormente, a estratégia de enfoque divide-se 

em custo e diferenciação. Em custo a intenção é explorar diferenças no 

comportamento dos custos em alguns segmentos, enquanto a diferenciação explora 

as necessidades particulares de certos compradores. Geralmente estes segmentos 

surgem devido a um atendimento insatisfatório por concorrentes com alvos mais 

amplos (PORTER, 1996). 

Na mesma linha de Porter, Silva (2003) entende que o enfoque consiste em 

centralizar num determinado grupo comprador, ou num segmento de linha de 

produtos, ou em mercado geográfico. Esta estratégia possui a premissa de atender 
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um alvo estreito mais efetivo ou eficientemente do que os concorrentes que estão 

competindo de forma mais ampla. Consequentemente a empresa atinge a 

diferenciação por satisfazer melhor as necessidades de seu alvo particular, ou 

custos mais baixos na obtenção deste alvo, ou ambos. O quadro 03 mostra os 

requisitos das estratégias competitivas genéricas. 

Ao escolher essa posição a empresa visa focar especificamente um grupo de 

compradores, uma linha de produtos ou um mercado geográfico, podendo assumir a 

forma de liderança de custo ou diferenciação, no intuito de atender o objetivo de um 

alvo determinado. 

Entretanto, Porter (1996), considera que essa linha estratégia proporciona 

uma limitação na fatia de mercado, mas caso seja eficaz em atingir o alvo desejado 

conseguirá aliar a rentabilidade com o volume de venda, o que é bem mais 

complexo nas estratégias de Liderança de custo e Diferenciação. 

Quanto aos riscos nessa estratégia genérica, Porter (1992) evidencia que 

caso as empresas que atuam amplamente consigam competir baixando custos ou 

sobressaindo na Diferenciação, poderá ocorrer um “trade off”, reduzindo a 

atratividade e, consequentemente, a rentabilidade a longo prazo da empresa que 

adotou a estratégia Enfoque. O quadro 03 mostra outros requisitos das estratégias 

genéricas: 
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Quadro 03 – Outros requisitos das estratégias genéricas 

Estratégia 
Genérica 

Recursos e habilidades em geral 
requeridos Requisitos organizacionais comuns 

Liderança no 
custo total 

Investimento de capital sustentado e 
acesso ao capital. Controle de custo rígido. 

Boa capacidade de engenharia de 
processo. 

Relatórios de controle freqüentes e 
detalhados. 

Supervisão intensa de mão-de-obra. Organização e responsabilidades 
estruturadas. 

Produtos projetados para facilitar a 
fabricação. 

Incentivos baseados em metas 
estritamente quantitativas. 

Sistema de distribuição com baixo 
custo.   

Diferenciação 

Grande habilidade de marketing. 

 
Forte coordenação entre funções em 
P&D, desenvolvimento do produto e 
marketing. 

Engenharia do produto. 
Avaliações e incentivos subjetivos em 
vez de medidas quantitativas. 

Tino Criativo. 

Grande capacidade em pesquisa 
básica. Ambiente ameno para atrair mão-de-obra 

altamente qualificada, cientista ou 
pessoas criativas. Reputação da empresa como líder em 

qualidade ou tecnologia. 

Longa tradição na indústria ou 
combinação impar de habilidades 
trazidas de outros negócios. 

  

Forte cooperação de canais.   

Enfoque 
Combinações das políticas acima 
dirigidas para a meta estratégica em 
particular. 

Combinação das políticas acima dirigidas 
para a meta estratégica em particular. 

 

Fonte: Porter (1992) 

 

2.3 Estratégias de Negócios 

 

A definição de um negócio sugere duas abordagens principais para se pensar 

sobre o problema. A primeira se refere à conceituação da definição do negócio em 

de alguma competência-chave distintiva ou de alguma habilidade especial, 

geralmente em termos da capacidade relativa a um ou mais recursos funcionais. A 
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segunda maneira é em termos de áreas de atividade levando a uma lógica de 

produtos oferecidos e mercados atendidos (ABELL, 1991). 

Ainda para Abell (1991), a estratégia total de um negócio pode ser descrita 

parcialmente em termos de suas políticas funcionais específicas (marketing, 

produção, finanças, etc.) e relação de objetivos (por exemplo, determinação de 

participação de mercado e impacto no resultado sobre a rentabilidade). Já uma 

completa descrição da estratégia de um negócio envolve um conjunto de regras 

adicionais para se ter um crescimento ordenado e lucrativo, chamado o conceito do 

negócio da empresa, ou seja, um negócio é definido pela sua abrangência relativa a 

produtos ou mercados, e pelo grau de diferenciação de seus produtos em resposta 

às necessidades específicas dos diferentes segmentos de mercado. 

Uma estratégia de negócios tem como papel manter a sustentabilidade de 

uma organização no seu segmento de negócios. Entenda-se por sustentabilidade 

um estado em que a organização garante sua sobrevivência a longo prazo, por meio 

de resultados satisfatórios não condicionados a mudanças ocasionais e de curta 

duração do ambiente em que está inserida (SLACK; LEWIS, 2009). Para cumprir 

este papel, a estratégia de negócios deve responder a dois questionamentos-chave 

(SUN; HONG, 2002). Primeiro: qual é o negócio no qual a organização está 

inserida? Segundo: qual é base de vantagem competitiva que a organização deve 

prover para atingir seus objetivos de sustentabilidade? Define-se “vantagem 

competitiva” como um composto de características de produto, de serviço ou de 

recursos que uma organização detém, de forma particular, e que se constitui em um 

diferencial de desempenho superior em relação ao seus competidores em longo 

prazo (LEWIS, 2000). 

Geus (2005) identifica a estratégia de negócio como duas questões, a saber: 

a primeira mostra de que negócio o grupo deve participar e a segunda demonstra 

como a matriz deve gerenciar a variedade de negócio, fazendo uma relação com o 

que se mostram no planejamento estratégico. Para saber as respostas das duas 

situações proposta por este autor, é preciso estratificar o planejamento, 

principalmente na parte final, relativo ao acompanhamento do gerenciamento da 

variedade do negócio.   

Geus (2005) ainda alerta para as ideias de que as estratégias corporativas 

não podem ter sucesso se não agregar valor real às unidades de negócio. Nas 

especificações de condições para a agregação efetiva aos acionistas, Porter apud 
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Geus (2005) aponta, por sua vez, três condições fundamentais para estratégias no 

plano de negócio e no patamar corporativo.  

 

- Teste da atratividade: a atratividade diz respeito aos setores que fazem 

parte da estratégia, tornando atrativos para a mudança diversificada.  

- Teste do custo de entrada no setor: o custo de capital empregado não 

deverá consumir todos os ganhos previstos (lucros), o que obriga as empresas à 

superação das barreiras de entradas, haja vista o planejamento do custo do setor, 

em virtude sua atração, justamente pelo alto custo de entrada.  

- Teste da validade da diversificação: deve proporcionar um ganho para a 

unidade de negócio ou para a matriz, o que dependerá da convergência do 

relacionamento entre as duas estratégias.  

 

Ainda complementando o raciocínio de competitividade para a estratégia de 

negócio ou mesmo para a estratégia corporativa, estas se destacam pelas 

competências essenciais, em que Hamel e Prahalad (2005) reforçam a visão 

assinalando que a competência essencial é o aprendizado coletivo na organização, 

é o poder de coordenar as diversas situações ou mudanças estabelecidas pelo 

caráter exigido na formulação das estratégias, integrando habilidade com tecnologia. 

Para Campbell et al (2000), a competência essencial não oferece diretrizes 

práticas para o desenvolvimento da estratégia no nível corporativo. Assim, os 

autores afirmam que faltam ferramentas analíticas que possam definir e proporcionar 

mais confiabilidade. Desse modo, os mesmos defendem que as diversificações nas 

organizações, muitas vezes, são deixadas de lado para focar uma concentração no 

negócio principal. Nessa mesma condição, eles dão o nome de referencial de apoio 

à matriz, ou seja, há uma migração de competências essenciais para planejamento 

de nível corporativo, separando o que realmente é essencial para direcionar o foco.  

Todavia, criticam a compatibilidade entre as estratégias de negócio e 

corporativa, dizendo que esse relacionamento pode provocar uma situação adversa, 

e que, na mesma situação, pode aparecer um ambiente favorável como 

desfavorável CAMPBELL et al., 2000). 

As empresas podem ter múltiplas unidades de negócio em setores 

relacionados ou não relacionados. A intensidade do envolvimento dos 

administradores de nível empresarial com a formulação da estratégia e a operação 
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dessas unidades de negócios variam de uma empresa a outra. Normalmente, as 

empresas que fizeram diversificação em setores não relacionados operam de forma 

relativamente descentralizada. Na descentralização, as empresas tendem a 

empregar pequenas áreas de assessoria no nível empresarial e a permitir que os 

administradores da unidade de negócio tomem a maioria das decisões estratégicas 

operacionais. Essas decisões envolvem áreas funcionais com as de compras, 

administração de estoque, produção, finanças, pesquisa e desenvolvimento e 

marketing. (WRIGHT, KROLL E PARNELL 2007). O quadro 04 mostra a sugestão 

das estratégias genéricas para unidade de negócios.  

 

Quadro 04 – Estratégias genéricas para unidade de negócio 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wright, Kroll e Parnell (2007) 
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Hayes et al. (2008) estabelecem que para o desenvolvimento de uma 

estratégia funcional de produção o mais importante é definir qual a diferenciação 

exigida pela estratégia de negócio em relação às características de produtos ou 

serviços, a fim de proporcionar uma vantagem competitiva. Nesta visão, um conjunto 

particular de características de produto deve ser objetivado para promover a 

diferenciação competitiva. Os referidos autores afirmam que é comum a estratégia 

de negócio demandar conjunto de características diferentes para diferentes 

segmentos de mercado e complementam que não há nada de restritivo nisso, desde 

que não “se cometa o erro de tentar atender às necessidades de dois ou mais 

negócios muito diferentes na mesma organização de produção” 

Hrebiniak (2006), por sua vez, chama atenção para o fato de que o processo 

de execução de uma estratégia de negócio se mostra mais difícil de que sua 

formulação e seu planejamento. Através de uma pesquisa com mais de duzentas 

empresas americanas, Hrebiniak (2006) constatou que existem sérios obstáculos à 

execução da estratégia, sendo provenientes, principalmente, de fatores como: i) 

resistências organizacionais à mudança, devido à não adequação à cultura 

organizacional e do confronto com interesses da estrutura de poder estabelecida; ii) 

falta de envolvimento na execução dos níveis estratégicos; iii) dificuldades de 

comunicação e integração e iv) a execução da estratégia ser encarada como um 

conjunto de ações isoladas e não como um processo complexo de atividades em 

longo prazo que deva ser gerenciado. Para eliminar os obstáculos, Hrebiniak (2006) 

propõe que a execução de estratégia de negócio seja sustentada por: 

 

a) Entendimento das possíveis dificuldades de execução desde a formulação 

e planejamento da estratégia, buscando soluções desde estas etapas; 

b) Um modelo que oriente as decisões ou ações da execução; 

c) Sistema de gestão de mudanças, incluindo mudanças culturais; 

d) Entendimento das consequências que a estratégia traz à estrutura de 

poder, estabelecendo medidas de prevenção às resistências; 

e) Desenvolvimento de estruturais organizacionais que promovam o 

compartilhamento de informações, coordenação e definição clara de 

responsabilidades; 

f) Desenvolvimento de sistema de controle efetivo e mecanismos de 

realimentação; 
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g) Entendimento da importância da liderança no processo de execução da 

estratégia; 

h) Criação de uma cultura de suporte à execução. 

 

Estas ações propostas sugerem a promoção de um alinhamento estratégico 

dos diversos recursos organizacionais, a fim de garantir a execução da estratégia.  

 

2.4  Estratégia de Produção 
 

Inicialmente, é importante contextualizar o surgimento dos estudos sobre 

estratégia de produção. Até pouco tempo a produção foi relegada à segundo plano 

dentro das organizações ocidentais, pois as pessoas responsáveis por esta função 

eram treinadas para buscar a eficiência máxima do setor produtivo de tal forma que 

atendessem às exigências do setor de marketing das empresas. Deste modo, a 

função seria avaliada unicamente pela constante busca de redução dos custos. No 

entanto, a partir do final da década de 60 e início da de 70, empresas japonesas 

começaram a ganhar mercados antes dominados por empresas ocidentais, forjando 

as suas vantagens competitivas na função produção e verificando que outros 

critérios competitivos (qualidade, prazo, flexibilidade etc.) poderiam ser valorizados 

além dos custos. Com isso, começou-se a despertar para o estudo da contribuição 

desta função para a competitividade das empresas (BARROS NETO, 1999) 

Segundo Voss (1995), a estratégia de produção como conceito, área de 

estudo e aplicações tem crescido nos últimos 40 anos. O interesse sobre este tema 

começou nas décadas de 1940 e 1950 quando pesquisadores da Harvard Business 

School iniciaram observações a respeito do comportamento de empresas quanto à 

forma delas competirem dentro de tipos de indústrias particulares. O sucesso ou o 

fracasso poderiam ser explicados em muitos casos pelas escolhas que as empresas 

fizeram e o alinhamento dessas com as estratégias competitivas (negócio). Desde 

então, as práticas empresariais ajudam a entender tal abordagem, com destaque 

para Skinner (1969), quem apontou a importância da função produção como 

estratégica para as empresas. Os principais conceitos atribuídos à EP estão 

sistematizados no Quadro 2. 
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Quadro 05 – Principais Conceitos da Estratégia de Produção 

 
Fonte: Jabbour e Alves Filho (2010) 

   

Dentre os estudos relacionados à estratégia de produção. O trabalho de 

Jabbour e Alves Filho (2010) mostra a tendência da área de pesquisa em estratégia 

de produção e fazem uma vasta revisão da literatura analisando mais de 40 artigos 

sobre este assunto. Segundo estes autores a discussão sobre estratégia de 

produção só fez sentido quando a função produção passa a ser considerada uma 

estratégia como meio de obter vantagem competitiva. O interesse por entender a 

estratégia de produção se deu a partir da observação do comportamento de 

empresas quanto à forma delas competirem dentro de tipos de indústrias 

particulares. E, até hoje, a estratégia de produção desperta o interesse dos 

pesquisados para entender de que forma ela influencia as ações organizacionais. 

Barros Neto (1999), por sua vez considera a seguinte definição para 

estratégia de produção: um padrão de decisões referentes à função produção, que 

devem ser tanto coerentes com a estratégia competitiva da empresa quanto com as 

outras funções administrativas que a compõe (marketing, recursos humanos, setor 

Autor(es) Definição

Skinner (1969)

É um conjunto de planos e políticas através dos quais a 
companhia tenta obter vantagens sobre seus competidores e 
inclui planos para a produção e venda de produtos para um 

conjunto de consumidores.

Fine e Hax (1985)

E uma parte crítica da estratégia corporativa e de negócios, 
compreendendo um conjunto coordenado de objetivos e 

programas de ação, objetivando assegurar, a longo prazo, 
vantagem competitiva sob seus competidores.

Swink e Way (1995)
Consiste em decisões e planos que afetam diretamente 

recursos e políticas relacionadas à aquisição, produção e 
entrega de produtos tangíveis.

Slack e Lewis (2003)
É um padrão total de decisões que moldam a longo prazo a 

capacidade de uma operação em contribuir com a estratégia 
formulada.

Hayes, Pisano, Upton e 
Wheelwright (2005)

É um guia nas operações da organização quanto á 
montagem e alinhamento de recursos capazes de 

implementar eficientemente a estratégia competitiva.

Amoako-Gyampah e 
Acquaah (2008)

Refere-se às competências que a empresa desenvolve 
acerca da função produção.
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financeiro, dentre outros), considerando também as competências internas da 

função produção. 

Para Tubino (2009), o objetivo da estratégia de produção é fornecer à 

empresa um conjunto de características produtivas que dêem suporte à obtenção de 

vantagens competitivas de longo prazo. O ponto de partida para isso ocorrer 

consiste em estabelecer quais critérios, ou parâmetros, de desempenho são 

relevantes para a empresa e que prioridades relativas devem ser dadas aos 

mesmos. Esses critérios deverão refletir as necessidades dos clientes que se busca 

atingir para um determinado produto de maneira a mantê-los fieis à empresa. 

A estratégia de produção é resultado de um conjunto de análises realizadas 

pela corporação quanto à forma dela atuar em seu mercado. Ou seja, a alta gerência 

verifica quais necessidades do segmento de clientes escolhido pretende atender e 

com isso, a organização procura uma posição rentável em seu mercado. Mas ela só 

consegue êxito nestas escolhas se a estratégia de produção refletir em suas 

decisões e ações o desempenho esperado. Enfim, a estratégia de produção deve 

estar alinhada aos requisitos traçados nas estratégias de negócios (JABBOUR; 

ALVES FILHO, 2010). 

A estratégia da produção, neste contexto, se divide como um padrão global 

de decisões e ações de forma a apoiar e contribuir para a de negócios e em um 

nível micro que define o papel, os objetivos e atividades de cada parte da produção. 

Desta forma a estratégia de produção tem como propósito contribuir diretamente 

para os objetivos estratégicos do nível imediatamente superior e auxiliar outras 

partes do negócio a fazer sua própria contribuição para a estratégia (SLACK, et. al, 

2008). 

Para Wright, Kroll e Parnell (2007), as estratégias da administração de 

produção diferem, sem dúvidas, dependendo de qual estratégia genérica é adotada 

pela unidade de negócio. Pequenas empresas que competem com a estratégia de 

nicho-custo baixo enfatizam investimentos iniciais pequenos em suas fábricas, 

equipamentos e postos de entrega, no intuito de manter seus custos fixos baixos. 

Além disso, as mesmas tentam manter seus custos operacionais variáveis tão 

baixos quanto possível. Em virtude de inovação tecnológica, alguns setores, como 

os de produção de aço e revelação de filmes, podem criar fábricas fisicamente 

pequenas que competem em termos de custo com empresas muito maiores (PAIVA; 

CARVALHO JR.; FENSTERSEIFER, 2009). 



47 
 

O propósito de uma estratégia de produção é guiar a organização das 

operações de forma a alinhar os recursos que irão permitir que a estratégia 

competitiva seja implementada efetivamente (HAYES et al., 2008). 

Existem cinco critérios competitivos na área de produção que se relacionam à 

estratégia de negócios. A primeira possibilidade considera que a empresa pode 

competir baseada em custo, quando a decisão se refere a produzir com margens de 

lucro maiores ou produzir grandes volumes com margens reduzidas. No entanto a 

empresa pode optar por competir com base na qualidade dos produtos oferecidos, 

ou de forma com que seus produtos tenham desempenho superior aos de seus 

competidores. A terceira possibilidade baseia-se no conceito do desempenho de 

entrega, para competir a empresa tem que ser capaz de mobilizar recursos para 

garantir o trabalho prometido, entregar dentro do prazo e corrigir rapidamente 

eventuais falhas ocorridas e ser mais ágil do que seus concorrentes. A flexibilidade 

também é um critério competitivo, pois disponibiliza o maior mix de produtos e 

também absorve rapidamente as mudanças de lotes de produção bem como a 

mudança do tipo do produto. Por fim o critério de inovatividade que define a 

habilidade da empresa em lançar novos produtos ou serviços em curto espaço de 

tempo. (PAIVA; CARVALHO JR.; FENSTERSEIFER, 2009) 

Para Wheelwright e Hayes (1985) não há uma única finalidade que toda 

função manufatura deve seguir corretamente. Há, ao contrário, vários tipos de 

papéis genéricos que a função manufatura pode representar em uma companhia e 

estes papéis podem ser vistos como fases de desenvolvimento continuo a um longo 

prazo. Estes papéis são identificados em quatro estágios: 

 

• Papel “internamente neutro”, o qual objetiva minimizar o potencial 

negativo da manufatura por meio da convocação de especialistas externos 

para tomar decisões sobre assuntos estratégicos da manufatura e os 

sistemas de controle do gerenciamento interno são os meios principais de se 

monitorar a performance da manufatura; 

•••• Papel “externamente neutro” que tem a finalidade de alcançar o 

posicionamento dos competidores. O horizonte de planejamento para 

decisões sobre o investimento na manufatura é estendido para outras áreas a 

fim de englobar um único ciclo do negócio; 
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•••• Papel “internamente apoiador” que provê apoio sustentável para a 

estratégia de negócio; 

•••• Papel “externamente apoiador” que persegue uma vantagem 

competitiva baseada na função manufatura. Nesta fase são realizados 

esforços para antecipar as práticas e tecnologias potencialmente novas da 

manufatura. A manufatura é centralmente envolvida com o mercado e 

decisões de engenharia e programas de longo alcance são perseguidos a fim 

de se adquirir capacidades de avanço do sentido das necessidades. 

 

Neste mesmo trabalho Wheelwright e Hayes (1985) dizem que a função 

manufatura pode oferecer contribuição ao sucesso de uma companhia e provê uma 

fonte principal de vantagem competitiva. Além disso, a produção é frequentemente 

composta de fatores que estão em diferentes níveis de desenvolvimento. E o que 

determina o nível global da operação é quando há um equilíbrio conjunto entre estes 

fatores, tais como: capacidade (volume de produção), instalações (tamanho, 

localização e instalações), equipamento e tecnologia de processo (flexibilidade, 

economia de escala), integração vertical (extensão do processo produtivo), 

desenvolvimento de novos produtos (capacidade da mão-de-obra,inovação), 

recursos humanos (treinamento e seleção, motivação e segurança), qualidade 

(definição da conformidade do produto e responsabilidade) e sistemas de produção 

(organização, programação e controle). 

Estes fatores também são conhecidos e classificados em dois tipos de 

categorias de decisão. A primeira são as decisões estruturais que são definidas 

pelas áreas de: instalações industriais, capacidade, tecnologia e integração vertical. 

E a segundo são as decisões infraestruturais que são definidas pelas áreas de 

recursos humanos, gerência da qualidade,organização e PCP (PIRES, 1994). 

Pires (1994) fundamenta que uma estratégia de produção é principalmente, o 

resultado de um estudo detalhado e iterativo entre dois elementos cruciais no 

processo de sua elaboração: 

 

• Prioridades competitivas ou missões de manufatura;  

• As decisões sobre as chamadas questões estruturais e infraestruturais 

da manufatura. 
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A Figura 05 representa a inter-relação entre estes dois elementos. 

 

Figura 05 – Conteúdo de uma Estratégia da Manufatura 

ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

Menor custo Diferenciação 

 

 

ESTRATÉGIA DA MANUFATURA 

Prioridades da Manufatura 

Custo 
Qualidade 

Desempenho das Entregas 
Flexibilidade 

Questões referentes a Manufatura 

Estruturais Infra-Estruturais 

Instalações Industriais Organização 

Capacidade Recursos Humanos 
Tecnologia Relação com fornecedores 

Integração Vertical Gerencia da Qualidade 

  PCP 
 

Fonte: Pires (1994) 

 

No primeiro nível, temos a estratégia corporativa, que diz respeito à 

corporação (grupo empresarial). Esta procura gerenciar os recursos corporativos, 

organizar os vários objetivos estratégicos da corporação e definir os negócios nos 

quais a empresa vai participar. O segundo nível, a estratégia competitiva (ou de 

negócios) define os limites de cada negócio, busca novas oportunidades de 

negócios, analisa as mudanças ambientais e esclarece como a empresa deverá 

manter uma vantagem competitiva em cada um deles. Por fim, a estratégia funcional 

especifica como determinada função dará suporte à vantagem competitiva desejada 

pela estratégia de negócios e como ela complementará as outras estratégias 

funcionais (WHEELWRIGHT, 1984). 

Vale salientar também que as categorias de decisões podem ser agrupadas, 

conforme a sua natureza, em dois grandes grupos (Figura 05): estruturais, que se 

caracterizam por serem decisões onerosas, de longo prazo e de difícil reversão; e 

infraestruturais, que têm a característica de serem decisões menos onerosas, de 

mais curto prazo e de mais fácil desmobilização (WHEELWRIGHT, 1984). 
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Ainda nesta linha, para se obter vantagem competitiva, as estratégias de 

marketing e as estratégias de produção devem estar conectadas e incorporadas na 

estratégia da corporação (SKINNER, 1969). Quando as empresas falham em 

reconhecer o relacionamento entre a estratégia de produção e a estratégia 

corporativa ela esta fadada a trabalhar com um sistema de produção não 

competitivo que são caros e consomem tempo. 

Na formulação das estratégias da produção existem questões referentes ao 

que é conhecido e questões referentes ao processo de determinação dessas 

estratégias, para o primeiro caso analisa-se o conteúdo e para o segundo o 

processo em si. O conteúdo é o resultado da estratégia de produção e o processo é 

o ato de criar a estratégia. 

 

2.4.1 Prioridades competitivas da estratégia de pro dução 

 

Definem-se critérios competitivos como sendo um conjunto consistente de 

prioridades que a empresa tem de valorizar para competir no mercado. Ou seja, em 

função das competências internas da empresa, do tipo de mercado que ele quer 

atuar, do grau de concorrência deste mercado e do tipo de produto que ela produz, a 

empresa terá de priorizar alguns critérios competitivos, aproveitando, de tal forma, os 

seus recursos, capacidades e oportunidades de mercado com o intuito de se tornar 

competitiva (BARROS NETO, 1999). 

Em se tratando de critérios competitivos, existem várias denominações 

para o termo: dimensão competitiva, missão da produção, objetivos competitivos, 

prioridades competitivas, fatores competitivos, objetivos de desempenho e critérios 

de desempenho (MIRANDA FILHO, 2008 apud COSTA, 2010), muito embora, neste 

trabalho, seja utilizada a terminologia critério competitivo. Eles são relacionados com 

a estratégia de negócios da empresa e as categorias de decisão de longo prazo 

influenciadoras da tomada de decisão no âmbito da função produção das empresas 

de um modo geral (BARROS NETO, 1999). 

No quadro 06, observa-se uma relação com exemplos dos critérios 

competitivos considerados por alguns autores. 
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Quadro 06 – Descrição dos critérios competitivos 

 
 

Fonte: Adaptado (AZEVEDO 2011) 

 

O presente trabalho utilizará a adaptação dos critérios competitivos 

determinados por Tubino (2009) e com os critérios competitivos de Wheelwright 

(1984), conforme quadro 07: 

 

AUTORES CRITÉRIOS COMPETITIVOS
Custo
Qualidade
Flexibilidade
Desempenho na entrega
Inovatividade
Qualidade,
Confiabilidade de entrega
Flexibilidade
Custo
Qualidade,
Confiabilidade de entrega
Flexibilidade 
Custo
Características secundárias da qualidade
Preço
Conformidade (Qualidade)
Entrega
Flexibilidade
Projeto
Marca
Suporte técnico
Suporte pós-venda
Custo
Qualidade
Desempenho na entrega
Flexibilidade
Inovatividade
Serviços
Qualidade
Tempo
Flexibilidade
Custo

Custo
Confiabilidade
Flexibilidade
Qualidade 
Rapidez
Custo
Qualidade
Desempenho de entrega
Flexibilidade
Ético-Social
Custo
Qualidade
Desempenho na entrega
Flexibilidade
Inovatividade
Serviços
Sustentabilidade

Hill (1995)

Barros Neto (1999)

Slack, Chambers e Johnston 
(2002)

Cavenaghi e Brunstein (2001) 

Tubino (2009)

Costa et al. (2010)

Wheelwright (1984)

Fine e  Hax (1985)

Platts e Gregory (1992)
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Quadro 07 – Os critérios competitivos adotados nesta dissertação. 

AUTORES CRITÉRIOS COMPETITIVOS 

Wheelwright (1984); Tubino (2009) 

Custo 
Qualidade 
Flexibilidade 

Desempenho na entrega 
Inovatividade 

Ético-Social 
 

Fonte: Wheelwright (1984); Tubino (2009). 

 

Seguem, nas próximas seções, algumas definições individuais das 

prioridades competitivas de manufatura que será usado neste trabalho: 

 

2.4.1.1 Custo 

 

 Uma empresa que objetiva um desempenho de custo, deverá produzir seus 

bens e serviços com um custo menor possível. A prioridade custo está relacionada a 

três fatores: curva de experiência (aprendizado), economia de escala e 

produtividade (PIRES, 1994). 

A curva de experiência ocorre quando o trabalho obtém maior desempenho 

ao longo do tempo pela repetição e execução da padronização continuada. 

A economia de escala consiste em reduzir os custos unitários de produção 

pelo aumento do volume de produtos, resultando, por exemplo, em diluição de 

custos indiretos e diretos da produção, tais como: compras de materiais e serviços; 

equipamentos e impostos. 

A produtividade é associada ao período de produção, a quantidade de 

insumos utilizados neste período e a produtividade total do período. Assim, a 

produtividade refere-se ao maior ou menor aproveitamento dos recursos nesse 

processo de produção, ou seja, diz respeito a quanto se pode produzir partindo de 

uma certa quantidade de recursos em um determinado período (MOREIRA, 2001). 

 Para Paiva et al (2009), o foco em custo faz com que a empresa produza com 

margem de lucro maior ou produza em grandes volumes, considerando uma 

margem mais reduzida. Significa administrar de forma diferente, de modo que os 

concorrentes não possam acompanhar. A empresa pode unir a produção em escala 

com recursos mais baratos que proporcionem o custo competitivo. O critério custo 
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poder ser interessante para a produção, mas não necessariamente para os clientes, 

visto que os consumidores valorizam preços baixos não considerando a forma de 

produção. A empresa que consegue operar com custo reduzido por meio de 

volumes de produção pode optar por vender com preços semelhantes ao dos 

concorrentes e obter maior margem de lucro ou vender com preços abaixo da 

concorrência, objetivando domínio de mercado. A melhoria de desempenho em 

custo pode ser baseada em:  

 

2.4.1.2 Qualidade  

 

 Alguns pesquisadores buscam o significado e a evolução deste conceito na 

abordagem e classificação do termo qualidade. Cita-se, por exemplo, uma síntese 

desta abordagem apresentada por Slack et al. (2008) e Pires (1994): 

 

- abordagem transcendental que diz respeito à especificação do produto 

obtida em suas origens de fabricações. Seu conceito é bastante subjetivo e está 

ligado a imagem do produto como sendo um produto de qualidade absoluta. Por 

exemplo, a qualidade de um relógio Rolex; 

- abordagem baseada em manufatura que segue precisamente as 

especificações do projeto do produto; 

- abordagem baseada no usuário que significa adequação do produto 

segundo as especificações do consumidor. Esse conceito também é bastante 

subjetivo; 

- abordagem baseada em produto que é um conjunto mensurável e preciso de 

características requeridas para satisfazer os consumidores. São características que 

diferenciam um produto qualquer de seus concorrentes. Tal como uma característica 

de determinar que um produto precise de assistência técnica em menos de cinco 

anos; 

- abordagem baseada em valor que define a qualidade em termos de custo e 

preço, ou seja, a qualidade de um produto é percebida em relação seu preço. 

 

Percebe-se que o termo qualidade é definido de forma ampla e está 

relacionado com a obrigação de atender as especificações do projeto de um 

produto, como também, implica conhecer as expectativas dos consumidores. A 
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avaliação deste conceito ocorre por meio de diferentes técnicas utilizadas por várias 

funções na organização – dentre elas: marketing, produção, finanças e recursos 

humanos (SILVA, 2003).  

Nesse critério, Paiva et al (2009) dizem que a empresa deve fazer a distinção 

entre qualidade real, envolvendo dimensões como desempenho e característica do 

produto, comprometendo a empresa a evitar erros na produção do produto, quanto à 

qualidade percebida, que diz respeito maior para as áreas de marketing e 

publicidade, associando a conformidade, a durabilidade e os serviços associados. O 

conceito de qualidade se subdivide em oito dimensões, a saber:  

 

• Desempenho: refere-se às principais características do produto;  

• Características secundárias: complementam as características principais de 

um produto, atuando como uma personalização do produto;  

• Confiabilidade: possibilidade de presença de disfunção ou falha em um 

determinado período;  

• Conformidade: avalia o grau de adequação do produto aos padrões 

estabelecidos no projeto. Os autores complementam, dizendo que a 

conformidade só é assegurada quando existe- primeiro, um padrão definido, 

e, segundo, diz respeito a um produto sob encomenda, no qual existem as 

definições prévias de especificações, as quais o projeto deve atender;  

• Durabilidade: tempo de vida de um produto;  

• Serviço agregado: competência, pronto atendimento e cortesia adequada à 

rapidez oferecida ao cliente;  

• Estética: dimensão subjetiva da qualidade, ou seja, a impossibilidade de 

satisfação em mesmo nível a todos os consumidores; e  

• Qualidade percebida: conceito associado ao nome, à marca ou à reputação 

da empresa.  

 

2.4.1.3 Desempenho de entrega 

 

O critério desempenho na entrega consiste em fornecer determinado produto 

no prazo, levando em consideração questões de velocidade e confiabilidade, ou 
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seja, com relação ao tempo que o cliente espera pelo produto e se o recebe na data 

previamente estabelecida (HAYES et al. 2008). 

Geralmente, este critério também é tratado sob o ponto de vista da 

“velocidade”, significando quanto tempo os consumidores precisam esperar para 

receber seus produtos e serviços. O principal benefício da velocidade de entrega 

para os consumidores é que a mesma pode aumentar o valor agregado para os 

clientes internos e externos. A velocidade ainda pode reduzir estoques e riscos de 

produção, tendo assim, impacto nos custos. Neste grupo também se inclui o critério 

“confiabilidade”, o qual se refere ao cumprimento dos prazos prometidos para 

fornecimento dos bens e serviços produzidos pela empresa. Pode ser medida pelos 

percentuais de tempo de carregamento, média de atrasos e tempo de expedição 

(SLACK et al., 2008; SILVA; SANTOS, 2007). 

Pires (1994) considera que o termo rapidez consiste em englobar as questões 

referentes ao desempenho das entregas e a confiabilidade nos prazos estipulados. 

Assim, a empresa poderá obter competitividade pelo alcance da confiança do cliente 

em relação ao prazo de entrega, como também, pela velocidade de entrega do 

produto. 

Para Paiva et al (2009), o desempenho de entrega é a relação que se 

estabelece entre fornecedor e cliente. Para a empresa competir neste critério, é 

necessária disponibilidade de recursos que garanta um trabalho estabelecido com 

metas e prazos, foco principal do critério de competitividade, o que pode possibilitar 

uma política de preço que não garanta atratividade, visto que a pontualidade é o 

fundamental que se busca em relação a concorrência.  

Um dos precursores em adotar o objetivo de desempenho de rapidez foram 

os japoneses. Na década de 1970 foi desenvolvido um conjunto de técnicas que 

atualmente é chamada Just In Time1 - JIT. Dentre estas técnicas destacam-se: a 

filosofia de eliminar desperdícios, envolvimento de todos, aprimoramento contínuo, 

foco na operação, manutenção produtiva total (TPM), controle kanbam e 

programação nivelada (SLACK et al., 2008). 

A rapidez também pode ser atingida pela movimentação de materiais e 

informações internas nas operações. 

 

                                                
1 Em tradução livre: “na hora certa”, “no momento exato”. 
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2.4.1.4 Flexibilidade 

 

A valorização da personalização e da variedade dos produtos, a diminuição 

do ciclo de vida do produto, o rápido desenvolvimento em tecnologia e o aumento da 

turbulência dos mercados, à elevação do padrão socioeconômico de parte da 

população que assim se tornou capaz de satisfazer anseios relativamente 

individualizados. Deste modo, observa-se que a valorização da flexibilidade como 

critério competitivo é uma questão irreversível e que, portanto, a função produção 

deve estar preparada para dar suporte às mudanças que surgirem a partir da 

estratégia competitiva das empresas (BARROS NETO, 1999, SLACK et al., 2008). 

Outra forma de garantia de competitividade é estabelecer ações flexíveis de 

operação de forma mista, tanto para produto quanto para volume, quanto para as 

necessidades dos clientes. Este critério foca rapidez em mudanças de lotes de 

produção não padronizadas, bem como mudanças no tipo de produto a produzir, 

como redução de CIPs e setup de linha de produção, sendo relacionada a 

equipamentos e processos tecnológicos. A gestão de operação também deve estar 

preparada para responder às mudanças coerentes com os processos, estando 

estruturada com os recursos necessários (PAIVA et al; 2009).  

Também diz respeito à capacidade de mudanças das operações de produção. 

As mudanças devem atender a quatro tipos de exigências dos consumidores: 

flexibilidade de produto/serviço, flexibilidade de mix de produtos, flexibilidade de 

volume e flexibilidade de entrega. As medidas utilizadas para os outros critérios 

competitivos apresentados anteriormente são passíveis de serem utilizadas ou 

combinadas para se medir flexibilidade (SLACK et al., 2008). 

 

- flexibilidade de produto/serviço: a capacidade de produzir produtos ou 

serviços diferentes simultaneamente; 

- flexibilidade de composto (mix): a ampla variedade ou composto de produto 

ou serviços; 

- flexibilidade de volume: a quantidades de volumes de produtos ou serviços 

diferentes; 

- flexibilidade de entrega: a capacidade de oferecer tempos de entrega 

distintos. 
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Já Cavenaghi e Brunstein (2001) demonstram alguns indicadores para a 

dimensão flexibilidade, tais como: modificações no produto, volume dos lotes, mix de 

produtos, frequência de entrega, novos produtos, mix de recursos, inovação, mão-

de-obra, reprogramação e tecnologia. 

A flexibilidade pode ser analisada também sob a questão de economia de 

escopo. Isto ocorre quando existem economias de custos, as quais são derivadas da 

fabricação de uma variedade de produtos. Por exemplo, um mesmo equipamento 

pode produzir, combinadamente múltiplos produtos de forma mais barata do que se 

fossem produzidos isoladamente (PIRES, 1994).  

 

2.4.1.5 Ético-Social 

 

A responsabilidade social nas empresas tornou-se um tema recorrente no 

âmbito das organizações ao longo da última década. Esse movimento se caracteriza 

fundamentalmente por uma proposta de retomada das questões éticas tanto no 

âmbito interno das organizações como no seu relacionamento com o público 

externo, qual seja, consumidores, clientes, fornecedores, Governo e acionistas. 

As organizações, a partir de uma postura dita socialmente responsável, vêm 

empreendendo ações sociais que vão desde a tradicional filantropia até parcerias 

com o terceiro setor, e incluem programas de voluntariado empresarial e de proteção 

ao meio-ambiente, além da instituição de códigos de ética que visam regulamentar a 

conduta de seus membros (SOARES, 2004). 

Observa-se que o maior grau de responsabilidade social tem estado 

associado a um melhor desempenho das empresas, podendo gerar inclusive uma 

vantagem competitiva. No entanto, a adoção por empresas brasileiras de filosofias 

corporativas em que esse princípio está presente é prejudicada devido às 

características culturais da sociedade brasileira (RIBEIRO, 1993). 

 

2.4.1.6 Inovação 

 

A inovação é um assunto bastante discutido atualmente na literatura 

especializada. No decorrer dos estudos relativos ao tema diversos foram os autores 

que trataram do termo inovação. Para Schumpeter (1985), uma inovação pode ser 

vista como a introdução de novas combinações produtivas economicamente viáveis 
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que, estimuladas por agentes econômicos, proporcionam mudanças, podendo 

desestabilizar a economia e provocar uma reorganização social e econômica. 

De forma complementar distinguem-se os conceitos de invenção e inovação. 

Na visão de Perez (2004), uma invenção pode ser considerada como um invento 

puro e simples seja de um processo ou de um produto, que ocorre dentro da esfera 

técnico-científica. Por outro lado, a autora considera inovação como um feito 

econômico cuja introdução comercial ocorre na esfera técnico-econômica, sendo 

seu futuro determinado pelo mercado. 

Perez (2004) ainda desdobra o conceito de inovação em radical e 

incremental. Nesta perspectiva, uma inovação radical pode ser considerada como a 

introdução de um produto ou processo inédito à organização, caracterizando-se 

como o início de uma nova trajetória tecnológica, enquanto que uma inovação 

incremental constitui uma melhoria sucessiva em produtos e processos existentes. 

Enfim, a inovação está cada vez mais presente no cotidiano das 

organizações, exigindo das empresas atitudes estratégica como forma de manter a 

sua competitividade no mercado. Entretanto, em muitos casos, o processo de 

inovação constitui algo bastante complexo, fazendo com que a empresa, ao estudar 

a viabilidade de implementação de uma inovação, estabeleça cooperações com 

outras organizações como forma de reunir esforços e compartilhar os custos. 

 
2.4.2 Categoria de Decisão 

 

Após as conceituações e descrições a respeito dos critérios competitivos, 

parte-se, então, para a definição das ações que devem ser implementadas para que 

os critérios competitivos escolhidos sejam atingidos. Deste modo, as categorias de 

decisão são um conjunto consistente de decisões individuais que incidem sobre a 

função produção das empresas com o intuito de cooperar no atingimento dos 

critérios competitivos desejados. Em função da relatividade destes critérios, as 

decisões variam de empresa para empresa. Além disso, a separação destas em 

categorias tem o simples objetivo de organizar, sistematizar e facilitar a tomada de 

decisão, mas, algumas vezes, verifica-se sobreposições entre elas, bem como 

indefinições sobre a qual categoria determinada decisão pertence (BARROS NETO, 

1999). 
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O quadro 08 traz um levantamento de algumas das categorias de decisão 

consideradas na literatura. Sabe-se que Wheelwright (1984) foi um dos primeiros 

autores a formalmente se preocupar com a definição destas questões dentro de um 

processo de formulação, apesar de não ter desenvolvido um modelo prescritivo 

próprio de formulação. 

  

Quadro 08 - As categorias de decisão evidenciadas pelos autores 

Wheelwright (1984)  Fine e Hax (1985) Platts e Gregory 
(1992) Hill (1995) Barros Neto (1999)  

� Instalações 

industriais 

� Capacidade 

industrial 

� Tecnologia 

� Integração vertical 

� Recursos 

humanos 

� Gerência da 

qualidade 

� Planejamento e 

controle da 

produção e de 

materiais 

� Organização 

� Instalações 

� Capacidade 

� Integração vertical 

� Processos e 

tecnologias 

� Escopo e novos 

produtos 

� Recursos 

humanos 

� Gerenciamento da 

qualidade 

� Infraestrutura da 

manufatura 

� Relação com 

fornecedores 

� Instalações 

� Capacidade 

� Extensão dos 

processos 

� Processos 

� Recursos 

humanos 

� Qualidade 

� Políticas de 

controle 

� Fornecedores 

� Novos produtos 

� Processo produtivo 

� Trade-offs existentes 

� Papel dos estoques 

� Comprar x Fazer 

� Capacidade 

� Suporte das atividades 

� Sistemas de 

planejamento e 

controle da produção 

� Controle e garantia da 

qualidade 

� Engenharia de 

sistemas da produção 

� Estrutura de trabalho 

� Estrutura 

organizacional 

� Instalações 

� Capacidade 

� Integração vertical 

� Tecnologias de 

produção 

� Organização 

� Força de Trabalho 

� Gerência da 

qualidade 

� Infraestrutura da 

manufatura 

� Planejamento e 

controle da 

produção 

 

Fonte: Adaptado de Wheelwright (1984) e Barros Neto (1999) 

 

Percebe-se que as poucas diferenças existentes entre elas prendem-se ao 

grau de detalhamento utilizado pelos autores. Em virtude disso, e, também, face ao 

escopo deste trabalho, voltado para empresa de confecções, optou-se por trabalhar 

com as 9 categorias elencadas no quadro 08, lembrando que algumas delas tiveram 

a sua denominação adaptada pelo autor a fim de facilitar o entendimento e a 

aplicabilidade nas empresas estudadas. São elas: (1) capacidade, (2) instalações, 

(3) tecnologia, (4) integração vertical (5) organização, (6) recursos humanos, (7) 

qualidade, (8) relação com os fornecedores, e (9) planejamento e controle da 

produção-PCP. Dividem-se em categorias estruturais e infraestruturais, muito 
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embora essa segmentação não deva mascarar o entendimento de que as decisões 

tomadas em relação a cada uma das categorias são dinâmicas, ou seja, passíveis 

de mudança, pois estão ligadas ao mercado, devendo, portanto, serem consistentes 

e bem definidas, já que a função produção da empresa irá se moldar a estas 

decisões (BARROS NETO, 1999; PAIVA; CARVALHO JR.; FENSTERSEIFER, 

2009). 

Ainda em relação às áreas de decisão da produção o Tubino (2009) avalia 

que as políticas definidas para cada área do sistema da produção orientam a 

operação e evolução desse sistema, portanto a formulação e a implementação de 

uma estratégia de produção devem dar consistência e coerência ao conjunto de 

decisões. 

 

2.4.2.1 Decisões estruturais que acompanham a estratégia de manufatura 

 

 Já foi mencionado no tópico anterior, as 4 decisões estruturais escolhidas, 

que dão apoio para a determinação das estratégias de produção são: (1) instalação, 

(2) capacidade, (3) tecnologia, e (4) integração vertical.  No entanto, vale a pena 

salientar que as decisões tomadas em relação a cada uma das categorias, ou seja, 

são passíveis de mudança, pois estão ligadas ao mercado e ao desejo dos clientes. 

Portanto, elas devem ser consistentes e bem definidas, pois toda a função produção 

da empresa irá se moldar a estas decisões. Além disso, as decisões estruturais são 

interdependentes: decisões em determinadas categorias têm reflexo direto em 

outras categorias. 

 

2.4.2.1.1 Instalações industriais 

 

O planejamento das instalações industriais diz respeito à localização 

geográfica da indústria, ao seu tamanho, ao seu mix de produtos, aos seus 

processos produtivos, ao seu volume de produção e ao grau de 

especialização/focalização de seus recursos produtivos (PIRES, 1994). 

Para Moreira (2001) as decisões sobre localização de instalação são 

estratégicas e fazem parte integral do processo de planejamento. Neste ponto, 

localizar significa determinar o local onde será a base de operações, onde serão 

fabricados os produtos ou serviços e onde se fará a administração do 
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empreendimento. As decisões sobre localização aplicam-se tanto a novos 

empreendimentos como para empresas já estejam em atividades. Os fatores 

determinantes nas decisões de localização envolvem a localização dos recursos, 

tais como: matérias-primas, água, energia, proximidade de mercado, trafego, 

localização dos competidores e mão-de-obra. Salienta-se que a importância desses 

fatores depende do problema específico para cada companhia. 

Moreira (2001) ainda faz uma importante observação quanto ao tamanho da 

unidade produtiva, a qual diz que a construção de uma unidade maior envolve 

menos custos do que a construção de unidades menores. Além disso, unidades 

menores apresentam, até certo ponto, o que se chama de economia de escala, uma 

vez que o custo total da unidade tenderá a diminuir a medida que aumenta o 

tamanho da instalação e capacidade produtiva. Entretanto, unidades maiores podem 

tornar-se não focalizadas, envolvendo muitas operações, tarefas, produtos ou 

serviços. Existem ainda, alguns métodos que orientam a escolha final das várias 

alternativas de localização, dentre eles destacam-se: a análise dimensional, o 

método da mediana e comparação dos custos fixos e variáveis. 

Porter (1996) afirma que a concentração de indústrias afins numa região 

acaba criando uma competitividade altamente positiva. Além disso, algumas 

vantagens competitivas podem ser obtidas por meio de atividades articuladas 

produzidas pela formação de aglomeração regional. Estas vantagens competitivas 

são sintetizadas na expressão “economias de aglomerações”. A redução em custos 

de transportes, tanto de matéria-prima (empresa fornecedora) como de produto 

acabado ao mercado consumidor, como também o aparecimento de fornecedores 

de matérias-primas e máquinas e ainda, de uma classe de trabalhadores 

assalariados com qualificações e habilidades específicas, são exemplos de 

vantagens que não seriam alcançadas por meio de atuação isolada de cada 

empresa. 

 

2.4.2.1.2 Capacidade 

 

A capacidade refere-se à quantidade máxima de produtos e serviços que 

podem ser produzidos numa unidade produtiva, num dado intervalo de tempo. 

Alguns fatores que influenciam a capacidade são: instalações, composição dos 

produtos e serviços, projeto do processo, fatores humanos, fatores operacionais e 
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fatores externos. Esses fatores representam um caráter estratégico, pois influenciam 

diretamente no planejamento das instalações produtivas e, consequentemente no 

planejamento das necessidades de mão-de-obra e equipamento. Desta forma, uma 

modificação drástica na capacidade poderá incorrer em novos custos (MOREIRA, 

2001).  

A composição do produto está relacionada à sua diversidade. Produtos 

uniformes (relativamente padronizados) dão oportunidade para padronização de 

métodos e materiais, o que resulta em reduzir o tempo de operação e aumentar a 

capacidade. Os fatores humanos são representados pelo capital humano da 

organização, ou seja, o corpo dos funcionários. A capacidade produtiva pode 

aumentar conforme a habilidade e experiência dos funcionários, para tanto são 

necessários programas contínuos de treinamentos, sistemas de avaliação e 

desempenho e, ainda, motivação do pessoal (SILVA 2003). 

Os fatores operacionais são aqueles ligados ao trabalho rotineiro. A qualidade 

de insumos ou produto acabado, a inspeção de qualidade e a adequação de 

programas de manutenção de máquinas são exemplos que podem ser organizados 

de forma a conduzir maiores ou menores capacidades de produção. Alguns fatores 

externos podem afetar a capacidade de produção, tais como: o padrão de produto 

exigido pelo cliente ou exigências de legislação com o meio ambiente (SILVA, 2003). 

Em suma, esses fatores são importantes na tomada de decisões estratégicas 

de manufaturas, principalmente quando se deseja expandir ou diminuir a capacidade 

produtiva. 

 

2.4.2.1.3 Tecnologia 

 

As decisões relativas à tecnologia são compostas pela escolha do tipo e do 

nível de automação adotado na tecnologia de processo, de movimentação de 

materiais e dos sistemas de informação. De acordo com a estratégia competitiva 

adotada pela organização e a prioridade competitiva considerada na função 

manufatura, serão definidos o tipo e nível de automação adequado para o 

desempenho satisfatório da produção (PIRES, 1994). A automação nos últimos anos 

assumiu novas formas. Esta permite que novos padrões de qualidade sejam 

incorporados aos produtos, ao mesmo tempo em que torna extremamente flexível a 
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produção, no sentido de possibilitar grandes variações nos produtos sem perda da 

produtividade (MOREIRA, 2001). 

 A automação é uma tecnologia que diz respeito à aplicação de sistemas 

mecânicos, eletrônicos e computadorizados para operar e controlar a produção 

(MOREIRA, 2001). Esta tecnologia inclui: 

 

• Máquinas-ferramentas automáticas para processar peças; 

• Máquinas automáticas para montagem; 

• Robôs industriais; 

• Sistemas automáticos de manuseio e estocagem de materiais; 

• Sistemas automáticos para inspeção e controle de qualidade; 

• Controle e feedback do processo por computador; 

• Sistemas computadorizados para planejamento, coleta de dados e tomada de 

decisões para apoiar atividades de produção. 

 

Em suma, a tecnologia da produção diz respeito às tomadas de decisões 

ligadas ao desempenho tecnológico de processo, desde a definição do processo 

produtivo, máquinas, dispositivos de produção e segurança, até questões relativas à 

movimentação e armazenagem de materiais, à tecnologia de informação e 

comunicação (BARROS NETO, 1999); 

 

2.4.2.1.4 Integração vertical 

 

A integração vertical diz respeito ao número e nível de funções em uma 

empresa. Alguns estágios ou funções de manufatura diminuíram nos últimos anos 

por um processo chamado terceirização. 

A terceirização implica atribuir a outras empresas, especializadas, as 

responsabilidades pela execução de determinada atividade ou de um conjunto de 

atividades. A terceirização é uma parceria baseada nos conceitos de outsourcing, o 

qual se refere a fornecedores que desenvolvem e melhoram continuadamente a sua 

competência e infraestrutura para atender parte da fabricação de seu cliente 

(MARINHO e AMATO NETO, 2001). 
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As decisões relativas à integração vertical têm um forte impacto sobre a 

organização. Se a empresa fizer uma boa integração poderá reduzir seus custos de 

produção, em função da redução dos custos de transação e de transporte; melhorar 

a qualidade de seus produtos através da utilização de matérias-primas de boa 

qualidade; garantir a entrega de produtos acabados no prazo; ou entregar produtos 

de acordo com a necessidade dos clientes devido ao melhor conhecimento dos 

mesmos (BARROS NETO, 1999). 

Contudo, decisões referentes ao nível de integração vertical de uma empresa 

envolvem fatores de qualificação e confiabilidade dos fornecedores e, ainda, o nível 

de tecnologia de processo (PIRES, 1994). 

 

2.4.3.2 Decisões infraestruturais que acompanham a estratégia de produção 

 

Na seção anterior, foram analisadas as categorias estratégicas de decisão 

estruturais da função produção do setor industrial construção de edificações. A 

tomada de decisão nestas categorias influencia basicamente o lado hardware 

(equipamentos, instalações etc.) das empresas enquanto as decisões nas categorias 

infraestruturas influenciam o lado software das empresas (recursos humanos, 

organização etc.). Deste modo, nos parágrafos seguintes será detalhado o segundo 

conjunto de categorias de decisões estratégicas (BARROS NETO, 1999). 

 

2.4.3.2.1 Gestão da qualidade 

 

Pires (1994) relata que as ferramentas e técnicas voltadas para a gerência da 

qualidade devem definir, basicamente, os padrões e formas de controle da qualidade 

dos produtos e dos processos. Isto ocorre por meio de sistemas de medidas a serem 

usados, como também, de programas de treinamento a serem instituídos. Dentre as 

técnicas destacam-se: 

 

• Inspeção da qualidade. Esta função caracteriza-se pela especialização em 

estatística e pelo distanciamento do diagnóstico dos problemas de qualidade, 

envolvendo atividades de contagem, classificação e reparos; 

• Controle estatístico da qualidade (CEQ). Existem duas formas principais para 

constituir este sistema: (1) o controle do processo (ou controle de fabricação) 
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o qual é efetuado sobre amostras tiradas durante o processo de fabricação, 

de tempo em tempos; e (2) Inspeção por amostragem ou lotes, cuja amostra é 

efetuada sobre um lote de produtos recebidos ou fabricados (MOREIRA, 

2001); 

• Sistema de gerenciamento de qualidade total (TQM). O TQM foi implantado 

por alguns pesquisadores conhecidos como “gurus da qualidade” - 

Feigenbaum, Deming, Juran, Ishikawa, Taguchi e Crosby. Algumas técnicas e 

ferramentas definidas por eles são: diagrama de causa-defeito, gráfico de 

Pareto, folha de verificação, gráfico de controle, fluxograma, programas de 

treinamentos de funcionários, etc. (SLACK et al., 2008). 

• Sistemas de Qualidade ISO 9000; 

• Programas de melhorias contínuas, tais como o Kaizen e Manutenção 

preventiva. 

 

Atualmente, as empresas que têm a qualidade como prioridade competitiva 

adotam dois princípios básicos: o comprometimento e responsabilidade coletiva dos 

funcionários e os programas de garantia da qualidade (PIRES, 1994). 

Slack et al., (2008) cita que o controle estatístico da qualidade, ou controle 

estatístico do processo, estendeu a utilização dos métodos estatísticos para o 

acompanhamento e avaliação da produção. 

 

2.4.3.2.2 Organização 

 

A palavra organização em uma empresa é entendida pela formação da 

divisão das tarefas, do nível hierárquico e da coordenação ou inter-relação do 

trabalho realizado. Desta forma, as organizações são estruturadas e as decisões 

infraestruturais da estratégia de produção são delineadas pela divisão das tarefas, 

posições individuais (níveis hierárquicos) e centralização ou descentralização das 

interrelações do trabalho. Para Mintzberg et al (2006) as tarefas em uma 

organização são geralmente coordenadas por cinco mecanismos: ajustamento 

mútuo, supervisão direta, padronização dos processos de trabalho, padronização 

dos resultados, e, padronização das habilidades dos trabalhadores. 

Alguns conceitos em relação à estrutura organizacional da função produção 

se referem aos fundamentos do arranjo físico da fábrica, tais como: arranjo físico em 
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linha, arranjo físico celular, arranjo físico matricial ou por projetos e arranjo físico por 

linhas por produtos. 

No arranjo físico em linha, o trabalho é realizado de acordo com a sequência 

estabelecida e predeterminada dentro do processo, o qual não há caminhos 

alternativos de se realizar o trabalho. Estruturas em células constituem-se arranjar o 

processo produtivo em várias células (ou ilhas) que são responsáveis por fabricar o 

produto inteiro. O arranjo físico matricial é também chamado por projetos e a 

coordenação do trabalho é definida por líderes de projetos específicos de produtos 

(MARTINS, 2000). 

SLACK et al., 2008 citam o arranjo físico de posição fixa e o arranjo físico por 

processo. O primeiro consiste em imobilizar o produto que será transformado devido 

a fatores como peso, tamanho e formato. Esse arranjo físico é normalmente de 

baixa produtividade e padronização, exigindo variabilidade de habilidades das 

pessoas envolvidas a esforço de coordenação dessas atividades proporcionalmente 

consideráveis. O segundo resume-se em movimentar máquinas, pessoas e materiais 

de acordo com fluxo de processo de produção do produto. 

 

2.4.3.2.3 Recursos Humanos 

 

As decisões de Recursos Humanos em uma estratégia de manufatura dizem 

respeito a alguns fatores, tais como: rotina de pessoas (admissão, férias, licenças, 

horas extras), recepção de novo funcionário, higiene e segurança do trabalho, 

ensino e treinamento, benefícios e recompensas. As decisões que envolvem esses 

fatores podem ser apoiadas conjuntamente pelo departamento de recursos humanos 

da organização e devem estar relacionadas com as estratégias competitivas gerais e 

com as estratégias de produção. 

Santos e Pires (1998) fazem uma análise importante entre as relações das 

atividades da gestão de recursos humanos e as prioridades competitivas da 

estratégia de produção: 

 

• Prioridade competitiva “custo”. Se a prioridade competitiva adotada pela 

empresa for o “custo”, por exemplo, as práticas de recursos humanos devem 

incluir: descrição de cargo fixo e estável, desenho de cargos e definição de 
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carreira focalizada (encorajando especialização), monitoração dos níveis de 

salários de mercados e mínimos níveis de treinamento e desenvolvimento. 

• Prioridade competitiva “qualidade”. Para a prioridade competitiva “qualidade” 

da estratégia de manufatura, as práticas de recursos humanos incluem: 

descrição de cargos relativamente fixa e explícita, altos níveis de participação 

nas decisões relevantes para as condições de trabalho imediatas e as tarefas 

em si, uma combinação de critérios grupais para a avaliação de desempenho, 

treinamento e desenvolvimento extensivo e contínuo. 

• Prioridade competitiva “velocidade”. Quando a prioridade competitiva da 

estratégia de manufatura for desempenho nas entregas ou rapidez deve 

ocorrer mudanças em relação a necessidade de comunicação com os 

elementos que compõem a cadeia logística interna (suprimento, planejamento 

e controle da produção e distribuição) e a toda cadeia de suprimentos (vários 

fornecedores e clientes) e ainda, a necessidade de estabelecer objetivos 

comuns de entrega, os quais devem ser considerados os sistemas de 

remuneração e avaliação de desempenho. 

• Prioridade competitiva “flexibilidade”. Por fim, as empresas que centralizam a 

prioridade competitiva “flexibilidade” têm provavelmente as características de: 

interação direta e coordenação entre grupos de pessoas, equipes 

interfuncionais, remuneração baseada em competências, premiação pela 

inovação da equipe, seleção de pessoal com criatividade e competências 

técnicas e de pesquisas, etc. 

 

2.4.3.2.4 Relação com fornecedores 

 

Segundo Pires (1994) as questões relativas a fornecedores estão ligadas ao 

grau de integração vertical da empresa. A empresa poderá obter contatos e 

parcerias com múltiplos fornecedores, provocando uma competição entres eles a fim 

de facilitar a negociação de insumos. Como também, a empresa poderá desenvolver 

um relacionamento em longo prazo e de confiança mútua entre os fornecedores. 

Para Marinho e Amato Neto (2001) existem atualmente novos padrões de 

relacionamento entre empresa-fornecedor devido às modificações estruturais 

baseadas nos conceitos de flexibilidade, agilidade e produção enxuta. Estas novas 

relações dizem respeito ao estabelecimento de parcerias e comprometimento por 
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parte dos fornecedores que devem ir além do contrato que defina preço, quantidade 

e prazo. 

 

2.4.3.2.5 Planejamento e controle da produção 

 

A maioria das atividades gerenciais apoiadas pelos Sistemas de 

Planejamento e Controle da Produção (SPCP) tem claras implicações estratégicas e 

podem afetar a forma de competitividade da organização em termos de 

desempenhos de custos, qualidade, prazos e confiabilidade. As principais atividades 

gerenciais apoiadas pelos SPCP são (TUBINO, 2009): 

 

• Planejar as necessidades futuras de capacidade a fim de atender o mercado 

de acordo com as necessidades competitivas globais da organização; 

• Planejar a aquisição dos materiais comprados com o objetivo de manter o 

processo produtivo em constante funcionamento; 

• Programar níveis apropriados de estoques de matérias primas, semi-

acabados e produtos finais de forma a garantir o funcionamento da fábrica e a 

minimização das incertezas de demanda; 

• Programar atividades de produção para evitar as dispersões necessárias de 

esforços; 

• Ser capaz de conhecer sobre a situação corrente das pessoas, dos 

equipamentos, dos materiais, das ordens e dos recursos produtivos da fábrica 

a fim de comunicar-se adequadamente com clientes e fornecedores; 

• Ser capazes de prometer prazos com precisão aos clientes; 

• Prover informações a outras funções a respeito das implicações físicas e 

financeiras das atividades para que os esforços de todas as funções possam 

ser integrados. 

 

As tomadas de decisões dos SPCP podem variar em curto, médio e longo 

prazo dependendo do produto e demanda, sendo necessário um planejamento 

determinado com antecedência para que os recursos específicos estejam 

disponíveis para uso. Existem atualmente alguns sistemas auxiliados por 

computador que executam as atividades de planejamento e controle da produção, os 
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sistemas mais utilizados são: MRP II (Material Requiriments Planning), JIT (Just-In-

Time), OPT (Optimized Production Technology) e ERP (Enterprise Resources 

Planning). 

 

2.5  Alinhamento Estratégico 

 

A definição de alinhamento da estratégia ou alinhamento estratégico passa 

por determinar sua conceituação e o seu domínio. Isto se deve à existência de 

diferentes escolas de pesquisa de estratégia que utilizam o conceito de alinhamento 

para diferentes propósitos (VENKATRAMAN; CAMILLUS, 1984). Não obstante a 

diversidade de usos e conceitos, pode-se conceituar alinhamento estratégico como a 

combinação de elementos constituintes de uma estratégia – requisitos de mercado, 

estrutura física e organizacional, recursos, competências, tecnologias, sistemas de 

informação, entre outros – dispostos de tal maneira a alcançar um resultado 

desejado 

Autores como Pires (1994), Tubino (2009) e Slack et al., (2008) argumentam 

que a estratégia de produção é uma das estratégias funcionais que dão suporte a 

estratégia competitiva da corporação, sendo que a estratégia de produção tanto é 

influenciada como influencia a estratégia corporativa. 

Para Santos e Cyrne (2001) a estratégia de produção é uma estratégia 

funcional que deve estar alinhada com as demais estratégias funcionais, bem como, 

ser um elemento de vetor competitivo de toda cadeia produtiva. Neste trabalho os 

autores afirmam que a estratégia de produção está conectada de três formas; a 

conexão vertical, onde a estratégia de produção tem como objetivo maior dar 

sustentação à estratégia da corporação e/ou negócio; a conexão horizontal, onde a 

estratégia de produção precisa eleger e potencializar os objetivos estratégicos de 

produção em conjunto com as demais áreas funcionais da organização; e a conexão 

externa, onde a estratégia de produção precisa identificar de que forma a sua 

unidade de produção pode contribuir de forma mais efetiva para a criação de valor 

para o conjunto da cadeia produtiva (fornecedores e consumidores). 

A estas duas últimas conexões citadas pelos autores, horizontal e externa, 

não se pretende desenvolver um referencial teórico detalhado, pelo fato desses 

fundamentos apresentarem uma visão ampla sobre o termo estratégia, resultando 
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em perda do enfoque do presente trabalho, o qual se concentra em analisar o 

alinhamento da estratégia de produção com a estratégia competitiva do negócio. 

O modelo de conexão vertical citada por Santos e Cyrne (2001), também é 

fundamentado por Pires (1994), Tubino (2009) e Slack et al., (2008). Estes autores 

propõem uma combinação conveniente entre a estratégia de produção, estabelecida 

pelo desempenho das prioridades competitivas e a política de decisões nas 

diferentes áreas estruturais e infraestruturais da função produção, com a estratégia 

corporativa. 

Como forma de construto do alinhamento estratégico, podem-se determinar 

as partes que nortearão o alinhamento de uma forma genérica. Stepannovich e 

Mueller (2002) apud Prieto (2006) identificaram três partes das quais abordam o 

alinhamento estratégico: alinhamento externo, alinhamento interno e consenso.  

A adaptação a mudanças, culturas e crenças é fundamental quando se fala 

do processo externo do alinhamento estratégico. Para Prieto (2006) este está 

presente na literatura, no ajuste de capacidade, recursos e ambiente de atuação, 

desde a seleção da estratégia adotada na unidade de negócio enfatizada no poder 

de mercado, uma espécie de análise do campo em que será explorado, mensurando 

os meios para estruturação dos fins.  

Na fase de adaptação dos processos internos, o alinhamento procura maior 

mobilização na organização com seus recursos tangíveis e intangíveis para 

adequação da estratégia já selecionada e implantada.  Para que uma organização 

esteja alinhada internamente, necessita que seus dirigentes e protagonistas estejam 

atuando na mesma direção de acordo com a estratégia adotada pela organização 

(PRIETO, 2006).  

O consenso mobiliza a concordância no parâmetro de opiniões que se 

estabelece no alinhamento interno, atuando de forma moderadora, até mesmo para 

o desenvolvimento do processo e cumprimento de prazos, na incumbência de 

encontrar o caminho definido, no qual pode haver fases de mudanças quando na 

percepção da necessidade de alteração de percurso. A habilidade é fundamental 

para a rapidez do processo, haja vista várias interpretações que surgem a cada 

etapa (PRIETO, 2006). 

As funções de apoio ao alinhamento estratégico servem para ensejar 

vantagens competitivas, produzindo serviços que possibilitem baixos custos e se 

diferenciem no contexto. Recursos humanos, finanças, compras e jurídico surgem 
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de maneira ao apoio ao alinhamento estratégico com pessoas especializadas no 

sistema de remuneração, promoção, informações operacionais e execução de um 

conjunto de serviços estratégicos, fundamental para o desenvolvimento geral da 

ferramenta estratégica. Kaplan e Norton (2006) reforçam a ideia de que o apoio 

dessas funções fecha o ciclo, avaliando o desempenho de suas iniciativas 

funcionais, por meio de técnicas, como acordos de níveis de serviços, feedback dos 

clientes internos e avaliações pelos clientes e auditorias internas. 

Prieto (2006) adota as definições seguintes, que se retratam para resumir e 

solidificar os conceitos, facilitando a compreensão e suas classificações, já que são 

tratados de forma ampla e utilizados livremente na literatura concernente, até 

encontra-se na literatura o misto dos dois, alinhamento estratégico organizaciomal: 

 

• Alinhamento organizacional: ajuste da organização (estratégia, 

estrutura e processos gerenciais) ao seu ambiente de atuação a fim de 

garantir melhoria de desempenho; 

• Alinhamento estratégico: tanto um processo como um resultado, uma 

dinâmica que procura ajustar a organização externamente em relação ao seu 

ambiente de atuação, por meio da formulação da estratégia e, internamente, 

buscando um todo coeso entre a estratégia, os recursos e os processos 

gerenciais. 

 

A literatura distingue dois tipos de alinhamento organizacional: vertical e 

horizontal ou lateral (KATHURIA; JOSHI; PORTH, 2007), vide figura 06. 
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Figura 06 – Hierarquia do alinhamento 

 
. 

Fonte: adaptado de Kathuria, Joshi e Porth (2007). 
 

O alinhamento vertical refere-se à configuração de estratégias, objetivos, 

planos de ação, e as decisões em todos os vários níveis da organização. A 

conceituação de estratégia em três níveis: corporativo, de negócios, e funcional 

(níveis 1, 2 e 3, respectivamente, na figura 06), tem ganho ampla aceitação na 

literatura. Além de coordenar as atividades e as prioridades entre cada um destes 

três níveis, o alinhamento vertical também se refere à coordenação a um quarto 

nível: as áreas de decisão dentro de cada função (nível 4). 

A figura 06 também mostra a hierarquia destas relações. Segundo o exposto 

por Kathuria, Joshi e Porth (2007), a implementação da estratégia pode ser mais 

eficaz quando realizada de baixo para cima (bottom-up), com o objetivo de tornar o 

mais baixo nível de decisões coerente com as decisões em níveis superiores. 

Quando esta coerência é alcançada, o alinhamento vertical é realizado. 

Alinhamento horizontal, ou lateral, refere-se à coordenação de esforços em 

toda a organização e é, sobretudo, relevante para os níveis mais baixos da 

hierarquia de estratégia. Alinhamento horizontal pode ser definido em termos de 

integração interfuncional e intra-funcional. A interfuncional se refere à coerência das 

decisões entre todas as funções de modo que as atividades e as decisões em 

marketing, operações, recursos humanos, dentre outras funções complementares, 

apoiem umas às outras. 

A integração intra-funcional é alcançada através coerência nas áreas de 

decisões (nível 4), de forma a obter sinergia dentro de cada função. Para uma 
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implementação bem sucedida, as decisões dentro de cada função (nível 4) devem 

ser alinhadas verticalmente com os objetivos estratégicos da função, bem como, 

lateralmente - em todas as áreas de decisão dentro de uma função. O processo de 

alinhamento horizontal exige o intercâmbio e a cooperação entre as várias 

atividades funcionais. 

A noção de coordenação intra-funcional também pode ser referida como 

alinhamento interno, que é, em parte, devido à coerência entre uma tarefa específica 

da função e as políticas e práticas da mesma (KATHURIA; JOSHI; PORTH, 2007). 

Nos estudos sobre estratégia, o alinhamento pode ser considerado um 

conceito central retratado em duas linhas de pesquisa da área, que representam 

basicamente dois eixos sobre a questão da vantagem competitiva (VASCONCELOS; 

CYRINO, 2000): 

 

• Para a linha de pesquisa que aborda a questão da vantagem 

competitiva com ênfase no poder do mercado, fatores externos, o 

alinhamento é uma condição inerente ao ajuste da estratégia às ameaças e 

oportunidades do ambiente de atuação da empresa (PORTER, 1992); 

• Para os proponentes da Visão Baseada em Recursos a ênfase do 

alinhamento recai primeiramente sobre os fatores internos. (VASCONCELOS; 

CYRINO, 2000). 

 

Deste modo, também se divide o alinhamento estratégico em externo e 

interno. O alinhamento externo faz alusão ao ajuste da organização ao seu ambiente 

de atuação, enquanto o alinhamento interno refere-se à mobilização dos recursos 

internos, tangíveis ou intangíveis, para a concretização da estratégia. 

A literatura também propõe a taxonomia do alinhamento consenso que se 

refere à concordância entre a formulação e a implementação da estratégia (PRIETO, 

2006), que, segundo Hayes et al. (2005), também não devem ser trabalhadas de 

forma dissociada. 

Modelos de alinhamento estratégico são representações sistemáticas de um 

conjunto de princípios e ações com a finalidade de promover o alinhamento 

estratégico, Prieto (2006), reuniu quatro modelos teóricos de alinhamento 

estratégico interno. 
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• Modelo 1 – Labovitz e Rosansky (1997): alinhamento como um 

processo de integração dos recursos e sistemas da organização em torno de 

um propósito essencial dos negócios; 

• Modelo 2 – Balanced scorecard de Kaplan e Norton (2006): processo 

de desdobramento da estratégia em um conjunto equilibrado de medidas de 

desempenho, com um conjunto de indicadores balanceados em quatro 

perspectivas: financeira, clientes, processos e aprendizado e crescimento; 

• Modelo 3 – Hambrick e Cannella (1989): alinhamento como um 

processo gerencial previamente planejado e conduzido pelo estrategista; 

• Modelo 4 – Organizational Fitness Profiling (OFP) de Beer e Eisenstat 

(1996, 2000): alinhamento como um processo de mudança sistêmico e 

participativo, a partir de um diagnóstico de ajuste organizacional e plano de 

implementação. 

 

Em função de apresentarem o processo de alinhamento estratégico interno 

sob diferentes ângulos, estes foram analisados com o propósito de elaboração de 

um quadro analítico distintivo quanto às suas características e as ações ou etapas 

propostas para a realização do alinhamento (PRIETO; CARVALHO; FISCHMANN, 

2009). 

Destaca-se o modelo de Labovitz e Rosansky (1997) no qual os autores 

enxergam o alinhamento como sendo um desafio que os gerentes enfrentam para 

manter seu pessoal e a própria organização centrada ou alinhada internamente, e 

ressaltam dois aspectos: (1) o alinhamento deverá ser definido para promover o 

alcance dos objetivos propostos pela empresa; e, (2) o alinhamento deverá integrar 

os sistemas da organização. 

Segundo os mesmos autores, o cerne do alinhamento é voltar todos os 

elementos importantes do negócio para o propósito essencial, ou seja, pensar 

continuamente sobre estratégia, processos, pessoas e clientes, e como cada um 

deverá ser ajustado para obter o propósito essencial (figura 07). 
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Figura 07 – Alinhamento em quatro dimensões com foco no propósito essencial.

 
Fonte: Labovitz e Rozansky (1997). 

 

Desta forma, os autores consideram ainda dois tipos de alinhamento: um no 

sentido vertical, que trata de relação entre a definição da estratégia de negócios da 

empresa e a efetiva concretização desta pelas pessoas, e outro no sentido 

horizontal, entre os clientes e os processos, isto é, compreender as necessidades 

dos clientes e alinhar os processos (interfuncionais) capazes de entregar o que o 

cliente necessita, identificando os clientes alvo da empresa (LABOVITZ; 

ROSANSKY, 1997). 

Henderson e Venkatraman (1993) afirmaram ainda que o conceito de 

alinhamento estratégico se baseia em dois pressupostos. O primeiro pressuposto diz 

que o desempenho econômico está relacionado à habilidade do administrador de 

criar um ajuste estratégico entre a posição da organização e a arena competitiva de 

produto-mercado, mais a montagem de uma estrutura administrativa apropriada para 

apoiar a sua execução. 

O segundo pressuposto considera os conceitos da organização como sistema 

aberto, quando afirma que este ajuste estratégico é inerentemente dinâmico, de 

forma que as escolhas que uma determinada organização faz poderão suscitar 

outras ações de rivais imitadoras, as quais exigem a respectiva resposta 

(HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993), conforme apresentado na figura 08. 
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Figura 08 – Modelo de alinhamento estratégico. 

 
Fonte: adaptado de Henderson e Venkatraman (1993). 

 

A partir destes dois pressupostos, Henderson e Venkatraman (1993) 

propuseram um modelo (figura 2.11) e definiram o alinhamento estratégico como 

possuindo dois pilares de sustentação, que são o ajuste estratégico e a integração 

funcional, no qual o primeiro corresponde às ações e reações da organização, em 

relação aos seus domínios interno e externo, e o segundo refere-se à necessidade 

de se integrar a Tecnologia de Informação (TI) à estratégia de negócios da 

organização empresarial (integração estratégica), e de se conectar a infraestrutura e 

os processos dos sistemas de informação (integração operacional). 

 

2.5.1 Desalinhamento 

 

No entanto, alguns pesquisadores têm argumentado que o alinhamento 

demasiado pode resultar em empresas com componentes que são muito bem 

acoplados e que, assim, podem levar a problemas com adaptações em um ambiente 
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externo dinâmico. Alega-se que a empresa deveria se esforçar para desenvolver 

sistemas adaptativos e não de equilíbrio (KATHURIA; JOSHI; PORTH, 2007). 

Minstzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) assinalam uma noção inerente de 

desalinhamento quando discutem as vantagens e desvantagens associadas à 

estratégia. Os mesmos apontam como vantagem a coordenação das atividades, o 

foco dos esforços. 

Porém, esses autores indicam também a desvantagem de uma organização 

perfeitamente ajustada, onde pode não haver visão periférica para abrir outras 

possibilidades, com estratégias demasiadamente embutidas em uma organização, 

definida com excesso de exatidão e consistência, o que dificulta processos de 

adaptação a contextos diferentes. 

No mesmo sentido, Hamel e Prahalad (2005) argumentam que se o 

alinhamento é atingido por uma limitação da ambição organizacional, a empresa não 

irá atingir o seu potencial estratégico. Assim, os referidos autores afirmam que esta 

é a razão pela qual a gênese do processo deve ser uma estratégia criada 

propositadamente a partir do desajuste entre onde a empresa está e aonde esta 

quer chegar. 

Neste sentido, estuda-se também o oposto do alinhamento, o 

desalinhamento, sendo este proposital, não acidental, mas entendido e criado pelos 

gestores (PONGATICHAT; JOHNSTON, 2008), dentre os principais objetivos desta 

abordagem, estão: 

 

• Balancear o foco estratégico com requisitos mais amplos: emana do fato de 

alguns gestores apontarem que a estratégia de uma organização não cobre 

todas as áreas de atividade, podendo enfatizar alguns requisitos em 

detrimento de outros; 

• Estimular a aprendizagem organizacional: a partir de medidas desalinhadas 

com a estratégia outras idéias podem ser desenvolvidas e testadas, visto que, 

ao se trabalhar com atividades demasiadamente focadas na estratégia 

definida, oportunidades podem ser perdidas; 

• Gerenciar as realidades operacionais: devido à existência de requisitos 

estratégicos organizacionais desconectados com a realidade operacional, 

muitas vezes até impraticáveis, os gestores decidem fazer o que acreditam 
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ser mais relevante para o desempenho das suas operações, tendo medidas 

desalinhadas à estratégia; 

• Criar flexibilidade: quando em um cenário de mudanças frequentes de 

estratégia, o tempo e o custo eram recursos consideravelmente consumidos, 

portanto, tornou-se aceitável que nem sempre era necessário, ou possível, ter 

a medição de desempenho bem alinhado com a estratégia. 

 

A ideia de desalinhamento estratégico é vislumbrada também por Minstzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000) ao citar uma desvantagem do planejamento estratégico, 

visto que existe a possibilidade de se criarem cenários que não irão condizer com a 

realidade, ou seja, a estratégia primariamente definida poderá não estar coerente 

com a realidade. 

2.5.2 Outros exemplos de trabalhos sobre alinhament o 
 

Quanto à relevância do alinhamento estratégico, o trabalho de pesquisa de 

Sun e Hong (2002) com 533 indústrias de todo mundo em 1998, entre elas, 27 

indústrias brasileiras, pesquisou a relação entre alinhamento da estratégia de 

operações e estratégia de negócios com o desempenho do negócio. A pesquisa 

concluiu que existe correlação significativa entre o alinhamento estratégico 

operação-negócio e o desempenho de negócio e que a contribuição da função 

manufatura para o desempenho do negócio se dá quando existe alinhamento entre 

as estratégias de operações e de negócios. 

O trabalho de Silva (2003) investigou o alinhamento das estratégias de 

produção com as estratégias competitivas adotadas por empresas moveleiras 

situadas no pólo industrial da região de Votuporanga – SP. Os questionários 

aplicados durante as entrevistas e as observações diretas no “chão de-fábrica” 

foram as principais ferramentas escolhidas para coleta de dados. A referida autora 

observou a ausência de sistemas de medidas e de programas voltados para a 

gerência da qualidade, como de sistemas que objetivassem a redução do custo de 

produção. As preocupações com a competitividade ocorriam em curto prazo e não 

eram formalizadas em estratégias empresariais. 

Os resultados da dissertação de Silva (2003) revelaram que a maioria das 

empresas produzia linhas variadas de móveis retilíneos com estilo tradicional. A 
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comercialização ocorria em um mercado amplo com pouca ou nenhuma 

diferenciação, caracterizando a estratégia competitiva de menor custo. As 

prioridades competitivas da estratégia de produção eram predominantemente os 

critérios de qualidade e custo. 

O trabalho de Prieto (2006) focou no alinhamento estratégico interno. Baseou-

se na identificação de modelos teóricos que pudessem servir de referência para o 

processo de alinhamento estratégico, e a compreensão de suas ações e etapas. 

Analisaram-se quatro modelos cientificamente: o modelo de Labovitz e Rosansky 

(1997), o Balance scorecard de Kaplan e Norton (2006), o modelo de Hambrick e 

Cannella (1989) e o Organizational Fitness Profiling (OFP) de Beer e Eisenstat 

(1996, 2000). Em seguida, fez se um estudo de caso em centros de medicina 

diagnóstica, comparando os resultados do alinhamento entre as empresas 

pesquisadas e elaborando um quadro analítico distintivo dos modelos analisados de 

alinhamento estratégico interno. 

Os resultados evidenciaram que as etapas necessárias para a promoção do 

alinhamento abrangem ações de: planejamento, implementação e controle da 

estratégia. As quais compreendem, respectivamente, ter uma estratégia claramente 

formulada, promover a integração dos elementos internos e monitorar os resultados. 

Os modelos supracitados buscam cumprir estas etapas. Porém, os mesmos se 

diferenciam na proposta de como desenvolver isso, o que é apontado pela visão a 

respeito do alinhamento. Propõe-se alinhar por meio do desdobramento da 

estratégia em indicadores de desempenho, por meio da negociação e 

convencimento a respeito da estratégia e por meio de um diagnóstico de obstáculos 

à implementação da estratégia (PRIETO, 2006). 

Barros (2007) realizou uma pesquisa com os executivos de 153 entre as mil 

maiores organizações brasileiras, abordando o alinhamento estratégico a partir de 

pares de elementos organizacionais a serem alinhados, especificados como 

combinações de sistemas, as quais foram analisadas de forma integrada em relação 

à variável dependente eficácia da implementação das estratégias, através da 

aplicação de técnicas estatísticas multivariadas. Dentre outros resultados, o referido 

autor concluiu que o alinhamento de algumas combinações de sistemas é mais 

importante do que o alinhamento de outras combinações para a eficácia de 

implementação das estratégias, sendo a mais importante encontrada a combinação 

entre estratégia e estrutura organizacional. 
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Cordeiro, Costa e Almeida (2008), em relação especificamente ao 

alinhamento entre os objetivos da operação e a estratégia de negócios da empresa, 

afirmam que o alinhamento se dá através de dois componentes. O primeiro 

componente é o alinhamento entre a estratégia de negócios e o mercado, em que se 

vinculam os valores de demanda de mercado com a estratégia de negócio. O 

segundo componente é o alinhamento entre as prioridades de produção, definidos 

pelos objetivos de desempenho e as decisões de operações, e os critérios 

competitivos importantes para os clientes, determinados na estratégia de negócio. 

Na dissertação de Teixeira (2010) desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, 

em duas empresas do setor metalúrgico, localizadas em Fortaleza – CE, no intuito 

de entender os problemas ensejados pelo alinhamento estratégico entre as 

estratégias de negócio e a estratégia de operações.  A pesquisa foi desenvolvida por 

meio de questionários, documentos e entrevistas feitas com profissionais das 

empresas empreendeu-se um estudo múltiplo de caso nas duas empresas X e Y. A 

primeira foi fundada em 1985 e tem foco em tecnologia e inovação, desenvolvendo 

soluções inteligentes e confiáveis para segurança de equipamento eletroeletrônico. 

A segunda, há mais de 40 anos de atividades no mercado, fundada em 1967, é 

especializada na fabricação de medidores eletrônicos de energia e água. A empresa 

X, que busca um posicionamento diferenciado no mercado de forma a se destacar 

positivamente junto aos seus concorrentes, este não ficou evidenciado em razão de 

fatores como a forma de comunicação, a carência de tecnologia mais avançada e a 

falta de formalização de procedimentos e diretrizes que norteiem o direcionamento 

da empresa, que caracterizaram problemas impeditivos da diferenciação de 

posicionamento no mercado. A empresa Y também não demonstra alinhamento de 

sua estratégia com as operações, ou seja, mesmo suas operações estando com 

seus processos alinhados de forma a proporcionar recursos para um bom 

posicionamento de preço de seus produtos no mercado. Ficou evidenciado por 

acompanhamento do mercado que os produtos da empresa Y possuem posição 

similar aos de alguns concorrentes de menor participação de mercado, o que 

demonstra o desalinhamento entre as estratégias de negócio e a de operações. 

Costa (2010) também desenvolveu uma pesquisa que consiste em analisar 

qual o alinhamento estratégico interno em construtoras a partir do desenvolvimento 

de um método para analisar, medindo e comparando/visualizando o alinhamento 

estratégico em empresas construtoras, focando na estratégia competitiva e na 
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estratégia de produção, destacando quais os critérios competitivos priorizados nas 

empresas. Realizaram-se estudos de casos, em três construtoras da cidade de 

Fortaleza – CE. Analisaram-se as empresas a partir do método desenvolvido, 

chegando ao grau de alinhamento em cada uma, possibilitando uma comparação e 

melhor visualização dos resultados. As estratégias competitivas das empresas foram 

analisadas e abordou-se a estratégia de produção através da identificação dos 

critérios competitivos priorizados pelas empresas de acordo com o mercado de 

atuação no qual as mesmas atuam. 

Lemos (2011) desenvolveu um trabalho que teve como foco o segmento 

industrial eletroeletrônico do estado do Ceará, por meio de estudo de caso em três 

empresas, investigando as decisões estratégicas de operações relacionadas à 

implantação da filosofia de produção enxuta. O pesquisador estruturou a análise de 

casos a partir do método de alinhamento estratégico proposto por Berry, Hill e 

Klompmaker (1999), que avalia o alinhamento entre as estratégias de marketing e 

operações com os objetivos de negócio, utilizando o mercado como o referencial 

estratégico para as decisões. O método de análise utilizado compõe-se de cinco 

passos de análise. Parte-se da visão da área de marketing sobre o negócio, pela 

análise de clientes, competidores e forças e fraquezas da empresa, a fim de 

identificar e caracterizar os segmentos de mercado. Feito isso, buscam-se as 

necessidades de mercado, parcial ou totalmente, que são relacionadas com a área 

de operações, traduzindo-as em critérios competitivos mensuráveis. Em um próximo 

passo, identificam-se as defasagens existentes entre o desejado pelo mercado e o 

efetivamente realizado pelas operações. Num quarto passo, descrevem-se as 

decisões estratégicas tomadas e relacionadas à implantação da produção enxuta. E 

por fim, no último passo, avalia-se a estratégia de operações tomada quanto à sua 

adequação em eliminar as defasagens de desempenho detectadas na análise do 

mercado. Concluiu-se que, dos três casos estudados, apenas em um dos casos o 

alinhamento estratégico entre negócio e operações parece estabelecido, ao se 

constatar que as decisões estratégicas de operações relacionam-se à criação de 

uma vantagem competitiva para o negócio. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1  Caracterização do estudo de caso 
 

A pesquisa realizada é de cunho qualitativo. Creswell (2010) caracteriza a 

pesquisa qualitativa como “um meio para explorar e para entender o significado que 

os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano”. Segundo o 

mesmo autor os métodos denominados qualitativos caracterizam-se por um foco 

maior na compreensão dos fatos do que propriamente na sua mensuração.  

A estratégia de pesquisa escolhida para o foco principal do trabalho foi o 

estudo de caso, que é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo 

dentro do seu contexto da vida real (YIN, 1994). Este tem como objetivo estudar 

uma unidade social, analisando-a profunda e intensamente, permitindo uma 

penetração na realidade (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Verificou-se que em vários 

trabalhos similares os autores declararam que utilizaram esta mesma estratégia de 

pesquisa (SILVA, 2003; PRIETO, 2006; SILVA; FERNANDES, 2007; COSTA, 2010; 

LEMOS, 2011). 

A estratégia de estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma 

situação particular, o estudo de caso é uma descrição de uma situação gerencial. 

YIN (2010) afirma, por exemplo, que "o estudo de caso é uma inquirição empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde 

múltiplas fontes de evidência são utilizadas". O método, muitas vezes, é colocado 

como sendo mais adequado para pesquisas exploratória e particularmente útil para 

a geração de hipóteses e isto pode ter contribuído para dificultar o entendimento do 

que é o método de estudo de casos, como ele é desenhado e conduzido. 

Yin (2010) define tecnicamente o método de estudo de caso pela 

conceituação de seu escopo e da caracterização de suas técnicas de pesquisa. 

Como escopo, têm-se que um estudo de caso investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e no contexto de sua vida real, em que os limites 

entre o contexto e o fenômeno não estão claramente definidos. A estratégia de 

estudo de casos caracteriza-se por: 
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a) Pesquisar uma situação diferenciada na qual existem mais variáveis a 

serem investigadas do que pontos de dados disponíveis; 

b) Ter as evidências coletadas em múltiplas fontes, formando um conjunto 

triangular de perspectivas – análise de documentos, observação no local e 

entrevistas ao sujeitos envolvidos com o fenômeno; 

c) Apoiar-se em referenciais teóricos para formulação das questões de 

pesquisa. 

 

A partir dos resultados do levantamento da pesquisa bibliográfica, no qual se 

verificou a limitada quantidade de artigos com o tema pesquisado, constatou-se uma 

lacuna com relação à estudos sobre alinhamento estratégico em empresas de 

confecções. Assim, este trabalho se classifica como exploratório, visto que 

desenvolve estudos que dão uma visão geral do fato ou fenômeno estudado. 

Geralmente, este tipo de estudo é realizado quando o tema escolhido é ainda pouco 

explorado, sendo difícil a formulação e operacionalização de hipóteses. Muitas 

vezes, constitui-se em um primeiro passo para a realização de uma pesquisa mais 

profunda (COLLIS; HUSSEY, 2005) 

 

3.2 Delineamento da Pesquisa 
 

O modelo conceitual da pesquisa é mostrado na figura 08, que é inspirado 

nos trabalhos de Sun e Hong (2002), Joshi, Kathuria e Porth (2003), Silva (2003) e 

Costa (2010), que são baseados em levantamentos em empresas do setor industrial. 

Joshi, Kathuria e Porth (2003), Silva (2003) e Costa (2010) analisam o 

alinhamento a partir das percepções de dois representantes principais dentro das 

empresas, distantes hierarquicamente, quanto aos critérios competitivos que são 

priorizados pelos mesmos. Sun e Hong (2002) também verifica o ajuste entre a 

estratégia competitiva e a estratégia de produção, e a relação deste alinhamento 

com o desempenho da empresa. Nesta pesquisa, foca-se na avaliação do 

alinhamento e não se analisa o desempenho das empresas. A figura 09 de mostra o 

modelo conceitual desta pesquisa e o quadro 09 resume o delineamento da 

pesquisa com uma breve explicação sobre cada etapa, que será detalhada em 

seguida. 
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Figura 09 – Modelo Conceitual da Pesquisa sobre Alinhamento 

 
Fonte: o Autor 

 
 

Quadro 09 – Apresentação das Etapas da Pesquisa 

ETAPAS DA PESQUISA DESCRIÇÃO 

Etapa 1 Revisão Bibliográfica 

•  Levantamento e seleção de trabalhos científicos em 
alinhamento de estratégias; 
•  Revisão sobre os temas: Estratégia, Estratégia 
Competitiva, Estratégia de Produção e Alinhamento; 

Etapa 2 
Elaboração do Instrumento 

de Pesquisa 

•  Com base na revisão bibliográfica; 
•  Base qualitativa; 
•  Ligado diretamente ao método desenvolvido de 
visualização e interpretação dos dados; 

Etapa 3 Estudo de Caso 
•  Caracterização da empresa selecionada; 
•  Entrevistas com os representantes das empresas; 
•  Diversificação de formas de obtenção dos dados; 

Etapa 4 
Análise e interpretação dos 

dados 

•  Cruzamento das informações; 
•  Análise e visualização dos resultados; 
•  Determinação das estratégias competitivas, de produção e 
do alinhamento da empresa; 
•  Comparativo das duas análises do alinhamento da 
empresa por SILVA (2003) e COSTA (2010); 

 
Etapa 5 Conclusão Final 

•  Conclusões; 
•  Contribuições científicas; 
•  Recomendações. 

 
Fonte: o Autor 
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− ETAPA 1: Revisão Bibliográfica 

 

A etapa 1 consistiu de um levantamento de produções científicas ligadas a 

área de estratégia, estratégia competitiva, estratégia de produção, critérios 

competitivos, alinhamento e trabalhos voltados ao setor de confecções.  

O referido levantamento teve como objetivo corroborar a justificativa deste 

trabalho, no que diz respeito à quantidade limitada de estudos na área de estratégia 

com foco nas empresas de confecções. 

O objetivo desta revisão foi fornecer uma base teórica para a realização da 

pesquisa, principalmente auxiliando na elaboração do questionário, etapa seguinte. 

 

− ETAPA 2: Elaboração do Instrumento de Pesquisa 

 

Como fonte de evidências, a coleta de dados utilizou-se de uma entrevista - 

uma das fontes mais importantes em termos de informação (YIN, 2010). Trata-se de 

um método no qual perguntas são dirigidas aos participantes com o objetivo de 

descobrir o que fazem, pensam ou sentem (COLLIS; HUSSEY, 2005), buscando 

compreender o significado que os entrevistados atribuem a certas questões e 

situações (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

O instrumento escolhido para a coleta de dados foi o questionário, aplicado 

por meio de entrevista a fim de garantir a precisão e a confiabilidade das respostas, 

e também, para acrescentar observações necessárias. A referida entrevista teve, 

como ponto de partida, um questionário composto de perguntas estruturadas, 

aplicado junto aos representantes das empresas pesquisadas, a fim de se 

compreender a dinâmica das respectivas organizações, bem como validar o modelo.  

O questionário (Anexo I) possui a abordagem qualitativa. Busca-se uma 

análise cujos resultados são explicados e/ou respaldados por questões similares e 

na análise das respostas caracterização das decisões estruturais e infraestruturais, 

responsável também pela caracterização da empresa bem como pela identificação 

da sua estratégia de produção. 

O questionário foi realizado em cinco partes, a primeira é referente aos dados 

gerais da empresa e sua estrutura. A segunda parte é referente à caracterização da 

estratégia competitiva do negócio. A terceira parte as perguntas são direcionadas 

para a caracterização da estratégia de produção. A quarta parte referente à 
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caracterização do alinhamento estratégico e por fim, a quinta parte são perguntas 

relacionadas as decisões estruturais e infraestruturais da empresa. O questionário 

foi inspirado nas pesquisas de Silva (2003), Costa (2010), Teixeira (2010) e Lemos 

(2011). 

 

− ETAPA 3: Estudo de Caso  

 

A terceira etapa consistiu de um estudo multicaso em três empresas de 

confecções na cidade de Fortaleza/CE, que foram selecionadas para o estudo por 

critérios de acessibilidade.  

Foram exploradas as seguintes fontes de evidências: 

 

• Respostas do questionário; 

• Visitas (observação): de maneira informal, sem protocolos de pesquisa, nas 

fábricas de confecções, para interação do pesquisador com o ambiente dos 

pesquisados; 

• Documentos: site da empresa, relatórios, organogramas, dentre outros. 

 

Na sequencia, o questionário desenvolvido na etapa anterior foi aplicado a 

partir de entrevistas com representantes das empresas, preferencialmente nos locais 

onde os mesmos costumam trabalhar, quando existiu a possibilidade de visitas, 

abrangendo duas esferas. 

 

1) Diretoria : representante com grau superior na hierarquia da empresa, com 

visão estratégica do negócio; 

2) Produção : representantes com grau médio na hierarquia da empresa, com 

visão estratégica operacional. 

 

Como uma limitação deste trabalho, entrevistou-se apenas um representante 

da diretoria, pois houve dificuldades de acesso aos representantes dos altos cargos, 

porém conseguimos a participação de alguns gestores de produção, nesse caso, 

nos limitamos aos cargos de Supervisão até a Gerência, já que pessoas com cargos 

menores, com menor grau de instrução, poderiam não entender termos e conceitos 

abordados pelo questionário, o que poderia enviesar a pesquisa.   
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Foram exploradas, desde que com consentimento das empresas, todas as 

formas de obtenção de informações possíveis, limitando-se a obter dados que 

pudessem contribuir para o atendimento dos objetivos da pesquisa.  

Em virtude da complexidade e do tamanho do questionário em geral e da 

busca por melhor aproveitamento do tempo dispensado pelos representantes para 

participar da pesquisa, este não foi aplicado integralmente com todos os 

entrevistados. Mostra-se no quadro 10 a distribuição das partes do mesmo que 

foram aplicadas de acordo com cada respondente. Assim, esperava-se aproveitar 

melhor a duração da entrevista, focando também as perguntas em quem melhor 

pode respondê-las, com o intuito de obter os melhores resultados possíveis nesta 

fase de levantamento de informações dentro do cotidiano das empresas. 

 

Quadro 10 – Relação das questões aplicadas por entrevistado. 

 
Fonte: o Autor 

 

 

− Etapa 4: Análise dos Dados 

 

Na etapa 4 foi realizada a análise e interpretação dos dados, a partir do 

cruzamento das informações coletadas, analisando os resultados obtidos para cada 

uma das empresas. Será usada uma ferramenta de pesquisa para a coleta e análise 

dos dados. A utilização desta ferramenta está descrita no Quadro 11. 

 

 

 

 

 

Questões Diretoria Produção Descrição

PARTE I X CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

PARTE II X X ESTRATÉGIA COMPETITIVA

PARTE III X X ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO

PARTE IV X X ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PARTE V X ÁREAS DE DECISÕES DA PRODUÇÃO

Visão Estratégica

(Estratégia de Negócios)

Visão Operacional

(Estratégia de Produção)

Entrevistados (Representantes da Empresa)
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Quadro 11 – Etapas da utilização da ferramenta de pesquisa 

 
Fonte: o Autor 

 

A análise de dados se baseou em dois trabalhos: o de Costa (2010) e o de 

Silva (2003). Ambos analisaram o alinhamento da estratégia. Porém a ferramenta de 

análise usada por cada um destes autores permitiu uma única visão do alinhamento. 

A metodologia proposta é uma adaptação das metodologias destes dois autores em 

uma única ferramenta que possa realizar as mesmas análises que cada autor fez em 

suas pesquisas. Assim será mostrada a visão de cada autor. 

O trabalho de Costa (2010) foi baseado em trabalhos de Joshi, Kathuria e 

Porth (2003), Crag, King e Hussin (2002) e Rodrigues, Freitas e Farias (2009). Em 

que a ferramenta inicial utilizada para a determinação do alinhamento era 

MÉTODO
FERRAMENTA DE 

PESQUISA

PRINCIPAIS 

FONTES

1
Identificar a estratégia 

competitiva utilizada pelas 
empresas

Identificar qual estratégia competitiva em que 
a empresa se enquadra com base no 

referencial teórico. Desta forma a empresa 
será enquadrada na estratégia pela 
Diferenciação, Custo ou Enfoque. 

Questionário 
aplicado por meio 

de entrevista e 
referencial teórico

Porter, 1996;                 
Silva, 2003

2

Identificar as estratégias de 
produção utilizadas pelas 
empresas e as áreas de 

decisão estruturais e não-
estruturais que dão apoio a 

estratégia de produção.

Identificar a estratégia de produção 
analisando as prioridades dos critérios 

competitivos em custo, qualidade, entrega, 
flexibilidade, inovação e ético-social. E como 
as questões estruturais e infra-estruturias dão 

suporte a estratégia de produção.

Questionário 
aplicado por meio 

de entrevista e 
referencial teórico

Wheelwright, 
1984;      

Pires, 1994;                 
Tubino, 1997;     
Lemos, 2011

Analisar o alinhamento da 
estratégia de negócio e a 
estratégia de produção de 

cada empresa na análise das 
prioridades das duas 

estratégias .

Analisar o produto da pontuação ponderada 
dada pelos respondentes nos questionários 

na visão do Diretor e dos Getores da 
Produção sobre as estratégias. Os maiores 
produto dos valores será evidenciado como 
as prioridades da estratégia de produção, 
desta forma saberemos se as prioridades 

estão alinhadas com a estratégia do negócio. 
A avaliação das áreas estruturais e infra-

estruturais servirão para dá mais evidências 
as respostas.

Questionário 
aplicado por meio 

de entrevista e 
referencial teórico

Silva, 2003;                       
Teixeira, 2010

Analisar o alinhamento da 
estratégias competitiva de 

negócios e da estratégia de 
produção de cada empresa 

comparando a visão da 
Direção e a visão do Gestor 

da Produção

Analisar a relação da diferença e do produto 
da pontuação dada pelos respondentes nos 
questionários na visão do Diretor/Gerente 

Geral e do Responsável da Produção sobre 
as estratégias. O grau de alinhamento varia 
entre 0% (totalmente desalinhado) e 100% 

(totalmente alinhado). A avaliação das áreas 
estruturais e infra-estruturais servirão para dá 

mais evidências as respostas.

Questionário 
aplicado por meio 

de entrevista e 
referencial teórico

Cragg, King e 
Hussin, 2002 ;                           
Costa, 2010   

4

Analisar as semelhanças e 
divergências do alinhamento 

estratégico entre as 
empresas.

Fazer uma comparação do alinhamento em 
cada empresa estudada e realizar uma 
análise do grau de alinhamento entre as 

empresas do mesmo setor.

Questionário 
aplicado por meio 

de entrevista e 
referencial teórico

Costa, 2010

3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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determinada pela diferença da pontuação dos setores (direção e produção), desta 

forma, o item com menor diferença teria o maior grau de alinhamento. Porém, no 

exemplo do quadro 12 existem vários itens com a mesma diferença absoluta, no 

entanto, o produto das notas serviu como critério de desempate. Pode-se observar 

que quanto maior o produto mais importante é o item. 

No exemplo, os itens “custo” e “qualidade”, que possuem a mesma diferença 

absoluta, igual a um, têm o produto das notas 90 e 20, respectivamente. Constata 

se, assim, o item custo como o mais importante, ou mais crítico. 

 

Quadro 12 – Abordagens para avaliar a importância das prioridades competitivas (dados fictícios). 

Prioridade competitivas Diretor Produção  Diferença  Produto  

Custo 10 9 1 90 

Confiabilidade e rapidez 6 7 1 42 

Qualidade 4 5 1 20 

Flexibilidade 6 9 3 54 

 
Fonte: Costa (2010)  

 

 Na pesquisa de Costa (2010) não foi realizada a análise da estratégia 

competitiva do negócio, apenas o alinhamento da visão da diretoria e da produção 

relacionado aos critérios competitivos.  Além disso, apesar da constatação do 

trabalho de Cragg, King e Hussin (2002) e da inclusão do produto dos valores em 

seu trabalho, ele utilizou os dados do produto dos pontos apenas na comparação 

entre outras construtoras analisadas. O alinhamento ficou configurado em gráficos 

de radar analisando a pontuação registrada pela direção da empresa e pelo 

responsável pela produção. Conforme Tabela 02 onde foram tabulados os dados 

para a análise e a figura 08 determinando apenas pela diferença dos valores o perfil 

do alinhamento dos critérios competitivos de produção. 
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Tabela 02 – Resultados sobre os critérios competitivos 

 
Fonte: Costa (2010) 

 

 No trabalho de Silva (2003), a autora analisa o alinhamento da estratégia de 

produção com a estratégia competitiva do negócio verificando quais são as 

prioridades (1°, 2° ou 3°) da estratégia competitiv a e dos critérios competitivos de 

produção, desta forma ela analisa se a ordem das prioridades está alinhada com a 

estratégia competitiva de negócio determinada. As áreas estruturais e 

infraestruturais também são analisadas com ordem de prioridade dentro de cada 

item, convergindo ou não com a estratégia de produção. Por fim ela elabora uma 

discussão justificando todos os resultados gerados. O quadro 13 mostra a tabulação 

dos dados dos critérios competitivos de produção em ordem de prioridade. 
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Quadro 13 – Prioridades competitivas consideradas como fatores ganhadores de pedidos 

 
Fonte: Silva (2003) 

 

 Desta forma, a ferramenta da presente pesquisa será a Tabela 03 para a 

análise dos dados coletados, entretanto nos resultados tabelados serão extraídos de 

duas formas de alinhamento trabalhadas por Costa (2010) e Silva (2003). Utilizando 

a diferença dos valores tabulados para analisar o alinhamento na visão dos 

entrevistados da direção (estratégia do negócio) e da produção (estratégia de 

produção) e o produto dos valores tabulados será utilizado como ordem de 

prioridade permitindo que a análise do alinhamento entre a estratégia de produção 

com base nas prioridades competitivas e a estratégia de negócio com base na 

estratégia competitiva de Porter. 

No caso das empresas em que mais de uma pessoa responder a pesquisa 

será retirado a moda de todas as respostas. 

 

Tabela 03 – Resultados sobre os critérios competitivos (dados fictícios) 

 
Fonte: O Autor 

Prioridade competitivas                                                             
(de 1 a 6 sendo 1 o mais importante)

Diretor (1)
Produção 

(2)
Diferença 
Absoluta

Produto
Peso 

(1)
Peso 

(2)
Produto 

Ponderado
Custo, menor custo de produção/produto. 1 1 0 1 13 13 169
Qualidade do Produto final. 2 6 4 12 8 1 8
Cumprir com prazos de entregas. 4 5 1 20 3 2 6
Flexibilidade, produção em quantidade ou 
volumes diferentes de produtos.

3 2 1 6 5 8 40

Inovação na criação de novos produtos e/ou 
processos.

5 4 1 20 2 3 6

Produzir bens/serviços respeitando a ética nos 
negócios e a sociedade em geral.

6 3 3 18 1 5 5

TOTAL 10 77 234
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Cragg, King e Hussin (2002) acrescentam ainda que a literatura encoraja a 

utilização de diferentes abordagens (estas e outras) combinadas nas análises de 

dados, com o intuito de obter melhores resultados, explorando ao máximo as 

informações coletadas. 

Além do exposto, utilizam-se na parte relativa à determinação da estratégia 

de produção atribuição de pesos para equilibrar já que a maior importância dentre os 

critérios competitivos será notada como 1 e a menor como 6, tendo como referência 

a nota atribuída pelos participantes. O quadro 14 mostra o detalhe dos pesos 

atribuídos em cada nota. 

 

Quadro 14 – Pesos admitidos atribuídos às notas. 

 Maior Escala de Prioridade Menor 

Ordem de prioridade dos 
critérios competitivos 1 2 3 4 5 6 

Pesos (ponderação) 13 8 5 3 2 1 
Inspirado na Sequência de Fibonacci 8+5 5+3 3+2 2+1 1+1 1+0 

 

 
Fonte: Adaptado de Costa (2010) 

 

 Como base comparativa, segue a tabela 04 e 05 sendo duas simulações de 

respostas, assumindo o pressuposto que sejam dois extremos numericamente 

representados. Duas variações: uma ideal e outra representando a pior situação 

respectivamente. Na situação ideal as respostas são exatamente iguais, ou seja, 

perfeitamente alinhadas. Já na pior situação tem-se o oposto, com as respostas 

invertidas, totalmente desalinhadas. 
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Tabela 04 – Simulação do resultado ideal (dados fictícios) 

 
  

Fonte: O Autor 

 

Tabela 05 – Simulação do pior resultado (dados fictícios) 

 

Fonte: O Autor 

 

 Analisando na prática pelo método de Silva (2003), quanto maior for o ponto 

ponderado dos pesos maior será a prioridade da estratégia de produção, 

determinada pelo respondente, sendo a base da análise do alinhamento com a 

estratégia competitiva do negócio determinada por cada empresa. Assim tendo 

como exemplo a Tabela 3 a maior pontuação, 169, está no critério de custo, logo 

esse será o foco da estratégia de produção. 

A outra análise do alinhamento, por Costa (2010), é a relação da diferença 

absoluta e do produto determina qual será o grau de alinhamento, também 

determinado como alinhamento dos critérios competitivos (ACC), conforme exemplo 

da figura 10.  

 No quadro 15, mostram-se os resultados extremos dos cálculos do 

alinhamento dos critérios competitivos (ACC), com base nas tabelas 04 e 05. A partir 

Prioridade competitivas                                                             
(de 1 a 6 sendo 1 o mais importante)

Diretor 
(1)

Produção 
(2)

Diferença 
Absoluta

Produto
Peso 

(1)
Peso 

(2)
Pontuação 
Ponderada

Custo, menor custo de produção/produto. 1 1 0 1 13 13 169
Qualidade do Produto final. 2 2 0 4 8 8 64
Cumprir com prazos de entregas. 3 3 0 9 5 5 25
Flexibilidade, produção em quantidade ou 
volumes diferentes de produtos.

4 4 0 16 3 3 9

Inovação na criação de novos produtos e/ou 
processos.

5 5 0 25 2 2 4

Produzir bens/serviços respeitando a ética nos 
negócios e a sociedade em geral.

6 6 0 36 1 1 1

TOTAL 0 91

Prioridade competitivas                                                             
(de 1 a 6 sendo 1 o mais importante)

Diretor 
(1)

Produção 
(2)

Diferença 
Absoluta

Produto
Peso 

(1)
Peso 

(2)
Pontos 

Ponderada
Custo, menor custo de produção/produto. 1 6 5 6 13 1 13
Qualidade do Produto final. 2 5 3 10 8 2 16
Cumprir com prazos de entregas. 3 4 1 12 5 3 15
Flexibilidade, produção em quantidade ou 
volumes diferentes de produtos.

4 3 1 12 3 5 15

Inovação na criação de novos produtos e/ou 
processos.

5 2 3 10 2 8 16

Produzir bens/serviços respeitando a ética nos 
negócios e a sociedade em geral.

6 1 5 6 1 13 13

TOTAL 18 56
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de simulações da situação ideal e do pior resultado, conforme mostrado na 

metodologia. 

 

Quadro 15 – Extremos dos resultados do alinhamento dos critérios competitivos. 

Descrição Sigla 
Situação 

Ideal Pior 

Soma das Diferença Absoluta SDA 0 18 

Soma dos Produtos SP 91 56 

Distância Ideal DI 0 39 

Distancia Pior DP 39 0 

Soma das Distâncias DI + DP 39 39 

Alinhamento dos Critérios Competitivos ACC 100% 0% 

Desalinhamento dos Critérios Competitivos DCC 0% 100% 

Alinhamento + Desalinhamento ACC+DCC 100% 100% 
 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com Costa (2010), o alinhamento dos critérios competitivos (ACC) 

é dado pelo percentual do quanto cada empresa está mais longe ou mais perto de 

cada situação, ou seja, quanto mais próxima a empresa estiver do ideal, ou mais 

distante do pior, mais alinhada a mesma estará (vide figura 10). 
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Figura 10 – Exemplo do modelo de visualização de alinhamento estratégico. 

 
Fonte: Autor (exemplo para ilustrar a teoria, dados fictícios). 

  

Assim, o alinhamento e o desalinhamento dos critérios competitivos será 

calculado com base nas distâncias de cada uma das situações, sendo 

ACC=DP/(DI+DP) e DCC=DI/(DI+DP), dados em valores percentuais, variando de 

zero a cem (COSTA, 2010). 

Na situação ideal o ACC é igual a 100%, onde DI é igual a zero, visto que 

ACC=DP/(0+DP)=1, e DCC é igual à 0%, com DP igual à 39, máxima distância, 

dada pela diagonal do quadrilátero formado pelas coordenadas (SP;SDA): (91;0), 

(56;0), (91;18) e (56;18), cuja diagonal é dada pelas coordenadas (91;0) e (56,18). 

Vale lembrar que o ‘desalinhamento dos critérios competitivos’ (DCC) e o ACC são 

complementares (ACC+DCC=100%) (COSTA, 2010). 

Dentro da proposta de mensurar e comparar este alinhamento em cada 

empresa buscou-se uma abordagem diferente, com auxílio de gráficos do tipo radar, 

inspirado no trabalho de Costa (2010) que bem utilizou de recursos visuais para 

expor e comparar o alinhamento estratégico nos referidos estudos. Assim, a 

proposta deste trabalho é mostrar os resultados conforme os exemplos na figura 11, 
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nos quais se podem ver as respostas de cada participante e as lacunas (gaps) em 

cada item analisado. 

 

Figura 11 – Perfil do alinhamento dos critérios competitivos 

 
Fonte: Costa (2010) 

 

− ETAPA 5: Conclusões e considerações finais 

 

Na etapa 5, finaliza-se o estudo com suas conclusões e considerações finais. 

A partir dos resultados obtidos, comentam-se as peculiaridades do método utilizado, 

suas principais conclusões, possíveis contribuições teóricas e práticas, com 

sugestões para futuras pesquisas dentro dos temas abordados neste trabalho. 

 

3.3 Considerações Finais do Capítulo 
 

Finaliza-se o capítulo sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa. Vale 

ressalta que se indicou que o estudo é exploratório e de cunho qualitativo. 

Apresentou-se todo o delineamento da pesquisa, focando no instrumento elaborado 

(questionário), além do método desenvolvido, que será utilizado para analisar o 

alinhamento estratégico em empresas de confecções, objetivo principal desta 

dissertação.  

A seguir, mostram-se os resultados da aplicação da metodologia supracitada. 
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4 RESULTADOS 

 

Nesta seção, mostram-se os resultados obtidos a partir da pesquisa nas 

empresas onde se realizaram o estudo de caso, conforme descrito na metodologia. 

As três empresas serão denominadas como: Empresa A, Empresa B e Empresa C. 

 
4.1 Empresa A 
 

4.1.1 Caracterização da Empresa Estudada 
 

A empresa estudada foi criada em 1985 na cidade de Fortaleza com objetivo 

bem definido: lançar uma marca de moda praia com qualidade indiscutível. Hoje a 

fábrica dispõe de mais de dois mil metros quadrados situado na cidade de Fortaleza 

contendo mais de 300 funcionários e com produção anual em torno de 400 mil 

peças. Trabalham na produção de moda praia feminina, masculina e infantil com alto 

valor agregado. Maior parte da sua produção destina ao comercio nacional 

demandada pelo varejo próprio da marca e de suas franquias. Há pequena 

participação no comércio exterior, contudo existe grande possibilidade de 

crescimento nesse setor. 

A pesquisa focou em apenas um diretor, pois nesta empresa existe apenas 

uma diretora geral, responsável por todas as áreas, hierarquicamente acima dela 

apenas os proprietários da empresa. Também na produção foi entrevistado apenas 

um gerente de produção, pois os demais cargos, pela sua posição hierárquica 

menor e de conhecimento estrito e específico de suas operações, poderia enviesar 

ou mesmo limitar a visão ampla que tem a função produção. 

 

4.1.2 Caracterização da Estratégia Competitiva do N egócio. 

 

Ressalta-se que nas entrevistas a diretora e o gerente de produção 

apresentaram muita facilidade em responder às questões e ótima receptividade com 

o pesquisador. A diretora teve grande segurança nas respostas, pois está na 

empresa há mais de 20 anos. O gerente de produção ficou empenhado em 

responder as questões e explicar todo o processo, o mesmo já tem quase sete anos 
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na empresa e demonstra grande familiaridade com o processo produtivo bem como 

conhecimento em todos os setores da empresa. 

Conforme exposto no Capítulo 2, uma empresa obtém um posicionamento 

através de três estratégias competitivas genéricas: liderança no custo total, 

diferenciação e enfoque (PORTER, 1996). 

Segundo depoimentos dos respondentes e a resposta dada a questão 13 do 

questionário, bem como da observação direta da pesquisadora na entrevista de 

campo é possível inferir que a estratégia competitiva de diferenciação é adotada 

pela empresa estudada.  

O alto valor agregado dos seus produtos de moda praia e o mercado voltado 

para a classe A está de acordo com o conceito de estratégia de diferenciação 

determinada por Porter (1980) onde a empresa procura selecionar atributos que o 

seu mercado consumidor considera importante. Desta forma a empresa pode se 

posicionar de maneira a atender estas necessidades buscando um preço 

diferenciado. A diferença pode ser baseada em um atributo do produto em si, ou 

pode ser baseada numa atividade de suporte ao produto ou ainda no método de 

venda deste. Além disso, a diferenciação consiste em diferenciar o produto ou 

serviço oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único ao âmbito 

de toda a indústria. Os métodos mais comuns para assumir esta estratégia são: 

projeto ou imagem da marca, qualidade do produto, durabilidade do produto, 

assistência técnica, ou estilo do projeto (SILVA, 2003). 

No entanto, houve divergência entre a visão de mercado da Diretora e do 

Gerente de Produção quando analisado quais os fatores de ameaças dos novos 

entrantes. Para a diretora, mesmo não competindo no baixo custo, novas empresas 

estão surgindo para atender o mercado classe A, com alto valor agregado, mas com 

preços menores. Já o gerente entende que produtos exclusivos das outras marcas 

pode ser uma ameaça. Porém ambos concordam que o fortalecimento da marca é 

essencial tanto para superar preços menores quanto exclusividades de outras 

marcas no seu mercado. 

 

4.1.3 Caracterização da Estratégia de Produção 

 

Para caracterizar as prioridades competitivas da estratégia de produção as 

empresas pesquisadas foram questionadas de acordo com o referencial teórico de 
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Tubino (2009), o qual define que as prioridades competitivas também podem ser 

classificadas como estratégia de produção. 

Observa-se na Tabela 06 que o principal critério competitivo adotado como 

estratégia de produção é a Qualidade do Produto Final. Tanto na resposta da 

diretoria quanto da produção a qualidade foi mencionada como o mais importante, 

com pontuação de 169, produto dos pesos relacionados ao critério mais importante 

o 1 na ordem de 1 a 6. Percebe-se também que a estratégia focada na qualidade 

colabora com o posicionamento estratégico do negócio. A qualidade é item 

fundamental para quem vende produtos com alto valor agregado e a valorização da 

marca perante o mercado classe A. 

 

Tabela 06 – Resultados sobre os critérios competitivos – Empresa A 

 
Fonte: O Autor 

 

 Analisando o segundo item de maior importância dada na produção e 

unânime pelos respondentes é o cumprimento com prazos de entrega com 64 

pontos. Como existe exclusividade de produtos da marca, e uma renovação 

quadrimestral da coleção o atendimento aos prazos é importantíssimo para que suas 

lojas sejam sempre supridas por produtos atualizados seguindo a tendência da 

moda da coleção atual. Além disso, os pedidos com exclusividade precisam ser 

atendidos no prazo obedecendo também o tempo da coleção. 

Em terceiro lugar está a inovação e a flexibilidade com 15 pontos cada. A 

inovação é fundamental para a manutenção da marca de alto nível. As estilistas da 

empresa sempre estão em contato com as novidades da moda nacional e 

internacional, participando de desfiles e feiras que trazem as novas tendências para 

Prioridade competitivas                                                             
(de 1 a 6 sendo 1 o mais importante)

Diretor (1) Produção (2)
Diferença 
Absoluta

Produto Peso (1) Peso (2)
Produto 

Ponderado

Custo, menor custo de produção/produto. 6 5 1 30 1 2 2
Qualidade do Produto final. 1 1 0 1 13 13 169
Cumprir com prazos de entregas. 2 2 0 4 8 8 64
Flexibilidade, produção em quantidade ou 
volumes diferentes de produtos.

4 3 1 12 3 5 15

Inovação na criação de novos produtos 
e/ou processos.

3 4 1 12 5 3 15

Produzir bens/serviços respeitando a ética 
nos negócios e a sociedade em geral.

5 6 1 30 2 1 2

TOTAL 4 89 267
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a o incremento das coleções seguintes. No entanto, existe na empresa um setor de 

criação que como já dito, a cada quatro meses, todo desenho da estampa e a 

modelagem são modificados. Fato importante que corrobora com a estratégia de 

diferenciação e a inovação é a parceria da empresa como seus fornecedores de 

tecidos. Todas as estampas são de total exclusividade e todas elas saem com a 

marca da empresa, para evitar fraudes e falsificações.  

Ainda em terceiro lugar a alta flexibilidade de produção é uma característica 

plena para empresa com a estratégia de diferenciação. A exclusividade dos modelos 

e a pequena quantidade de peças por cada Ordem de Fabricação (OF), 30 no 

máximo, faz a produção trabalhar com muitos setups aumentando o custo de 

produção. Existe com certa frequência modificações repentinas e inesperadas de 

modelagens e estampas para garantir a melhor qualidade ao consumidor e produtos 

inovadores e a produção está capacitada para absorver essas demandas.  As 

organizações dos fluxos de produção também são bem controladas, já que são 

muito fragmentadas, para não misturar peças de modelagens e estampas diferentes.  

Os últimos critérios votados, ambos com 2 pontos, são: o de menor custo de 

produção/produto e Produzir bens/serviços respeitando a ética nos negócios e a 

sociedade em geral. A conduta ética relacionada ao negócio e a sociedade não foi 

caracterizado como o mais importante, pois a empresa já dispõe desta prática nos 

itens intrínsecos, como a geração de emprego à sociedade, emprega pessoas 

idosas, o pagamento de impostos que traz retorno positivo. Disponibilizam aos seus 

funcionários cesta básica, convênios com farmácias, todos os funcionários são 

legalizados, não apoiam a contratação de mão de obra infantil. 

Em relação ao critério de menor custo de produção/produto, mais uma vez 

existe coerência na determinação da estratégia por diferenciação. O menor custo 

não é de fato tão importante, pois o alto valor agregado dos produtos “pagam” os 

custos da alta qualidade e flexibilidade do processo. Esse item é confirmado na 

verificação de itens que o pesquisador fez em loco, todas as peças com qualquer 

problema de qualidade são retiradas do processo, caso exista formas de ajustar a 

peça deixando-a impecável ela volta ao processo, caso não, ela é segregada e 

destruída, não existindo peças de “segunda” qualidade.  
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4.1.4 Caracterização das Decisões Estruturais e Inf raestruturais 
 

 Conforme o Capítulo 2, as decisões estruturais e infraestruturais que dão 

apoio à produção são: 

 

 - Tecnologia;  

 - Instalações Industriais; 

 - Integração Vertical; 

 - Desenvolvimento de produto 

 - Organização; 

 - Qualidade; 

 - Fornecedores; 

 - Recursos Humanos; 

 - Planejamento e Controle da Produção (PCP); 

 

 Analisando a influencia da tecnologia e das instalações industriais foi 

verificado que a empresa tem instalações de 2,5 mil m² de área e nela está inserida 

a produção. Todas as etapas da produção são delimitadas com estrutura elétrica 

para as máquinas e elétrica e lógica para os escritórios. Existe sistemas de 

informática adquiridos para a otimização do corte do tecido, integração de rede de 

computadores dentro do parque fabril com conexão a rede local e internet. A 

localização da fábrica é estratégica, pois está entre seus principais pontos de 

vendas locais e de fácil acesso. 

 Existe a utilização de sistema de produção CAD-CAM para o desenvolvimento 

dos projetos e desenhos técnicos. 

 Questionado ao Gerente de Produção se o uso da computação aumenta a 

competitividade da empresa o mesmo respondeu que: “a utilização da tecnologia da 

informação é um grande passo para a diferenciação industrial, com ela a eficiência 

produtiva fica mais alcançável”. 

 Como característica do setor de confecções não existe grandes atualizações 

tecnológicas das máquinas de costura e algumas atualizações mais modernas nos 

novos modelos não garantem um aumento significativo na qualidade ou na 

quantidade produzida. A produção ainda é muito dependente da mão de obra. Desta 
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forma não foi constatada a atualização constante das máquinas de costura, que 

segundo o Gerente, tendo as manutenções em dia, elas duram entre 10 a 15 anos. 

 As atividades indiretas terceirizadas são a manutenção elétrica e civil, visto 

que o custo de manter uma equipe é alto e não existem demandas contínuas para 

estes serviços. 

 Os principais produtos terceirizados da produção são: brincos, sandálias, 

bolsas, sapatos. Que ao chegarem à fábrica recebem a customização e o carimbo 

da marca que agregam valor ao produto, antes disso os produtos terceirizados 

passa uma prévia análise da qualidade no recebimento. 

 Como já foi dito, para a empresa garantir a qualidade e exclusividade e 

manter sua estratégia competitiva de diferenciação, é imprescindível parcerias 

realizadas com os fornecedores e a criação de um vínculo de confiança entre as 

partes, principalmente relacionados ao fornecimento da matéria prima, essa 

exclusividade limita sua quantidade de fornecedores, que ocasionalmente ocorre 

interrupções por atrasos na entrega do fornecedor. Entretanto, para os demais 

produtos e insumos comprados existem maiores ofertas no mercado. 

 O parque fabril foi projetado para atender a demanda do varejo, mesmo 

obedecendo a fatores como a sazonalidade e ao crescimento anual das vendas. O 

incremento de produção é facilmente controlado fazendo apenas o manejamento da 

mão de obra. 

 Dentre o mix de produção, segundo o Gerente, 69% da produção é 

considerada em série, ou seja, em larga escala, seguindo o limite de peças por OF. 

30% das peças são feitas por encomenda ou de forma personalizada e 1% da 

produção é terceirizado. Evitar a produção terceirizada garante o maior controle da 

qualidade do produto final. 

 A figura 12 mostra as principais etapas do processo de produção da 

confecção estudada: 
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Figura 12 – Etapas do Processo de Produção da empresa A 

 
Fonte: O Autor 

 

 O PCP é o setor de extrema importância para a execução da estratégia de 

produção. Este setor organiza as ordens de fabricação levando em conta os prazos 

de entrega, quantidade de matéria prima e insumos, tem interface com a 

manutenção, qualidade, logística, recursos humanos entre outros setores da 

empresa. 

 As características mais relevantes observadas na empresa são a utilização de 

softwares e planilhas personalizadas para a operacionalização do planejamento e 

controle da produção, com isso, ela tem uma resposta imediata sobre situações 

corrente das OFs. Existe supervisão direta e monitoramento das atividades no 

processo de produção, apesar de algumas vezes o processo ocorre de forma 

simples e informal, com entradas de peças no meio do processo para ajustes. 

Existem também pessoas especializadas que auxiliam a produção na garantia da 

execução correta das OFs bem como a correta execução da sua atividade e a 

garantia da qualidade. 

 Ocorre com frequência compra conjunta de itens com outros 

parceiros/concorrentes visando à diminuição dos custos, essa prática ocorre apenas 

para itens que não são exclusivos da marca. 

 Foi observada certa deficiência no controle de insumos, sendo lenta a 

resposta sobre a situação corrente dos materiais em estoque, e é comum a 

modificação das OFs por faltar algum item. Essa situação por prejudicar a 

característica de flexibilidade e tempo de entrega dos lotes no seu destino final. Para 

amenizar essa situação a empresa está focada no desenvolvimento de novos 

fornecedores. Outro ponto importante é a existência de estoque intermediário que 

dentre alguns problemas existe a falta de componentes na fase final da produção.  
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Diante desse contexto observa-se, apesar de item de extrema importância na 

estratégia de produção, que em alguns lotes ocorre atrasos na entrega. 

 O layout da empresa é configurado em 25 células produtivas especializadas, 

por etapa ou tipo de serviço, seguindo um fluxo de produção sequencial. Percebe-se 

que há condições físicas para melhoria do fluxo de produção quanto a disposição 

das máquinas. Porém, existe pouca mão-de-obra qualificada dentro das empresas 

para gerenciar o processo produtivo de forma a aperfeiçoá-lo a fim de adquirir 

maiores vantagens de fabricação. 

 A estrutura organizacional é simples na produção com o Gerente de Produção 

responsável por todo o processo e líderes de equipe que dão suporte em cada etapa 

de produção. Além disso, existe apoio do PCP para a atualização das etapas de 

cada OF, garantindo o controle e a rastreabilidade.   

 Na área de Recursos Humanos os benefícios concedidos pela empresa são: 

convênio com farmácias, refeitório próprio, convênio com SENAI/SESC/SESI, cesta 

básica e premiação por produção. Este último benefício é bem arriscado para 

empresa que tem como foco da sua estratégia de produção a qualidade. Prêmio por 

produção é uma motivação relacionado a quantidade de peças, podendo de alguma 

maneira a perda do foco na qualidade do produto, num intuito de um maior retorno 

financeiro. 

 Para melhoria da motivação dentro do ambiente laboral, é cultivada a 

meritocracia. Todas as vagas são dadas como prioridade aos melhores 

colaboradores, por meio de processo de seleção interna, somente não tendo 

ninguém com perfil ideal para o cargo é aberto o processo de seleção interna. 

Existem iniciativas para a melhoria da motivação dos funcionários, com o uso de 

vestimentas mais leves, ginástica laboral, salário maior que a base da categoria 

entre outras ações. 

 Em relação ao quantitativo de colaboradores polivalentes, em torno de 15% 

do efetivo tem condições de migrar de atividade dentro da célula ou mesmo em 

outras células. O investimento para que mais colaboradores tenham essa 

característica é fundamental para a absorção de contratempos relacionados a faltas, 

afastamentos e demandas extras. 

 É visto também que existem grandes lacunas para melhorias na área de 

recursos humanos, segundo o Gerente de Produção, que colaborem com a 

estratégia de produção, como a implantação da política de cargos e salários, 
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acompanhamento e desenvolvimento de novas lideranças e inclusão do plano de 

participação dos resultados, colocando como índice principal a qualidade dos 

produtos. 

 Sendo este o foco da estratégia da produção segundo a tabela 06, a empresa 

tem algumas práticas pra a garantia da qualidade do produto: 

 

- Inspeção de recebimento de matéria-prima; 

- Inspeção final do produto acabado; 

- Há treinamento para monitoramento do processo; 

- Há manutenção preventiva nas máquinas; 

- Há documentos de especificações técnicas na fábrica; 

- Especificação técnica na compra de matéria-prima; 

- O controle através da sensibilidade natural do operário na utilização dos 

seus sentidos táteis, olfativos, auditivos e visuais; 

 

Existe a preocupação destes itens dentro do processo produtivo, desde o 

recebimento da matéria-prima e insumos até o produto acabado. Apesar de algumas 

dessas práticas serem feitas de forma artesanais, pois não se usa métodos mais 

elaborados como o controle estatístico e a produção enxuta. Pela visão o Gerente 

de Produção todas essas práticas já dão suporte para a certificação ISO 9000, 

porém não há exigência do mercado para que isso seja determinante. Nem mesmo 

na pouca participação no mercado internacional exigem deles a certificação. Apesar 

disso é uma meta de médio prazo que o gerente em conjunto com a diretoria 

querem realizar. 

Segundo relato do Gerente de Produção não existe muitas reclamações de 

clientes, e este canal é realizado pela internet, e cada caso é tratado de forma 

individual para manter a fidelidade do cliente. Não existem rotinas de pesquisa de 

satisfação, nem da fábrica com o varejo, nem do varejo com o consumidor final. 

A principal reclamação dos clientes e na demora no fechamento das vendas 

no varejo, pois é acontece com média frequência problemas no sistema que travam 

a compra. Neste caso, a diretoria afirma que existe esforços para sanar este 

problema com a atualização e aquisições dos novos sistema e melhoria da 

infraestrutura. 
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4.1.5 Alinhamento  
 

Na análise da visão do alinhamento na condição atual, a diretora expõe que a 

estratégia utilizada pela empresa está coerente com o ambiente externo (clientes, 

concorrentes, economia, características do setor e etc.) e que as atitudes da 

empresa hoje estão condizentes com seus objetivos a longo prazo. Por fim a mesma 

declara que todos os funcionários compreendem claramente a estratégia da 

empresa.  

A visão do Gerente de Produção confirma a caracterização do alinhamento 

estratégico feito pela diretoria, relacionado à coerência ao ambiente externo e as 

atitudes atuais que condizem com os objetivos de longo prazo, ele apenas 

acrescenta também que a estratégia da empresa está coerente com suas 

competências e seus recursos (instalações, equipamentos, etc.) 

A figura 13 mostra um gráfico radar que compara a percepção do alinhamento 

da produção na visão da diretoria e na visão da gestão da produção. Nota-se que no 

caso da empresa A, percebe-se um bom grau de alinhamento já que as linhas se 

tracejam próximas uma da outra. 

 

FIGURA 13 – Análise do Alinhamento da Percepção da Estratégia de Produção – Empresa A 

 
Fonte: O Autor 
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4.2 Empresa B 
 

4.2.1 Caracterização da Empresa Estudada 
 

A empresa B foi fundada em 1991 na cidade de Fortaleza e é uma indústria 

de confecção infanto–juvenil que atua em todo território nacional. Seu parque fabril 

tem o objetivo de produzir peças de alta qualidade, concebidas a partir de diversas 

pesquisas de moda, aliadas a tecnologia de ponta. 

Hoje a fábrica dispõe de mais de nove mil metros quadrados situado na 

cidade de Fortaleza contendo mais de 1000 funcionários e com produção anual em 

torno de 2,5 milhões de peças. Trabalham na produção de moda infantil masculina e 

feminina. Maior parte da sua produção destina ao comercio nacional demandada 

pelo varejo próprio da marca e mais de 5000 lojas multimarcas no Brasil. Não há 

participação no comércio exterior. 

A pesquisa focou em apenas um diretor, pois houve dificuldade no contato 

com os demais. Na pesquisa referente à Produção houve 5 participantes: 2 gerentes 

de produção e os demais supervisores. 

 

4.2.2 Caracterização da Estratégia Competitiva do N egócio 

 

Segundo a resposta dada a questão 13 do questionário, o diretor da empresa 

B identifica o seu posicionamento competitivo como diferenciação dos seus produtos 

no mercado. Este posicionamento está claro já que a alta competição no mercado 

de confecções, conforme já descrito no item 1.1.1, obriga os fabricantes a 

incorporarem nos seus produtos alta qualidade e novos desenhos e bordados que 

agregam valor e, desta forma, consegue competir com confecções mais básicas e 

de qualidade inferior da Ásia, mas especificamente a chinesa. 

Houve concordância entre a visão de mercado da Diretoria e do Gerente de 

Produção quando analisado sobre o posicionamento estratégico e quais os fatores 

de ameaças dos novos entrantes. Ambos consentiram que o mercado está sendo 

invadido por confecções de baixa qualidade e preço, porém o uso de matéria-prima 

diferenciada, técnicas de estamparia e detalhes na aplicação de bordados e apliques 

elevam seus produtos para um melhor patamar, atingindo um mercado mais 

exigente. 
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4.2.3 Caracterização da Estratégia de Produção 

 

Para caracterizar as prioridades competitivas da estratégia de produção as 

empresas pesquisadas foram questionadas de acordo com o referencial teórico de 

Wheelwright (1984) e Tubino (2009), o qual define que as prioridades competitivas 

também podem ser classificadas como estratégia de produção. 

No caso da empresa B para a determinação da estratégia competitiva 

participou 2 gerentes e 3 supervisores, foi necessário tabular todos os dados e 

retirar a moda para a determinação das prioridades competitivas da produção nesta 

empresa. O quadro 16 mostra o tempo que cada participante tem na empresa B e a 

tabela 7 mostra a tabulação dos dados e o valor da moda referente as respostas dos 

mesmos. 

Quadro 16 – Tempo de empresa dos participantes 

Gerente 1  Gerente 2  Supervisor 1  Supervisor 2  Supervisor 3  

5 anos 3 anos 9 anos 45 dias 15 anos 

  
 

  Fonte: O Autor 

 

Tabela 7 – Tabulação dos dados dos participantes da empresa B 

 

Fonte: O Autor 

 

Observa-se na Tabela 8 que o principal critério competitivo adotado como 

estratégia de produção é a Qualidade do Produto Final. Tanto na resposta da 

diretoria quanto da produção a qualidade foi mencionada como o mais importante, 

com pontuação de 169, produto dos pesos relacionados ao critério mais importante 

o 1 na ordem de 1 a 6. Percebe-se também que a estratégia focada na qualidade 

colabora com o posicionamento estratégico do negócio. A qualidade é item 

Prioridade competitivas                                                             
(de 1 a 6 sendo 1 o mais importante)

Gerente 1 Gerente 2
Supervisor 

1
Supervisor 

2
Supervisor 

3
Moda

Custo, menor custo de produção/produto. 5 2 2 4 2 2
Qualidade do Produto final. 2 1 1 3 1 1
Cumprir com prazos de entregas. 3 4 6 2 4 4
Flexibilidade, produção em quantidade ou 
volumes diferentes de produtos.

4 3 3 6 5 3

Inovação na criação de novos produtos e/ou 
processos.

6 5 5 1 3 5

Produzir bens/serviços respeitando a ética 
nos negócios e a sociedade em geral.

1 6 4 5 6 6
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fundamental para quem vende produtos com valor agregado e quer se destacar 

perante os produtos importados. 

 

Tabela 8 – Resultados sobre os critérios competitivos da empresa B 

 
Fonte: O Autor 

 

 Analisando o segundo item de maior importância dada na produção e 

unânime pelos respondentes é o custo com 64 pontos. A preocupação com os 

custos não codiz com a estratégia de diferenciação, porém sabe-se que apesar dos 

esforços da empresa para caracterizar sua marca pela qualidade e itens atribuídos 

nas peças que agregam valor ao produto, a preocupação com o custo é algo real. 

Como a marca está num processo de expansão, outros gastos em campanhas 

publicitárias, abertura de novas lojas e lançamentos de novas coleções faz com que 

os custos de produção sejam levados a sério, mas sem o comprometimento da 

qualidade, desta forma, a empresa usa a filosofia do método Lean para evitar os 

desperdícios e otimizar sua produção. 

Em terceiro lugar está a flexibilidade com 15 pontos, a alta flexibilidade de 

produção é uma característica plena para empresa com a estratégia de 

diferenciação. A exclusividade dos modelos e a pequena quantidade de peças por 

cada Ordem de Fabricação (OF) faz a produção trabalhar com muitos setups 

aumentando o custo de produção. As organizações dos fluxos de produção também 

são bem controladas, já que são muito fragmentadas, para não misturar peças de 

modelagens e estampas diferentes.  

Analisando o quarto item de maior importância dada na produção é o 

cumprimento com prazos de entrega com 6 pontos. Com a renovação quadrimestral 

da coleção o atendimento aos prazos é importantíssimo para que suas lojas sejam 

Prioridade competitivas                                                             
(de 1 a 6 sendo 1 o mais importante)

Diretor (1) Produção (2)
Diferença 
Absoluta

Produto Peso (1) Peso (2)
Produto 

Ponderado
Custo, menor custo de produção/produto. 2 2 0 4 8 8 64
Qualidade do Produto final. 1 1 0 1 13 13 169
Cumprir com prazos de entregas. 5 4 1 20 2 3 6
Flexibilidade, produção em quantidade ou 
volumes diferentes de produtos.

4 3 1 12 3 5 15

Inovação na criação de novos produtos e/ou 
processos.

6 5 1 30 1 2 2

Produzir bens/serviços respeitando a ética 
nos negócios e a sociedade em geral.

3 6 3 18 5 1 5

TOTAL 6 85 261
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sempre supridas por produtos atualizados seguindo a tendência da moda da coleção 

atual. A abrangência nacional da marca exige que esses prazos sejam cumpridos 

para evitar coleções obsoletas no varejo. 

Os últimos critérios votados de maior importância com 5 e 2 pontos, são: a 

produção de bens/serviços respeitando a ética nos negócios e a sociedade em geral 

e a inovação. A conduta ética relacionada ao negócio e a sociedade normalmente 

não é caracterizado como o mais importante, pois a empresa já dispõe desta prática 

nos itens intrínsecos, como a geração de emprego à sociedade, emprega pessoas 

idosas, o pagamento de impostos que traz retorno positivo. Além disso, a empresa 

tem um programa para treinamento de costura para jovens da sociedade podendo 

até ser contratada pela empresa. A alta competitividade impede demais programas, 

já que essas iniciativas demandam recursos importantes para empresa. 

A inovação é fundamental para a manutenção da estratégia por diferenciação, 

está em último lugar não condiz com as perspectivas da diretoria. As estilistas da 

empresa sempre estão em contato com as novidades da moda nacional e 

internacional, consultando revistas especializadas, participando de desfiles e feiras 

que trazem as novas tendências para a o incremento das coleções seguintes. No 

entanto, existe na empresa um setor de criação que como já dito, a cada quatro 

meses a coleção é modificada.  

 

4.2.4 Caracterização das Decisões Estruturais e Inf raestruturais 

 

 Analisando a influencia da tecnologia e das instalações industriais foi 

verificado que a empresa tem instalações de 9.000 m² de área e nela está inserida a 

produção. Todas as etapas da produção são delimitadas com estrutura elétrica para 

as máquinas e elétrica e lógica para os escritórios. Existe sistemas de informática 

adquiridos para a otimização do corte do tecido, na estamparia e integração de rede 

de computadores dentro do parque fabril com conexão a rede local e internet.  

 Existe a utilização de sistema de produção CAD-CAM para o desenvolvimento 

dos projetos e desenhos técnicos. 

 O gerente de produção entende que o uso da computação aumenta a 

competitividade da empresa permitindo a integração das informações, facilitando a 

comunicação, documenta os fatos e reduz tempo nas realizações de determinadas 

tarefas. 
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 Como característica do setor de confecções não existe grandes atualizações 

tecnológicas das máquinas de costura e algumas atualizações mais modernas nos 

novos modelos não garantem um aumento significativo na qualidade ou na 

quantidade produzida. A produção ainda é muito dependente da mão de obra. 

Mesmo assim a idade média das máquinas e equipamentos que compõem a atual 

planta são de 6 anos, o que é relativamente novo em relação a empresa A. 

 As atividades indiretas terceirizadas são a de transporte e a lavanderia. Os 

principais serviços terceirizados da produção são: costura, bordados e lavagens. No 

entanto todos os produtos terceirizados passa uma prévia análise da qualidade no 

recebimento. 

 Como um risco referente ao critério da qualidade é a terceirização de cerca de 

40% da costura, 50% do bordado industrial e 100% do bordado manual. Para 

minimizar a empresa B propõe laços de parcerias com seus fornecedores, o que é 

seu ponto forte, desta forma garante que os prazos de entrega sejam cumpridos e a 

boa qualidade dos serviços recebidos. 

 O parque fabril de 9000m² foi projetado para atender a demanda do varejo, 

mesmo obedecendo a fatores como a sazonalidade e ao crescimento anual das 

vendas. O incremento de produção é facilmente controlado fazendo apenas o 

manejamento da mão de obra.  

 Dentre o mix de produção, segundo o Gerente, 100% da produção é 

considerada em série, ou seja, em larga escala, seguindo o limite de peças por OF. 

Não existe a produção total da peça terceirizada, apenas serviços adicionais. Os 

principais indicadores gerenciais utilizados para monitorar a eficiência da produção 

são: produtividade, faturamento por homem, índice de refugo e turnover. 

 A figura 14 mostra as principais etapas do processo de produção da 

confecção estudada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Figura 14 – Etapas do Processo de Produção da empresa B 

 
Fonte: O Autor 

  
 O PCP é o setor de extrema importância para a execução da estratégia de 

produção. Este setor organiza as ordens de fabricação levando em conta os prazos 

de entrega, quantidade de matéria prima e insumos, tem interface com a 

manutenção, qualidade, logística, recursos humanos entre outros setores da 

empresa. 

 As características mais relevantes observadas na empresa são a utilização de 

softwares e planilhas personalizadas para a operacionalização do planejamento e 

controle da produção, com isso, ela tem uma resposta imediata sobre situações 

corrente das OFs. Existe supervisão direta e monitoramento das atividades no 

processo de produção, principalmente nas etapas estritamente manuais, no entanto 

não ocorre informalidade no processo, todas as entradas são registradas e 

monitoradas. Existem também pessoas especializadas que auxiliam a produção na 

garantia da execução correta das OFs bem como a correta execução da sua 

atividade e a garantia da qualidade. 

 A empresa não trabalha com compra conjunta de itens com outros 

parceiros/concorrentes visando à diminuição dos custos. Como mencionado, a 

empresa preza por parcerias com seus fornecedores e busca a manter a contatos 

com múltiplos fornecedores, evitando atrasos no cumprimento das OF’s. Entretanto 

a dependência com o prazo de entrega dos fornecedores é alta já que a empresa 

trabalha com o estoque mínimo obedecendo à filosofia lean o que está alinhado com 

a segunda prioridade da estratégia de produção, o custo, mas desalinhado com a 

estratégia competitiva do negócio. Essa dependência pelo prazo de entrega do 

fornecedor ocorre com média frequência a espera por insumos do fornecedor, porém 

raramente a falta desses componentes chegam na fase final final da produção. 
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O layout da empresa é configurado células produtivas especializadas, por 

etapa ou tipo de serviço, seguindo um fluxo de produção sequencial. Percebe-se 

que há condições físicas para melhoria do fluxo de produção e a empresa incentiva 

com prêmios ideias para a melhoria do processo produtivo. Existem pessoas bem 

qualificadas dentro das empresas para gerenciar o processo produtivo de forma a 

aperfeiçoá-lo a fim de adquirir maiores vantagens de fabricação. 

 Preza-se pela padronização das atividades baseado por procedimentos 

internos de produção e especificações técnicas não dando espaço para 

informalidades na produção e a equipe é constantemente treinada nos 

procedimentos padrões da empresa. A estrutura organizacional é mais complexa, 

existindo um gerente de produção responsável por todo parque fabril, um 

especialista na metodologia lean, e supervisores e revisoras por áreas específicas 

dentro da produção. 

 Na área de Recursos Humanos os benefícios concedidos pela empresa são:  

 

- Assistência médica e odontológica; 

- Convênio com farmácias; 

- Refeitório Próprio; 

- Cesta Básica; 

- Seguro de vida; 

- Prêmio gestão de ideias; 

- Auxilio creche; 

- Ginástica Laboral; 

- Bônus assiduidade; 

- Premiação por produção/racionalização.  

 

 Este último benefício é bem arriscado para empresa que tem como foco da 

sua estratégia de produção a qualidade. Prêmio por produção é uma motivação 

relacionada à quantidade de peças produzidas, podendo de alguma maneira a perda 

do foco na qualidade do produto, num intuito de um maior retorno financeiro. 

 Para melhoria da motivação dentro do ambiente laboral, é cultivada a 

meritocracia. Todas as vagas são dadas como prioridade aos melhores 

colaboradores, por meio de processo de seleção interna, somente não tendo 

ninguém com perfil ideal para o cargo é aberto o processo de seleção interna. 
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Existem iniciativas para a melhoria da motivação dos funcionários, com o uso de 

vestimentas mais leves, ginástica laboral, treinamentos, salário maior que a base da 

categoria, prêmio por boas ideias. 

 Em relação ao quantitativo de colaboradores polivalentes, é pré-requisito para 

as costureiras o conhecimento da funcionalidade de todos os tipos de máquina de 

costura, isso é possível por iniciativa da empresa em capacitar todos os seus 

colaboradores. Desta forma, todos têm condições de migrar de atividade dentro da 

mesma célula ou em outras células. O investimento para que mais colaboradores 

tenham essa característica é fundamental para a absorção de contratempos 

relacionados à faltas, afastamentos e demandas extras. 

 É percebido evolução na área de recursos humanos por boas práticas e 

incentivos, prezando pelo bem estar dos colaboradores. Além disso, programas 

como a política de cargos e salários definidos, distribuição de resultados, integração 

de novos funcionários, capacitação e educação, faz a diferença na retenção de bons 

colaboradores na empresa e no desenvolvimento dos demais. 

 Sendo este o foco da estratégia da produção segundo a tabela 06, a empresa 

tem algumas práticas pra a garantia da qualidade do produto: 

 

- Certificação ISO 9001; 

- Uso do controle estatístico de processo (CEP)  

- Inspeção de recebimento de matéria-prima; 

- Inspeção final do produto acabado; 

- Há treinamento para monitoramento do processo; 

- Há manutenção preventiva nas máquinas; 

- Há documentos de especificações técnicas na fábrica; 

- Especificação técnica na compra de matéria-prima; 

- O controle através da sensibilidade natural do operário na utilização dos 

seus sentidos táteis, olfativos, auditivos e visuais; 

 

A utilização de todas essas práticas mostra o forte foco e investimento que a 

empresa faz em qualidade, alinhado com o principal critério da estratégia de 

produção determinado pelos respondentes. Iniciativas como a certificação ISO 9001 

não é critério determinante para vendas, assim como foi visto no caso da empresa 

A, porém a preocupação em padronizar os processos e garantir a qualidade da 



115 
 

matéria-prima, insumos e produto acabado, confirma o foco da empresa em 

qualidade. 

Em relação à satisfação do cliente não existe muitas reclamações de clientes, 

e este canal é realizado pela internet, e cada caso é tratado de forma individual para 

manter a fidelidade do cliente. Não existem rotinas de pesquisa de satisfação, nem 

da fábrica com o varejo, nem do varejo com o consumidor final.  A principal 

reclamação dos clientes está na produção de alguns tecidos brilhosos demais o que 

já está sendo sanado pela equipe de qualidade. 

 
4.2.5 Alinhamento  

 

Na análise da visão do alinhamento na condição atual, a diretoria prioriza as 

características próprias da produção na definição da sua estratégia e que as atitudes 

e decisões da organização estão coerentes com os objetivos do setor da produção e 

que todos os funcionários compreendem claramente a estratégia da empresa. 

A visão da gestão da produção confirma a caracterização do alinhamento 

estratégico feito pela diretoria, relacionado as características próprias da produção 

na definição da sua estratégia e que as atitudes e decisões da organização estão 

coerentes com os objetivos do setor da produção. 

A figura 15 mostra um gráfico radar que compara a percepção do alinhamento 

da produção na visão da diretoria e na visão da gestão da produção. Nota-se que no 

caso da empresa A, percebe-se um bom grau de alinhamento já que as linhas se 

tracejam próximas uma da outra. 
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FIGURA 15 – Análise do Alinhamento da Percepção da Estratégia de Produção – Empresa A

 
Fonte: O Autor 

 

 

4.3  Empresa C 
 

4.3.1 Caracterização da Empresa Estudada 

 
A empresa C foi fundada em 1947 na cidade de Natal e em 1976 foi 

construída a fábrica na cidade de Fortaleza para a produção de moda masculina e 

feminina em tecidos planos como sarja, jeans e camisaria.  

Hoje a fábrica dispõe de mais de 100 mil metros quadrados situado na cidade 

de Fortaleza contendo mais de 6000 funcionários e com produção anual em torno de 

10 milhões de peças. 100% da sua produção destinam ao comercio nacional 

demandada pelo varejo próprio da marca e que compõe 225 lojas no Brasil. Não há 

participação no comércio exterior. 

Além da relação entre varejo e confecção, a companhia mantém a gestão 

integrada também de sua operação financeira, direcionando todos seus esforços na 

obtenção do máximo global de suas operações, fato que permite que a Companhia 

seja o único player a integrar as três vertentes de seu negócio: varejo, indústria e 

financeira. 
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A pesquisa focou em apenas um diretor, pois houve dificuldade no contato 

com os demais. Na pesquisa referente à Produção houve 5 participantes: 2 gerentes 

de produção e os demais supervisores. 

 

4.3.2 Caracterização da Estratégia Competitiva do N egócio 

 

Segundo a resposta dada a questão 13 do questionário, o diretor da empresa 

C identifica o seu posicionamento competitivo no custo total dos seus produtos no 

mercado. Para este fabricante que tem fábricas de alta produção e ganho de escala 

aliado com sua rede de varejo e sua rede financeira que dá subsídio à população da 

classe C e B terem acesso aos seus produtos torna-se viável este posicionamento 

competitivo. Outra característica da competição no custo total é a baixa 

exclusividade e preços acessíveis as camadas financeiramente mais baixas da 

população. 

Houve concordância entre a visão de mercado da diretoria e da gestão da 

produção quando analisado sobre o posicionamento estratégico e quais os fatores 

de ameaças dos novos entrantes. Ambos consentiram que a diminuição dos custos 

operacionais e consequentemente dos preços, ligado ao fortalecimento da sua 

marca de varejo e forte incentivo fiscal é possível sobreviver ao concorrido mercado 

de confecções. 

 

4.3.3 Caracterização da Estratégia de Produção 

 

Para caracterizar as prioridades competitivas da estratégia de produção as 

empresas pesquisadas foram questionadas de acordo com o referencial teórico de 

Wheelwright (1984) e Tubino (2009), o qual define que as prioridades competitivas 

também podem ser classificadas como estratégia de produção. 

No caso da empresa C para a determinação da estratégia competitiva 

participou 1 gerente e 4 supervisores, foi necessário tabular todos os dados e retirar 

a moda para a determinação das prioridades competitivas da produção nesta 

empresa. O quadro 17 mostra o tempo que cada participante tem na empresa C e a 

tabela 9 mostra a tabulação dos dados e o valor da moda referente às respostas dos 

mesmos. 
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Quadro 17 – Tempo de empresa dos participantes 

Gerente 1  Supervisor 1  Supervisor 2  Supervisor 3  Supervisor 4  

5 anos 5 anos 7 anos 4 anos 4 anos 

  
  

 Fonte: O Autor 

 

Tabela 9 – Tabulação dos dados dos participantes da empresa C 

 

Fonte: O Autor 

 

Observa-se na Tabela 10 que o principal critério competitivo adotado como 

estratégia de produção é o menor custo de produção. Tanto na resposta da diretoria 

quanto da produção o custo foi mencionado como o mais importante, com 

pontuação de 169, produto dos pesos relacionados ao critério mais importante o 1 

na ordem de 1 a 6. O segundo critério competitivo determinado pelo produto das 

pontuações é o cumprimento de prazos de entrega. No caso específico da empresa 

C a alta capilaridade dos seus produtos e a alta produtividade das suas fábricas é 

extremamente importante o cumprimento dos prazos de entrega para manter a 

coleção em dia e a rápida reposição do estoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridade competitivas                                                             
(de 1 a 6 sendo 1 o mais importante)

Gerente Supervisor 1 Supervisor 2 Supervisor 3 Supervis or 4 MODA

Custo, menor custo de produção/produto. 1 1 1 2 2 1
Qualidade do Produto final. 3 5 4 4 4 4
Cumprir com prazos de entregas. 2 2 2 1 6 2
Flexibilidade, produção em quantidade ou 
volumes diferentes de produtos.

6 3 3 3 5 3

Inovação na criação de novos produtos e/ou 
processos.

5 4 6 5 3 5

Produzir bens/serviços respeitando a ética 
nos negócios e a sociedade em geral.

4 6 5 6 1 6
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Tabela 10 – Resultados sobre os critérios competitivos da empresa C 

 
Fonte: O Autor 

 

 Analisando o terceiro item de maior importância dada na produção pelos 

respondentes é a qualidade com 24 pontos. Apesar de a estratégia prioritária ser o 

custo a preocupação com a qualidade se dá pela preservação da marca do varejo, 

pois não há como competir mesmo a preços baixos negligenciando totalmente a 

qualidade do produto. 

Em quarto lugar está a flexibilidade com 10 pontos, esta pontuação condiz 

com a prioridade estratégica. No caso da empresa C como as fábricas trabalham 

com alta produtividade é natural que a flexibilidade seja menor, preservando o alto 

quantitativo de setups e consequentemente maior custo de produção.  

O penúltimo critério votado de maior importância com 3 pontos é a produção 

de bens/serviços respeitando a ética nos negócios e a sociedade em geral. A 

conduta ética relacionada ao negócio normalmente não é caracterizado como o mais 

importante, pois a empresa já dispõe desta prática nos itens intrínsecos, como a 

geração de emprego à sociedade, emprega pessoas idosas, o pagamento de 

impostos que traz retorno positivo. As maiores práticas sociais são advindas da 

marca do varejo de forma fortalecer no mercado. Assim a equipe de fábrica não tem 

muito contato com essas iniciativas. 

Em ultimo lugar com 2 pontos é o critério da inovação, o motivo por essa 

posição se dá pela baixa exclusividade dos modelos, pela grande quantidade de 

peças por cada Ordem de Fabricação (OF) o que exige menos da criação de 

inovação do produto. Apesar de que a confecção trabalha naturalmente com 

modelagem que mudam a cada quatro meses. 

Prioridade competitivas                                                             
(de 1 a 6 sendo 1 o mais importante)

Diretor (1) Produção (2)
Diferença 
Absoluta

Produto Peso (1) Peso (2)
Produto 

Ponderado
Custo, menor custo de produção/produto. 1 1 0 1 13 13 169
Qualidade do Produto final. 2 4 2 8 8 3 24
Cumprir com prazos de entregas. 3 2 1 6 5 8 40
Flexibilidade, produção em quantidade ou 
volumes diferentes de produtos.

5 3 2 15 2 5 10

Inovação na criação de novos produtos e/ou 
processos.

6 5 1 30 1 2 2

Produzir bens/serviços respeitando a ética nos 
negócios e a sociedade em geral.

4 6 2 24 3 1 3

TOTAL 8 84 248
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4.3.4 Caracterização das Decisões Estruturais e Inf raestruturais 

 

 Analisando a influencia da tecnologia e das instalações industriais foi 

verificado que a empresa tem instalações de mais de 100.000 m² de área e nela 

está inserida a produção. Todas as etapas da produção são delimitadas com 

estrutura elétrica para as máquinas e elétrica e lógica para os escritórios. Existe 

sistemas de informática adquiridos para a otimização do corte do tecido e integração 

de rede de computadores dentro do parque fabril com conexão a rede local e 

internet.  

 Existe a utilização de sistema de produção CAD-CAM para o desenvolvimento 

dos projetos e desenhos técnicos. 

 O gerente de produção entende que o uso da computação aumenta a 

competitividade da empresa principalmente no uso de sistemas como o enterprise 

resource planning (ERP) que tornam os dados da produção mais acessíveis e 

confiáveis, permitindo  a atualização constante dos seus indicadores, e municiando 

as áreas de planejamento fabril e comercial com as informações de vendas. 

 Como característica do setor de confecções não existe grandes atualizações 

tecnológicas das máquinas de costura e algumas atualizações mais modernas nos 

novos modelos não garantem um aumento significativo na qualidade ou na 

quantidade produzida. A produção ainda é muito dependente da mão de obra, desta 

forma a idade média das máquinas e equipamentos que compõem a atual planta é 

de 12 anos. 

 A atividade indireta terceirizada é o de transporte. Com a alta capacidade de 

produção dos seus parques fabris evitam a terceirização na costura e em serviços 

adicionais, tendo no fábrica a área de lavagem e bordados próprios.  

 Seguindo a lógica da estratégia por custo, conceitualmente as peças 

terceirizadas tem valor unitário maior do que o produzido na fábrica, já que além dos 

custos unitários de produção existe o lucro unitário.  

 O parque fabril de 100.000m² foi projetado para atender a demanda do varejo, 

mesmo obedecendo a fatores como a sazonalidade e ao crescimento anual das 

vendas. O incremento de produção é facilmente controlado fazendo apenas o 

manejamento da mão de obra. Uma consideração feita em relação à estratégia 

competitiva global de baixo custo e o tamanho da unidade produtiva é a construção 

de uma unidade produtiva maior, a qual pode envolver menos custos do que a 
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construção de unidades menores. Unidades maiores podem obter economia de 

escala, uma vez que o custo total da unidade tenderá a diminuir na medida em que 

aumentam o tamanho da instalação e a capacidade produtiva (MOREIRA, 2001).

 Dentre o mix de produção, segundo o Gerente, 100% da produção é 

considerada em série, ou seja, em larga escala, seguindo o limite de peças por OF. 

Os principais indicadores gerenciais utilizados para monitorar a eficiência da 

produção são: produtividade, faturamento por homem, custo minuto, lead time da OF 

e Work in process (WIP). 

 A figura 16 mostra as principais etapas do processo de produção da 

confecção estudada: 

 

Figura 16 – Etapas do Processo de Produção da empresa C 

 

 
Fonte: O Autor 

  
 O PCP especificamente na empresa C é extremamente importante para o 

controle e planejamento de todo o fluxo produtivo, inclusive a interação das demais 

áreas. Planejar a produção de 45 mil peças dia  e manter sua rastreabilidade é um 

trabalho que precisa está bem estruturado. Para isso a empresa possui um setor 

específico, com gerência exclusiva para a execução dos trabalhos no dia a dia. 

 A empresa não trabalha com compra conjunta de itens com outros 

parceiros/concorrentes a sua demanda já é o suficiente para barganhar boas 

condições de compras. Entretanto existe a dependência com o prazo de entrega dos 

fornecedores e o que ocorre em média frequência, assim como em alguns casos 

não há relacionamento de longo prazo com fornecedores. É iniciativa da empresa a 

busca de múltiplos fornecedores para ter maior flexibilidade na compra. Apesar de 

alguns atrasos o respondente pontuou que raramente alguma peça apresenta falta 
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de algum componente na fase final da produção e na maioria das vezes as empresa 

cumpre os prazos de entrega. 

 Existe estrutura hierárquica bem definida na empresa bem como pessoas 

bem qualificadas para gerenciar o processo produtivo de forma a aperfeiçoá-lo a fim 

de adquirir maiores vantagens de fabricação. Com a produção predominantemente 

manual existem em alguns setores pessoas especializadas tecnicamente que 

auxiliam a produção atuando sobre as tarefas da operação. 

 Há existência de software para o PCP e acompanhamento de produção, 

porém para algumas etapas o controle é feito de forma manual, e depois compilada 

para o fechamento de relatórios diários. 

 Na área de Recursos Humanos os benefícios concedidos pela empresa são:  

 

- Assistência médica e odontológica; 

- Refeitório Próprio; 

- Convênio com SENAI/SESC/SESI 

- Premiação por produção/racionalização.  

 

 O benefício de premiação por produção alinha-se com a prioridade 

competitiva de custo e entrega. Pois foca na produtividade o que incentiva a maior  

produção em menor tempo. Para melhoria da motivação dentro do ambiente laboral, 

é cultivada a meritocracia. Todas as vagas são dadas como prioridade aos melhores 

colaboradores, por meio de processo de seleção interna, somente não tendo 

ninguém com perfil ideal para o cargo é aberto o processo de seleção interna. 

Existem iniciativas para a melhoria da motivação dos funcionários, com a liberdade 

de maior delegação de decisões ao chão-de-fábrica dada pelos supervisores e 

políticas de resultados. 

 Em relação ao quantitativo de colaboradores polivalentes, é pré-requisito para 

as costureiras o conhecimento da funcionalidade de todos os tipos de máquina de 

costura, isso é possível por iniciativa da empresa em capacitar todos os seus 

colaboradores. Desta forma, todos têm condições de migrar de atividade dentro da 

mesma célula ou em outras células. O investimento para que mais colaboradores 

tenham essa característica é fundamental para a absorção de contratempos 

relacionados à faltas, afastamentos e demandas extras. 
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 É percebido que a área de recursos humanos está alinhada com a estratégia 

de baixo custo. Os poucos benefícios cedidos pela empresa, diminui o custo por 

pessoa e as políticas voltadas para a produtividade corroboram com essa prática. O 

tamanho da empresa obriga ao setor a utilização de política de cargos e salários 

bem definidos. 

 Não sendo o foco da estratégia da produção segundo a tabela 06, a empresa 

tem poucas práticas pra a garantia da qualidade do produto, comparando com a 

empresa B: 

 

- Inspeção de recebimento de matéria-prima; 

- Inspeção final do produto acabado; 

- Há manutenção preventiva nas máquinas; 

- Especificação técnica na compra de matéria-prima; 

- O controle através da sensibilidade natural do operário na utilização dos 

seus sentidos táteis, olfativos, auditivos e visuais; 

 

A utilização de poucas práticas relacionadas à qualidade interfere no 

processo existindo consideráveis retrabalhos. Existem iniciativas para a melhoria da 

qualidade como capacitação e acompanhamento de colaboradores mais 

experientes. Essas poucas práticas também estão alinhadas com a estratégia de 

custo, pois foca-se mais na quantidade produzida.  

Em relação à satisfação do cliente existem reclamações de clientes 

relacionados à qualidade, o canal mais utilizado é no próprio varejo, e cada caso são 

tratados de forma individual para manter a fidelidade do cliente. Não existem rotinas 

de pesquisa de satisfação, nem da fábrica com o varejo, nem do varejo com o 

consumidor final.   

 

4.3.5 Alinhamento  

 

Analisando a visão do alinhamento na condição atual, a diretoria confirma que 

a estratégia utilizada pela empresa está coerente com o ambiente externo (clientes, 

concorrentes, economia e características do setor), além disso, entende que todos 

os funcionários compreendem claramente a estratégia da empresa. 
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A visão da gestão da produção confirma que a empresa considera as 

características da produção na definição de suas estratégias e alinhado com a 

diretoria também entende que todos os funcionários compreendem claramente a 

estratégia da empresa. 

A figura 17 mostra um gráfico radar que compara a percepção do alinhamento 

da produção na visão da diretoria e na visão da gestão da produção. Nota-se que no 

caso da empresa A, percebe-se um bom grau de alinhamento já que as linhas se 

tracejam próximas uma da outra. 

 

Figura 17 – Análise do Alinhamento da Percepção da Estratégia de Produção – Empresa C 

 

Fonte: O Autor 

 

4.4 Comparativo entre as três empresas  

 

Nesta seção, faz-se um comparativo entre as três empresas analisadas 

anteriormente. Primeiramente, mostra-se no quadro 18 o resumo dos resultados das 

empresas A, B e C e na tabela 10 mostram-se os resultados dos cálculos do 

alinhamento dos critérios competitivos (ACC). A partir de simulações da situação 

ideal e do pior resultado, conforme mostrado na metodologia. 

Qualidade  

Custo  

Flexibilidade  
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Calcularam-se as distâncias, no eixo cartesiano, dos pontos formados pelas 

coordenadas ‘soma dos produtos’ (SP), eixo horizontal, e ‘soma das diferenças 

absolutas’ (SDA), eixo vertical, até os extremos supracitados, obtendo os valores da 

‘distância do ideal’ (DI) e ‘distância do pior’ (DP). 

O ‘alinhamento dos critérios competitivos’ (ACC) foi dado pelo percentual do 

quanto cada empresa está mais longe ou mais perto da situação ideal 

(ACC=DP/(DP+DI)), ou seja, na situação ideal o ACC é igual a 100%, onde DI é 

igual a zero. Vale lembrar que o ‘desalinhamento dos critérios competitivos’ (DCC) e 

o ACC são complementares (ACC+DCC=100%). 

A empresa mais alinhada em relação aos critérios competitivos é a A (com 

89%) e a mais desalinhada é a C (com 73%), ficando a empresa B em posição 

intermediária (com 79%). A média das três empresas estudadas foi de 80%. 

 

Quadro 18 – Resumo dos Resultados das 3 empresas 

 

Fonte: O Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridade 
com petitivas                                                  

Diretor Produção Diferença Produto Diretor Produção Difer ença Produto Diretor Produção Diferença Produto

Custo 6 5 1 30 2 2 0 4 1 1 0 1

Qualidade 1 1 0 1 1 1 0 1 2 4 2 8

Entregas 2 2 0 4 5 4 1 20 3 2 1 6

Flexibilidade 4 3 1 12 4 3 1 12 5 3 2 15

Inovação 3 4 1 12 6 5 1 30 6 5 1 30

Ética 5 6 1 30 3 6 3 18 4 6 2 24

Somatório 4 89 6 85 8 84

Empresa A Empresa B Empresa C
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Tabela 11 – Resultados do alinhamento dos critérios competitivos 

 

Fonte: O Autor 

 

Os resultados mostrados na tabela 10 podem ser visualizados na figura 19, a partir 

das coordenadas de cada empresa. Percebe-se que a mais alinhada é a Empresa A, 

pois está mais próxima do ideal, a empresa B está na intermediária, bem como a 

menos alinhada é a Empresa C. 

 

Figura 18 – Alinhamento dos critérios competitivos. 

 

Fonte: Autor. 

 

As principais características das empresas são mostradas resumidamente no 

quadro 19. 

 

Ideal Pior A B C

Soma das Diferença Absoluta S D A 0 18 4 6 8 6

Soma dos Produtos SP 91 56 89 85 84 86

Distância Ideal DI 0 39 4,4 8,5 10,6 7,8

Distancia Pior DP 39 0 35,8 31,3 29,7 32,3

Soma das Distâncias DI + DP 39 39 40,2 39,8 40,3 40,1

Alinhamento dos Critérios Competitivos ACC 100% 0% 89% 79% 73% 80%

Desalinhamento dos Critérios Competitivos DCC 0% 100% 11% 21% 27% 20%

Alinhamento + Desalinhamento ACC+DCC 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Empresas Média das 3 
EmpresasDescrição Sigla

Situação

91 
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Quadro 19 – Comparativo entre as três empresas participantes do estudo 
 

 
 

Fonte: Autor. 

 

4.5  Comparativo com o trabalho de Costa (2010) 

 

 O quadro 20 mostra o comparativo dos resultados do presente trabalho e os 

resultados do trabalho de Costa (2010) no qual este trabalho foi inspirado. Percebe-

se que existe um maior alinhamento entre as empresas do ramo de confecção do 

que na construção civil, utilizando estes parâmetros. 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C

FORTALEZA -CE FORTALEZA -CE
FORTALEZA-CE, NATAL-RN E 

RECIFE-PE

1985 1991 1947

400.000 2.500.000 10.000.000

NACIONAL E INTERNACIONAL NACIONAL NACIONAL

DIFERENCIAÇÃO DIFERENCIAÇÃO CUSTO

QUALIDADE QUALIDADE CUSTO

89% 79% 73%

PERCENTUAL DE ALINHAMENTO DOS CRITÉRIOS COMPETITIVOS

PERFIL DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE PRODUÇÃO ENTRE DIRETORES E PRODUÇÃO

SEDE DA EMPRESA

ANO DE FUNDAÇÃO

PRODUÇÃO ANUAL DE PEÇAS

ABRANGÊNCIA (ATUAÇÃO GEOGRÁFICA) 

ESTRATÉGIA COMPETITIVA DO NEGÓCIO

ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO 
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Quadro 20 – Comparativo do resultado do deste trabalho com o trabalho de Costa (2010) 

 
Fonte: Autor. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C

89% 79% 73%

EMPRESA JA EMPRESA PA EMPRESA RQ

65% 32% 61%

PERFIL DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE PRODUÇÃO ENTRE DIRETORES E PRODUÇÃO

PERCENTUAL DE ALINHAMENTO DOS CRITÉRIOS COMPETITIVOS

EMPRESA DE CONFECÇÃO - Ursulino (2014)

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - Costa  (2010)

PERFIL DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE PRODUÇÃO ENTRE DIRETORES E PRODUÇÃO

PERCENTUAL DE ALINHAMENTO DOS CRITÉRIOS COMPETITIVOS
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho apresenta uma contribuição ao estudo sobre estratégia na 

indústria de confecções, destacando o tema alinhamento estratégico em 

organizações. A seguir, são apresentadas as principais conclusões deste estudo e 

as recomendações para futuras pesquisas relacionadas ao tema em questão. 

 

5.1 Conclusão 

 

Apesar de algumas fragilidades, delimitação do trabalho e de poucas 

metodologias que abordam na prática o alinhamento, considera-se que o objetivo 

principal deste trabalho foi alcançado, visto que analisou o alinhamento entre a 

estratégia competitiva e a de produção em um estudo de caso de uma empresa de 

confecções. Com a adaptação de dois métodos já trabalhados para dá uma maior 

confiabilidade a pesquisa. O quadro 21 mostra o resumo dos resultados de cada 

objetivo específico. 

 

Quadros 21 – Resultados em relação aos objetivos específicos 

 
Fonte: Autor. 

 

Na análise referente ao quadro 19, verifica-se em relação à empresa A que 

sua estratégia competitiva definida pela diretoria foi a diferenciação, o que está 

plenamente alinhado com a estratégia de produção de maior foco que é a qualidade, 

essa análise entre as estratégias foi inspirado no trabalho de Silva (2003). No caso 

da análise do alinhamento inspirado no trabalho de Costa (2010) é feito observando 

se os critérios competitivos que a diretoria determina como prioritários são os 

mesmo critérios competitivos que a gestão da produção também determina. As 

Empresa A Empresa B Empresa C

Objetivo 1 Estratégia Competitiva DIFERENCIAÇÃO DIFERENCIAÇÃO CUSTO

Objetivo 2 Estratégia de Produção QUALIDADE QUALIDADE CUSTO

Objetivo 3 Alinhamento (SILVA 2003)
A Estratégia Competitiva e de 

Produção estão alinhadas

A Estratégia Competitiva e de 

Produção estão alinhadas

A Estratégia Competitiva e de 

Produção estão alinhadas

Objetivo 3 Alinhamento (COSTA, 2010) 89% 79% 73%

Objetivo 4 Comparativo entre as empresas Melhor alinhamento
Alinhamento 
Intermediário

Pior Alinhamento

Objetivos Específicos
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divergências entre as respostas, pela metodologia, é que determina o percentual 

determinado. No caso da empresa A o percentual de 89% foi o maior na análise 

entre as três empresas, logo ela representa o melhor alinhamento. 

Em relação à empresa B que sua estratégia competitiva definida pela diretoria 

foi também a diferenciação, o que está plenamente alinhado com a estratégia de 

produção de maior foco que é a qualidade, essa análise entre as estratégias foi 

inspirada no trabalho de Silva (2003). No caso da análise do alinhamento inspirado 

no trabalho de Costa (2010) na empresa B esse percentual foi de 79% tendo a 

posição intermediária entre as empresas A e C, logo ela representa um bom 

alinhamento. 

Em relação à empresa C que sua estratégia competitiva definida pela diretoria 

foi o custo, o que está plenamente alinhado com a estratégia de produção de maior 

foco que também foi o custo, essa análise entre as estratégias foi inspirado no 

trabalho de Silva (2003). No caso da análise do alinhamento inspirado no trabalho 

de Costa (2010) na empresa C esse percentual foi de 73% tendo o pior alinhamento 

entre as empresas estudadas. 

 As decisões estruturais e infraestruturais deram maior entendimento para a 

determinação e confirmação desta análise. Apesar de conseguir perceber alguns 

pontos que não está de pleno acordo principalmente com a estratégia da produção, 

em geral ela condiz com as estratégias.  

Percebe-se, no entanto, que o melhor alinhamento ocorreu na fábrica com 

menor quantidade de funcionários e hierarquia mais horizontalizada, assim, a 

comunicação se torna mais eficiente. Da mesma forma, a maior empresa é onde se 

encontra o pior alinhamento, percebendo uma maior dificuldade em unificar as 

informações sobre a estratégia, no entanto, os investimentos em comunicação tem 

que ser reforçados nas maiores empresas. 

Fazendo um com comparativo com o trabalho de Costa (2010) percebe-se 

que as empresas de confecções são mais alinhadas do que as de construção civil, 

essa comparação é viável, pois se usa o mesmo método de análise nos dois 

trabalhos.  

Vale ressaltar que houve tentativa de obter dados referentes ao desempenho 

da empresa, visando relacionar o grau de alinhamento e seu desempenho, conforme 

sugere a literatura, porém existiram dificuldades da empresa fornecer algumas 
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informações, por vezes sigilosas. Em uma análise superficial, pode-se constatar que 

as empresas tem desempenho acima da média de mercado. 

 

5.2  Recomendações para Estudos Futuros  
 

A seguir, dentre as possíveis contribuições deste trabalho, listam-se algumas 

recomendações para futuros estudos relacionadas aos temas em questão: 

 

- Estudar a relação entre alinhamento estratégico e desempenho em 

empresas de confecção; 

-  Aumentar o número de amostras da pesquisa; 

- Estudar os fatores que colaboram com o alinhamento estratégico: pesquisar 

práticas que ajudam a atingir o alinhamento; 

- Estudar o alinhamento estratégico em empresas de confecções em outros 

contextos específicos: por tamanho (pequena, média, grande), por nicho (que 

atuam no setor público ou privado), dentre outros. 

- Desenvolver pesquisas mais aprofundadas e estudos quantitativos em áreas 

específicas de produção, tais como a análise do processo de planejamento e 

controle de produção, o estudo da capacidade produtiva e a avaliação do 

layout para a melhoria do fluxo do processo de fabricação; 

 

Ressalta-se o aprendizado proporcionado ao autor pelo processo desta 

pesquisa, pelas conversas formais e informais com os entrevistados e demais 

participantes indiretos, proporcionando uma visão melhor tanto na questão 

acadêmica quanto no que diz respeito ao mercado. 

Por fim, o estudo carece de mais parâmetros de comparação. O tema 

abordado neste trabalho é pouco disseminado, o que dificultou comparações com 

outros estudos. No entanto, isto fornece mais oportunidades de pesquisa. Tais 

pesquisas podem contribuir para ampliar o debate sobre o tema alinhamento 

estratégico em empresas de confecções, bem como estudos sobre estratégia na 

indústria de confecções. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA DE CAMPO  
 

QUESTIONÁRIO / ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 
 
PARTE I – DADOS GERAIS DA EMPRESA – ESTRUTURA 
 
Identificação da Empresa 

1) Nome: _________________________________________________________________ 

2) Endereço:______________________________________________________________ 

3) Tel.:___________________________________________________________________  

4) Email:_________________________________________________________________ 

5) Nome(s) do(s) Entrevistado(s):______________________________________________     

________________________________________________________________________ 

6) Cargo(s) do(s) Entrevistado (s): _____________________________________________ 

7) O que levou em consideração a localização da empresa?_________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8) Ano de fundação:________________________________________________________ 

9) Faturamento anual em 2012 (R$): ___________________________________________ 

10) Dimensão da Área Fabril em 2012 (m2): _____________________________________ 

11) Número de funcionários da empresa em 2012_________________________________ 

12) Grau de instrução dos funcionários para toda a empresa 

Grau de instrução Nº de funcionários 

1º grau completo (completo e incompleto)  

2º grau completo (completo e incompleto)  

Nível superior (completo e incompleto)  

Pós Graduação (completo e incompleto)  

 

PARTE II – CARACTERIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA COMPETITIVA   
 
13) Pode-se identificar um posicionamento competitivo de sua empresa por meio de 
estratégia como: (Marque somente uma alternativa). 
 
(  ) a competição no custo total dos produtos em um mercado amplo 
(  ) a competição na diferenciação dos produtos em um mercado amplo 
( ) a competição na diferenciação dos produtos em um mercado restrito, por exemplo, 
atende uma classe de consumidor específica. 
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(  ) a competição no custo total dos produtos em um mercado restrito, por exemplo, atende 
uma classe de consumidor específica, em um custo baixo. 
 
14) Quais foram os fatores de ameaças de novos entrantes do mesmo segmento e linha de 
produto?  (Marque somente uma alternativa). 
 
(  ) concorrência no preço 
(  ) diferenciação do produto. Qual? ________________________________________ 
(  ) não houve ameaça de novos entrantes. 
 
15) A competição entre a sua empresa e empresas concorrentes baseia-se 
predominantemente em que variáveis? (Marque somente uma alternativa). 
 
(  ) concorrência no preço 
(  ) diferenciação do produto. Qual? ________________________________________ 
 
 
PARTE III – CARACTERIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃ O 
 
16) Classifique em ordem de importância os fatores que são prioridades na fabricação de 
seus produtos (indique a sua prioridade mais alta com 1, a segunda com 2 e assim, 
sucessivamente): 
 
(  ) Custo, menor custo de produção/produto 
(  ) Qualidade do Produto final 
(  ) Cumprir com prazos de entregas 
(  ) Flexibilidade, produção em quantidade ou volumes diferentes de produtos 
(  ) Inovação na criação de novos produtos e/ou processos 
(  ) Produção de bens/serviços respeitando a ética nos negócios e a sociedade em geral. 
 
 
17) A empresa procura estar à frente de seus concorrentes: 
 
(  ) buscando reduzir custos.  
(  ) através do desempenho na entrega, confiabilidade nos prazos estipulados, com os 
menores prazos possíveis. 
(  ) através da qualidade dos seus produtos.  
(  ) através da flexibilidade oferecida em seus produtos para os clientes. 
(  ) através de inovações implementadas em seus produtos e processo. 
(  ) através da valorização da produção de bens/serviços respeitando a ética nos negócios e 
a sociedade em geral. 
 
 
PARTE IV – CARACTERIZAÇÃO DO ALINHAMENTO ESTRATÉGIC O 
 
18) As estratégias definidas pela empresa determinam as decisões tomadas na produção 
 
(  ) A empresa considera as características da produção na definição de suas estratégias. 
(  ) A estratégia utilizada pela empresa está coerente com o ambiente externo (Clientes, 
concorrentes, economia, características do setor, etc.) 
( ) A estrutura organizacional está adequada, facilita a execução/realização das estratégias. 
(  ) Os objetivos globais da organização estão coerentes com os objetivos do setor de 
produção. 
(  ) De maneira geral, as atitudes da empresa hoje estão condizentes com seus objetivos de 
longo prazo. 



139 
 

(  ) Todos os funcionários compreendem claramente a estratégia da empresa.  
(  ) A estratégia da empresa está coerente com suas competências e seus recursos 
(instalações, equipamentos, etc.). 
 
 
PARTE V – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES ESTRUTURAIS E  
INFRAESTRUTURAIS  
 
CARACTERIZAÇÃO DA TECNOLOGIA e as INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 
 
19) A empresa possui sistema de informática, ou computadores, integrado em rede local ou 
internet? ( ) sim ( ) não 
 
20) O uso do computador aumenta a competitividade da empresa? Como? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

21) Possui sistema de produção CAD-CAM para desenvolvimento dos projetos, desenhos 
técnicos? ( ) sim ( ) não 
 
22) Qual a idade média das máquinas e equipamentos que compõem a atual planta da 
empresa, conforme abaixo: 
 
 
CARACTERIZAÇÃO INTEGRAÇÃO VERTICAL 
 
23) Principais etapas do processo de produção: (enumerar de acordo com as etapas) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

24) Qual o percentual da produção? 
 

(  ) % em série 
(  ) % sob encomenda, de forma personalizada 
(  ) % terceirizado  
 
25) Quais os principais produtos terceirizados?_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

26) Quais atividades indiretas são terceirizadas? 
 

(  ) Manutenção  
(  ) Informática  
(  ) Design 
(  ) Transportadora  
(  ) Programas de higiene e segurança do trabalho 
(  ) Outro. Qual? ________________________________________________________ 
(  ) Não possui atividades indiretas terceirizadas. 
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CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO PRODUTO NO 
MERCADO OU A INOVAÇÃO DO MESMO. 
 
27) Qual é a freqüência de mudança no desenho (design) dos produtos? 
 

(  ) Anual  
(  ) A cada dois anos  
(  ) A cada três anos 
(  ) Outra. Qual?_________________________________________________________ 
 
28) Indique a principal origem do design utilizado pela empresa. (caso assinalar mais de 
uma alternativa, por favor, indique a sua prioridade mais alta com 1, a segunda com 2 e 
assim, sucessivamente) 
 
(  ) de acordo com desenvolvimento interno na própria empresa 
(  ) de acordo com modelo de design pré-definido pelo consumidor 
(  ) de acordo com a contratação de especialista em design de moda 
(  ) imitação de produtos estrangeiros 
(  ) parcerias com outras empresas 
(  ) visitas a feiras nacionais 
(  ) visitas a feiras internacionais 
(  ) outro. Qual? ________________________________________________________ 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE 
 
29) A sua empresa realiza pesquisa de satisfação de clientes? Sim ou não ( caso não pule 
para a pergunta 29.3) 
 
30) Quais os principais objetivos da empresa quando pesquisa o cliente/mercado? 
(  ) identificar tendência da moda e da futura demanda 
(  ) identificar novos segmentos de mercado 
(  ) conhecer os hábitos dos consumidores 
(  ) identificar a satisfação quanto ao grau de qualidade do produto 
(  ) conhecer o nível de satisfação no atendimento 
(  ) outro. Qual? ________________________________________________________ 
 
31) Qual tem sido o principal problema apontado pelos clientes? 
_____________________________________________________________________ 
 
32) Qual a sistemática adotada para o controle de qualidade na sua empresa? 
 
(  ) estabelecimento formal de sistemas de qualidade total. 
(  ) certificação ISO 9.000. 
(  ) controle estatístico do processo, amostras de produtos tiradas durante o processo de 
fabricação. 
(  ) controle estatístico do processo, inspeção sobre amostragem de um lote de produto 
fabricado. 
(  ) inspeção de recebimento de matéria-prima 
(  ) inspeção final do produto acabado 
(  ) há treinamento para monitoramento do processo 
(  ) há manutenção preventiva nas máquinas 
(  ) há documentos de especificações técnicas na fábrica 
(  ) há desenhos do projeto que acompanham o processo produtivo 
(  ) especificação técnica na compra de matéria-prima 
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(  ) o controle através da sensibilidade natural do operário na utilização dos seus sentidos 
táteis, olfativos, auditivos e visuais. 
(  ) exigência de algum selo de qualidade do produto do fornecedor. 
(  ) melhoria contínua. 
(  ) outros métodos, favor especificar:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

33) Quais os indicadores gerenciais utilizados para monitorar a eficiência da produção? 
(caso assinalar mais de uma alternativa, por favor, indique a sua prioridade mais alta com 1, 
a segunda com 2 e assim, sucessivamente) 
(  ) produtividade hora/trabalhada 
(  ) índice de refugo 
(  )  índice de devoluções 
(  )  índice de assistência técnica 
(  )  falta dos funcionários 
(  )  turnover 
(  )  faturamento por homem 
(  )  outros (favor especificar): _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(  ) a eficiência da produção não é monitorada 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
 
34) Assinale quais os benefícios concedidos pela empresa: 
(  ) assistência médico- odontológica 
(  ) convênios com farmácias 
(  ) refeitório próprio 
(  ) cesta básica 
(  ) premiação por produção/racionalização 
(  ) outro. Qual_________________________________________________________ 
 
35) Quais as medidas que a empresa vem tomando na área de pessoal? 
( ) processo de seleção para o funcionário do chão de fábrica. 
( ) programas de motivação de funcionários. 
( ) convênio com SENAI/SESC/SESI 
( ) implantação de cargos e salários 
( ) maior delegação de decisões ao chão-de-fábrica 
( ) implantação de sistema de distribuição de resultados 
( ) outros, Qual? _______________________________________________________ 
 
36) A empresa possui funcionários na produção polivalente-multifuncionais? 
( ) sim. Quantos?_____ ( ) não 
 
37) A política de remuneração da empresa baseia-se em (assinale mais de uma opção se 
necessário): 
( ) aquisição de habilidades  
( ) consecução de resultados 
( ) produtividade 
( ) salários de mercado 
( ) outro. Qual _________________________________________________________ 
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CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) 

 

 

 

Nunca ocorre ou não 
é utilizado

Ocorre raramente 
ou pouco utilizado

Ocorre e/ou utiliza em 
50% das vezes ou 
utilização média

Ocorre e/ou 
utiliza em 
75% vezes 

Ocorre 
frequentemente ou 

muito utilizado
Coordenação do trabalho na 
produção com processo simples e 
informal

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Supervisão direta e monitoramento 
das atividades de outros no 
processo de produção

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Pessoas especializadas 
tecnicamente que auxiliam a 
produção atuando sobre as tarefas 
dos outros

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Estágios de produção manuais (    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Contato com múltiplos 
fornecedores (    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Relacionamento de longo prazo 
com o fornecedor (    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Existência de compra conjunta com 
outros concorrentes visando a 
diminuição de custos dos insumos

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Empresa possui resposta imediata 
sobre a situação corrente dos 
materiais em estoque

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Obtém dependência e espera de 
insumos do fornecedor (    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Empresa possui resposta imediata 
sobre a situação corrente das 
ordens de produção

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

A empresa cumpre prazos de 
entrega com precisão. (    ) (    ) (    ) (    ) (    )

A empresa apresenta falta de 
componentes na fase final da 
produção

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Softwares e aplicativos diversos 
para planejamento e controle da 
produção

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Softwares personalizado diversos 
para planejamento e controle da 
produção

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

Escala
Elementos que caracterizam a 
organização, capacidade e o 

PCP


