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RESUMO 

O objetivo primordial deste trabalho de dissertação foi apresentar um modelo de 

ordenação de ações estratégicas aplicadas na implantação de unidade industrial para produção 

de laminados sintéticos com foco no alinhamento entre as estratégias corporativa, funcionais e 

de negócios do novo empreendimento. Após revisão dos conceitos teóricos relacionados ao 

tema e da realização de estudos e pesquisas voltadas para o mercado produtor de calçados da 

região nordeste e para a indústria nacional de laminados sintéticos, foram definidas as 

prioridades competitivas condicionantes à inserção do novo negócio em seu mercado alvo e 

listadas as principais ações estratégicas a serem adotadas em sintonia com o objetivo de 

proporcionar vantagens e diferenciais competitivos à organização. Diante disto, este estudo 

buscou descrever uma aplicação do método multicritério de apoio a decisão SMARTER 

(Simple Multi-Atribute Rating Technique Exploiting Ranks) direcionado ao processo de 

priorização de ações por meio da definição de atributos com valores agregados através de uma 

função utilidade multiatributo aditiva. A elaboração dessa aplicação com base em mensuração 

de utilidades multicritério visou auxiliar aos decisores a reduzir incertezas e maximizar os 

resultados das decisões na busca por um melhor direcionamento dos recursos disponíveis para 

o projeto. O estudo de caso aqui abordado estruturou detalhadamente o problema com o 

objetivo de racionalizar a tomada de decisão com a aplicação de modelo adequado e que 

viesse a gerar soluções pertinentes. 

 

Palavras-chave: Prioridades Competitivas, Ações Estratégicas, Método Multicritério 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to present a model of ordered strategic actions 

applied for the implementation of an industrial plant for the production of synthetic laminate 

material with focus on corporate, functional and business strategies of the new venture. After 

reviewing the theoretical concepts related to the subject, and defining, through research, 

competitive priorities which are the conditions for the insertion of the new business on its 

target market, the main strategic actions to be adopted with the purpose of providing 

advantage and competitive differential to the Company have been listed. In this regard, this 

thesis aims at describing an application of the multicriteria method SMARTER (Simple 

Multi-Atribute Rating Technique Exploiting Ranks) that is oriented to the process of 

prioritizing actions by defining values for the basic decision criteria. The individual values 

that have been defined for each selected attribute are properly aggregated by means of an 

additive multiattribute utility function, allowing the ordering and implementation of the 

alternatives as a function of its importance. The development of this application based on 

multicriteria utility measurements aims at assisting the decision makers to reduce the 

uncertainties and to maximize decision results in a search for a better direction of the 

resources available for the project. The case study treated here has just detailed the problem 

with the purpose of rationalizing the decision making, adopting an appropriate model 

generating pertaining solutions. 

 

Keywords: Competitive Priorities, Strategic Actions, Multicriteria Method 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1 

1.1 Aspectos Relevantes do Uso dos Laminados Sintéticos na Paraíba ................................... 2 

1.2 Objetivos do Estudo ........................................................................................................... 3 

1.2.1 Objetivo Geral ................................................................................................................ 4 

1.2.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 4 

1.3 Metodologia ....................................................................................................................... 4 

1.4 Estrutura da Dissertação..................................................................................................... 6 

2 BASE CONCEITUAL .......................................................................................................... 8 

2.1 Hierarquia das Estratégias Empresariais ............................................................................ 8 

2.2 Forças Estruturais Segundo o Modelo de Porter ................................................................ 9 

2.3 A Análise SWOT ............................................................................................................. 12 

2.4 Estratégias Funcionais e Alinhamento Estratégico ........................................................... 13 

2.4.1 Posicionamento Estratégico  ......................................................................................... 13 

2.4.2 Estratégias Competitivas do Negócio ............................................................................ 15 

2.4.3 O Alinhamento Estratégico como Determinante de Competitividade ........................... 16 

2.4.4 Estratégias de Produção ................................................................................................ 17 

2.5 Modelos de Apoio a Decisão Multicritério ...................................................................... 21 

2.5.1 Os métodos SMARTS e SMARTER ............................................................................ 21 

2.6 Conclusões deste Capítulo ............................................................................................... 25 

3 A INDÚSTRIA DE LAMINADOS SINTÉTICOS ............................................................. 26 

3.1 O Setor de Transformação de Resinas Termoplásticas..................................................... 26 

3.1.1 A Cadeia Produtiva de Produtos Plásticos .................................................................... 27 

3.1.2 A Inserção dos Transformadores de Plásticos na Cadeia Produtiva de Produtos Plásticos

 ........................................................................................................................................... 29 

3.2 O Laminado Sintético ...................................................................................................... 32 

3.2.1 Aspectos Técnicos do Produto ...................................................................................... 33 

3.2.2. Os Processos de Produção do Laminado Sintético ....................................................... 35 

3.2.2.1 Espalmagem ............................................................................................................... 35 

3.2.2.2 Extrusão ..................................................................................................................... 36 

3.2.3 O Poliuretano com Elemento do Laminado Sintético.................................................... 37 

3.2.4 O Serviço como Componente do Laminado Sintético ................................................... 38 



vii 

 

3.2.5 Laminado Sintético e o Couro Natural .......................................................................... 39 

3.2.6 Tendências no Consumo de Sintéticos .......................................................................... 39 

4 A CADEIA PRODUTIVA DE CALÇADOS NA REGIÃO NORDESTE ......................... 41 

4.1 Descrição do Segmento Alvo de Mercado: A Paraíba...................................................... 44 

4.2 O Pólo Produtor de Calçados da Paraíba .......................................................................... 45 

4.3 A Pesquisa de Mercado – Procedimentos Metodológicos e Resultados ........................... 47 

4.3.1 Tipologia da Pesquisa ................................................................................................... 47 

4.3.2 Universo e Amostra ...................................................................................................... 47 

4.3.3 Coleta de Dados ............................................................................................................ 49 

4.3.4 Resultados da Pesquisa ................................................................................................. 50 

5 FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES 

ESTRATÉGICAS .............................................................................................................. 54 

5.1 Análise situacional do ambiente externo utilizando o Modelo das 5 forças de Porter para a 

indústria produtora de laminados sintéticos ....................................................................... 54 

5.1.1 Ameaças para entrada de um novo empreendimento na indústria de laminados sintéticos

 ........................................................................................................................................... 55 

5.1.2 Os Fornecedores – As Empresas da Segunda Geração Petroquímica ............................ 56 

5.1.3 Perfil dos Concorrentes ................................................................................................. 58 

5.1.4 Os Compradores - A Estratégia de Enfoque de Porter .................................................. 58 

5.1.5 Sintético e Couro: Produtos Complementares Não Concorrentes ................................. 59 

5.2 Diagnóstico do Estágio Atual da Empresa pela Análise SWOT ....................................... 60 

5.3 Definição da Missão e Visão Estratégica para o Novo Negócio....................................... 61 

5.3.1 Missão da Empresa ....................................................................................................... 61 

5.3.2 Visão da Empresa ......................................................................................................... 61 

5.4 Formulação das Ações Estratégias para que o Negócio Atinja seus Objetivos Estratégicos 

no Mercado Alvo ............................................................................................................... 62 

5.5 Aplicação da metodologia SMARTS / SMARTER ......................................................... 65 

5.6 Análise de Sensibilidade .................................................................................................. 75 

5.7 Considerações Finais ....................................................................................................... 75 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ................................................................... 77 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 80 

APÊNDICE ........................................................................................................................... 85 

 



viii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 - Modelo das 5 forças de Michael Porter .............................................................. 11 

Figura 2.2 – Síntese da hierarquia e do conteúdo das estratégias competitivas e de produção 16 

Figura 3.1 - Cadeia de transformação do plástico .................................................................. 28 

Figura 3.2 – Relacionamento dos atores da cadeia produtiva de transformadores com o 

consumidor final ................................................................................................................ 30 

Figura 3.3 – Relacionamento dos atores da cadeia produtiva de transformadores com clientes 

industriais .......................................................................................................................... 31 

Figura 3.4 – Representação esquemática de uma linha simples de espalmagem .................... 36 

Figura 3.5 – Representação esquemática de uma extrusora ................................................... 37 

Figura 5.1 – Hierarquização dos critérios .............................................................................. 66 

Figura 5.2 - Representação Gráfica do Atributo Desempenho nas Entregas .......................... 68 

Figura 5.3 - Representação Gráfica do Atributo Impacto no Potencial de Inovação .............. 69 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 2.1 - Relação entre fatores competitivos mais importantes e objetivos de desempenho 

prioritários ......................................................................................................................... 19 

Quadro 2.2 - Escala de nove pontos para a classificação dos critérios competitivos de acordo 

com sua importância para os clientes dos mercados-alvo................................................... 20 

Quadro 4.1 – Estrutura da Pesquisa ....................................................................................... 49 

Quadro 5.1 – Prioridades competitivas e seus desdobramentos ............................................. 64 

Quadro 5.2 – Atributos relacionados aos fatores de competitividade ..................................... 66 

Quadro 5.3 – Ações estratégicas propostas ............................................................................ 66 

Quadro 5.4 - Atributo 01: Impacto na Qualidade do Produto e Processo ............................... 67 

Quadro 5.5 - Atributo 02.1: Redução de Estoques em Processo ............................................ 67 

Quadro 5.6 - Atributo 02.2: Redução do Tempo Médio de Atraso......................................... 67 

Quadro 5.7 - Desempenho nas Entregas ................................................................................ 68 

Quadro 5.8 – Atributo 03.1: Facilidade de Introdução de Novos Produtos ............................ 68 

Quadro 5.9 - Atributo 03.2: Facilidade de Oferta de Novos Serviços .................................... 69 

Quadro 5.10 - Atributo 03: Impacto no Potencial de Inovação .............................................. 69 

Quadro 5.11 - Análise de sensibilidade .................................................................................. 75 

 

 

 

 



x 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1 - As empresas da terceira geração petroquímica ................................................... 29 

Tabela 4.1 - Respondentes da pesquisa por cidade (mai.  2007) ............................................ 48 

Tabela 4.2 - Tabela referente à questão 2.5 do questionário anexo ........................................ 50 

Tabela 4.3 - Tabela referente à questão 2.8 do questionário anexo ........................................ 51 

Tabela 4.4 - Tabela referente à questão 2.6 do questionário anexo ........................................ 52 

Tabela 4.5 - Objetivos de desempenho com base nas necessidades pesquisadas.................... 53 

Tabela 5.1 - Capacidade instalada para produção de PVC por empresa ................................. 57 

Tabela 5.2 - Projeção de demanda de resinas termoplásticas ................................................. 58 

Tabela 5.3 - Matriz de Valores dos Objetos de Avaliação por Atributos ............................... 70 

Tabela 5.4 - Matriz de utilidades unidimensionais ................................................................. 71 

Tabela 5.5 - Ordenação doa atributos ..................................................................................... 71 

Tabela 5.6 - Matriz de utilidades unidimensionais com ordenação de atributos ..................... 72 

Tabela 5.7  - Ordenação de pesos  ROC  segundo sua importância ........................................ 73 

Tabela 5.8 - Valores das utilidades multiatributos calculados com os pesos ROC, através do 

método SMARTER ............................................................................................................ 73 

Tabela 5.9 - Alternativas priorizadas ordenadas por ordem decrescente de importância, 

segundo o método SMARTER ........................................................................................... 74 

Tabela 5.10 - Etapas do processo de modelagem e recursos utilizados...............76



Capítulo 1 Introdução 

1 

 

1 INTRODUÇÃO{ XE "1 INTRODUÇÃO" \b } 

Este trabalho está relacionado a um estudo estratégico realizado como suporte a uma 

tomada de decisão de investimento voltada ao mercado de laminados sintéticos para o setor 

calçadista, com foco no pólo produtor de calçados do Estado da Paraíba e seu entorno.  

A abordagem estratégica é importante para minimizar barreiras e ameaças ao processo 

de inserção de um novo negócio, potencializando a utilização dos recursos disponíveis na 

busca do sucesso frente à oportunidade identificada. A priorização das ações estratégicas, 

adotadas neste primeiro estágio do empreendimento, deve contribuir de forma decisiva para o 

posicionamento competitivo da unidade de negócio no mercado alvo escolhido.  

O Brasil representa um grande mercado para produtores de laminados sintéticos, sejam 

eles de origem nacional ou estrangeira. A principal razão está vinculada a grande importância 

da indústria calçadista brasileira, que se caracteriza como o maior e mais importante cliente 

dos fabricantes deste insumo. O Brasil é o terceiro maior produtor e exportador de calçados 

do mundo (ASSINTECAL, 2007) com diferenciais competitivos importantes quando 

comparado a outros grandes produtores e exportadores mundiais. As vantagens competitivas 

estão associadas à facilidade de recrutamento de mão de obra e ao peso dos salários como 

itens integrantes do custo final dos produtos acabados, menores do que em países como 

Espanha e Itália, o que gera uma boa relação custo-benefício para o mercado consumidor. 

Estas vantagens associadas à qualidade e ao excelente design, indicam que o Brasil tem 

condições de manter e melhorar sua destacada posição como fabricante e exportador de 

calçados.  

Considerando o fato de que a oferta de couro natural não cresce na mesma proporção da 

demanda dos curtumes, além dos aspectos de ordem ambiental inerentes a esta atividade, fica 

caracterizada a defasagem entre o consumo e a oferta deste insumo e, neste cenário o 

laminado sintético ganha espaço sendo largamente utilizado notadamente no processo de 

acabamento dos calçados com aplicações na montagem dos forros com participação 

expressiva em 90% da produção nacional. 

Outra utilização expressiva de laminados sintéticos é na produção de material esportivo, 

onde responde por 80% do grupo de insumos usados na fabricação de tênis e demais 

acessórios. Além da indústria de calçados outros segmentos de expressão como o setor 

automobilístico e o setor produtor de móveis também são grandes consumidores deste 

material (ASSINTECAL, 2007). 
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No entanto, os fabricantes de calçados são indiscutivelmente o público alvo de qualquer 

empresa de laminado sintético que deseje colocar seu produto no mercado brasileiro. A 

tendência em nível mundial é de aumento nas vendas de laminados sintéticos para a área 

calçadista, motivada pelo crescimento de vendas de calçados esportivos que atualmente são 

fabricados em ambientes de alta tecnologia e necessitam de grande flexibilidade em seus 

insumos para atender o forte dinamismo deste mercado. Neste contexto são exigidos 

componentes mais versáteis e tecnicamente adequados às necessidades dos consumidores 

como, por exemplo, alta resistência e diversidade de cores, muitas vezes inacessíveis ao couro 

natural.  

O presente trabalho busca facilitar a compreensão de como está estruturado o mercado 

nacional de laminados sintéticos, dado que ele é parte de um sistema produtivo maior, 

bastante eficiente e importante para a economia brasileira que é a indústria nacional produtora 

de calçados. Durante este estudo serão apresentados o produto, a estrutura da indústria 

nacional de laminados sintéticos, o mercado alvo consumidor do produto, aspectos 

facilitadores e os principais obstáculos para a inserção de um novo agente neste segmento de 

mercado, convergindo para a definição de um modelo de priorização de ações estratégicas que 

venham a contribuir para o sucesso competitivo do negócio. 

1.1 Aspectos Relevantes do Uso dos Laminados Sintéticos na Paraíba{ XE "1.1 

Aspectos Relevantes do Uso dos Laminados Sintéticos na Paraíba" \b } 

Este estudo terá como foco uma iniciativa empreendedora voltada para a expansão dos 

negócios de um grupo empresarial com base em uma oportunidade de mercado identificada 

através de pesquisas e que apontaram para necessidades básicas de insumos para o setor 

calçadista regional, notadamente no estado da Paraíba – PB e seu entorno. A busca pela 

ocupação de espaço neste nicho de mercado, que se mostra extremamente atrativo, 

desdobrou-se em projeto de implantação de uma fábrica para produção de laminados 

sintéticos posicionada de forma intermediária nesta cadeia produtiva, visando o fornecimento 

deste insumo para produtores locais de sapatos, sandálias e demais acessórios. 

A indústria calçadista Paraibana vem se desenvolvendo substancialmente nos últimos 

anos. Entre métodos tradicionais e técnicas modernas de manufatura este segmento apresenta 

índices de grande relevância para a economia do Estado. Neste contexto destaca-se o 

empenho do empresariado local na busca incessante por profissionalização e pela inserção em 

várias frentes de negócios num ambiente mercadológico caracterizado por forte concorrência. 



Capítulo 1 Introdução 

3 

 

Os aspectos condicionantes do sucesso deste segmento de mercado passam por diversos 

fatores principalmente os que dizem respeito à cadeia de suprimentos na qual figuram os 

grandes produtores de insumos para este mercado e que estão localizados nas regiões sul e 

sudeste do país. As dificuldades logísticas decorrentes da aquisição de matérias primas 

caracterizam-se em grande desafio na busca pela competitividade, porque comprometem 

prazos de entrega e oneram custos de produção.  

Com o crescimento do segmento coureiro-calçadista no Estado da Paraíba, que ocupa o 

quinto lugar no ranking nacional (ASSINTECAL, 2007), algumas empresas fornecedoras de 

insumos passaram a vislumbrar oportunidades de negócios e desenvolveram projetos de 

implantação de unidades fabris na região, motivadas fortemente por incentivos fiscais e baixo 

custo da mão de obra. 

 Neste panorama, o laminado flexível sintético representa um item importante na 

manufatura do calçado, pela versatilidade, variedade de sua aplicabilidade e baixo custo em 

relação ao couro natural estando presente nas linhas masculina, feminina, infantil e de 

acessórios.  

A grande versatilidade dos laminados sintéticos, para o segmento de calçados, 

proporciona flexibilidade aos designers permitindo que os produtos finais se adaptem à moda 

com uma facilidade extrema, além de recentes desenvolvimentos no setor terem permitido que 

a  densidade das resinas seja amplamente reduzida, de forma que o calçado fique mais leve e 

ofereça amplo conforto ao usuário. 

1.2 Objetivos do Estudo{ XE "1.2 Objetivos do Estudo" \b } 

Este trabalho, após discorrer sobre aspectos estruturais da indústria nacional de 

produção de laminados sintéticos, fará uma abordagem setorial do pólo calçadista do Estado 

da Paraíba com o propósito de promover uma análise do perfil de consumo das empresas 

produtoras de calçados e acessórios, com foco no item laminado sintético. Busca-se, através 

deste estudo de caso, destacar a importância da realização de uma análise estratégica como 

forma de subsidiar o projeto de implantação de unidade fabril no Estado, direcionada para a 

produção e oferta deste insumo. 

Serão abordadas questões vinculadas às estratégias para uma inserção bem sucedida do 

novo empreendimento no mercado nacional produtor de laminados sintéticos, ao processo de 

identificação das necessidades do mercado consumidor, a definição de fatores de 
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competitividade e da organização do sistema de manufatura a ser implementado buscando 

sempre o seu alinhamento às estratégias competitivas básicas da unidade de negócios. 

1.2.1 Objetivo Geral{ XE "1.2.1 Objetivo Geral" \b } 

Propor um modelo para definir e priorizar as ações estratégicas a serem adotadas no 

processo de execução da implantação de uma unidade de negócios que busca inserção em 

mercado regional geograficamente definido. Este modelo de análise e priorização de ações 

abordará a entrada de novo empreendimento na indústria nacional de laminados sintéticos, 

com foco no segmento produtor de calçados no Estado da Paraíba. As ações estratégicas 

devem criar as melhores condições de entrada e posicionamento no mercado alvo, através da 

identificação das principais barreiras e ameaças a serem suplantadas na busca da 

competitividade e estão devidamente estruturadas com base em modelagem de apoio a 

decisão multicritério. O método de apoio à decisão Smarter foi escolhido para dar suporte ao 

processo de ordenação das ações estratégicas.  

1.2.2 Objetivos Específicos{ XE "1.2.2 Objetivos Específicos" \b } 

a) Reestruturação da pesquisa de mercado realizada junto aos produtores de calçados e 

acessórios do pólo produtor de calçados da Paraíba, para identificar a efetiva demanda 

pelo fornecimento do insumo laminado sintético; 

b) Analisar o mercado potencial sinalizado pelas pesquisas, traçar perfil de 

consumidores enquadrados neste nicho de mercado para, enfim, definir o segmento alvo 

de atuação do negócio, bem como o seu posicionamento estratégico; 

c) Estruturar o problema existente na indústria nacional de produção de laminados 

sintéticos segundo o modelo de Porter; 

d) Estabelecer as ações estratégicas básicas a serem adotadas para a inserção do novo 

negócio no mercado proposto; 

e) Priorizar as ações estratégicas a serem executadas com base na estruturação do 

problema por meio de abordagem multicriterio de apoio a decisão Smarter. 

1.3 Metodologia{ XE "1.3 Metodologia" \b } 

A análise do ambiente de inserção do negócio é realizada através de pesquisas sobre a 

indústria nacional de produção de laminados sintéticos para possibilitar uma melhor 

compreensão de sua estrutura e sua dinâmica. Estas pesquisas são desenvolvidas através da 
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revisão de literatura pertinente e buscam em base de dados encontrados na forma de artigos, 

estatísticas e informações disponíveis em bibliotecas, associações de classe e órgãos públicos 

como o Centro de Tecnologia de Couro e Calçados – CTCC – localizado em Campina Grande 

PB. Estes dados forneceram um quadro da estrutura atual do mercado do laminado sintético e 

o seu contexto estratégico tendo como pano de fundo o mercado produtor de calçados. 

Na etapa seguinte é realizado o estudo básico das necessidades do mercado consumidor 

partindo-se das premissas e carências deste mercado, devidamente coletadas através de 

entrevistas e incursões junto aos principais clientes potenciais. A pesquisa é do tipo 

“amostragem não probabilística por conveniência”, com os elementos entrevistados 

selecionadas por conveniência do pesquisador. Este tipo de pesquisa é menos custosa, rápida e 

simples e útil para pesquisas exploratórias. A amostragem não probabilística é:  

Aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra 

depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no 

campo. Não há nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da 
população venha a fazer parte da amostra (MATTAR, 2001, p. 47).  

Na coleta de dados primários junto ao setor calçadista do Estado da Paraíba é utilizado 

um instrumento/questionário de apoio aplicado junto aos fabricantes, representantes e 

especialistas ligados a indústria. As entrevistas, executadas junto aos representantes das 30 

maiores empresas deste setor econômico forneceram informações referentes aos aspectos 

logísticos, principais fornecedores do setor e notadamente o impacto econômico com o 

advento do novo empreendimento projetado. 

Na terceira etapa do trabalho caracteriza-se o problema de decisão e a construção de um 

modelo para dar suporte a ordenação das ações estratégicas que serão adotadas. Segundo 

Moreira (2002), a análise formal de problemas de decisão é geralmente levada a efeito através 

de modelos matemáticos, que são representações simbólicas do problema em questão e 

procura-se enquadrar o problema em um dos muitos modelos já disponíveis e de utilidade 

comprovada. 

A modelagem é o processo de transformação e organização de dados de um problema 

segundo as necessidades do respectivo modelo. Especificamente no presente estudo foi 

adotada a metodologia voltada para decisões que envolvem utilidades multiatributos apoiadas 

nos métodos SMARTS e SMARTER. (Edwards & Barron,1994). Estes modelos são aplicados 

com base em escala de utilidades de critérios e busca-se priorizar de forma estratégica as 

melhores ações para o posicionamento competitivo do negócio. As variáveis de ordem 

qualitativa e quantitativa pertinentes ao problema são tabuladas e geram um conjunto de ações 

priorizadas e recomendadas com vistas à solução do problema de decisão. 
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1.4 Estrutura da Dissertação{ XE "1.4 Estrutura da Dissertação" \b } 

Este trabalho de pesquisa está estruturado em cinco capítulos, cujo conteúdo é descrito a 

seguir:  

O primeiro capítulo, de caráter introdutório, apresenta em linhas gerais a gênese de um 

projeto empreendedorista pontuando os pressupostos básicos que motivaram investidores a se 

voltarem para atratividade de um mercado ascendente do pólo produtor de calçados do Estado 

da Paraíba. Discorre de forma breve sobre o componente (insumo) a ser ofertado e sobre 

algumas características deste mercado e lança a proposta final deste trabalho qual seja, a 

criação de um modelo de priorização de ações que propiciem a formatação de uma estratégia 

competitiva para a inserção do novo empreendimento neste mercado e defina uma estratégia 

funcional de manufatura alinhada aos objetivos estratégicos do negócio. 

O segundo capítulo, identificado como base ou abordagem conceitual, trata das teorias 

sobre forças estruturais presentes em uma indústria, estratégias de negócio, planejamento 

estratégico, grau de alinhamento entre posicionamento estratégico e estratégia de manufatura 

e o processo de tomada de decisão baseado em método multicritério. 

O terceiro capítulo discorre sobre aspectos relativos à indústria nacional de laminados 

sintéticos e faz uma abordagem geral do segmento de transformação de resinas termoplásticas 

e sua cadeia produtiva, com o objetivo de contextualizar o setor produtor de laminados 

sintéticos e traz, adicionalmente, informações técnicas sobre o produto e seu processo de 

fabricação.  

O quarto capítulo apresenta o ambiente geográfico alvo deste estudo, o mercado 

regional produtor de calçados do Estado da Paraíba e seu entorno e busca traçar um perfil de 

consumo para as indústrias inseridas neste mercado tendo como referência o laminado 

sintético. Aborda ainda o processo de investigação deste mercado, com detalhamento dos 

elementos básicos que compuseram a pesquisa de necessidades destes consumidores e a 

coleta de dados sobre a atual situação da cadeia de suprimentos do setor. 

O quinto capítulo está direcionado para a proposição de modelo de priorização de ações 

que embasem o processo de tomada de decisão na busca de solução para o problema objeto 

deste estudo de caso. Partindo-se dos conceitos da estratégia básica da unidade de negócios, 

da definição de prioridades competitivas para a manufatura e ainda com base em premissas e 

necessidades do mercado alvo, o capitulo faz um detalhamento da aplicação de modelagem de 

pesquisa operacional com base nos método SMATER de apoio à decisão e aponta, como 
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resultados de sua aplicação, para a ordenação das ações estratégicas que ensejem o melhor 

posicionamento estratégico e competitivo para o negócio. 

O sexto capítulo apresenta as considerações finais sobre a aplicação do modelo de 

ordenamento das ações estratégicas propostas e são relacionadas possibilidades de utilização 

do método em outros segmentos de negócios.   
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2 BASE CONCEITUAL{ XE "2 BASE CONCEITUAL" \b } 

Inicialmente, são apresentadas as principais abordagens que definem e conceituam 

estratégias competitivas e estratégias de produção, com foco na importância do alinhamento 

estratégico entre elas. A visão de alguns sobre este tema permitirá embasar a necessidade de 

sintonia entre os objetivos do negócio e o papel da manufatura no intuito de incrementar a 

competitividade da empresa notadamente no setor de produção de calçados.   

A análise externa aborda as oportunidades e as ameaças que as forças do ambiente 

representam para a empresa e como a empresa pode aproveitar essas oportunidades e 

minimizar as ameaças. Esta análise é feita ao nível do macroambiente, ou seja, o nível 

exterior que afeta todas as indústrias, e ao nível do segmento de mercado ou do ambiente 

competitivo, que diz respeito aos fatores intervenientes próximos e é tratado pela Análise de 

Porter. 

A análise interna implica na determinação das competências da empresa, que em certas 

circunstâncias se traduzem em pontos fortes (em comparação com os concorrentes) e a 

definição dos seus pontos fracos que limitam as suas hipóteses de tirar partido das 

oportunidades existentes no ambiente, tratado neste estudo pela Análise SWOT. 

De acordo com Porter (1989), a definição da estratégia do negócio pretende definir 

como ter sucesso em relação à concorrência, ao longo do tempo, através da liderança de 

custos (mais baixos que a concorrência), diferenciação (obtenção de produtos de valor 

superior ao da concorrência) e foco (seleção de um segmento limitado de clientes). 

A priorização das ações estratégias desenvolvidas para a consecução dos objetivos de 

desempenho identificados na análise estratégica serão tratados através de sistema de apoio a 

decisão multicritério que irá definir a ordem de implementação destas ações em função de 

critérios previamente estabelecidos e com foco na integração entre as estratégias 

organizacional e de produção. 

2.1 Hierarquia das Estratégias Empresariais{ XE "2.1 Hierarquia das Estratégias 

Empresariais" \b } 

Existe hoje uma estrutura hierárquica generalizada dentro da literatura sobre estratégias 

empresariais, proposta inicialmente por Wheelwright (1984), que possui níveis: a estratégia 

corporativa, as estratégias das unidades de negócio e as estratégias funcionais das áreas de 

marketing, pesquisa & desenvolvimento, recursos humanos, finanças e manufatura. 
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A estratégia corporativa estipula os objetivos e os caminhos da corporação, determina as 

políticas e os planos para atingir estes objetivos, define os negócios onde a corporação irá 

atuar e o tipo de organização econômica e humana que ela almeja. Por sua vez, uma estratégia 

das unidades de negócios determina o escopo e os limites de cada negócio, suas ligações com 

a estratégia corporativa e a estratégia básica com que a unidade de negócios deve obter e 

manter uma vantagem competitiva no mercado. 

Neste nível, a maioria das empresas e a literatura na área utilizam o modelo proposto 

por Porter (1991), que pode ser sintetizado em duas estratégias básicas: 

 Menor custo, que objetiva o posicionamento da empresa como aquela que possui o 

menor custo dentre os concorrentes, o que pode proporcionar a oferta de bens e/ou 

serviços de menores preços no mercado; 

 Diferenciação, que objetiva o oferecimento de bens e/ou serviços diferenciados ao 

mercado, geralmente para nichos, podendo assim praticar uma política de preços 

com uma maior margem de lucro unitário (preço prêmio). 

Por outro lado, as estratégias funcionais devem viabilizar e contribuir para o sucesso da 

estratégia competitiva definida para a unidade de negócios a que pertence. Uma estratégia de 

manufatura deve se enquadrar dentro desses propósitos. 

O conceito de estratégia de manufatura tem sido continuamente redefinido nos últimos 

anos. Dentre várias reflexões, pode-se afirmar, de forma concisa, que ela deve envolver o 

desenvolvimento e o desdobramento dos recursos da manufatura em total alinhamento com os 

objetivos e estratégias da empresa. Isto significa posicionar e fazer com que a manufatura 

realmente possa agir como uma fonte de vantagem competitiva, contribuindo para a obtenção 

dos objetivos da unidade de negócios e da corporação a que pertence (Porter, 1991).  

2.2 Forças Estruturais Segundo o Modelo de Porter{ XE "2.2 Forças Estruturais 

Segundo o Modelo de Porter" \b } 

Michael Porter desenvolveu as cinco forças competitivas procurando avaliar o 

determinante fundamental da rentabilidade de uma empresa que é a atratividade da indústria. 

Desta forma, Porter considera que a estratégia competitiva de uma organização deve surgir a 

partir da compreensão das regras da concorrência que determinam a atratividade de uma 

indústria.  

Segundo Porter (1991):  

A meta final da estratégia competitiva é lidar com, e em termos ideais, modificar 

estas regras em favor da empresa. Em qualquer indústria, seja ela doméstica ou 

http://www.andreilima.adm.br/index.php/2006/09/porter-e-as-cinco-forcas/
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internacional, que produza um produto ou um serviço, as regras da concorrência 

estão englobadas em cinco forças competitivas: a entrada de novos concorrentes, a 

ameaça de substitutos, o poder de negociação dos compradores, o poder de 

negociação dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes existem . 

A maneira pela qual as empresas se enquadram dentro destas cinco forças irá determinar 

habilidade de obtenção de taxas de retorno superiores. Estas forças determinam a 

rentabilidade da indústria porque influenciam os preços, os custos e o investimento necessário 

das empresas em uma indústria – os elementos do retorno sobre o investimento. O poder do 

comprador influencia os preços que as empresas podem cobrar, por exemplo, da mesma forma 

que a ameaça de substituição. O poder dos compradores também pode influenciar o custo e o 

investimento, porque compradores poderosos exigem serviços dispendiosos. O poder de 

negociação dos fornecedores determina o custo das matérias-primas e de outros insumos. A 

intensidade da rivalidade influencia os preços assim como os custos da concorrência em áreas 

como fábrica, desenvolvimento de produto, publicidade e força de vendas. A ameaça de 

entrada coloca um limite nos preços e modula o investimento exigido para deter entrantes. A 

chave para o desenvolvimento de uma estratégia é pesquisar em maior profundidade e analisar 

as fontes de cada força. 

Por este sistema é possível fazer a relação qualitativa entre o potencial de lucratividade 

das organizações que participam de um determinado setor com as cinco forças competitivas. 

É um instrumento importante para analisar as forças competitivas que afetam a concorrência 

em um determinado setor, permitindo uma análise do grau de atividade através da 

identificação de cinco conjuntos de forças que afetam a concorrência. 

De acordo com Porter (1991), as cinco forças competitivas podem assim ser definidas: 

 Rivalidade entre os concorrentes: Este modelo auxilia na determinação do valor criado 

por uma indústria em função da concorrência direta. A rivalidade ocorre porque um ou 

mais concorrentes sentem-se pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar 

sua posição, existindo então uma acirrada disputa por posição dentro da indústria, 

onde as empresas tornam-se mutuamente dependentes. Os aspectos mais importantes 

são: a atividade, a agressividade dos concorrentes e as ferramentas de competição para 

conseguir maior participação no mercado.  

 Barreiras à entrada de concorrentes: Novas empresas que entram para uma indústria 

trazem nova capacidade, o desejo de ganhar uma parcela do mercado e freqüentemente 

recursos substanciais. A ameaça de entrada em uma indústria depende das barreiras de 

entrada existentes, em conjunto com a reação que o novo concorrente pode esperar da 

parte dos concorrentes já existentes. Se as barreiras são altas, o recém-chegado pode 

http://www.andreilima.adm.br/index.php/2006/09/porter-e-as-cinco-forcas/
http://www.andreilima.adm.br/index.php/2006/09/porter-e-as-cinco-forcas/
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esperar retaliação acirrada dos concorrentes na defensiva; a ameaça de entrada é 

pequena. Exemplos de Barreira de entradas podem ser: economias de escala, 

diferenciação do produto, capital necessário, desvantagem de custo (independente do 

tamanho), acesso aos canais de distribuição, política governamental. 

 

Figura 2.1 - Modelo das 5 forças de Michael Porter{ XE "Figura 2.1 - Modelo das 5 forças de 

Michael Porter" } 
Fonte: Porter (1991, p. 45) 

 Produtos Substitutos: A existência de substitutos que desempenham as mesmas 

funções que os produtos ou serviços analisados é uma condição básica que limita o 

montante de valor que uma indústria pode criar. Os substitutos reduzem os retornos 

potenciais de uma indústria, colocando um teto nos preços que as empresas podem 

fixar com lucro. O impacto dos substitutos pode ser resumido como a elasticidade 

global da demanda da indústria. Os substitutos não apenas limitam os lucros em 

tempos normais, como também reduzem as fontes de riqueza que uma indústria pode 

obter em tempos de prosperidade. A identificação de produtos substitutos é 

conquistada por meio de pesquisas de outros produtos que possam desempenhar a 

mesma função que aquele da indústria. 

 Poder dos compradores: Trata-se da força demonstrada pelos compradores ao negociar 

a compra de produtos ou serviço. Os compradores competem com a indústria forçando 
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os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e jogando 

os concorrentes uns contra os outros - tudo à custa da rentabilidade da indústria. 

 Poder dos fornecedores: Trata-se da força demonstrada pelos compradores ao negociar 

com compradores, ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade de seus serviços. 

Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre os participantes de uma 

indústria ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços 

fornecidos. Fornecedores poderosos podem conseqüentemente comprometer a 

rentabilidade do negócio. 

2.3 A Análise SWOT{ XE "2.3 A Análise SWOT" \b } 

Esta análise foi desenvolvida por Kenneth Andrews e Roland Christensen, dois 

professores da Harvard Business School. (Kenneth. R. Andrews,C.Roland Christensen ,1961) 

 O termo SWOT resulta da conjugação das iniciais das palavras inglesas Strengths 

(forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threat (ameaças). Assim, a 

análise SWOT corresponde à identificação por parte de uma organização e de forma integrada 

dos principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num determinado 

momento, tanto a nível interno como externo (forma como a organização se relaciona com o 

seu meio envolvente. A análise externa no âmbito do modelo SWOT tem como objetivo a 

identificação das principais oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) que num 

determinado momento se insurgem perante a organização, e pode dizer-se que a sua  

importância está associada à necessidade de, dentro do possível, os gestores do negócio 

preverem eventos futuros que possam ter maior ou menor impacto no novo empreendimento.  

Na prática, isso significa que mudanças que estão totalmente fora do controle da 

organização podem afetar (positiva ou negativamente) seu desempenho e sua forma de 

atuação. As mudanças no ambiente externo, sempre afetam de maneira homogênea todas as 

organizações que atuam numa mesma área geográfica e num mesmo mercado e, desta forma, 

representam oportunidades ou ameaças iguais para todo mundo. Quando ocorre uma mudança 

na legislação, por exemplo, todas as organizações são afetadas. 

Uma organização que perceba que o ambiente externo está mudando e que tenha 

agilidade para se adaptar a esta mudança, aproveitará melhor as oportunidades e sofrerá 

menos as conseqüências provenientes destas ameaças. Por isso, a análise do ambiente externo 

é tão importante.  
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Em termos de análise interna, a análise SWOT propõe a identificação dos principais 

pontos fortes (Strengths) e pontos fracos (Weaknesses) caracterizadores da organização num 

determinado momento. 

Da mesma maneira que ocorre em relação ao ambiente externo, o ambiente interno deve 

ser monitorizado permanentemente. 

A importância da identificação das forças e das fraquezas é particularmente importante 

para os aspectos mais diretamente relacionados com os fatores críticos de sucesso da 

organização em estudo. É também importante referir que a consideração de uma determinada 

característica da empresa como força ou fraqueza é sempre relativa e potencialmente alterável 

na medida em que se podem verificar ao longo do tempo alterações importantes ao nível da 

concorrência e do seu comportamento.  

A correta listagem das suas forças e fraquezas dá à organização elementos importantes 

no que se refere à sua orientação estratégica, que tenderá naturalmente tirar o maior partido 

possível das suas forças e a minorar ao máximo suas fraquezas.  

O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da organização, já que ele é o 

resultado de estratégias de atuação por eles definidas. Desta forma, quando se percebe um 

ponto forte na análise, deve-se destacá-lo ainda mais; quando é identificado um ponto fraco, 

deve-se promover ações para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu efeito. 

A importância da análise no apoio à formulação de estratégias deriva de sua capacidade 

de promover um confronto entre variáveis externas e internas facilitando a geração de 

alternativas de escolhas estratégicas, bem como de possíveis linhas de ação. 

Como metodologia a análise SWOT deve ser feita e interpretada de forma integrada, 

conjugando os elementos da análise interna e externa, por forma a que o diagnóstico que dela 

resulta seja confiável e constitua uma fonte de informação e suporte adequada às necessidades 

da gestão estratégica, que se ocupa das decisões que vão no fundo delinear o futuro a médio e 

longo prazo da organização.  

2.4 Estratégias Funcionais e Alinhamento Estratégico{ XE "2.4 Estratégias 

Funcionais e Alinhamento Estratégico" \b } 

2.4.1 Posicionamento Estratégico { XE "2.4.1 Posicionamento Estratégico e 

Estratégia de Produção" \b } 

Os conceitos de estratégias competitivas e de estratégias de produção cresceram de 

importância à medida que as empresas se viram inseridas em mercados altamente exigentes e 
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com elevado grau de competitividade, os quais as obrigaram a desenvolver novas posturas 

organizacionais. 

Diversas são as definições encontradas na literatura para estratégia e, embora não exista 

consenso a respeito dos mais diferentes conceitos, pode-se concluir que todas as definições 

acabam mantendo muitos pontos em comum. 

Segundo Wright et al. (2000), uma estratégia deve contemplar os planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes, sintonizados com a missão e os objetivos 

gerais da organização. Para Porter (1989), ao tratar de estratégia refere-se a necessidade de se 

criar uma posição diferenciada  e valiosa, a qual requer a execução de um diferente conjunto 

de ações. É o que os especialistas denominam de posicionamento estratégico onde, devido à 

competitividade e incertezas do ambiente em que as empresas estão inseridas, estas se vêem 

obrigadas a atualizarem regularmente suas posturas estratégicas. 

Para Mintzberg et al. (2000), o posicionamento estratégico diz respeito à localização de 

determinados produtos em determinados mercados, ou seja, uma visão voltada para fora da 

empresa e para seus clientes. Por outro lado, a estratégia quando definida como uma 

perspectiva significa um olhar para dentro da organização.  

Os mesmos autores defendem ainda, que para que uma organização assuma uma nova 

posição de sucesso a mesma deve estar em conformidade com a perspectiva existente, 

enfatizando a necessidade de sintonia entre a estratégia de negócios e os recursos produtivos, 

ou seja, apontam para a necessidade de se pensar em alinhar as diferentes estratégias 

organizacionais. 

Como na maioria dos casos a estratégia competitiva é de responsabilidade da alta 

administração das empresas, fica para a gerência média a definição da estratégia de produção, 

o que acaba gerando incompatibilidades entre estas duas estratégias. 

É importante, portanto, que com base nas estratégias genéricas, as empresas definam um 

posicionamento estratégico por meio da importância atribuída, pelos seus clientes-alvo, a 

diferentes fatores de competitividade, os quais foram denominados por Hill (1993) de 

“ganhadores de pedidos”, tendo em vista que são eles que determinam a efetivação dos 

pedidos por parte dos clientes das empresas, sendo, portanto, aspectos relevantes a serem 

considerados na definição da estratégia de produção. 
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2.4.2 Estratégias Competitivas do Negócio{ XE "2.4.2 Estratégias Competitivas do 

Negócio" \b } 

Porter (1989) destaca três possíveis e diferentes estratégias genéricas de 

margem/volume, as quais podem ser assim definidas: como a liderança no custo total, na 

diferenciação dos produtos e ainda no enfoque de seus produtos no mercado. 

Treacy e Wiersema (1995) propuseram um maior detalhamento do conceito de 

estratégia genérica, apresentando três alternativas, denominadas por eles de disciplinas de 

valor, a saber: a) liderança em produto; b) excelência operacional; e c) intimidade com o 

cliente. Percebe-se que existe grande semelhança entre as definições de estratégias genéricas 

dos autores. A diferença mais visível vem à tona quando se trata da questão custos que 

aparece de forma bem clara na definição de estratégia de Porter e está implícita quando 

Treacy e Wiersema (1995) tratam de excelência operacional. 

Para Slack et al. (2002), as empresas, de uma forma ou de outra possuem uma estratégia 

de competitividade e, segundo ele, é o setor de produção que geralmente a define e pratica. 

Slack et al. (2002) deixam claro que toda empresa necessita de uma estratégia, e Porter (1989) 

destaca que o principal objetivo de uma empresa é defini-la claramente e que esta represente a 

definição da posição desejada e a escolha das ações básicas para se chegar até lá. 

Tubino (1997) ressalta que a estratégia de produção faz parte das estratégias funcionais 

de uma unidade de negócios e deve estar fortemente integrada como a estratégia corporativa 

da organização. Segundo o autor, no ambiente empresarial as definições de estratégias estão 

relacionadas à ligação da empresa com seu ambiente e contemplam, principalmente, o 

estabelecimento de métodos e planos de ação para se conseguir os objetivos do negócio. 

Para que se compreenda melhor como ocorre o processo de definição das estratégias 

empresariais, o autor enfatiza que as estratégias se apresentam em três níveis básicos: o nível 

corporativo, de negócios e funcional, sendo que o objetivo das empresas é buscar harmonia 

entre esses três níveis, onde a estratégia corporativa ou competitiva deve estar alinhada à 

estratégia de negócios e esta com as estratégias funcionais.  
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Figura 2.2 – Síntese da hierarquia e do conteúdo das estratégias competitivas e de produção{ XE "Figura 2.2 

– Síntese da hierarquia e do conteúdo das estratégias competitivas e de produção" } 
Fonte: Mintzberg et al. ( 2000, p. 64) 

2.4.3 O Alinhamento Estratégico como Determinante de Competitividade{ XE "2.4.3 

O Alinhamento Estratégico como Determinante de Competitividade" \b } 

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 fundamentas que estas estejam 

alinhadas com suas estratégias funcionais. 

A estratégia de produção deve estar sintonizada com os fatores de competitividade da 

organização. Se a estratégia da empresa for competir em custo, torna-se necessário que sua 

estratégia de produção seja direcionada nesse sentido, procurando reduzir ao máximo os 

custos de produção através de rígido controle de estoques associado a produção em escalas. 

Em muitos dos casos é a própria estratégia de produção que influencia a estratégia 

competitiva da empresa, no sentido de baixo para cima. 

Para Slack et al. (2002), a estratégia de produção está relacionada ao padrão de decisões 

e ações estratégicas que definem o papel, os objetivos e as atividades da produção, e uma das 

formas de retratar o conteúdo de uma estratégia de produção seria através da  identificação de 

prioridades de objetivos de desempenho. Para estes autores esses objetivos seriam: a) 

qualidade; b) rapidez; c) credibilidade; d) flexibilidade; e e) custo. Por sua vez, ao tratarem do 

item flexibilidade os autores a dividem em quatro subitens: a) flexibilidade de produto; b) 

flexibilidade de mix; c) flexibilidade de volume; e d) flexibilidade de entrega. 
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Para Corrêa e Corrêa (2004), a função produção deve ser contributiva e buscar sempre a 

satisfação dos clientes da empresa, priorizando os itens que geram diferenciais e agregam 

valor. Para esses autores, a definição da estratégia de produção deve ser moldada de acordo 

com as necessidades dos clientes. 

Para Cordeiro (2005), a existência de lacunas entre a importância dada pelo cliente a um 

determinado fator competitivo qualificador e o desempenho da empresa no mesmo, deve 

desencadear uma maior atenção com relação ao objetivo de desempenho relacionado a este 

fator e enfatiza que objetivos de desempenho ligados a fatores competitivos ganhadores de 

pedido devem receber atenção especial. 

2.4.4 Estratégias de Produção{ XE "2.4.4 Os Objetivos de Desempenho\: 

Ganhadores de Pedido e Qualificadores" \b } 

E importante que as empresas identifiquem junto aos seus clientes-alvo quais são os 

fatores determinantes considerados no momento da tomada de decisão acerca da efetivação 

dos pedidos de compra. As empresas precisam ter bem claro quais são os fatores competitivos 

a serem explorados, pois em última análise, serão estes que influenciarão, ou não, na 

definição da compra. O sucesso dos negócios depende diretamente dos fatores competitivos e 

da forma como estes são explorados pelas empresas. 

Skinner (1969) resumiu estas prioridades em quatro objetivos competitivos: custo; 

qualidade; desempenho das entregas e; flexibilidade. 

Neste enfoque, ao optar pela prioridade de custo as empresas procuram produzir e 

ofertar os seus produtos de forma mais barata que os concorrentes. Para Pires (1995), uma 

empresa que busca priorizar uma estratégia de custo geralmente a faz a partir de três conceitos 

básicos: economia de escala, curva de experiência e produtividade, utilizados de forma 

complementar. A estratégia de baixo preço está associada a uma estratégia de baixo custo para 

a manufatura. 

Se a prioridade competitiva for por competir por qualidade, a empresa procura produzir 

e ofertar produtos melhores que os seus concorrentes. Gaither e Frazier (2001) defendem que 

a qualidade dos produtos e serviços deve ser definida ou determinada pela própria empresa, 

mas sim pelo mercado consumidor. Desta forma, estes autores afirmam que a qualidade de 

um produto ou serviço é a percepção do cliente do grau que o produto ou serviço atende às 

suas expectativas e necessidades. 
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Se a prioridade for por desempenho das entregas, a competitividade da empresa estará 

vinculada aos prazos de entrega dos produtos. Neste aspecto, Corbett e Wassenhove (1993) 

afirmam que a credibilidade de uma organização está relacionada à quantidade de pedidos 

entregues pela empresa no tempo acordado e no lugar certo. Esta prioridade vem se 

configurando em fonte de vantagem competitiva, pois os consumidores querem ter certeza 

que serão atendidos no momento acordado. 

Se a prioridade for flexibilidade, a estratégia deverá ser voltada para oferta de lotes 

flexíveis e produtos diversos, ou seja, a empresa tanto poderá aceitar pedidos de tamanhos 

diferentes, como de produtos diferentes. Para Slack et al. (2002) e Pires (1995), a 

flexibilidade de uma manufatura consiste na habilidade de mudança nos produtos e processos 

frente às tendências e necessidades dos mercados. Neste aspecto, a busca pela flexibilidade na 

manufatura acentuou-se nos últimos tempos devido às reduções dos ciclos de vida dos 

produtos e a procura por produtos personalizados por parte dos consumidores. 

Desta forma, verifica-se que o objetivo da formulação de uma estratégia para a 

manufatura é criar uma base de sustentação para a estratégia competitiva das empresas, as 

quais devem estar alinhadas e consistentes com os objetivos estratégicos da organização. 

Percebe-se que o sucesso competitivo das organizações depende da consistência do 

alinhamento das estratégias em seus diversos níveis e, especialmente, da integração entre elas 

e está bastante vinculado à área produtiva, pois ao desenvolver esse setor a empresa consegue 

obter a realização prevista de seus objetivos.  

Com base na revisão dos trabalhos dos principais teóricos do tema, é possível concluir-

se que existe um consenso na literatura de estratégia de produção de que a obtenção da 

vantagem competitiva poderá ser efetivada mediante a observação de cinco objetivos de 

desempenho, a saber: 1 – Qualidade – Fazer certo as coisas, isto é, não cometer erros. Se a 

produção for bem sucedida em proporcionar isso, estará dando uma vantagem de qualidade 

para empresa; 2 – Rapidez – fazer as coisas com rapidez. Minimizar o tempo entre o 

consumidor solicitar os bens e serviços e recebê-los. Fazendo isso, estará dando à empresa 

uma vantagem em rapidez; 3 – Credibilidade – Fazer as coisas em tempo para manter os 

compromissos de entrega assumidos com seus consumidores. Se a produção puder fazer isso, 

estará proporcionando aos consumidores a vantagem de credibilidade; 4 – Flexibilidade – 

Estar preparado para mudar o que faz, isto é, estar em condições de mudar ou adaptar as 

atividades de produção para enfrentar circunstâncias inesperadas. Estar em condição de mudar 

rapidamente para atender às exigências dos consumidores dá a empresa vantagem de 
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flexibilidade; e 5 – Custo – fazer as coisas o mais barato possível, isto é, produzir bens e 

serviços a custo que possibilite fixar preços apropriados para o mercado e ainda permitir 

retorno para a organização. Quando organização procura fazer isso, está proporcionando 

vantagem de custo a seus consumidores. 

Oferecer produtos de qualidade permite a empresa um ganho competitivo que só irá se 

concretizar se a qualidade oferecida estiver de acordo com a exigência de seu mercado 

consumidor. Contudo, além de qualidade o cliente também necessita de preço justo, que 

possibilite a aquisição do bem ou serviço dentro de seus poder aquisitivo. 

A rapidez com que esse processo é executado possibilita um maior giro de produtos. A 

agilidade com que o produto sai do setor de produção e chega ao mercado consumidor, 

permite à empresa a redução em seus níveis de estoque, e conseqüentemente um aumento na 

margem de lucro. Além de lucratividade, a qualidade e a rapidez permitem que o cliente 

deposite certo grau de confiança no produto, o que gera credibilidade a organização e a marca 

em questão. 

A flexibilidade com que a empresa se adapta a novas exigências e às necessidades do 

mercado sugerida inicialmente por Skinner (1969), foi seguida por outros autores da área. A 

alteração na variedade, quantidade e outros aspectos que possam diferenciar os bens e 

serviços permitem um maior dinamismo ao cliente, minimizando custos em relação a 

funcionários, equipamentos, materiais, instalações e tecnologia, contribuindo para resultados 

satisfatórios a favor da empresa. 

O Quadro 2.1, apresentado a seguir, consegue sintetizar toda esta questão, ou seja, 

estabelece uma relação clara entre os fatores competitivos e os objetivos de desempenho 

prioritários. 

Quadro 2.1 - Relação entre fatores competitivos mais importantes e objetivos de desempenho prioritários{ XE 
"Quadro 2.1 - Relação entre fatores competitivos mais importantes e objetivos de desempenho prioritários" } 

Fonte: Baseado em Slack et al. (2002, p. 49) 

Fatores Competitivos Valorizados pelos 

Clientes 
Objetivos de Desempenho Prioritários 

Preço baixo Custo 

Alta qualidade Qualidade 

Entrega rápida e/ou alta disponibilidade Rapidez 

Entrega confiável Confiabilidade 

Gama de produtos Flexibilidade de mix 

Produtos inovadores Flexibilidade de produto 

Capacidade de mudar prazo de entrega e volume Flexibilidade de volume/entrega 
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Assim, partindo de estratégias genéricas, é possível detalhar um posicionamento 

estratégico por meio da importância atribuída pelos clientes-alvo de uma empresa a diferentes 

fatores competitivos. 

Esta abordagem, desenvolvida inicialmente por Hill (1993), e detalhada por diversos 

outros autores como Slack (1993) e Tubino (1997), sinaliza para a vantagem de fazer com que 

o posicionamento estratégico perseguido por uma determinada organização esteja alinhado 

com as necessidades dos clientes nos seus segmentos alvo. 

Hill (1993) propôs classificar os fatores competitivos em ganhadores de pedido, 

qualificadores e menos importantes, distinguindo os diferentes níveis de importância que cada 

um deles pode ter para o cliente. 

Os fatores competitivos ganhadores de pedido são aqueles que contribuem de forma 

decisiva para a realização de um negócio. Quanto melhor o desempenho da organização neste 

atributo, mais seus clientes desejarão fechar negócios. 

Por outro lado, os fatores competitivos qualificadores são aqueles cujo desempenho 

deve estar acima de um nível determinado para que o cliente considere a empresa um 

fornecedor potencial.  

Contudo, entre estas categorias existem diferentes níveis de importância, conforme uma 

escala de nove pontos proposta originalmente por Slack (1993) e adaptada por Cordeiro e 

Botelho (2006), a qual é mostrada no Quadro 2.2 a seguir. 

Quadro 2.2 - Escala de nove pontos para a classificação dos critérios competitivos de acordo com sua 

importância para os clientes dos mercados-alvo{ XE "Quadro 2.2 - Escala de nove pontos para a classificação 

dos critérios competitivos de acordo com sua importância para os clientes dos mercados-alvo" } 
Fonte: Cordeiro e Botelho (2006, p. 62) 

Critérios Ganhadores de Pedidos 

1. Proporciona vantagem crucial junto aos clientes 

2. Proporciona importante vantagem junto aos clientes 

3. Proporciona vantagem útil junto à maioria dos clientes 

Critérios Qualificadores 

4. Precisa estar pelo menos no nível do bom padrão do setor industrial 

5. Precisa estar em torno da média do setor industrial 

6. Precisa estar pouco distante do restante do setor industrial 

Critérios Pouco Importantes 

7. Normalmente não considerado pelos clientes, mas pode tornar-se mais             
importante no futuro       

8. Muito raramente é considerado pelos clientes 

9. Nunca é considerado pelos clientes e provavelmente nunca o será 
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Faz-se necessário que as empresas conheçam o comportamento destes critérios em 

relação aos seus produtos e serviços, pois se trata de importante ferramenta para a definição 

do posicionamento estratégico das mesmas.  

O acompanhamento das sensibilidades dos mercados e, principalmente, dos fatores que 

acabam decidindo acerca da compra do produto, é peça fundamental para a definição da 

estratégia competitiva das empresas e de sua estratégia de produção. 

Segundo Slack et al. (2002), os critérios ganhadores de pedido são os que direta e 

significativamente contribuem para a realização do negócio, para que o cliente confirme o 

pedido, uma vez que o considera como motivo para comprar o produto ou serviço, e desta 

forma aumentar seu desempenho resulta em mais pedidos.  

Quanto aos critérios qualificadores, segundo os autores, podem não ser os principais 

determinantes do sucesso competitivo, mas são relevantes, pois tratam de aspectos da 

competitividade nos quais o desempenho da produção deve estar acima de um nível 

determinado, para pelo menos passar a ser considerado pelo cliente. Desempenhos inferiores a 

este nível mínimo exigido pelo mercado, possivelmente desqualificará a empresa, a qual não 

será considerada pelo mercado. Ainda de acordo com os autores, os fatores qualificadores são 

esperados pelos clientes e podem representar uma desvantagem séria na posição competitiva 

se o desempenho não estiver acima do nível definido como qualificador. 

Ao tratar dos objetivos menos importantes, Slack et al. (2002) afirma que eles têm 

pouco impacto sobre o mercado, não importando quão bem a empresa se desempenhe com 

relação a eles. 

2.5 Modelos de Apoio a Decisão Multicritério{ XE "2.5 Modelos de Apoio a 

Decisão Multicritério" \b } 

Processos de tomada de decisões que envolvem elevado grau de complexidade não 

estão baseados em um único critério. Vários fatores de diferentes importâncias devem ser 

considerados e estudados de forma comparativa para que se defina o peso relativo de cada um 

na estruturação e solução do problema.  

O processo de decisão com estas características necessita de estrutura matemática 

baseada em métodos quantitativos que permitam a medição de seu desempenho. A teoria da 

utilidade é um método matemático que dá suporte a decisões e permite representar as 

preferências do decisor pelos resultados que poderá obter. 
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A teoria da utilidade multiatributo – MAUT (Multi-Atribute Utility Theory) derivou da 

teoria da utilidade e associa esta teoria a situações de complexidade na solução de problemas 

com vários atributos. Keeney & Raiffa (1976) 

2.5.1 Os métodos SMARTS e SMARTER{ XE "2.5.1 Os métodos SMARTS e 

SAMARTER" \b }  

O SMARTS e o SMARTER são métodos utilizados para medição da utilidade 

multiatributo baseados em procedimentos de elicitação dos pesos dos critérios. Desenvolvidos 

por Edwards e Barron (1994), esses métodos são desdobramentos da metodologia SMART e 

procuram corrigir um erro intelectual desse método de apoio à decisão, usando o 

procedimento chamado swing weights (peso das trocas) que define a ordem de importância 

dos atributos em relação aos seus pesos.  

O método admite que a função utilidade unidimensional seja linear e que a função de 

agregação multiobjetivo é aditiva e de acordo com os autores o processo de elicitação de 

preferências produz erros maiores do que aqueles resultantes das simplificações do modelo, o 

que justifica a adoção de técnicas mais simples para mensurar a utilidade multiatributo. 

O modelo é largamente utilizado devido à simplicidade tanto das respostas exigidas pelo 

decisor como também da análise que é feita sobre estas respostas. A análise do problema é 

bastante transparente, de forma que o decisor apresenta um bom entendimento sobre o 

processo utilizado na solução do problema.  

O SMARTS tem ainda, como característica, uma velocidade considerável com que é 

aplicado, resultando, assim, em uma ferramenta bastante útil em conferências de decisão. O 

custo da simplicidade, todavia, consiste no fato de que o método muitas vezes pode deixar de 

capturar alguns detalhes importantes da complexidade do problema real. Seu idealizador 

defende que erros podem surgir na modelagem e também no processo de elicitação da função 

utilidade ao se utilizar o MAUT (Teoria da Utilidade Multiatributo). 

Na obtenção dos pesos, no entanto, Edwards e Barron (1994) exploram no SMARTS a 

noção de importância e a natural e correta idéia que em um modelo aditivo os pesos refletem a 

importância de uma dimensão em relação às outras. Obviamente que a importância de um 

critério irá depender da extensão das avaliações das alternativas para esse critério. Essa 

dependência, no entanto, é ignorada no SMART. Esse erro, assim, constitui na razão pela qual 

esse método não é mais aceito. 
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No SMARTER não há o swing weights (peso das trocas). Após a ordenação dos 

critérios utilizam-se valores pré-determinados denominados de ROC Weights (Rank Order 

Centroid Weights) para os pesos, simplificando a obtenção das utilidades multiatributos. Este 

método não necessita de entrevistas na fase de elicitação de preferências (EDWARDS; 

BARRON, 1994) e consegue gerar conclusões sobre as alternativas sem a necessidade de 

atribuição de valores de pesos ou constantes de escala sendo desta forma oportuna a aplicação 

desse método.  

Principais características da metodologia SMARTS/SMARTER:  

a) Lógica rigorosa permite a aceitação do método como ferramenta de apoio à decisão. 

b) Simples de ser entendido e aplicado com resultados de fácil interpretação. 

Para aplicação dos métodos devem ser seguidas duas series de nove passos descritos 

abaixo de forma sucinta, que diferem quanto ao oitavo passo de acordo com o método: 

SMARTS ou SMARTER. A seguir os nove passos da metodologia SMARTER para 

mensuração da utilidade multiatributo (EDWARDS; BARRON, 1994): 

1. Identificar o propósito da decisão e decisores: Como primeiro passo devem ser 

identificados o objetivo da elicitação dos valores, o individuo e a organização ou 

organizações das quais os valores devem ser elicitados. 

2. Árvore de Valor: Elicitar uma hierarquia dos objetivos ou árvore de valores ou 

elicitar uma lista de atributos potencialmente relevantes aos propósitos da decisão 

dos valores de cada decisor ou grupo de decisores. 

3. Objetos de avaliação, identificação de alternativas: Os objetos são alternativas e suas 

conseqüências. Se os objetivos da elicitação não especificaram as alternativas da 

avaliação, utilizar a estrutura de atributos definidas no passo 2 para criá-los. 

4. Matriz objetos x atributos: Formular uma matriz para avaliação de objetos por 

atributos. Os dados de entrada devem ser os escores relacionados com utilidades ou 

valores. Os escores não precisam ser utilidades unidimensionais numa escala 

cardinal, precisam apenas ser números tais que um maior número seja preferível a 

um menor (utilidade ordinal). 

5. Opções dominadas: Eliminar opções ordinalmente dominadas. Dominância ordinal 

geralmente pode ser reconhecida por inspeção visual. As opções cardinalmente 

dominadas devem ser eliminadas. O número de opções será reduzido, mas a escala 

de atributos não deve ser afetada. Se a opção dominada eliminada afetar a escala de 
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atributos, analise se o atributo é digno de ser considerado, se não for retorna-se ao 

passo 2 para eliminá-lo. 

6. Utilidades unidimensionais: Reformular as entradas da matriz de objetos x atributos 

para utilidades unidimensionais. As entradas da tabela são utilidades 

unidimensionais numa escala cardinal. Para isso, testar inicialmente a linearidade 

das utilidades unidimensionais para cada dimensão nas quais escores físicos estão 

disponíveis. Edwards e Barron (1994) propõem quatro formas diferentes para 

determinar a função utilidade unidimensional u j (a). Se o uso da linearidade como 

uma aproximação for justificável, utilizar a escala de classificação ou uma faixa 

mais ampla para especificar os limites inferior e superior das funções utilidade 

unidimensionais. Calcule as utilidades unidimensionais utilizando equações lineares 

para estas funções ou plote as funções como gráficos e verifique os pontos de 

interesse na curva. Se os escores estiverem disponíveis mas o teste de linearidade 

falhar, pode-se utilizar qualquer método de elicitação para utilidades 

unidimensionais descritos em Edwards e Barron (1994). Daqui em diante está sendo 

considerado que o modelo aditivo pode ser utilizado. Também será considerado a 

linearidade das utilidades unidimensionais ou que estas foram elicitadas de maneira 

direta. 

7. Balança de pesagem (ordenação de atributos): Esse passo é responsável pela 

obtenção da ordem de importância dos atributos em relação aos seus pesos. Este 

processo é realizado propondo-se ao decisor: “Caso existisse uma alternativas que 

tivesse o pior escore para todos os critérios analisados. Dada a oportunidade de 

trocar apenas a avaliação em uma das dimensões do pior valor para o melhor dentre 

as alternativas, em qual dimensão você melhoraria?”. O decisor seleciona um dos 

objetivos k e repete o procedimento para as dimensões restantes ate que todos os 

atributos estejam escolhidos. 

8. Cálculo dos pesos da balança: Este passo é realizado de forma mais rápida que o 

SMARTS porque não necessita de nenhuma elicitação. Os pesos são obtidos 

diretamente a partir da ordem de importância dos atributos. Os Rank Order Centroid 

(ROC) somam 1 por convenção e são calculados de acordo com as equações abaixo 

(EDWARDS; BARRON, 1994): 

W1 = (1+ ½ + 1/3 + ...+ 1/k)k                  (2.1) 

W2 = (0 + ½ + 1/3 + ...+ 1/k)k                  (2.2) 
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W3 = (0 + 0 + 1/3 + ...+ 1/k)k                  (2.3) 

Wk = (0 + 0 + 0 + ...+ 1/k)k                  (2.4) 

Esses pesos são identificados como ROC weigths. Os ROC weights conduzem a 

identificação da melhor opção entre 75 a 87% das vezes, dependendo dos detalhes 

da simulação. A perda no valor da utilidade global é abaixo de 2%. No pior caso, 

quando os pesos ROC não escolhem a melhor opção, eles não escolhem uma muito 

ruim. Definidos os ROC weights, calcular todas as utilidades multiatributo U(a) = 

.... 

9. Decidir. 

2.6 Conclusões deste Capítulo{ XE "2.6 Conclusões deste Capítulo" \b } 

Foram mostrados neste capitulo os pressupostos teóricos que serviram de base 

conceitual para a pesquisa. Foram abordados os vários conceitos de estratégias e a 

necessidade de alinhamento entre elas. A análise dos ambientes interno e externo ao negócio 

foram temas também considerados, além dos conceitos de modelagem multicritério para 

tomada de decisão. O capítulo seguinte discorre sobre a indústria nacional de laminados 

sintéticos, faz um detalhamento do produto e de seu processo produtivo e aborda aspectos 

relevantes referentes ao mercado produtor de calçados da Paraíba. 
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3 A INDÚSTRIA DE LAMINADOS SINTÉTICOS{ XE "3 A INDÚSTRIA 

DE LAMINADOS SINTÉTICOS" \b }   

3.1 O Setor de Transformação de Resinas Termoplásticas{ XE "3.1 O Setor de 

Transformação de Resinas Termoplásticas" \b } 

A transformação do plástico é uma atividade econômica inserida no complexo 

petroquímico e também conhecida como terceira geração da indústria petroquímica. O 

número de empresas transformadoras de plástico, atualmente no Brasil, é da ordem de 8.379 

unidades (IBGE, 2005), sendo 60% localizadas no Estado de São Paulo. A indústria de 

transformação do plástico vem apresentando um crescimento constante nos últimos dez anos 

com uma taxa de aproximadamente 9,5% ao ano. As previsões indicam que esta taxa vai 

continuar crescendo a uma taxa média de 8% ao ano sinalizando com consumo da ordem de 

7,0 milhões de toneladas no ano de 2008. Estas previsões de crescimento estão embasadas por 

aspectos como maior oferta de produtos, aumento de poder aquisitivo do consumidor e maior 

produtividade do setor com a renovação do parque industrial (ABIPLAST, 2006). 

A indução de novos negócios como a plasticultura e o crescimento do segmento 

produtor de calçados, tende a provocar um aumento de consumo de plástico ainda 

considerado baixo no Brasil. Atualmente o consumo no Brasil é da ordem de 22 kg por 

habitante enquanto que nos EUA e na Bélgica o consumo per capita é de 155 kg e 173 kg ao 

ano respectivamente (ABIPLAST, 2006). 

A crescente utilização dos plásticos em diversas aplicações representa uma real 

oportunidade para o crescimento dessa indústria que supera limitações e evolui em trajetórias 

de crescimento significativo. São numerosas empresas em sua maioria pequenas e médias 

com acentuada presença de empresas familiares que operam um vasto portifólio de produtos e 

estão posicionadas como clientes da indústria química, de equipamentos e são fornecedores 

das indústrias de bens finais como alimentos, automobilística, construção civil e produtores de 

calcados e acessórios. 

A indústria de transformação de plásticos no Brasil faturou em 2008 aproximadamente 

US$ 23 bilhões e empregaram 315 mil pessoas. Foram transformados 5,3 milhões de 

toneladas de resinas como Polietilenos (PE), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), Policloreto 

de Vinila (PVC) e Polietileno Tereftalato (PET). Trata-se de um segmento formado por 68% 
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de micro empresas, 24% de pequenas, 7% de médias e apenas 1% de empresas grandes 

(ABIPLAST, 2008).  

Pressionada pelos atores a montante da cadeia (Indústria Química e Petroquímica) e 

pelos atores a jusante (Indústrias Automobilística, Alimentícia, Farmacêutica, Calçados, entre 

outras), a Indústria de Transformação de Plásticos vive um período de reestruturação, 

procurando encontrar posições competitivas que permitam explorar as oportunidades de 

crescimento dos materiais plásticos.  

3.1.1 A Cadeia Produtiva de Produtos Plásticos{ XE "3.1.1 A Cadeia Produtiva de 

Produtos Plásticos" \b } 

Uma cadeia produtiva pode ser definida como um sistema constituído por agentes 

formadores de decisão envolvidos em um processo interdependente, por meio de um fluxo de 

produtos e serviços em uma direção. Pode envolver desde fornecedores de matéria prima, 

transformadores, distribuidores e até consumidores finais. Todos os elementos ou níveis de 

uma cadeia executam funções importantes, cujos respectivos desempenhos determinam de 

forma interdependente o desempenho do sistema como um todo (Figueiredo e Zambom, 

1998).  

A cadeia produtiva de produtos plásticos representada na Figura 3.1 tem início na 

utilização das matérias primas nafta ou gás natural para a obtenção dos produtos 

petroquímicos básicos. Essa conversão é feita no Brasil por empresas que formam as centrais 

de matérias-primas dos Pólos Petroquímicos. O setor petroquímico brasileiro encontra-se 

distribuído em quatro pólos: São Paulo (SP); Camaçarí (BA) e Maceió (AL); Triunfo (RS); e 

Duque de Caxias – Rio Polímeros (RJ).  

Os quatro primeiros utilizam nafta petroquímica, em parte produzida pela Petrobras 

(cerca de 70%) e o restante importado diretamente pelas centrais petroquímicas fabricantes 

dos produtos de primeira geração, enquanto o pólo do Rio de Janeiro emprega etano e 

propano derivados do gás natural extraído pela Petrobrás na Bacia de Campos. 

Os produtos petroquímicos básicos, provenientes da primeira geração, são transferidos 

para as empresas da segunda geração, as quais irão transformá-los em resinas plásticas. No 

Brasil existem cerca de 20 empresas produtoras de resinas, a maioria localizada nos Pólos 

Petroquímicos (ABIQUIM, 2004).  

As principais resinas termoplásticas, do ponto de vista comercial, produzidas por estas 

empresas são: Polietileno de Alta Densidade (PEAD); Polietileno de Baixa Densidade 
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(PEBD); Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL); Polipropileno (PP); Poliestireno 

(PS); Poliestireno Expandido (EPS); Policloreto de Vinila (PVC); Polietileno Tereftalato 

(PET).  

 

 

Figura 3.1 - Cadeia de transformação do plástico{ XE "Figura 3.1 - Cadeia de transformação do plástico" } 
Fonte: Abiquim (2004) 

As resinas são compradas pelas empresas transformadoras de plásticos, as quais irão 

transformá-las, em geral através dos processos de extrusão, injeção, sopro, termoformagem e 

rotomoldagem, numa grande diversidade de produtos.  

Ressalte-se que a chamada indústria de transformação de plásticos não se enquadra na 

definição habitual que considera indústria como um grupo de empresas fabricantes de 

produtos que são substitutos bastante próximos entre si. A indústria de transformação de 

plásticos converte as resinas produzidas pela segunda geração, em artefatos de diferentes 

cores, formatos e finalidades, que atendem aos mais diversos setores da economia, tais como: 
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setores agrícola, alimentício, automobilístico, cosméticos, construção civil, eletroeletrônico, 

farmacêutico, higiene e limpeza, médico- hospitalar e o segmento de produção de calçados.  

O setor de transformação é formado por grupos de empresas e cada uma delas apresenta 

uma característica peculiar na cadeia. Esses grupos têm em comum, a montante na cadeia 

produtiva de produtos plásticos: fornecedores de matérias-primas, equipamentos e periféricos, 

além dos processos básicos de produção. A jusante, entretanto, pouco têm em comum.  

A Tabela 3.1 sintetiza a apresentação da cadeia produtiva de produtos plásticos, 

permitindo uma visão estruturada de seus principais atores. Nessa tabela, representa-se o 

número de empresas no Brasil em cada elo da cadeia, começando pelas centrais de matérias-

primas (1
a
geração), passando pelos produtores de resinas (2

a
 geração) e chegando aos 

transformadores (3
a
geração).   

Tabela 3.1 – As empresas da terceira geração petroquímica{ XE "Tabela 3.1 – As empresas da terceira 

geração petroquímica" } 
Fonte: IBGE (2004) 

Distribuição das empresas da terceira geração petroquímica 

Tamanho Empresas % 

Micro 5991 71,5 
Pequena 1921 22,9 

Média 434 5,2 

Grande 33 0,4 

Total 8379 100 

3.1.2 A Inserção dos Transformadores de Plásticos na Cadeia Produtiva de Produtos 

Plásticos{ XE "3.1.2 A Inserção dos Transformadores de Plásticos na Cadeia 

Produtiva de Produtos Plásticos" \b } 

O papel dos transformadores na cadeia produtiva de produtos plásticos é definido 

principalmente pelo tipo de cliente que ele possui: clientes industriais ou clientes comerciais. 

De acordo com o tipo de cliente, as empresas terão comportamento diferenciado em relação à 

inovação, administração de marketing e investimentos.  

O setor de transformação de plásticos é um setor dominado pelos fornecedores cujas 

mudanças tecnológicas são originadas pelos fabricantes de equipamentos e de insumos aonde  

as inovações originam-se prioritariamente dos fabricantes de equipamentos, moldes, dos 

produtores de resinas e da indústria química.  

Os fabricantes de equipamentos introduzem no setor novas possibilidades de 

processamento, focalizando variáveis importantes no processo de concepção de um produto 
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plástico como: velocidade do ciclo, redução do desperdício, qualidade, economia de matéria 

prima e energia.  

Os fabricantes de moldes permitem que peças mais complexas sejam criadas tornando 

as empresas de transformação mais capazes para competirem em novos campos que exigem 

peças mais elaboradas e com nível tecnológico mais elevado.  

Os produtores de resinas introduzem novas grades e novas resinas a fim de atender às 

necessidades existentes dos transformadores, além de, criar como os fabricantes de moldes, 

novas frentes para o uso do plástico, permitindo que os transformadores tornem-se mais 

competitivos em mercados dominados por outros materiais.  

Os efeitos da indústria química refletem indiretamente nos transformadores, uma vez 

que as inovações propostas por ela no ramo de catalisadores e aditivos, entre outros, 

impulsionam os produtores de resinas para o desenvolvimento de novos produtos.  

Cabe ao setor de transformação explorar as oportunidades surgidas com as inovações 

dos seus fornecedores e com elas desenvolver vantagens competitivas ou reforçar vantagens 

já conquistadas. Essas oportunidades podem estar voltadas para o produto, isto é para o 

melhor atendimento das necessidades dos clientes com a oferta de produtos com melhor 

qualidade, maior nível tecnológico, design mais moderno, ou podem estar voltadas para o 

processo, isto é para o aperfeiçoamento dos processos de produção, possibilitando a oferta dos 

produtos especificados, dentro dos prazos estabelecidos e com um custo aceitável pelos 

clientes.  

Os clientes comerciais representados pelos supermercados, lojas de departamentos, lojas 

especializadas, compram dos transformadores: calçados, utilidades domésticas, brinquedos, 

fios e cabos, produtos utilizados na construção civil (tubos, canos, conexões, etc), entre 

outros. Esses produtos, segundo a Abiblast (2005), representam 35% do consumo total de 

resinas.  

O relacionamento dos transformadores ao longo da cadeia é um relacionamento que 

segue o modelo abaixo:  
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Figura 3.2 – Relacionamento dos atores da cadeia produtiva de transformadores com o consumidor final{ XE 

"Figura 3.2 – Relacionamento dos atores da cadeia produtiva de transformadores com o consumidor final" } 
Fonte: Abiquim (2003) 

As setas representam as relações comerciais entre fornecedores e clientes ao longo da 

cadeia e mostram existência de outros tipos de interações, além das comerciais, entre estes 

atores. Essas interações envolvem a troca de informações e em alguns casos a cooperação no 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou no aperfeiçoamento dos produtos existentes.  

Os transformadores relacionam-se com a segunda geração de duas formas: a primeira 

consiste na compra da resina disponível, em uma relação puramente de mercado, e a segunda 

consiste no desenvolvimento conjunto de soluções que atendam às necessidades dos 

transformadores.  

O comércio funciona como um elo importante entre os transformadores e os 

consumidores finais. As relações transformador-comércio e comércio-consumidor final são 

relações de mercado que priorizam as variáveis: preço e qualidade.  

Talvez a relação mais importante na cadeia seja a relação entre transformadores e 

consumidores finais. Embora não seja uma relação direta do tipo cliente-fornecedor, ela é 

importante para que os transformadores conheçam - através de contato com os consumidores 

finais, pesquisas de mercado, relatórios de vendedores - as carências, anseios e sugestões dos 

consumidores finais dos seus produtos. A partir desse conhecimento, os transformadores 

tornam-se capazes de detectar oportunidades para desenvolverem novos produtos e serviços e 

empreenderem melhorias nos já produzidos.  

O setor industrial consiste em todas as organizações que adquirem bens e serviços 

usados na produção de outros produtos ou serviços, que são vendidos, alugados ou fornecidos 

a terceiro. Esses possuem diversas características que diferem dos mercados comerciais, entre 

elas: presença de poucos e grandes compradores, relacionamento estreito entre fornecedor e 

comprador, demanda derivada da demanda por bens de consumo, demanda flutuante, compra 

direta (KOTLER, 1998).  

Os principais produtos transformados vendidos a clientes industriais são: embalagens, 

peças técnica, filmes e acessórios e laminados sintéticos em geral.  

De uma forma geral os relacionamentos na cadeia produtiva para os transformadores 

que possuem clientes industriais apresentam a forma apresentada abaixo: 



Capítulo 3 A Indústria de Laminados Sintéticos 

 

32 

 

 

Figura 3.3 – Relacionamento dos atores da cadeia produtiva de transformadores com clientes industriais{ XE 

"Figura 3.3 – Relacionamento dos atores da cadeia produtiva de transformadores com clientes industriais" } 
Fonte: Abiquim (2003) 

Os clientes industriais desejam obter os componentes plásticos em tempo estabelecido, 

com uma excelente qualidade e performance exatamente de acordo com as suas expectativas. 

Existe atualmente uma tensão na cadeia devido à redução do número de fornecedores na 

maioria dos setores industriais. Sobreviverão aqueles transformadores que sustentarem uma 

posição competitiva em relação aos concorrentes e conseguirem estreitar o seu 

relacionamento com os clientes.  

A interação entre segunda geração e cliente industrial, embora, não seja uma relação 

certa do tipo cliente-fornecedor é comum no desenvolvimento de soluções na busca de novas 

grades ou materiais, que atendam às necessidades do cliente.  

Os transformadores exercem um papel de executores de tarefas, uma vez que nestes 

setores os pedidos tendem a chegar com todas as características especificadas, deixando 

pouco espaço para o transformador inovar no produto. Cabe a eles: aprimorar o processo de 

transformação, visando a otimização da produção e redução nos custos e principalmente ter 

condições tecnológicas e estruturais de atender aos pedidos dos clientes com sucesso.  

As condições tecnológicas estão relacionadas aos equipamentos, e as condições 

estruturais relacionam-se à flexibilidade da empresas em se adaptar às mudanças do cenário 

competitivo, mantendo os seus clientes e conquistando novos.  

Percebe-se que a cadeia produtiva de produtos plásticos é influenciada principalmente 

pelos atores que introduzem as inovações: clientes industriais, fabricantes de resinas, 

equipamentos e moldes. A terceira geração embora influencie a cadeia menos do que esses 

atores, exerce umas das principais funções da cadeia que é transformar em realidade produtos 

especificados pelos clientes industriais e desejados pelos clientes comerciais, explorando 

todos os recursos tecnológicos propostos pelos outros atores da cadeia.  
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3.2 O Laminado Sintético{ XE "3.2 O Laminado Sintético" } 

Esta parte do trabalho tem como objetivo analisar os diferentes aspectos relativos ao 

produto laminado sintético, sua composição química, seu processo produtivo e demais fatores 

ligados a produção e comercialização deste produto. 

O Laminado Sintético pode ser um produto quase idêntico ao couro natural (a perfeita 

replicação do couro é, no entanto, impossível) em aparência, tato e, dependendo da qualidade, 

até no cheiro. Laminados sintéticos de alta qualidade muitas vezes não permitem a 

identificação de sua natureza quando são apresentados como componente de um sapato já 

acabado. Hoje são produzidos laminados à base de poliuretano (PU) que atendem e até 

superam as exigências relativas à durabilidade, propriedades de permeabilidade, ventilação e 

conferem maior conforto e arejamento ao tempo em que apresentam uma boa economia de 

preço em relação ao couro natural. 

O conceito de laminado (couro) sintético é algo extremamente antigo. Reich (1991) diz 

que:  

Considerado entre os materiais substitutos do couro também os produtos têxteis 

impregnados com verniz de óleo de linhaça ou com resinas naturais, - que mais 

tarde, durante séculos, foram chamados de „encerados‟, poderemos acompanhar, 

comprovadamente, os princípios do laminado sintético retrocedendo até antes da era 

cristã (p. 7).  

Portanto a busca de materiais que pudessem substituir o couro é algo que preocupa o 

homem há séculos.  

No entanto o produto como é concebido atualmente é relativamente recente, o início da 

fabricação do laminado sintético em aplicações utilizadas cimo couro seria apenas no final do 

século XIX.  É possível dizer que o que se produz hoje em dia e é chamado de laminado 

sintético guarda pouca ou nenhuma semelhança mesmo com este produto mais recente. Isto 

deve-se ao avanço das tecnologias de produção e a utilização de materiais de química fina 

derivados de PU (poliuretano) e PVC (polivinil) que estão alargando as possibilidades de 

utilização do material (DIB, 1993). 

3.2.1 Aspectos Técnicos do Produto{ XE "3.2.1 Aspectos Técnicos do Produto" \b } 

Mesmo conseguindo emular as características do couro natural com grande eficiência, o 

laminado sintético difere do couro natural quanto à sua natureza. O couro natural é um 

material simples enquanto o sintético é um material composto. Pode-se fazer a seguinte 

distinção: 
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1) Couro Natural – O couro natural pode ser considerado um material praticamente 

homogêneo, que consiste de um trançado tridimensional de fibras colágenas, 

submetido apenas aos tratamentos opcionais da superfície. 

2) Couro Sintético – É o produto conseguido através de processos químicos à base de 

Polivinil (PVC) e/ou Poliuretano (PU). Composto de um substrato que pode ser 

tecido ou não tecido, um filme (camada) de polímeros e uma segunda lâmina 

(camada) de acabamento, na superfície. O couro sintético, ao contrário do couro 

natural, é um material composto. 

Para tornar mais claro o entendimento da composição do produto sintético 

apresentaremos abaixo uma breve definição sobre cada uma das suas partes. 

Substrato – É o elemento estruturante do laminado. Pode ser feito de tecidos em 

poliéster, malhas em poliéster ou algodão, ou um não-tecido (non-woven). O tecido é feito 

através do entrelaçamento de fios naturais ou sintéticos. A malha também pode ser feita de 

fios naturais ou sintéticos. O não-tecido é obtido através de uma manta que pode ser agulhada, 

resinada, ou mesmo estruturada por processo de fusão. 

Tecido: Conforme ABN/TB 392 tecido é uma estrutura produzida pelo entrelaçamento 

de um conjunto de fios de urdume e outro conjunto de fios de trama. O urdume é o conjunto 

de fios dispostos na direção longitudinal (comprimento) do tecido e a trama é o conjunto de 

fios dispostos na direção transversal (largura) do tecido. 

Não tecido: Conforme NBR – 133370, não tecido é uma estrutura plana, flexível e 

porosa constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ao 

acaso, consolidados por processo mecânico (fricção), químico (adesão) ou térmico (coesão) 

ou combinações destes. 

Camada Básica ou Base – É a camada que dá a espessura do produto. Pode ser à base de 

PVC (para baratear os custos) ou à base de PU. 

Camada de Acabamento ou Top – É a parte externa do produto. Procura reproduzir as 

características do couro natural. 

Vantagens atribuídas a aplicação de laminados sintéticos nos processos de montagem e 

acabamento da indústria de fabricação de calçados:  

 Cortar, dar forma e conformar em uma grande variedade de estilos e modas. 

 Baixa capacidade calorífica, o que torna o calçado quente em clima frio e fresco 

em clima quente. 
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 Grande disponibilidade de cores para atender às rápidas mudanças na demanda do 

consumidor. 

 Acabamentos de verniz, camurça, imitação de pele de cobra em grande 

disponibilidade e econômica, para atender às demandas do consumidor. 

 Suporta temperaturas muito altas como as utilizadas com adesivos do tipo hot-

melt, não descola e prolonga a vida útil do calçado. 

 O calçado fica leve devido à menor espessura do couro sintético. 

 Aparência exatamente igual à do couro natural, inclusive com a formação de rugas 

e dobras características da pele. 

 A uniformidade e a qualidade reduzem muito as perdas. 

 A disponibilidade e seu custo são constantes e previsíveis em comparação ao 

couro natural. 

 Os cabedais podem ser facilmente colados às solas pré-fabricadas resultando 

economia de mão-de-obra. 

Um aspecto que assume grande importância é em relação à redução de perdas. Devido 

ao seu formato ser sempre o mesmo (geralmente o laminado sintético vem em rolos de um 

metro de largura) ele permite o mínimo possível de perda de matéria-prima na hora do corte 

para a fabricação do calçado porque o aproveitamento da superfície pode ser planejado de 

forma mais eficiente.  

O laminado sintético fabricado no Brasil, à base de PVC (cloreto de vinila 

polimerizado), é um produto que não possui todas as qualidades dos sintéticos à base de PU 

acima citadas (RODOLFO JR. et al., 2004).  

3.2.2 Os Processos de Produção do Laminado Sintético{ XE "3.2.2. Os Processos de 

Produção do Laminado Sintético" \b } 

3.2.2.1 Espalmagem{ XE "3.2.2.1 Espalmagem" \b } 

O processo tipificado como espalmagem pode ser considerado o mais importante para o 

mercado de Laminados Sintéticos em PVC direcionados para a indústria de calçados, e 

consiste em deposição de plastisol diretamente sobre um substrato, normalmente tecido ou 

papel, ou sobre um meio de suporte da pasta, que nesse caso pode ser um papel siliconado 

decorado em relevo (RODOLFO JR. et al., 2004).  

O plastisol sofre em seguida o processo de fusão em um forno e forma uma camada 

resistente sobre o suporte.  
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Os principais fatores de influência nesse processo são: 

 Tipo do substrato: tecido, papel, manta, dentre outros; 

 Composição do substrato: fibras naturais (algodão, por exemplo), ou sintéticas 

(poliamida, polipropileno, poliéster, dentre outras); 

 Propriedades físicas do substrato: espessura, peso (gramatura), rugosidade 

superficial, 

 Resistência ao calor e a solventes, tensão de ruptura quando seco e úmido; 

 Largura do substrato; 

 Viscosidade da pasta; 

 Composição da pasta; 

 Tamanho e configuração da distância entre o substrato e o elemento que irá 

promover a espalmagem (faca ou cilindro); 

 Arranjo e perfil do elemento de espalmagem; 

 Tensão aplicada ao substrato. 

O plastisol ideal para utilização em processos de espalmagem deve, preferencialmente, 

apresentar baixa viscosidade sob altas taxas de cisalhamento, de modo a permitir seu 

espalhamento uniforme sobre o substrato. 

As principais características do produto final, que são: 

 Espessura da camada de pasta aplicada; 

 Grau de penetração da pasta no substrato; 

 Características superficiais como brilho, uniformidade, capacidade de impressão.  

Um processo típico e simplificado de espalmagem direta necessita de: 

 Uma seção de aplicação de pasta, consistindo em um dispositivo de deposição 

(sistema de facas ou cilindros, também conhecido como cabeça ou cabeçote de 

aplicação); 

 Um forno de gelificação e fusão da pasta; 

 Uma unidade de resfriamento. 

Essa configuração, dotada ainda de dispositivos para desembobinar e tensionar o 

substrato, além de reservatório para pasta e sistema de embobinamento do espalmado, 

constituem um sistema simples de espalmagem. 
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Figura 3.4 – Representação esquemática de uma linha simples de espalmagem{ XE "Figura 3.4 – 

Representação esquemática de uma linha simples de espalmagem" } 
Fonte: Rodolfo Jr. et al. (2004, p.37) 

3.2.2.2 Extrusão{ XE "3.2.2.2 Extrusão" \b } 

A moldagem por extrusão é uma técnica largamente utilizada para converter compostos 

de PVC em produtos comerciais. Considera-se que entre 45 a 50% dos produtos de PVC são 

obtidos por meio de processo de moldagem por extrusão. A capacidade do PVC de aceitar 

várias modificações por meio da incorporação de aditivos permite seu uso numa ampla 

diversidade de produtos, dentre os quais os laminados flexíveis (RODOLFO JR. et al., 2004).  

 O processo de extrusão consiste basicamente em forçar a passagem do material por 

dentro de um cilindro aquecido de maneira controlada, por meio da ação bombeadora de uma 

ou duas roscas sem fim que promovem o cisalhamento e homogeneização do material, bem 

como sua plastificação. Na saída do cilindro o material é comprimido conta uma matriz de 

perfil desejado a qual dará formato ao produto, podendo o mesmo em seguida ser calibrado, 

resfriado, cortado ou enrolado. 

Os principais componentes de uma extrusora são: motor elétrico, conjunto de 

engrenagens redutoras, cilindro, rosca, matriz, carcaça, painel de comando, resistências de 

aquecimento, ventiladores de resfriamento e bomba de vácuo.   

O processo de extrusão de laminados é simples: uma matriz plana (flat die) de largura e 

espessura adequadas às dimensões finais do laminado é alimentada por uma extrusora. O 

composto após aquecido e fundido passa por processo de laminação e posteriormente é 

resfriado por meio de contato com cilindros, refilados e cortados.       
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Figura 3.5 – Representação esquemática de uma extrusora{ XE "Figura 3.5 – Representação 

esquemática de uma extrusora" } 
Fonte: Rodolfo Jr. et al. (2004, p.49) 

3.2.3 O Poliuretano com Elemento do Laminado Sintético{ XE "3.2.3 O Poliuretano 

com Elemento do Laminado Sintético" \b } 

O PU é um material complexo de ser fabricado devido à grande poluição que causa no 

meio-ambiente. No entanto, a perspectiva de crescimento na utilização deste material é muito 

boa considerando que o mercado é caracterizado por uma aparentemente inesgotável 

versatilidade e adaptabilidade da sua química básica. Apesar das pressões ambientais e 

ameaças de produtos substitutos, os produtos à base de PU continuam a prosperar, se 

desenvolver e penetrar em novos mercados. 

Os fabricantes de laminados sintéticos têm conseguido grandes avanços de qualidade 

baseados em uma maior utilização do PU em detrimento do PVC. Estes avanços vêm ao 

encontro das necessidades dos grandes fabricantes de tênis esportivos do mundo como 

Reebok, Nike, Mizuno e outros que estão investindo cada vez mais em alta tecnologia, sendo 

que grande parte destes desenvolvimentos são conseguidos pela melhoria dos insumos 

utilizados na fabricação do tênis. O tênis esportivo de hoje em dia é um produto que reúne 

avanços sem contrapartida nos outros tipos de sapatos existentes. As fábricas brasileiras de 

tênis sabem que a competição direta e aberta com os grandes fabricantes internacionais é 

complexa e investem em tecnologia disponível tanto em nível de processo produtivo como de 

insumos (ABICALÇADOS, 2005).  
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3.2.4 O Serviço como Componente do Laminado Sintético{ XE "3.2.4 O Serviço 

como Componente do Laminado Sintético" \b } 

Existe um forte componente de serviço na comercialização do laminado sintético que 

pode ser utilizado pelas empresas como uma possível vantagem competitiva sustentável. Os 

serviços citados abaixo são desempenhados por indústrias com o objetivo de geara 

diferenciais importantes para disputar o mercado. 

O componente de serviços pode ser dividido em três itens. 

a) Pesquisas de mercado – todas as empresas de grande porte presentes no mercado 

nacional investem em pesquisas de mercado, que junto com os avanços técnicos do produto, 

apresentam soluções estilísticas aos fabricantes de calçados. Isto só é possível porque os 

ofertantes de laminados sintéticos mantêm intercâmbio permanente com grandes centros em 

busca de novas tendências. Há uma grande preocupação em adequar os produtos dentro da 

tendência de moda e cores que o mercado deseja.  

b) Contínuo acesso ao produto – Outra faceta do componente serviço do produto é dado 

pelo cuidado que as fábricas têm em manter os seus produtos constantemente disponíveis para 

escritórios de modelagem e agentes exportadores que possuem grande influência sobre a 

determinação dos componentes que estarão presentes no calçado. Em muitos casos o 

fabricante do calçado só vai entrar em contato com os fabricantes de insumos quando todas as 

matérias-primas já foram definidas e resta apenas a tarefa de comprá-las. Isto ocorre com mais 

freqüência em sapatos para exportação, quando normalmente as companhias exportadoras 

definem junto com o cliente no exterior o tipo de produto que desejam e cabe ao fabricante de 

calçados apenas fabricá-lo dentro do que foi pedido (ABICALÇADOS, 2005). 

Este mesmo serviço também é prestado às fábricas de calçados diretamente. Neste caso 

o modelista, gerente de produto ou gerente de desenvolvimento é assessorado pelo fabricante 

de laminado sintético ou seu revendedor. 

c) Venda qualificada – A venda de laminado sintético é altamente técnica. O 

profissional precisa muito conhecimento sobre o processo de produção do material, sobre o 

processo de produção de calçados e como compatibilizar as diversas opções existentes de 

couro sintético com os produtos do comprador. Muitas vezes, materiais quase idênticos 

carregam diferenças de preço de até 50% devido à composição do produto. O vendedor 

precisa saber quando a substituição de um material pelo outro pode tornar o produto do seu 

cliente mais competitivo sem perda da qualidade. 
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Faz parte do trabalho de venda esta assessoria ao cliente que muitas vezes não está 

capacitado a fazer a melhor escolha. Isto é particularmente válido para empresas de menor 

porte, que não possuem profissionais encarregados de desenvolvimento de produto. 

3.2.5 Laminado Sintético e o Couro Natural{ XE "3.2.5 Laminado Sintético e o Couro 

Natural" } 

Utilizando-se do conceito de substitubilidade é possível identificar claramente o 

laminado sintético como um substituto para o couro natural, pois à medida que o preço do 

segundo aumenta a demanda pelo primeiro também aumenta. A relação de substituição dos 

dois produtos explica inclusive a demanda mais acentuada do laminado sintético em países 

com população de baixa renda. Como as pessoas não podem comprar sapatos de couro 

natural, por serem inacessíveis ao seu poder de compra, elas compram de outros materiais, 

principalmente laminado sintético. 

No entanto este mesmo argumento é utilizado para defender a hipótese de que o 

laminado sintético é um produto complementar (não no sentido econômico do termo) do 

couro natural. Segundo esta hipótese, se não existisse o laminado sintético e outros substitutos 

do couro natural, este não seria produzido em quantidade suficiente para suprir a demanda 

mundial. 

 Uma comparação das propriedades do couro com as do laminado sintético revela 

claramente que estamos lidando com duas classes de materiais completamente distintos, que 

não devem ser considerados concorrentes entre si, mas sim complementares um do outro. 

Mesmo com o volume mundial de produção de couro cru, sabe-se que mesmo os solados de 

couro e, em menor escala, as solas internas dos calçados, foram sendo substituídos por outros 

materiais, não tivesse havido este processo de substituição, o couro natural já não seria 

suficiente para suprir a demanda e, assim sendo, os materiais substitutos jamais representaram 

ameaça para produção de couro natural (ASSINTECAL, 2007). 

3.2.6 Tendências no Consumo de Sintéticos{ XE "3.2.6 Tendências no Consumo de 

Sintéticos" } 

Numerosas razões fortalecem o aumento do uso do laminado sintético. A primeira que 

se impõe é a crescente dificuldade na obtenção de couro natural de boa qualidade que 

satisfaça a demanda cada vez maior do consumidor atual em relação a design, conforto e 

qualidade percebida. 
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O crescimento de calçados e artigos de couro cresce a taxas maiores do que a 

população, evidenciando um aumento de renda per capita e/ou preferência por produtos de 

couro. Além disso, é possível constatar que a população cresce mais rapidamente do que a 

oferta de couro natural. Estes descompassos certamente indicam a necessidade para o 

desenvolvimento de substitutos para o couro.  

Os maiores índices de crescimento populacional ocorrem em regiões que não permitem 

um crescimento proporcional do rebanho bovino. Normalmente são países pobres em que a 

maior parte da população não tem renda suficiente para consumir carne habitualmente. Porém 

continua a existir a demanda por calçados. 

Nos países industrializados e em alguns países com elevados níveis de crescimento 

registra-se um aumento do nível de riqueza das pessoas fazendo com que aumente a demanda 

por couro em calçados, vestuário e estofamento de móveis e automóveis.  

Existe uma relação positiva entre o consumo de calçados e o nível de vida. À medida 

que o nível de vida de um país (medido pela receita nacional bruta per capita) melhora, 

aumenta o consumo de calçados. 

O couro natural não é tão versátil quanto o laminado sintético. O sintético pode ser 

apresentado em um número quase infinito de combinações de textura, cor, espessura, 

resistência e até cheiro. Isto vem ao encontro do que os estilistas de moda e fabricantes 

desejam. Devido à possibilidade de se produzir o material em qualquer cor ou aspecto, é fácil 

entender o porquê de os estilistas e profissionais de moda acharem o produto sintético um 

material fascinante para trabalhar. 

O setor de tênis esportivos depõe como exemplo da importância que a versatilidade dos 

materiais empregados na fabricação de calçados tem hoje em dia. Muitas das inovações 

técnicas e de estilo encontradas recentemente só foram possíveis graças ao uso de sintéticos 

de alta qualidade (ASSINTECAL, 2007). 
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4 A CADEIA PRODUTIVA DE CALÇADOS NA REGIÃO NORDESTE{ 

XE "4 A CADEIA PRODUTIVA DE CALÇADOS NA REGIÃO 

NORDESTE" \b }  

A Região Nordeste tem aumentado significativamente o investimento em indústrias de 

calçados e demais setores da cadeia produtiva deste setor Este movimento, ainda longe do 

final, corresponde, em grande parte, a um processo de relocalização geográfica das atividades 

produtivas da cadeia. De fato, muitas das empresas que estão investindo na região Nordeste 

vêm do Vale dos Sinos (Rio Grande do Sul) e Franca (São Paulo), tradicionalmente os 

principais pólos de produção de calçados no país. 

As novas unidades que estão chegando ao Nordeste pertencem a grandes e médias 

empresas da cadeia. Elas fazem uso de técnicas organizacionais modernas, produzem em 

larga escala, empregam direta e indiretamente um grande número de pessoas e estão inserindo 

o calçado nordestino no mercado internacional. As exportações de calçados nordestinos 

saltaram de sete milhões de dólares, em 1993, para setenta e sete milhões de dólares, em 

1997, e continuam a crescer rapidamente (UNE & PROCHNIK, 1999).  

Os principais determinantes do processo de relocalização geográfica são a busca de 

reduções de custos, através da obtenção de incentivos fiscais e a exploração do menor custo 

da mão-de-obra regional, fatores importantes devido à maior pressão da competição externa e 

interna.  

 As duas questões centrais, para a região Nordeste, portanto, são, a curto prazo, a 

maximização dos benefícios para a região, com a maior ampliação possível de investimentos 

produtivos na cadeia de calçados e, a longo prazo, a consolidação da cadeia produtiva do 

calçado no Nordeste.  

Cabe destacar que a política industrial proposta pelo governo, considera como 

hipóteses, a participação conjunta de órgãos do governo, produtores dos diversos segmentos 

da cadeia produtiva, consumidores e trabalhadores. Ela favorece, portanto, uma estratégia 

descentralizada, em vez da tradicional estratégia centralizada. 

A curto prazo, o relevante é maximizar a atração de investimentos produtivos, assim 

como planejar uma estratégia de longo prazo. Uma estratégia de promoção de novos 

investimentos requer a consideração prévia das principais características dos investimentos 

que vem se realizando.  
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A Região Nordeste é uma localização estratégica para as empresas da cadeia de 

calçados. Elas esperam retornos a longo prazo e acreditam que a Região Nordeste pode vir a 

ser o pólo de calçados vital da economia brasileira. (UNE & PROCHNIK, 1999).  

Ainda há um grande número de empresas que, potencialmente, poderiam migrar para 

esta região como, também, existem oportunidades de investimento nas empresas que já estão 

no Nordeste. Destacam-se as possibilidades de investimento em etapas do processo produtivo 

tecnicamente mais sofisticadas e, também, intensivas em agregação de valor. 

Muitos dos componentes sintéticos são produzidos na Região Sudeste e estão à 

distância, tanto da Região Nordeste como da Região Sul (cola, salto de plástico, tintas, 

laminados, etc.).  

Os componentes metálicos e embalagens são, geralmente, produzidos na própria região 

Nordeste, atendem à demanda local, mas representam parcela relativamente pequena do valor 

agregado do produto. 

Na promoção de investimentos deve-se enfatizar a atração de fornecedores de 

componentes, uma vez que estas empresas ampliam as possibilidades de investimento a 

jusante da cadeia produtiva. 

Os estados nordestinos foram se sucedendo como os estados que mais forneciam 

benefícios às empresas, respectivamente Paraíba, Ceará, Bahia e Pernambuco. As empresas 

formam sua própria mão-de-obra e estão extremamente satisfeitas com ela. A produtividade 

da mão-de-obra Nordestina é menor do que as das Regiões Sudeste e Sul, mas a dependência 

dos trabalhadores em relação ao emprego é muito maior. 

Segundo Correa (2001), Estratégias de atração de grandes investimentos, à curto prazo, 

dependem da viabilidade das seguintes medidas: 

 As grandes empresas de produção de calçados que ainda não se instalaram no 

Nordeste devem ser os principais alvos de uma estratégia de promoção de 

investimentos, dado o intenso movimento migratório neste segmento. 

 A grande empresa é mais independente das condições do ambiente econômico à 

sua volta, em relação às empresas de porte menor. 

 Na discussão dos projetos, interessa apoiar mais os que prevêem a execução local 

de atividades intensivas em valor agregado, como a migração de centros de 

computação, atividades de pesquisa e design, planejamento e controle operacional 

etc. 



Capítulo 4 A Cadeia Produtiva de Calçados na Região Nordeste 

44 

 

 Empresas de porte médio também estão migrando. Elas vão para regiões onde já 

há uma relativa concentração de produção de calçados.  

O principal obstáculo ao investimento dessas empresas é a pouca produção regional de 

componentes/insumos, principalmente para calçados de couro e sintéticos. Para elas, não é 

viável montar logística de longo percurso.  

Algumas médias empresas conseguem usar logística de longo percurso ou associam-se 

com concorrentes e fornecedores para montar fábricas de componentes com dedicação 

exclusiva. 

As empresas de porte médio declaram tender a propagar, na Região Nordeste, o mesmo 

padrão de relações de parceria e cooperação que mantêm no Sul. 

Estratégias de atração de médios e pequenos investimentos, à curto prazo, dependem da  

viabilidade das seguintes medidas:  

 A promoção da migração das médias empresas deve valorizar o pólo produtor de 

calçados em formação no Nordeste, onde as empresas deste porte podem encontrar 

meio ambiente mais propício para o seu desenvolvimento. 

 No processo de seleção de empresas pequenas, é relevante levar em consideração a 

qualidade do processo de trabalho e o tipo de produto fabricado. Interessa mais 

atrair empresas de ponta, que fabricam calçados para usos especiais ou que usam 

tecnologias e/ou materiais mais avançados, uma vez que a difusão das suas 

técnicas tendem a beneficiar as demais empresas da área. 

 É importante promover a criação/desenvolvimento de empresas de calçados de 

capital nordestino. Sendo a sede da empresa no Nordeste, atividades de alto valor 

agregado associadas às funções da sede tendem a se localizar na região. 

 A promoção de micro e pequenas empresas nordestinas é um caso especial da 

proposta de promoção de empresas de capital do Nordeste. Empresas fornecedoras 

de mão-de-obra barata, ou que realizam atividades de terceirização de tarefas 

intensivas em mão-de-obra, como a costura do topo dos calçados de couro ou 

sintéticos, podem ser incentivadas a um upgrade, passando a produtoras de 

calçados. 

Em muitos casos, o investimento em unidades produtivas na Região Nordeste de 

empresas fornecedoras de componentes já está em curso. Eles produzem palmilha, solados de 

couro, adereços de metal, termoplásticos e outros sintéticos como laminados em PU e PVC.  

No tocante às empresas fornecedoras de insumos podemos destacar: 
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 As empresas fornecedoras de insumos e componentes também são alvos 

prioritários, uma vez que a sua instalação/migração aumenta as possibilidades de 

investimento de empresas menores. 

 O apoio das grandes e médias empresas de calçados pode ser importante para 

promover investimentos de empresas fornecedoras. 

 As grandes e médias empresas podem indicar firmas com alta propensão a migrar 

e participar ativamente das negociações para efetivar os investimentos. 

 Ao contrário das empresas grandes, é mais útil, para a região, agregar, 

geograficamente, as empresas fornecedoras, reforçando a cadeia atualmente 

existente. A formação de uma massa crítica de fornecedores contribui para a 

atração / promoção de pequenas e médias empresas 

 Áreas próximas ao pólo de Camaçarí e ao pólo de Alagoas são úteis para os 

produtores de componentes sintéticos demandantes de polímeros (resinas) como os 

laminados sintéticos. 

4.1 Descrição do Segmento Alvo de Mercado: A Paraíba{ XE "4.1 Descrição do 

Segmento Alvo de Mercado\: A Paraíba" \b } 

O estado da Paraíba é considerado um tradicional produtor de calçados. Consta que as 

primeiras atividades produtivas ocorreram no início do século passado, mais precisamente na 

década de vinte, decorrentes da implantação de um curtume de propriedade da família Motta, 

cujo nome ficou definitivamente associado à história do setor de couros em todo o estado e 

regiões circunvizinhas (SEBRAE, 2006). 

Com o surgimento deste empreendimento, houve como conseqüência, o gradativo 

desenvolvimento do setor calçadista, haja vista a disponibilidade da principal matéria prima 

para o calçado – o couro natural, e na seqüência, ocorreu o surgimento de pequenas fábricas 

numa nítida evolução aos métodos artesanais de manufatura.  

Após a segunda grande guerra surgiram em Campina Grande, outras unidades de 

curtimento, fatos que ajudaram a consolidar a cidade e o Estado como pólo coureiro e 

calçadista. Nessa época, os calçados produzidos na região e em todo o Brasil eram quase que 

exclusivamente confeccionados em couro natural. A oferta de matéria prima abundante 

também ajudou a desenvolver e impulsionar o segmento em outras cidades paraibanas a 

exemplo de Patos no alto sertão.  
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Atualmente, em que pesem as dificuldades econômicas e logísticas, a indústria 

calçadista da Paraíba encontra-se bem posicionada no cenário nacional, enfrentando ambiente 

de alta concorrência e convivendo com a acirrada guerra fiscal travada entre estados. No final 

da década passada, através da união e mobilização dos empresários do setor por intermédio do 

Sindicalçados da Paraíba, os produtores passaram a ter participação efetiva nos principais 

eventos do segmento em âmbito nacional, fato que ensejou um grande intercâmbio de 

informações gerando um salto qualitativo através da melhoria de processos permitindo a 

ambicionada inserção no mercado externo notadamente na Europa e Estados Unidos. 

Apesar de todos estes avanços este setor conta com significativa parcela de 

informalidade, na maioria dos casos pequenas empresas que se abastecem nas revendas 

especializadas e escoam sua produção basicamente para o Estado de Pernambuco, mas que 

têm extrema relevância no aspecto social sendo responsável pela geração de mais de dois 

terços dos postos de trabalho do segmento calçadista como um todo.    

Neste cenário as empresas se empenharam em fornecer produtos com qualidade cada 

vez superior e passaram a interagir mais com fornecedores de matérias primas buscando o 

desenvolvimento de tecnologias de produção mais sofisticadas para conferir beleza, 

praticidade, durabilidade e maior conforto aos calçados e artefatos produzidos. O setor tem se 

mostrado dinâmico e se prepara para atender tendências e exigências do mercado consumidor. 

Este perfil gera atratividade na cadeia de fornecedores e imprime constante desafio de 

modernização de plantas e processos industriais, para atender as expectativas de um mercado 

que se profissionaliza com foco em produtos de melhor qualidade e preços mais competitivos. 

Segundo dados do Sindicato da Indústria de Calçados da Paraíba – Sindicalçados – 

(2005), o Estado da Paraíba é o terceiro maior produtor de calçados do Brasil, sendo a cidade 

de Patos responsável pela produção de aproximadamente 7,2 milhões de pares ao ano. 

4.2 O Pólo Produtor de Calçados da Paraíba{ XE "4.2 O Pólo Produtor de 

Calçados da Paraíba" } 

Com a inauguração, em 2007, do Centro de Couro Calçadista de Campina Grande 

"Manoel Raimundo Souto", a cidade consolidou de vez a sua vocação para a produção de 

calçados. Com o funcionamento de fábricas como a Calçados Donna, Milleny, Adriana, 

Florêncio e a Montenegro, o complexo permite que a ação conjunta das empresas possa 

conquistar novos mercados. A empresa Donna, por exemplo, desde 2004 exporta seus 

produtos para a Alemanha, Chile e Guiana.  
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O Pólo de Couro e Calçados da Paraíba, formado pelas cidades de Campina Grande, 

Patos, João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Guarabira, Catolé do Rocha e Sousa, agrega cerca de 

300 empresas formais do ramo, com mão-de-obra formada por mais de 10 mil profissionais, o 

equivalente a 18% do emprego industrial paraibano, segundo dados do Sindicato de Couro e 

Calçados da Paraíba. Campina, no entanto, é a maior produtora nacional de sandálias 

sintéticas do Brasil, e convive com grandes empresas do setor, como a São Paulo Alpargatas - 

responsável pela maior parte da produção das sandálias (110 milhões de pares/ano, tipo 

havaianas), e que mantém também unidades fabris em João Pessoa e Santa Rita.  

A economia paraibana tem se consolidado nos últimos anos, com o estado adquirindo 

uma participação cada vez maior no cenário brasileiro, especialmente quando o assunto é 

calçados. Em um ano, o setor conquistou números extraordinários no ranking das 

exportações: somente no mês de janeiro de 2008, as empresas da Paraíba venderam para o 

exterior US$ 6,7 milhões, 35,43% a mais em relação a janeiro/2007, cujo montante de 

negócios chegaram a US$ 4,9 milhões. Em número de pares exportados, o estado ocupa a 

terceira colocação (ABICALÇADOS, 2005). 

Os dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados - 

Abicalçados, com sede em Novo Hamburgo-RS, colocam a Paraíba em quinto lugar no Brasil 

em volume de dinheiro pelas vendas de calçados para o mercado exterior. Há alta também no 

número de pares vendidos: em janeiro/2008 foram comercializados para fora do país 2,2 

milhões, contra 1,4 milhões em janeiro/2007, com um aumento de 61.14%. No ranking da 

Abicalçados, o estado fica atrás apenas do Rio Grande do Sul - maior exportador de calçados 

do Brasil -, com US$ 104,6 milhões em vendas; além do Ceará, São Paulo e Bahia.   

No número de pares de calçados exportados no mês de janeiro de 2009, a Paraíba ficou 

em terceiro lugar com base nos dados nacionais divulgados pela associação, atrás apenas do 

Ceará e Rio Grande do Sul. A região Nordeste está ganhando cada vez mais participação nas 

exportações de calçados; é tanto que pela primeira vez o Ceará liderou o embarque mensal 

estadual de sapatos no Brasil, com 9,334 milhões de pares, enquanto as empresas gaúchas 

exportaram 6,121 milhões de pares. São Paulo exportou 1 milhão de pares, enquanto a Bahia 

apenas 860 mil. 

Os estados da Paraíba, Ceará, Bahia, Pernambuco e de Sergipe participavam com 16,5% 

do montante destinado ao exterior há cinco anos, mas viram sua representatividade saltar para 

48,9%, em 2006, e para 63,2% em janeiro de 2008. A mudança está ligada ao processo de 

deslocamento das principais unidades produtivas do setor para o Nordeste.  
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Entre os principais compradores do sapato brasileiro em termos de faturamento está os 

Estados Unidos, que mantêm-se no topo com uma fatia de 32% entre outros 100 países que 

compram o calçado brasileiro. Somente neste início de ano, os americanos importaram 8,23 

milhões de pares, desembolsando para os cofres brasileiros algo em torno de US$ 54 milhões. 

Entre outros países importadores dos calçados "made in Brazil" estão Inglaterra, Itália, 

Argentina, Espanha, Canadá, México, Portugal, Rússia, França e Venezuela.  

4.3 A Pesquisa de Mercado – Procedimentos Metodológicos e Resultados{ XE 

"4.3 A Pesquisa de Mercado – Procedimentos Metodológicos e 

Resultados" \b } 

É nesta etapa que demonstram-se os métodos utilizados para o desenvolvimento do 

estudo, como sendo: tipologia da pesquisa, técnicas e coleta de dados, universo e amostra, e 

tratamento e análise dos dados. A cada um, a sua importância, abaixo explicitada: 

4.3.1 Tipologia da Pesquisa{ XE "4.3.1 Tipologia da Pesquisa" \b } 

Segundo Vergara (2000, p. 46), “o leitor deve ser informado sobre o tipo de pesquisa 

que será realizada, sua conceituação e justificativa à luz da investigação científica.” 

A autora propõe dois critérios básicos, aqui seguidos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

A pesquisa em questão apresenta-se da seguinte maneira: descritiva, quanto aos fins e 

pesquisa de campo, quanto aos meios de investigação. 

Tal constatação fica evidente ao se recorrer a Vergara (2000), quando afirma que:  

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação. Pesquisa de opinião insere-se nessa 
classificação (p. 46). 

Pois, também, de acordo com Vergara (2000, p. 46), “pesquisa de campo é investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não.” 

4.3.2 Universo e Amostra{ XE "4.3.2 Universo e Amostra" \b } 

A FIEP – Federação das Indústrias do Estado da Paraíba disponibilizou uma relação de 

154 empresas do setor calçadista. Desse universo constatou-se que alguns registros 
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correspondem a empresas fabricantes de insumos para calçados, como também a existência de 

outras, cujas atividades estão suspensas. É importante frisar que alguns empreendimentos 

possuem mais de uma unidade relacionada, constituindo, dessa forma, duas ou mais empresas 

de um mesmo proprietário. Diante de incongruências dessa natureza, torna-se difícil mensurar 

com precisão o número de empresas desse ramo, uma vez que muitos dos entrevistados estão 

inseridos nessa última condição. 

As entrevistas ocorreram num total de 30 empresas, que compuseram a amostra definida 

por conveniência, abrangendo as cidades de João Pessoa, Guarabira, Patos, Catolé do Rocha 

e, principalmente, Campina Grande, localidade onde se concentra o maior número de 

unidades fabris, conforme distribuição por cidade, indicada na Tabela 4.1:  

Tabela 4.1 – Respondentes da pesquisa por cidade (mai.  2007){ XE "Tabela 4.1 – Respondentes da pesquisa 

por cidade (mai.  2007)" } 

CIDADE QUANTIDADE 

CAMPINA GRANDE 22 

PATOS 05 

CATOLÉ DO ROCHA 01 
GUARABIRA 01 

JOÃO PESSOA 01 

TOTAL 30 

Desta forma investigou-se um grupo relativamente numeroso, com o intuito de se 

observar e analisar aspectos pertinentes ao objeto de estudo, o que conferiu à pesquisa uma 

consistência razoável. 

O grupo de entrevistados representantes dos produtores de calçados caracterizam-se 

como o foco principal da pesquisa e cujas entrevistas estão formuladas em maior 

profundidade dado que possuem um maior conhecimento sobre o mercado nacional de 

calçados, dominam bem as necessidades do negócio, a dinâmica  deste mercado  e os fatores 

que impedem melhores índices de competitividade. 

As questões formuladas segundo um roteiro, estão voltadas paras reunir o máximo de 

informações sobre a empresa e suas carências e principais necessidades para se obter um 

melhor desempenho. As questões estão abordadas sempre na mesma ordem para todos os 

entrevistados. Estas entrevistas estão centradas no objetivo principal deste estudo que é o de 

compreender a dinâmica do mercado produtor de calçados da região nordeste associada a 

viabilidade do ingresso de empresa produtora de laminado sintético para atendimento deste 

segmento.     

Além das entrevistas acima comentadas aplicou-se uma entrevista não estruturada aos 

dirigentes do Sindicalçados da Paraíba, com as considerações apresentadas no Quadro 4.1.  
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Quadro 4.1 – Estrutura da Pesquisa{ XE "Quadro 4.1 – Estrutura da Pesquisa" } 

Procedimento Metodológico Respondente(s) Objetivo 

Entrevista estruturada 
(Anexo A) 

Representantes 
de 30 empresas 

do setor 

calçadista da 
Paraíba 

Obter informações relativas ao advento 
da fábrica de laminado sintético, no que 

concerne a logística interna, bem como a 

importância desse insumo no processo 
produtivo, os principais fornecedores 

com vistas a captar a realidade e 

necessidades desse mercado.  

Entrevistas não estruturadas Dirigentes 

Sindicalçados da 

Paraíba 

Obter conhecimento, sob a ótica desses 

representantes da categoria, que além de 

fabricantes, interagem com a totalidade 
do setor, através de cargos constituídos 

em processo eletivo.  

4.3.3 Coleta de Dados{ XE "4.3.3 Coleta de Dados" \b } 

Como inicialmente informado, para a coleta de dados foram providenciadas entrevistas, 

aplicadas entre os meses abril e maio de 2007, por considerar-se a maneira mais adequada de 

colher informações e opiniões acerca do assunto, além de aproximar o investigador do 

investigado, fato este que permitiu uma maior familiaridade e possibilitou um entendimento 

mais apurado do tema. 

Vergara (2000), com conhecimento de causa, é enfática ao mencionar: 

A entrevista é um procedimento no qual você faz perguntas a alguém que, 

oralmente, lhe responde. A presença física de ambos é necessária no momento da 

entrevista, mas, se você dispõe de mídia interativa, ela se torna dispensável. A 

entrevista pode ser informal, focalizada ou por pautas. Entrevista informal ou aberta 

é quase uma „conversa jogada fora‟, mas tem um objetivo específico: coletar os 

dados de que você necessita. Entrevista focalizada também é tão pouco estruturada 

quanto a informal, porém aí você não pode deixar que seu entrevistado navegue 
pelas ondas de múltiplos mares; antes, apenas um assunto deve ser focalizado. Na 

entrevista por pauta, o entrevistador agenda vários pontos para serem explorados 

com o entrevistado. Tem maior profundidade. Você pode gravar a entrevista, se o 

entrevistado permitir, ou fazer anotações (p. 55). 

Na presente pesquisa, pode-se afirmar que, em sua grande maioria, as entrevistas 

ocorreram em visitas personalizadas, com o contato direto com o proprietário ou alguém, 

plenamente em condição de fornecer as informações, designado pelo mesmo. Houve também 

o contato via telefone, em virtude da distância das cidades supracitadas. Nestas situações, 

houve uma prévia identificação da finalidade da pesquisa e os respondentes não encontraram 
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dificuldades em fornecer as informações, fluindo perfeitamente dentro das expectativas de 

resultado.  

A estruturação das entrevistas foi alinhada de maneira formal e informal. As formais 

estão apresentadas através do anexo A, dirigidas aos fabricantes de calçados da Paraíba. As 

informais processou-se através de entrevistas não estruturadas com o presidente e o vice-

presidente do Sindicalçados-PB. 

4.3.4 Resultados da Pesquisa{ XE "4.3.4 Resultados da Pesquisa" \b } 

Como resultado da abordagem de campo realizada nas entrevistas já referenciadas, 

verificou-se que nas 30 empresas analisadas há uma profunda variação em termos de volumes 

de saída (quantidades produzidas) e grande diferenciação de preços de vendas dificultando o 

estabelecimento de médias. 

Todas as empresas pesquisadas afirmaram de forma unânime que há uma grande 

dificuldade de aquisição de insumos, isto é existe uma carência de fornecedores notadamente 

do item laminado sintético, cuja aplicabilidade se comprova como ampla e necessária e cujos 

principais produtores se encontram sediados no eixo sul-sudeste. 

Ainda com referência aos laminados sintéticos, os entrevistados apontaram como 

dificuldades impostas pelos atuais fornecedores os lotes mínimos de compras (quantidades 

mínimas de pedidos), preços altos e longo prazo de atendimento considerando-se o ciclo entre 

a produção e tempos demandados pelo frete rodoviário. A maioria é atendida por agentes 

(representantes) comerciais das empresas na região e eventualmente adquirem este insumo 

junto a revendas especializadas. 

A condição de pagamento varia em função de lotes de compras e condição de crédito de 

cada empresa. Parte dos consumidores (16,67%) optaram por pagamento à vista, fator que 

possibilita a obtenção de descontos e reduz custos financeiros. Mas o prazo médio de 

pagamento mais praticado (60%) das empresas entrevistadas é de 45 dias, estendendo-se em 

alguns casos para 60 dias como ilustra a Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Tabela referente à questão 2.5 do questionário anexo{ XE "Tabela 4.2 – Tabela referente à 

questão 2.5 do questionário anexo" } 

Condições de Pagamento 

À vista 16,7% 

35 dias médios 16,7% 

45 dias médios 60,0% 

60 dias médios 6,6% 
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Dessa forma, aspectos que influenciam diretamente no custo final dos produtos 

acabados como despesas com fretes, possibilidade de estabelecimento de lotes econômicos de 

compra com redução de níveis de estoques, diferenciais de alíquotas de impostos e a 

possibilidade e entregas mais rápidas pelo recebimento de insumos em menores tempos 

decorrente da proximidade geográfica foram fatores identificados como prioritários em todo o 

desenvolvimento das pesquisas.  

Ficou evidenciado que na maior parte das empresas entrevistadas a gestão de estoques 

referentes aos laminados sintéticos representa um problema causado pelo fato do 

distanciamento geográfico das fontes de suprimento. Isto enseja o comprometimento da 

questão operacional nos três principais aspectos quais sejam: o fluxo de recebimento de 

matérias-primas e componentes, o fluxo de produção e o fluxo de entrega para distribuição e 

consumo dos produtos acabados.  A necessidade de reposta a variações de demanda é 

compensada com formação de estoques mais altos de produtos acabados fato que impacta a 

gestão financeira das empresas.  

Do ponto de vista financeiro a preocupação com a proteção das atividades produtivas 

com a formação de estoques em níveis mais elevados impõe maiores investimentos e 

imobilizações de capital influenciando indicadores de desempenho como taxa de retorno e o 

índice de rotação de estoques.      

Ações mais rápidas e efetivas no processo de reposicionamento de matérias–primas são 

traduzidas em rapidez no atendimento aos pedidos, ou seja, na redução dos tempos que os 

consumidores precisam esperar para receber seus produtos. Foi percebido que a rapidez no 

atendimento aos pedidos reduz o ciclo entre demanda e a oferta do produto acabado ensejando 

novas aquisições de produtos. Respostas rápidas às demandas do consumidor foi uma 

necessidade enfatizada por todos os atores desta cadeia produtiva como forma de melhor 

atenderem seus clientes.    
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Nas entrevistas, o prazo mínimo do recebimento do insumo foi de oito dias, estimando 

apenas a viagem, caso o fornecedor tenha o produto para pronta-entrega, o que nem sempre é 

possível, dado a enorme variedade de cores, estampas e espessuras, salvo os produtos de 

linha, considerados mais comuns. Esse prazo pode se estender até 20 dias ou mais, se a 

matéria-prima ainda precisar ser produzida, com agravantes em períodos de muita demanda, o 

que obriga o fabricante a um abastecimento superior às suas reais necessidades, para não 

ocorrer o risco de interromper a produção por falta desse insumo. 

Tabela 4.3 - Tabela referente à questão 2.8 do questionário anexo{ XE "Tabela 4.3 - Tabela referente à questão 

2.8 do questionário anexo" } 

Importância da localização da fábrica 

          Ruim 0,0% 
          Bom 10,0% 

          Muito Bom 30,0% 

          Excelente 60,0% 
          Indiferente 0,0% 

Em Porter (1989), encontram-se considerações pertinentes a custos logísticos, que 

influenciam diretamente no custo final dos produtos e que dependem da localização. 

Dessa forma, o questionamento acerca da possível economia no custo final do produto, 

em face da instalação a fábrica, considerando-se frete, prazo de entrega, diferença de alíquota 

de ICMS e a possibilidade de manter um nível menor de estoque regulador, as respostas 

variaram de acordo com o tipo de produto fabricado, ou seja, os que têm o laminado sintético 

como insumo principal são mais privilegiados, devido o componente ter maior 

representatividade na confecção do calçado, já os que trabalham com o couro natural, como 

matéria-prima essencial, revelaram que o item laminado sintético atinge um grau menor nessa 

economia, já que é utilizado basicamente para forração de cabedal e palmilha, ocorrendo que 

6,66% dos respondentes consideraram nenhuma economia em termos financeiros, apenas em 

desempenho logístico. A Tabela 4.4 ilustra os demais percentuais dessa provável economia. 

Tabela 4.4 - Tabela referente à questão 2.6 do questionário anexo{ XE "Tabela 4.4 - Tabela referente à questão 

2.6 do questionário anexo" } 

Economia no produto final 

Nenhuma 3,3% 
1 a 5% 6,7% 

6 a 10% 10,0% 

11 a 15% 63,3% 
Mais de 15% 16,7% 

Na tentativa de determinar o grau de importância da instalação de uma fábrica de 

laminado sintético em João Pessoa, que se propõe a atender o mercado doméstico, houve um 

questionamento em que foram oferecidas opções como: ruim, bom, muito bom, excelente e 
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indiferente, demonstradas na Tabela 4.4 acima. As respostas a essa questão deixam explícitas 

o interesse e as expectativas do setor calçadista, em relação ao empreendimento, pela 

prevalência de opções escolhidas bom, muito bom e excelente, que estão em consonância com 

o pensamento de Porter (1989), no quesito localização, e que esse aspecto torna-se um 

indicador importante frente às necessidades específicas do mercado.  

A Tabela 4.5 apresenta uma escala das prioridades de desempenho para função 

produção inferidas dos resultados da pesquisa realizada junto aos consumidores de laminados 

sintéticos. As perguntas formuladas através do questionário aplicado embasaram a montagem 

desta tabela e foi solicitado aos respondentes que ordenassem, numa escala de 1 a 5, quais as 

necessidades prioritários para sua empresa. Na escala, 5 corresponde ao objetivo mais 

importante e 1 corresponde ao objetivo menos importante. 

Analisando a tabulação, podemos observar que o objetivo qualidade é o mais importante 

prioritário para as indústrias pesquisadas com uma média de 4,5, na escala de 1 a q5. Em 

segundo lugar, empatados, estão credibilidade (média de 3,2) e rapidez (média de 3,2, porém 

com desvio padrão maior). Em seguida aparece flexibilidade (média de 2,3) e, por fim, o 

objetivo custo (média de 1,8).  

Tabela 4.5 - Objetivos de desempenho com base nas necessidades pesquisadas{ XE "Tabela 4.5 - Objetivos de 

desempenho com base nas necessidades pesquisadas" } 

Objetivos de Desempenho Freqüência Média Mediana Desvio Padrão 

Qualidade 30 4,5 5 0,78 

Credibilidade 30 3,2 3 1,07 

Rapidez 30 3,2 3 1,30 
Flexibilidade 30 2,3 2 1,10 

Custo 30 2,8 2 1,07 

 

A ordem de importância apresentada na tabela acima é apenas figurativa e baseada em 

informações de ordem qualitativa coletadas junto ao mercado consumidor. A ordenação é 

feita com base no índice de preferência médio referente ao de objetivo respectivo objetivo de 

desempenho e é específico para o grupo de empresas pesquisadas.   
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5 FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E PRIORIZAÇÃO 

DE AÇÕES ESTRATÉGICAS{ XE "5 FORMULAÇÃO DA 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES 

ESTRATÉGICAS" \b } 

A proposta de formulação de um modelo para a estratégia competitiva do negócio foi 

embasada preliminarmente pelo modelo de 5 forças de Porter associado a uma Análise de 

SWOT para definição do diagnóstico da ambiência externa e estágio atual empresa. As etapas 

abaixo desenvolvidas no trabalho foram necessárias para facilitar a estruturação e melhor 

entendimento do problema: 

 Análise situacional do ambiente externo utilizando modelo das 5 forças de Porter 

para definição do nível de competitividade do setor; 

 Diagnóstico do estágio atual da empresa utilizando a Análise de SWOT; 

 Definição da Missão e Visão estratégicas para o novo negócio; 

 Formulação de estratégias competitivas para que o negócio atinja seus objetivos 

estratégicos e das prioridades competitivas para a manufatura, que estarão alinhadas 

a estratégia básica da unidade de negócios; 

 Priorização das ações a serem implementadas com o objetivo de buscar a 

competitividade, lucratividade e permanência do negócio no mercado no longo 

prazo, através de uma abordagem de apoio a decisão multicritério utilizando o 

método SMARTER. 

5.1 Análise situacional do ambiente externo utilizando o Modelo das 5 forças 

de Porter para a indústria produtora de laminados sintéticos{ XE "5.1 

Análise situacional do ambiente externo utilizando o Modelo das 5 forças 

de Porter para a indústria produtora de laminados sintéticos" \b } 

Esta abordagem procura  descrever a indústria nacional de laminados sintéticos usando 

o modelo de cinco forças de Porter para estratégia competitiva (concorrência, fornecedores, 

compradores, produtos substitutos e barreiras à entrada), nesta linha busca-se o entendimento 

das relações entre a indústria produtora de laminados flexíveis e o seu ambiente competitivo.  

A observação da situação competitiva da indústria colabora para a estruturação das 

estratégias organizacionais e de seus desmembramentos, como, por exemplo, a estratégia de 

manufatura a qual pode prover os meios para a obtenção da vantagem competitiva.  
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Assim são evidenciados aspectos atuais e tendências da indústria utilizando-se, 

principalmente, de informações de natureza qualitativa. A descrição da estrutura da indústria 

tendo como referência o modelo de Porter será objeto desta abordagem e tomou por base 

entrevistas com o corpo diretivo da empresa Laminados S/A e consultas a literatura 

pertinente. 

5.1.1 Ameaças para entrada de um novo empreendimento na indústria de laminados 

sintéticos{ XE "5.1.1 Ameaças para entrada de um novo empreendimento na 

indústria de laminados sintéticos" \b } 

As principais barreiras de entrada na indústria nacional de laminados sintéticos podem 

ser definidas como: economias de escala, diferenciação do produto, necessidades de capital e 

desvantagem de custo (independente do tamanho). 

É importante destacar que estas barreiras têm foco no exigente mercado de fabricantes 

de calçados para exportação, de tênis e outros calçados de alta qualidade direcionados para o 

mercado interno.  

a) Economia de Escala: Não se pode imaginar a inserção de um novo agente neste 

mercado em pequena escala. É necessário um volume de produção mínimo para que os custos 

unitários de produção e distribuição não inviabilizem o negócio desde o início. A organização 

do processo produtivo de maneira que se alcance a máxima utilização dos fatores produtivos 

envolvidos no negócio, buscando como resultado baixos custos de produção é imperativo 

nesta etapa inicial de inserção. 

Entre as diversas indústrias de laminados sintéticos em atividade no mercado nacional 

podemos encontrar diferentes economias de escala, desde àquelas que podemos classificar 

como de pequeno porte até o grupo estratégico composto por empreendimentos de grande 

porte. 

Como vantagens vinculadas da escala de produção podemos citar:  

 Poder de barganha na aquisição de insumos em função dos volumes produzidos; 

 Custos operacionais decrescentes em função de utilização mais eficiente dos 

fatores de produção; 

 Melhor aproveitamento dos ativos produtivos (máquinas) decorrentes da jornada 

ininterrupta.    

b) Diferenciação do produto: É importante que o novo negócio defina estratégias de 

diferenciação do seu produto. A empresa poderá buscar liderança tecnológica ou tentar a 
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diferenciação através da prestação de serviços acessórios, fatores difíceis de serem alcançados 

no inicio das atividades. A diferenciação pelo nível de serviços prestados pode ser 

caracterizada como suporte técnico aos fabricantes de calçados e credibilidade no que diz 

respeito a regularidade. A diferenciação do produto é um aspecto forte quando o produto é 

direcionado ao mercado doméstico (no caso o pólo produtor de calçados da Paraíba e entorno) 

na medida em que as grandes empresas, através de esforços de publicidade, divulgam 

fortemente seus produtos no mercado interno. A identidade de marcas sedimentadas e a 

fidelidade de consumidores conquistada pela prestação de serviços complementares são 

obstáculos que devem ser superados com esforços publicitários e serviços de assistência 

técnica ao consumidor. 

c) Necessidades de capital: Esta é uma dificuldade tida como fundamental e um dos 

condicionantes do sucesso do novo negócio. Os recursos financeiros são necessários para 

aplicação em inversões fixas (máquinas e equipamentos) instalações, contratação de pessoal, e 

suporte ao período de fluxo de caixa negativo no início das atividades. Se faz necessário ainda 

a provisão de recursos para investimentos em P&D sem o qual o novo negócio terá sua 

competitividade comprometida. Se faz necessário previsões orçamentárias para gastos com 

marketing envolvendo propaganda e promoções dado que esta indústria tem grandes empresas 

com marcas reconhecidas. 

d) Desvantagens de custos independente da escala: São vantagens iniciais que as 

empresas participantes da indústria possuem e se configuram no caso em questão em barreiras 

que se caracterizam por diferenciais em tecnologias patenteada, acesso a matérias primas e 

curva de aprendizagem Quanto mais se produz, maior o domínio dos métodos e processos e 

mais facilmente se atinge um metas de produtividade a custos menores. O novo 

empreendimento passará por um período de ajuste destes fatores e por isto sofrerá uma 

pressão de custos maior por se tratar de uma nova inserção na indústria, aspectos que deverão 

ser monitorados e minimizados com inovações tecnológicas em processos que poderão aliviar 

a matriz de custos operacionais e manter a competitividade. 

As empresas que fazem parte do mercado podem diminuir os seus preços para combater 

a inserção de novo negócio, devido a experiência obtidas na comercialização e distribuição do 

produto. Os custos com pesquisa e desenvolvimento neste segmento são altos com 

investimentos em laboratórios, tecnologias e pessoal qualificado.    
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5.1.2 Os Fornecedores – As Empresas da Segunda Geração Petroquímica{ XE 

"5.1.2 Os Fornecedores – As Empresas da Segunda Geração Petroquímica" 

\b } 

Na segunda geração petroquímica, embora o número de empresas seja 

significativamente superior ao dos petroquímicos básicos, resultado do modelo pulverizado 

adotado na construção do parque petroquímico nacional, com empresas originalmente quase 

sempre monoprodutoras, encontramos a Braskem que responde por cerca de 30% da 

capacidade de produção do conjunto das resinas termoplásticas. 

Entre outros, estão compreendidos na sua produção: resinas termoplásticas e 

intermediários petroquímicos, como os polietilenos (PEBD – Polietileno de Baixa Densidade, 

PEAD – Polietileno de Alta Densidade e PEBDL – Polietileno de Baixa Densidade Linear), o 

polipropileno (PP), o polietileno tereftalato (PET), o policloreto de vinila (PVC) e o 

estireno/poliestireno (PS). Os mercados dos termoplásticos apresentam cenários. 

O PVC, única resina dependente de processo eletrointensivo (obtenção do cloro), tem 

como principal aplicação tubos e conexões do setor de construção civil e crescente aplicação 

na fabricação de laminados sintéticos para calçados. Há apenas dois fabricantes no país, com 

oferta insuficiente para o atendimento da demanda interna, complementada em cerca de 15% 

a 20% por importações.  

Tabela 5.1 - Capacidade instalada para produção de PVC por empresa{ XE "Tabela 5.1 - Capacidade 

instalada para produção de PVC por empresa" } 
Fonte: Abiplast (2006) 

t/ano PVC % 

BRASKEN 475.000 67 

SOLVAY 236.000 33 

Total 711.000 100 

Considerando o aumento de utilização da capacidade instalada petroquímica, as 

perspectivas de crescimento da economia implicarão déficits de capacidade para todas as 

resinas termoplásticas, em 2013, exigindo decisões imediatas de investimentos visando à 

ampliação da capacidade de produção instalada no país. Caso contrário, resultarão em 

crescimento expressivo das importações e do déficit comercial global da indústria 

petroquímica. Esses investimentos foram adiados inicialmente pela necessidade premente de 

saneamento dos grupos nacionais que promoveram os principais movimentos de fusões e 

aquisições do setor e, mais recentemente, por entraves decorrentes da composição acionária 

das empresas e, principalmente, por limitações na oferta de matérias-primas. 
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Apenas considerando a implantação/ampliação de plantas de polipropileno, PET, PVC e 

estireno e os decorrentes investimentos em plantas da primeira geração petroquímica, são 

estimados investimentos da ordem de US$ 2,3 bilhões até 2009. 

 

 

 

 

 

Tabela 5.2 – Projeção de demanda de resinas termoplásticas{ XE "Tabela 5.2 – Projeção de demanda 

de resinas termoplásticas" }  
Fonte: Abiquim/Complast (2003) 

Projeção de demanda – Principais Resinas Termoplásticas 

Resinas 2008 2009 2010 2011 2012 

PEAD 1.086.079 1.229.806 1.392.579 1.576.896 1.785.609 
PEBD 756.473 819.175 887.074 960.602 1.040.223 

PP 1.749.806 2.071.195 2.390.146 2.758.213 3.182.960 

PET 787.066 915.577 1.065.072 1.238.976 1.441.275 
PVC 968.111 1.081.145 1.207.376 1.348.346 1.505.775 

OS 402.500 440.690 482.504 528.285 578.411 

5.1.3 Perfil dos Concorrentes{ XE "5.1.3 Perfil dos Concorrentes" \b } 

O mercado nacional de laminados sintéticos está composto por pequenos produtores, os 

grandes produtores e pelos importadores de produtos estrangeiros. Cada grupo possui sua 

própria estratégia genérica de competitividade e têm características organizacionais bem 

diferentes.   

O grupo de pequenos produtores é formado por empresas de pequeno porte e têm 

estratégia de liderança na relação de custo /enfoque. Estas empresas estão direcionadas para 

produtos de baixo custo e operam com baixa flexibilidade o que reduz gastos operacionais 

com setups. Este grupo de ofertantes não tem a qualidade como fator de diferenciação e 

produzem para fabricantes de calçados de baixo padrão não atingindo o mercado varejista de 

laminados sintéticos. O mercado calçadista trabalha com tendências da moda e requer intensa 

pesquisa e investimento em desenvolvimento de cores texturas e outros elementos. O produto 

oferecido por este grupo é limitado e o preço passa a ser o único parâmetro para decisões de 

compra. As exigências do mercado influenciado por fatores como a moda faz com que a 

competição apenas via preço não gerem condições de crescimento sem que se façam 

investimentos e qualidade e tecnologia.  
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5.1.4 Os Compradores - A Estratégia de Enfoque de Porter{ XE "5.1.4 Os 

Compradores - A Estratégia de Enfoque de Porter" \b } 

A estratégia de enfoque se baseia no fato de que a empresa será capaz de atender melhor 

ao seu alvo estratégico do que aqueles concorrentes que buscam atender a toda à indústria (ou 

a um grande número de segmentos da indústria). O alvo, ou escopo estratégico deve ser 

definido de forma a permitir que a empresa o atenda mais eficientemente ou mais eficazmente 

e pode ser definido sob diversas dimensões: tipo de clientes, linha de produtos, variedade do 

canal de distribuição, área geográfica.  

O mercado alvo pode ser atendido através de uma posição de custo mais baixo ou de 

uma posição de diferenciação, mesmo que a empresa não seja capaz de manter uma destas 

posições em relação à indústria como um todo.  

Foi com base nesta estratégia organizacional que optou-se pelo atendimento de um 

mercado específico de forma mais eficaz que os concorrentes atingindo a diferenciação pelo 

atendimento de necessidades dos consumidores ou por praticar melhores preços através da 

obtenção de menores custos inferiores ao mercado. 

O mercado produtor de calçados do Estado da Paraíba e seu entorno caracteriza um 

grupo de compradores situados em espaço geográfico definido e com necessidades e carências 

identificados nas pesquisas e entrevistas realizadas in loco.   

5.1.5 Sintético e Couro: Produtos Complementares Não Concorrentes{ XE "5.1.5 

Sintético e Couro\: Produtos Complementares Não Concorrentes" } 

Os laminados sintéticos representam um importante componente dentro da indústria do 

calçado e da cadeia de couro e calçado. A Assintecal, como instituição, busca trabalhar o 

sintético e o couro de maneira integrada, porque existe oportunidade para se trabalhar de 

maneira conjunta, de forma que os produtos se complementem. 

O couro é renovável, é matéria-prima natural, e o Brasil é o segundo maior produtor 

mundial na medida em que o laminado sintético é um produto que tem melhor 

aproveitamento. 

Enquanto o couro é oferecido em peças irregulares, o laminado sintético é apresentado 

em rolos de 1,40 m de largura. A indústria de calçados para montar o sapato, tem 

aproveitamento melhor quando usa o material sintético. Ele permite flexibilidade de cores, 

gravações, acabamentos e multiplicidade de aplicações, O laminado à base de PVC, só para 

esclarecer a diferença entre os dois, não é transpirável nem absorvente, já o laminado à base 
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de PU, que é uma tecnologia que surgiu mais ou menos há 15 anos, tem uma característica de 

ser absorvente e transpirável. Ele está chegando a uma semelhança bastante próxima do 

couro. 

Fala-se muito de oportunidades conjuntas, porque hoje é possível identificar, no setor 

produtor de calçados a utilização conjunta do sintético e do couro. Como o laminado sintético 

evoluiu muito ao longo dos últimos anos, ele praticamente perdeu aquela característica de 

material de plástico, como era no passado.  

Hoje, a tecnologia evoluiu bastante, e existe um "casamento" muito forte das indústrias 

calçadista e moveleira utilizando o laminado sintético com o couro como forma de baratear o 

preço do produto. Com essa estratégia é possível expandir a possibilidade de que mais 

compradores venham a adquirir os produtos em função do baixo preço, sem comprometer a 

qualidade, a estética e a apresentação de seus produtos. 

5.2 Diagnóstico do Estágio Atual da Empresa pela Análise SWOT{ XE "5.2 

Diagnóstico do Estágio Atual da Empresa pela Análise SWOT" \b } 

Forças: Correspondem aos recursos e capacidades da empresa que podem ser 

combinados para gerar vantagens competitivas com relação a seus concorrentes, no caso da 

Laminados S/A podemos relacionar: 

 Localização – Vantagem Geográfica; 

 Vantagens de custos – Estrutura racionalizada; 

 Desempenho nas entregas; 

 Suporte técnico ao cliente; 

 Melhor nível de atendimento.  

Fraquezas: Correspondem aos pontos mais vulneráveis da empresa Laminados S/A em 

comparação com os mesmos pontos de competidores atuais ou em potencial: 

 Pouca força da marca; 

 Conceito baixo junto ao mercado; 

 Acesso a canais de distribuição. 

Oportunidades: Correspondem às oportunidades para crescimento, lucratividade e 

fortalecimento do negócio no longo prazo: 

 Incremento de pólos produtores de calçados na Região; 

 Necessidades não satisfeitas do atual mercado; 

 Disponibilidade de linhas de crédito; 
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 Incentivos fiscais em nível estadual e federal; 

 Centro de Tecnologia de Couro e Calçados e Campina Grande. 

Ameaças: Este ponto é provavelmente o mais crítico e reflete a natureza dos fatores 

competitivos fundamentais do negócio que se caracterizam em barreiras à entrada de novos 

concorrentes na indústria e englobando aspectos ligados a custos e diferenciação: 

 Economia de escala e curva de experiência; 

 Diferenciação dos produtos; 

 Requisitos de capital; 

 Custos de mudança de fornecedor por parte dos clientes; 

 Acesso a canais de distribuição; 

 Desvantagens de custo independentes da escala. 

5.3 Definição da Missão e Visão Estratégica para o Novo Negócio{ XE "5.3 

Definição da Missão e Visão Estratégica para o Novo Negócio" \b } 

5.3.1 Missão da Empresa{ XE "5.3.1 Missão da Empresa" \b } 

A declaração de missão da empresa deve refletir a razão de ser da empresa, qual o seu 

propósito e o que a empresa faz. Para definição da missão da empresa Laminados S/A foram 

levados em consideração os seguintes fatores: 

 Análise das atividades da empresa, incluindo os mercados a serem atendidos, as 

áreas geográficas em que pretende atuar e os produtos e serviços que oferecerá;  

 Ênfase nas atividades que a empresa desempenhará e que irão diferenciá-la de 

todas as outras empresas do mercado;  

 Inclusão das principais conquistas previstas para os próximos anos;  

 Transmissão do que se pretende afirmar de forma clara e concisa;  

Missão: Atender com rapidez, flexibilidade e alta qualidade ao mercado de laminados 

sintéticos da Região Nordeste do Brasil buscando a máxima satisfação dos nossos clientes. 

5.3.2 Visão da Empresa{ XE "5.3.2 Visão da Empresa" \b } 

A declaração de visão é a declaração da direção em que a empresa pretende seguir, ou 

ainda, uma projeção do que a empresa deseja ser. Trata-se da personalidade e caráter da 

empresa. Assim, a declaração de visão da organização deverá refletir as suas aspirações e 

crenças.  
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A declaração de visão não estabelece ou expressa fins quantitativos, mas provê 

motivação, uma direção geral, uma imagem e uma filosofia que norteia o negócio.  

Passos seguidos para criar a declaração de visão da Laminados Sintéticos S/A:  

 Definição pelos investidores e demais integrantes da equipe envolvida no projeto 

dos valores da empresa, ou seja, o conjunto de crenças e princípios que irá orientar 

as atividades e operações do novo empreendimento.  

Para que a declaração de visão cumpra seu papel é fundamental que seja adotada e 

promovida pela alta gerência da empresa. Dessa forma, o processo de declaração de visão da 

Laminados Sintéticos S/A foi feito de maneira participativa, o que garante uma maior 

credibilidade por procurar corresponder à realidade do negócio. 

Visão: Crescer de forma sustentada, oferecendo os melhores produtos aos nossos 

clientes de maneira segura e rentável, agregando valor ao mercado através de relacionamentos 

éticos e de longo prazo. 

5.4 Formulação das Ações Estratégias para que o Negócio Atinja seus 

Objetivos Estratégicos no Mercado Alvo{ XE "5.4 Formulação das Ações 

Estratégias para que o Negócio Atinja seus Objetivos Estratégicos no 

Mercado Alvo" \b } 

Segundo Wheelwright (1984), a estrutura da hierarquia estratégica nas organizações 

possui três níveis básicos: a estratégia corporativa, as estratégias das unidades de negócio e as 

estratégias funcionais das áreas de marketing, pesquisa & desenvolvimento, recursos 

humanos, finanças e manufatura. 

A estratégia corporativa estipula os objetivos e os caminhos da corporação, determina as 

políticas e os planos para atingir estes objetivos, define os negócios onde a corporação irá 

atuar e o tipo de organização econômica e humana que ela almeja. Por sua vez, uma estratégia 

das unidades de negócios determina o escopo e os limites de cada negócio, suas ligações com 

a estratégia corporativa e a estratégia básica com que a unidade de negócios deve obter e 

manter uma vantagem competitiva no mercado. 

Este mercado é formado pelos fabricantes de calçados para exportação e os fabricantes 

de tênis, calçados e demais acessórios para o mercado interno. Fatores competitivos como 

qualidade, credibilidade, rapidez nas entregas, flexibilidade, menores custos e serviços são 

prioridades neste ambiente de negócios e para atendê-las o novo negócio deve definir 

posicionamento estratégico adequado na busca pela competitividade. 
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De acordo com Porter (1991), o objetivo de uma estratégia é dotar a empresa de uma 

posição favorável numa indústria, de modo que ela possa se defender melhor dos seus 

concorrentes. Este define estratégia como o meio empregado ou o caminho determinado pela 

empresa para atingir o seu objetivo: ser competitiva e destacar-se frente aos seus concorrentes 

e consumidores. 

Para se definir uma estratégia, é fundamental que ela esteja em consonância com os 

produtos, mercados, clientes e dentro do contexto dos negócios da empresa. Da interação 

desses elementos, surgem possibilidades para que a empresa seja competitiva, concentrando 

esforços para a adoção de estratégias que reduzam os custos de produção, diferenciem os 

produtos e/ou possibilitem segmentar o mercado. 

Os métodos utilizados para superar os concorrentes ao enfrentar forças competitivas 

numa indústria são: 

 Liderança de custos – baseia-se na obtenção de custos mais baixos que a 

concorrência, utilizando a eficiência como fator fundamental. 

 Diferenciação – objetiva o oferecimento de bens e /ou serviços diferenciados ao 

mercado, geralmente para nichos, podendo assim praticar uma política de preços 

com uma maior margem de lucro unitário. Baseia-se na obtenção de produtos de 

valor superior aos da concorrência. 

 Foco – baseia-se na seleção de um segmento limitado de clientes, que se consegue 

servir melhor que a concorrência, em diferenciação ou eficiência.  

Com base no modelo proposto por Porter (1991) e demais análises e pesquisas 

realizadas junto ao mercado alvo escolhido, a Laminados S/A adotará estratégia básica do tipo 

híbrida para sua unidade de negócios, direcionada para a diferenciação de seus produtos e 

focada inicialmente no mercado produtor de calçados do Estado da Paraíba.   

A estratégia de diferenciação adotada será composta por: diferenciação no produto 

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

serviço).  

A empresa busca liderança tecnológica e diferenciação através da prestação de serviços 

acessórios. A diferenciação pelo nível de serviços prestados pode ser caracterizada como 

suporte técnico aos fabricantes de calçados e credibilidade no que diz respeito a regularidade 

das entregas. A diferenciação do produto é um aspecto forte quando o produto é direcionado 

ao mercado doméstico (no caso o pólo produtor de calçados da Paraíba e entorno) na medida 

em que as grandes empresas, através de esforços de publicidade, divulgam fortemente seus 
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produtos no mercado interno. A identidade de marcas sedimentadas e a fidelidade de 

consumidores conquistada pela prestação de serviços complementares são obstáculos que 

devem ser superados com esforços publicitários e serviços de assistência técnica ao 

consumidor que pode ser caracterizados como suporte técnico aos fabricantes de calçados e 

credibilidade no que diz respeito a regularidade na oferta. Atendimento com pontualidade 

torna-se ainda mais importante em casos de produtores de calçados para exportação com 

prazos contratuais a serem cumpridos. 

As estratégias funcionais devem viabilizar e contribuir para o sucesso da estratégia 

competitiva definida para a unidade de negócios a que pertence. Uma estratégia de 

manufatura deve se enquadrar dentro desses propósitos. 

 

 

 

Quadro 5.1 – Prioridades competitivas e seus desdobramentos{ XE "Quadro 5.1 – Prioridades 

competitivas e seus desdobramentos" } 

PRIORIDADE COMPETITIVA 
Demandas do Mercado Consumidor de 

Laminados Sintéticos 

QUALIDADE 

Oferecer produtos com alto desempenho 

Diferenciar produtos dos similares 
concorrentes 

Prestar serviços de assist6encia técnica 

adequados 
Melhorar a confiabilidade e durabilidade 

do produto 

 

DESEMPENHO DAS ENTREGAS 

Produzir produtos rapidamente 

Garantir credibilidade nos prazos 

FLEXIBILIDADE 

Fazer rápidas mudanças no projeto e/ou 

introduzir novos produtos  

Oferecer mix de produtos 
Mudar o volume de produção rapidamente  

CUSTOS 
Oferecer produtos e/ou serviços com o 

menor preço do mercado 
 

SERVIÇOS ASOCIADOS  
Atendimento 

Assistência Técnica 

Os objetivos da estratégia funcional referem-se aos critérios competitivos que devem ser 

estabelecidos e priorizados pelas necessidades e/ou expectativas do mercado, nos quais o 

sistema de operações deve atingir excelência. Entenda-se por atingir excelência, ser 

seguramente melhor que a concorrência naqueles critérios. Esses critérios competitivos devem 

refletir os fatores que determinam a satisfação do cliente, ou em outras palavras, a qualidade 

do projeto e do fornecimento do produto. 
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Uma estratégia de operações pode ser caracterizada como um padrão coerente de uma 

grande quantidade de ações que afetam a habilidade da empresa de obter vantagem 

competitiva sustentada à longo prazo. O estabelecimento de critérios de desempenho (quadro 

acima) desagregados (porém alinhados entre si e coerentes com os critérios de desempenho da 

empresa como um todo) para cada função, vai direcionar as ações estratégicas a serem 

tomadas em cada área, constituindo-se no padrão de decisões desejado.  

Estabelecidos os fatores de competitividade vinculados às necessidades do mercado 

objeto deste estudo, considerando-se ainda os níveis de desempenho e práticas empresariais 

dos concorrentes (técnicas de benchmarking e brainstorming), procura-se detalhar as ações 

necessárias para a implementação da estratégia competitiva vinculados ao seguintes fatores: 

qualidade, desempenho nas entregas, flexibilidade, custos e serviços.  

 

a) Implantação de projetos TQM  

b) Implantação de software ERP – Enterprise Resourcirng Planing 

c) Certificação dos fornecedores da empresa 

d) Implantação do setor de engenharia de produtos e processos 

e) Sistemas de manutenção corretiva, preventivas e preditiva 

f) Implantação das metodologias MRP e MRP II para suporte corporativo 

g) Sistema de custeio baseado em atividades 

h) Projetos e campanhas de propaganda e promoção de produtos  

i) Projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos 

j) Habilitação para importação de matérias primas  

l) Implantação de laboratórios para desenvolvimento 

m) Qualificação e treinamento de RH  

n) Tecnologia de extrusão para PVC 

o) Tecnologia de espalmagem para PVC 

p) Estruturação de suporte comercial agressivo 

q) Criação de setor de atendimento técnico ao cliente 

r) Estruturação de canais de distribuição adequados   

Uma vez definidas as ações estratégicas elencadas com foco nos fatores de 

competitividade pertinentes ao mercado alvo deste estudo, parte-se agora para a etapa de 

ordená-las, ou seja, definir a prioridade de implementação destas ações com base em 

metodologias de decisão multicritério. 
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5.5 Aplicação da metodologia SMARTS / SMARTER{ XE "5.5 Aplicação da 

metodologia SMARTS / SMARTER" \b } 

Conforme proposto por Edwards e Barron (1994) descreveremos na seqüência as etapas 

para aplicação da metodologia SMARTS.  

Etapa 1) Objetivos e decisor: O modelo tem como objetivo ordenar o grupo de ações 

definidas como estratégias funcionais que estão relacionadas a atributos que representam 

fatores de competitividade consolidados e irão das suporte ao decisor na formação da 

cronologia de sua implementação. 

Etapa 2)  Arvore de Valor: Estão representados na figura 5.1 abaixo a hierarquia dos 

atributos definidos para a valoração alternativas / ações.  

 

Figura 5.1 – Hierarquização dos critérios{ XE "Figura 5.1 – Hierarquização dos critérios" } 

Quadro 5.2 – Atributos relacionados aos fatores de competitividade{ XE "Quadro 5.2 – Atributos relacionados 

aos fatores de competitividade" } 

C1 C2 C3 C4 C5 

Impacto na 

qualidade do 
produto e processo 

Desempenho 

nas entregas 

Impacto no 

potencial de 
inovação 

Custo de 

implantação 

Tempo de 

implantação 

 

Etapa 3) Objetos de avaliação – As alternativas: Correspondem ao elenco de ações 

estratégicas as serem ordenadas e utilizadas para aplicação do modelo proposto 

Quadro 5.3 – Ações estratégicas propostas{ XE "Quadro 5.3 – Ações estratégicas propostas" }    

Alternativas 

A1 – Implantação de projetos TQM  

A2 – Implantação de software ERP 

A3 – Certificação de fornecedores da empresa 

A4 – Implantação da engenharia de produto e processo 

A5 – Criação de sistemas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva  

A6 – Implantação de metodologias MRP e MRP II para suporte corporativo 

A7 – Adoção de sistema de custeio baseado em atividades 

A8 – Criação de projetos para propaganda e promoção de produtos   

A9 – Implementação de projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos 
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A10 – Habilitação para importação de matérias primas 

A11 – Implantação de laboratório técnico para desenvolvimentos 

A12 – Qualificação e treinamento de RH 

A13 – Implantação de tecnologia e extrusão para PVC 

A14 – Implantação de tecnologia para espalmagem de PU 

A15 – Estruturação de suporte comercial agressivo 

A16 – Criação de setor de atendimento técnico ao cliente 

A17 – Estruturação de canais de distribuição adequados 

 

Etapa 4 ) Matriz de Objetos de Avaliação por Atributos: Está formulada no quadro 5.4 

abaixo a matriz de objetos de avaliação (alternativas) por atributos com entradas pontuadas 

com valores (escores)  relativos a medições físicas e outros com medidas subjetivas ambas 

consideradas utilidades de única dimensão. Preliminarmente demonstraremos através dos 

quadros abaixo a relação entre os fatores componentes do atributo em estudo e seus 

respectivos escores.  

Atributo 01 – Impacto na Qualidade dos Produtos e Serviços. 

Quadro 5.4 - Atributo 01: Impacto na Qualidade do Produto e Processo{ XE "Quadro 5.4 - Atributo 

01\: Impacto na Qualidade do Produto e Processo" } 

ESCORES Atributo 01: Impacto na Qualidade do Produto e Processo 

100 
Muito Significativo - Aumento de 40% nos índices de conformidade de 

processo e de confiabilidade do produto final 

75 
Significativo - Aumento de 30% nos índices de conformidade de processo e 

de confiabilidade do produto final 

50 
Bom resultado - Aumento de 20% nos índices de conformidade de processo 

e de confiabilidade do produto final 

25 
Colaboração razoável - Aumento de 10% nos índices de conformidade de 
processo e de confiabilidade do produto final 

0 
Em nada colaborou no aumento dos índices de conformidade de processo e 
de confiabilidade do produto final 

 

Atributo 02 – Desempenho nas entregas é formado por dois subcritérios, quais sejam 

redução de estoques em processo e redução do tempo médio de atraso relacionados através da 

seguinte função definida por critério de elicitação pelos decisores:  

Desempenho nas Entregas (DE) = f (0,6 REP + 0,4 RTMA). Ver quadros abaixo:   

A figura 5.2 mostra as possíveis combinações entre os subcritérios estoques em 

processo e redução do tempo médio de atraso. A função (DE) = f (0,6 REP + 0,4 RTMA), 

demonstra que se houver melhora do tempo médio de atraso, mas o estoque se manter alto o 
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critério Desempenho nas entregas não terá bom resultado, contribuindo com  apenas 0,4 de 

utlidade. 

Quadro 5.5 - Atributo 02.1: Redução de Estoques em Processo{ XE "Quadro 5.5 - Atributo 02.1\: 

Redução de Estoques em Processo" } 

ESCORES Atributo 02.1: Redução de Estoques em Processo 

100 Muito Significativo - Melhoria de 25% na redução de estoque em processo 

75 Significativo - Melhoria de 15% na redução de estoque em processo 

50 Bom resultado - Melhoria de 10% na redução de estoque em processo 

25 Colaboração razoável - Melhoria de 5% na redução de estoque em processo 

0 Em nada colaborou na redução de estoque em processo 

Quadro 5.6 - Atributo 02.2: Redução do Tempo Médio de Atraso{ XE "Quadro 5.6 - Atributo 02.2\: 

Redução do Tempo Médio de Atraso" } 

ESCORES Atributo 02.2: Redução do Tempo médio de Atraso 

100 Muito Significativo – melhoria de 75% no tempo médio de atraso 

75 Significativo - melhoria de 60% no tempo médio de atraso 

50 Bom resultado - melhoria de 40% no tempo médio de atraso 

25 Colaboração razoável - melhoria de 20% no tempo médio de atraso 

0 Em nada colaborou na melhoria do tempo médio de atraso 

 

Quadro 5.7 - Desempenho nas Entregas{ XE "Quadro 5.7 - Desempenho nas Entregas" } 

ESCORES Atributo 02: Desempenho nas Entregas 

100 
Muito Significativo – melhoria de 25% na redução de estoque em processo 

e 75% de tempo médio de atraso 

75 possiveis combinacões – ver gráfico  

50 possiveis combinacões – ver gráfico  

25 possiveis combinacões – ver gráfico  

0 Em nada colaborou na melhoria do desempenho nas entregas 
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Figura 5.2 - Representação Gráfica do Atributo Desempenho nas Entregas{ XE "Figura 5.2 - Representação 

Gráfica do Atributo Desempenho nas Entregas" } 

Atributo 03 - Impacto no potencial de inovação é formado por dois subcriitérios quais 

sejam, a facilidade de introdução de novos produtos e a facilidade de oferta de novos serviços 

relacionados através da seguinte função definida por critérios de elicitação pelos decisores: 

Impacto no potencial de inovação (IPI) = f ( 0,65 NP + 0,45 NS ). Ver quadros abaixo.   

 

Quadro 5.8 – Atributo 03.1: Facilidade de Introdução de Novos Produtos{ XE "Quadro 5.8 – Atributo 

03.1\: Facilidade de Introdução de Novos Produtos" } 

ESCORES Atributo 03.1: Facilidade de Introdução de Novos Produtos 

100 
Muito Significativo - melhoria de 42% na facilidade de introdução de novos 

produtos 

75 
Significativo - melhoria de 34% na facilidade de introdução de novos 

produtos  

50 
Bom resultado - melhoria de 26% na facilidade de introdução de novos 

produtos 

25 
Colaboração razoável - melhoria de 18% na facilidade de introdução de 

novos produtos 

0 Em nada colaborou na facilidade de introdução de novos produtos 

 

Quadro 5.9 - Atributo 03.2: Facilidade de Oferta de Novos Serviços{ XE "Quadro 5.9 - Atributo 03.2\: 

Facilidade de Oferta de Novos Serviços" } 

ESCORES Atributo 03.2: Facilidade de Oferta de Novos Serviços 

100 
Muito Significativo – melhoria de 34% na facilidade de oferta de novos 
serviços 

75 Significativo - melhoria de 26% na facilidade de oferta de novos serviços 

50 Bom resultado - melhoria de 18% na facilidade de oferta de novos serviços 

25 
Colaboração razoável - melhoria de 10% na facilidade de oferta de novos 
serviços 

0 Em nada colaborou na facilidade de oferta de novos serviços 
 

Quadro 5.10 - Atributo 03: Impacto no Potencial de Inovação{ XE "Quadro 5.10 - Atributo 03\: 

Impacto no Potencial de Inovação" } 

ESCORES Atributo 03: Impacto no Potencial de Inovação 

100 
Muito Significativo - melhoria de 42% na facilidade de introdução de novos 
produtos e 34% na oferta de novos serviços 

75 Possiveis combinações - ver gráfico  

50 Possiveis combinações - ver gráfico  

25 Possiveis combinações - ver gráfico  

0 Em nada colaborou na melhoria do potencial de inovação 
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Figura 5.3 - Representação Gráfica do Atributo Impacto no Potencial de Inovação{ XE "Figura 5.3 - 

Representação Gráfica do Atributo Impacto no Potencial de Inovação" } 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.3 Matriz de Valores dos Objetos de Avaliação por Atributos{ XE "Tabela 5.3 Matriz de Valores dos 

Objetos de Avaliação por Atributos" } 

ATRIBUTOS C1 C2 C3 C4 C5 

Alternativas    Valores em R$ Tempo em meses 

A1 100 75 75 100.000 6 

A2 75 50 75 200.000 4 
A3 100 75 50 10.000 3 

A4 75 75 100 20.000 2 

A5 100 75 0 50.000 4 
A6 100 50 50 60.000 3 

A7 50 25 25 10.000 2 

A8 0 25 50 60.000 6 
A9 50 50 100 80.000 6 

A10 50 50 50 2.000 1 
A11 100 25 100 300.000 5 

A12 75 75 75 100.000 4 

A13 75 75 100 2.000.000 6 
A14 100 100 100 5.000.000 12 

A15 0 50 50 10.000 4 
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A16 25 25 50 10.000 3 

A17 25 100 25 20.000 2 

 

 

Os dados de entrada são escores valorados com base em utilidades unidimensionais 

ordinais, ou seja um escore maior determina preferência a um escore de menor valor.       

 

Etapa 5) Opções dominadas: Pela inspeção nos valores dos atributos não foi identificada 

nenhuma alternativa dominada, bem como nenhuma alternativa que seja dominante para todos 

os atributos avaliados.   

 

Etapa 6) Utilidades Unidimensionais: As entradas da matriz objetos x atributos são 

nesta etapa reformuladas para que representem utilidades unidimensionais numa escala 

cardinal, ou seja os valores das utilidades para cada atributo serão considerados 

numericamente iguais aos valores dos atributos, utilizando-se a função identidade para 

transformação do atributos em utilidades unidimensionais de acordo com Edwards e Barron 

(1994).     

 

 

 

 

Tabela 5.4 – Matriz de utilidades unidimensionais{ XE "Tabela 5.4 – Matriz de utilidades 

unidimensionais" } 

UTILIDADES UNIDIMENSIONAIS PARA CADA ATRIBUTO 

C1 C2 C3 C4 C5 

1,0000 0,7500 0,7500 0,9804 0,5455 

0,7500 0,5000 0,7500 0,9604 0,7273 

1,0000 0,7500 0,5000 0,9984 0,8182 
0,7500 0,7500 1,0000 0,9964 0,9091 

1,0000 0,7500 0,0000 0,9904 0,7273 

1,0000 0,5000 0,5000 0,9884 0,8182 
0,5000 0,2500 0,2500 0,9984 0,9091 

0,0000 0,2500 0,5000 0,9884 0,5455 

0,5000 0,5000 1,0000 0,9844 0,5455 
0,5000 0,5000 0,5000 1,0000 1,0000 

1,0000 0,2500 1,0000 0,9404 0,6364 

0,7500 0,7500 0,7500 0,9804 0,7273 
0,7500 0,7500 1,0000 0,6002 0,5455 
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1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,5000 0,5000 0,9984 0,7273 

0,2500 0,2500 0,5000 0,9984 0,8182 
0,2500 1,0000 0,2500 0,9964 0,9091 

 

Etapa 7)  Balança de pesagem (ordenação dos atributos): Nesta etapa busca-se definir a 

ordem de imprt6ancia dos atributos de acordo com o julgamento do decisor.   A elicitação é 

realizada através de uma entrevista com base na seguinte questão: Caso existisse uma 

alternativa que tivesse o pior escore em todos os critérios analisados, qual dos atributos o 

decisor escolheria para passar do pior para o melhor valor. Deve-se continuar o procedimento 

até que se ordenem todos os atributos em uma seqüência representativa de sua ordem de 

importância para o problema em analise.  

 

 

Tabela 5.5 – Ordenação doa atributos{ XE "Tabela 5.5 – Ordenação doa atributos" } 

ORDENAÇÃO DOS ATRIBUTOS 

Critérios Impacto 

na 

Qualidade 

Desempenho nas 

Entregas 

Potencial de 

Inovação 

Custo Tempo de 

Implantação 

Maior 40 25/75 42/34 2 mil 1 

Menor 0 0 0 5000 mil 12 

Ordenação C4 >C1>C2>C3>C5 

 

 

 

 

 

Tabela 5.6 - Matriz de utilidades unidimensionais com ordenação de atributos{ XE "Tabela 5.6 - Matriz de 

utilidades unidimensionais com ordenação de atributos" } 

UTILIDADES UNIDIMENSIONAIS ORDENADAS 

C4 C1 C2 C3 C5  

0,9804 1,0000 0,7500 0,7500 0,5455 

0,9604 0,7500 0,5000 0,7500 0,7273 
0,9984 1,0000 0,7500 0,5000 0,8182 

0,9964 0,7500 0,7500 1,0000 0,9091 

0,9904 1,0000 0,7500 0,0000 0,7273 
0,9884 1,0000 0,5000 0,5000 0,8182 

0,9984 0,5000 0,2500 0,2500 0,9091 

0,9884 0,0000 0,2500 0,5000 0,5455 
0,9844 0,5000 0,5000 1,0000 0,5455 

1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 1,0000 
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0,9404 1,0000 0,2500 1,0000 0,6364 

0,9804 0,7500 0,7500 0,7500 0,7273 

0,6002 0,7500 0,7500 1,0000 0,5455 
0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

0,9984 0,0000 0,5000 0,5000 0,7273 

0,9984 0,2500 0,2500 0,5000 0,8182 

0,9964 0,2500 1,0000 0,2500 0,9091 

 

Etapa 8) Os primeiros sete passos utilizados para aplicação da metodologia 

SMARTER são iguais aos realizados no SMARTS pois têm como base os mesmos 

condicionantes. Os métodos diferem no procedimento de cálculo dos pesos de cada 

atributo que são obtidos a partir da quantidade total de atributo e da sua ordem de 

importância sem a necessidade de elicitações. Os chamados pesos ROC são calculados na 

forma abaixo: 

W1 = (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5) x (1/5) = 0,4567 

W2 = (1/2 + 1/3 + 1/4+1/5) x (1/5) = 0,2567 

W3 = (1/3+1/4+1/5) x (1/5) = 0,1567 

W4 = (1/4+1/5) x (1/5) = 0,0900 

W5 = (1/5) x (1/5) = 0,0400 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.7  - Ordenação de pesos  ROC  segundo sua importância{ XE "Tabela 5.7  - Ordenação de pesos  

ROC  segundo sua importância" } 

Valores dos pesos ROC dos atributos 

ordenados Segundo sua importância 

Peso ROC 

Atributo Representação Valor 

Impacto na qualidade do produto e processo W1 0,45670 
Desempenho nas entregas W2 0,25670 

Impacto no potencial de inovação W3 0,15670 

Custos de implantação W4 0,09000 
Tempo de implantação W5 0,04000 
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Etapa 9: Decisão: Os valores da utilidade multiatributo calculados com base nos 

pesos ROC são mostrados na Tabela 5.8 abaixo e estão respectivamente ordenados pela 

aplicação do método SMARTER.   

Tabela 5.8 - Valores das utilidades multiatributos calculados com os pesos ROC, através do método 

SMARTER{ XE "Tabela 5.8 - Valores das utilidades multiatributos calculados com os pesos ROC, através 

do método SMARTER" }  

Alternativas Utilidade Multiatributo 

U – A1 0,9112 

U – A2 0,8060 

U – A3 0,9078 
U – A4 0,8914 

U – A5 0,8555 

U – A6 0,8641 
U – A7 0,6823 

U – A8 0,5574 

U – A9 0,7680 
U – A10 0,7483 

U – A11 0,8407 
U – A12 0,8543 

U – A13 0,6959 

U – A14 0,5033 
U – A15 0,6084 

U – A16 0,6370 

U – A17 0,7347 

A alternativa A1 apresentou o maior valor de utilidade multiatributo, dada a importância 

da qualidade como diferencial competitivo e elemento determinante da posição estratégica do 

negócio.A valoração das demais alternativas e sua respectiva ordenação estão em consonância 

com os objetivos de desempenho indicados para o projeto.   

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.9 - Alternativas priorizadas ordenadas por ordem decrescente de importância, segundo o método 

SMARTER{ XE "Tabela 5.9 - Alternativas priorizadas ordenadas por ordem decrescente de importância, 

segundo o método SMARTER" } 

Ações Estratégicas Ordenadas pelo Método SMARTER Utilidades 

A1 – Implantação dos projetos QFD 0,9112 

A3 – Certificação dos fornecedores da empresa 0,9078 
A4 – Implantação de setor de engenharia de produto e processo 0,8914 

A6 – Implantação de MRP e MRP II para suporte corporativo 0,8641 

A5 – Sistemas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva 0,8555 
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A12 – Qualificação e treinamento de RH 0,8543 

A11 – Implantação de laboratórios para desenvolvimento 0,8407 

A2 – Implantação de software ERP 0,8060 
A9 – Projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos 0,7680 

A10 – Habilitação para importação de matérias primas 0,7483 

A17 – Estruturar canais de distribuição adequados 0,7347 

A13 – Implantação de tecnologia de extrusão para  PVC 0,6959 

A7 – Adoção de sistema de custeio baseado em atividades 0,6823 

A16 – Estruturação de setor de atendimento técnico ao cliente 0,6370 
A15 – Montagem de estrutura comercial agressiva 0,6084 

A8 – Projetos de propaganda e promoção de produtos 0,5574 
A14 – Implantação de tecnologia de espalmagem para PU 0,5033 

Procedendo a uma breve análise dos resultados do processo de priorização das ações 

estratégicas visualizados na tabela 5.9, podemos destacar: 

a) A qualidade definida como principal fator de competitividade no segmento de 

mercado escolhido, para inserção do negócio, teve destaque e conseqüente prioridade nas 

ações de estruturação do novo empreendimento; 

b) A conformidade de suprimentos e a logística de distribuição de produtos acabados 

mostraram-se relevantes como fatores de confiabilidade do produto final e credibilidade junto 

ao mercado consumidor; elementos também integrantes nas ações estratégicas; 

c) A engenharia de produto e processos, destacada nas primeiras ações estratégicas, está 

vinculada a capacidade de flexibilidade do negócio voltada ao aperfeiçoamento de produtos e 

lançamento de novos modelos de acordo com exigências do mercado alvo; 

d) Está evidenciado que as ações estratégicas devidamente ordenadas estão vinculadas 

as prioridades competitivas definidas para o negócio sinalizando que o fator qualidade tem 

relevância junto ao segmento de negócio escolhido sempre com foco na estratégia de 

diferenciação adotada.  

 

 

5.5 Análise de Sensibilidade{ XE "5.6 Análise de Sensibilidade" \b } 

Consiste na variação dos valores dos pesos ROC definido para cada atributo utilizado no 

cálculo da utilidade multiatributo pelo método SMARTER e verifica o impacto na ordenação 

das ações estratégicas propostas. Realizamos alterações nos valores dos pesos ROC em 10% 
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para mais e para menos para um único atributo de cada vez e faremos abaixo considerações 

do que foi observado na análise referente ao atributo 01 – Impacto na qualidade do produto e 

processo. 

Quadro 5.11 - Análise de sensibilidade{ XE "Quadro 5.11 - Análise de sensibilidade" } 

Atributo Alteração no Valor 

do Peso 

Consequência em relação a ordenação do 

SMARTER 

Impacto na qualidade 

do produto e processo 

Incremento (+10%) 

Inversão na ordenação das alternativas entre a 1ª 

e 2ª posições e entre as 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª 

posições.   

Redução (-10%) 

Inversão na ordenação das alternativas entre a 5ª 

e 6ª posições e entre as 11ª, 12ª, 15ª, 16ª, 17ª  
posições.   

5.6 Considerações Finais{ XE "5.7 Considerações Finais" \b } 

A complexidade das decisões que envolvem o problema de implantação de uma nova 

unidade de negócios e as conseqüências vinculadas às mesmas têm alcance de longo prazo e 

devem buscar sempre a redução de riscos e a viabilidade do empreendimento.   Estas decisões 

envolvem diversas dimensões e necessitam, portanto, serem bem estruturadas pela gama de 

particularidades inerentes à situação. 

As características vinculadas ao problema definem as possíveis formas de solução dos 

mesmos e no estudo de caso em análise os múltiplos aspectos e atributos envolvidos 

sinalizaram para a adoção de metodologia multicritério como opção mais adequada à solução 

do problema. 

Os fatores de competitividade inerentes ao mercado alvo definidos no decorrer dessa 

pesquisa serviram de apoio às indicações das ações estratégicas necessárias para ao sucesso 

do negócio e que associadas aos seus respectivos investimentos necessitaram de tratamento 

multicritério para definição de sua ordem de implementação.  

O método SMARTER mostrou-se bastante efetivo na solução do problema pela 

simplicidade e fácil estruturação dos aspectos que envolvem questões com diversos atributos. 

O uso dos Roc Weights (BARRON; BARRET, 1996) é determinante da eficaz aplicabilidade 

do método notadamente no contexto abordado neste trabalho de pesquisa. 

Para facilitar a compreensão dos critérios adotados apresentamos na tabela 5.10 abaixo 

os vínculos entre cada etapa do processo de modelagem do problema com as ferramentas e 

recursos conceituais aplicados. 

Tabela 5.10 - Etapas do processo de modelagem e recursos aplicados 
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Etapas do processo de modelagem Recursos utilizados 

1- Definição do perfil da organização 1.1 - Definição do negócio 

 1.2 - Definição da missão 

 1.3 - Definição da visão 

2 - Compreensão do empreendimento 2.1 - Pesquisa de mercado 

 2.2 - Análise Swot  

 2.3 - Matriz 5 forças de Porter 

3 - Definição de objetivos do negócio 3.1 - Fatores de competitividade 

4 - Definição de ações e estratégias 4.1 - Modelo de Porter (1991) 

 4.2 – Brainstorming 

 4.3 – Benchmarking 

5 – Priorização de ações estratégicas  5.1- Método Multicritério Smarter 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS{ XE "6 CONCLUSÕES E 

TRABALHOS FUTUROS" \b } 

A consolidação dos materiais derivados da petroquímica em nichos de mercado onde 

predominaram os couros provenientes de animais, decorrente do custoso e ambientalmente 

incorreto processo de produção em curtumes tradicionais, levou os investidores da empresa 

Laminados S/A a despertarem para esta irreversível tendência de crescimento da demanda 

para os produtos sintéticos e gerou motivação para que direcionassem seus esforços na busca 

de espaço neste promissor mercado. O avanço da petroquímica em substituição ao couro nas 

áreas internas e superiores de calçados assim como no revestimento de acessórios e outros 

artefatos originalmente fabricados em peles naturais, sinalizam para esta realidade de 

expressiva participação de sintéticos nestes segmentos de negócios. Outro fator determinante  

que motivou o investimento nesta área foi o aumento da participação dos polímeros na 

indústria automotiva para revestir estofamentos e as partes internas dos automóveis.  

Neste contexto, com o couro natural mais caro no mercado e perdendo competitividade, 

surgiram naturalmente oportunidades de negócios nos segmentos calçadista e de acessórios de 

baixo custo. 

A avaliação das forças competitivas destes mercados realizada com instrumentos 

capazes de perceber as características internas organizacionais e o ambiente externo foram 

relevantes para o delineamento de importantes ações estratégicas com foco na  

competitividade do novo negócio. Estes instrumentos apóiam a tomada de decisão, reduzindo 

a incidência de erros decorrentes de ações mal planejadas.  

Os modelos de análise estratégica SWOT e as Cinco Forças de Porter foram aplicados 

preliminarmente, criando-se as condições para traçar uma eficiente estratégia de negócio.  

O diagnóstico situacional sinalizou para um mercado de concorrência acirrada e que 

exige permanente atenção para fatores como inovação tecnológica e qualidade. Esta análise 

permitiu ainda a definição da visão e da missão do novo negócio colaborando para a 

formulação de sua estratégia. 

Os conceitos de estratégias competitivas e de estratégias de produção permearam todo o 

estudo considerando a inserção da nova unidade de negócio em mercado altamente exigente e 

com elevado grau de competitividade. A estratégia definida contemplou os planos da alta 

administração para alcançar os resultados alinhados com a missão e os objetivos gerais da 

organização. Todo o trabalho teve foco no melhor posicionamento estratégico do negócio com 



Capítulo 6 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

80 

 

vistas à inserção dos produtos em mercado bem definido, ou seja, uma visão voltada para fora 

da empresa e para atendimento das necessidades dos clientes.  

A estruturação do problema permitiu que o objetivo geral do trabalho fosse atingido e 

como principal contribuição desta pesquisa podemos citar a proposição de um roteiro com 

etapas para definição de plano estratégico básico e indicação de metodologia para priorização 

destas ações com foco na competitividade permitindo sua aplicação em outros casos de 

mesma natureza em outros segmentos de negócio. O conjunto de ações estratégicas proposto 

neste estudo de caso é exemplificativo e várias alternativas podem ser consideradas e 

analisadas com foco em outros critérios ou fatores de competitividade a serem definidos.     

O objetivo deste estudo foi proporcionar um direcionamento mais geral (amplo) de 

ações estratégicas da empresa. A análise apresentada não corresponde ao portifolio de 

projetos para o novo negócio, mais sim a um guia daquilo que deveria ser desenvolvido e 

proposto para então se obter uma idéia de quais projetos devem ser elaborados e detalhados. 

Neste momento, o método multicritério aplicado poderia ser utilizado em conjunto com uma 

modelo de programação linear como auxílio na seleção de portifolio de projetos para o 

empreendimento. 

Para priorização das ações estratégicas foi proposta a utilização do método multicritério 

SMARTER para solução do problema, considerando os múltiplos atributos envolvidos bem 

como a subjetividade e a complexidade inerentes a decisões com esta dimensão.    

A ordenação das ações estratégicas está embasada nas prioridades competitivas 

definidas para o negócio e busca facilitar a superação das principais dificuldades na 

implementação do projeto permitindo o alcance dos objetivos traçados. 

Os resultados esperados após a execução das ações estratégicas priorizadas estão 

relacionados com ganhos de competitividade motivados pela diferenciação dos produtos 

gerados em fatores como qualidade e credibilidade. As ações indicadas visam à redução de 

custos operacionais, a otimização da capacidade produtiva, tempo de atendimento de pedidos 

e melhoria do nível de serviços técnicos complementares, fatores determinantes do processo 

de estabilização e auto sustentação do negócio.       

O modelo de apoio a decisão aplicado neste estudo de caso é um método de agregação a 

um critério único de síntese aonde as preferências dos decisores são representadas por uma 

função de utilidade ou valor e foi escolhido por permitir um ordenamento total das 

alternativas definidas para o problema.  
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 Como principal limitação do estudo podemos citar a dificuldade para acesso a literatura 

técnica sobre o produto e a pouca disponibilidade de informações sobre o mercado 

consumidor de laminados sintéticos. 

Como sugestões para trabalhos futuros, podemos vislumbrar a aplicação do modelo 

proposto para projetos de implantação de novas unidades industriais em outros segmentos de 

mercado já que possui base conceitual de ampla abrangência.  

Sugerimos ainda a aplicação do método com a inclusão de novas alternativas e critérios 

não considerados neste estudo bem como a utilização de outros métodos e critérios de suporte 

a decisão com base na teoria da utilidade ou sem atribuição de pesos aos critérios.  
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APÊNDICE{ XE "APÊNDICE" } – ENTREVISTA DIRECIONADA AOS 

EMPRESÁRIOS DO SETOR CALÇADISTA 

1. DADOS DA EMPRESA 

 1.1. Nome Empresarial. 

 1.2. Data da Fundação. 

 1.3. Produção Mensal. 

 1.4. Segmento que atua. 

 1.5. Mercado onde atua. 

 1.6. Preço Médio do Produto. 

 

2. ABORDAGEM DO TEMA 

 2.1. Sendo o laminado sintético um importante insumo para a fabricação de calçados, 

quais são os principais fornecedores e onde estão localizados? 

 2.2. A qualidade dos produtos importados de outras regiões atende as exigências do 

mercado? Justifique. 

 2.3. Como se processa a comunicação/negociação com tais fornecedores?  

 2.4. Qual o prazo médio entre a tiragem do pedido e o recebimento da mercadoria? 

 2.5. Qual o prazo e a forma de pagamento? 

 2.6. Que percentual de economia no custo do produto final você credita à aquisição desse 

insumo de um fornecedor tão próximo, considerando frete, prazo de entrega, diferença de 

alíquota de ICMS e a possibilidade de um menor estoque regulador? 

 Nenhum   1% a 5%   6% a 10%   11% a 15%   Mais de 15% 

 2.7. Se a resposta for NENHUM, que outros fatores você citaria como importantes? 

 Preço   Prazo   Qualidade   Frete   Proximidade/Agilidade  

 2.8. Classifique a importância da instalação de uma fábrica de laminado sintético em João 

Pessoa, uma vez que a proximidade permite a eliminação do estoque regulador e 

proporciona maior flexibilidade na compra. Por quê? 

 Ruim   Bom   Muito Bom   Excelente   Indiferente 

 2.9. Você considera relevante, para o setor como um todo, o advento de uma fábrica desse 

porte? Justifique. 


