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RESUMO:
O processo de compras industriais é mais complexo que os processos de compras
individuais, já que uma quantidade maior de aspectos compõe o processo como: a
documentação envolvida, a assistência técnica e comercial, serviços agregados,
prazos de entrega, desempenho do produto, condições comerciais, etc.. Os clientes
podem dar importância diferente a cada aspecto e ainda podem estar menos ou
mais satisfeitos em relação a cada um deles no julgamento acerca de um mesmo
fornecedor. Este artigo traz à luz a opinião de diferentes funcionários em vários
cargos e setores dentro de indústrias, que fazem parte do processo de compras
industriais, através da aplicação de um questionário para verificar a importância e a
satisfação em cada aspecto deste processo.
Um dos objetivos do trabalho foi descobrir quais são os aspectos mais importantes
da satisfação na avaliação final dos clientes industriais da Parker atendidos via
Distribuidores Autorizados e checar a adequação da satisfação em relação à
importância dos diversos atributos relacionados aos processos de compras
industriais. Para tal, para cada aspecto da compra industrial, foram construídas
Matrizes de Slack, contrapondo satisfação e importância de cada aspecto, mas na
forma de um “retângulo de confiança”. Os resultados mostraram que a situação mais
preocupante diz respeito aos aspectos relacionados à Entrega, dentro do qual se
destaca negativamente o cumprimento dos prazos de entrega, item que requer ação
urgente por parte do fornecedor, na opinião dos clientes. O fornecedor encontra-se
mais confortável nos aspectos relacionados à Documentação do processo de
aquisição, considerados adequados no balanço entre satisfação e importância.
Um outro objetivo do trabalho foi verificar a adequação das questões incluídas no
questionário genérico ao ambiente industrial e reagrupá-las em novos blocos de
questões, criando fatores capazes de compor um modelo mais simplificado para
futura reprodução prática da pesquisa. Buscou-se ainda checar se a importância
declarada pelos clientes industriais para cada atributo que compõe o processo de
compras reflete realmente a importância efetiva considerada na avaliação geral do
fornecedor. Como resultados, obteve-se um novo agrupamento de questões em 7
fatores, não muito diferente do agrupamento original; e uma grande diferença entre a
importância declarada e efetiva para os aspectos do processo de compra,

especialmente no tocante a confiança e desempenho de produtos e soluções,
atendimento dos pedidos e simpatia e relacionamento.

ABSTRACT:
The Industrial Purchasing Process is more complex than single purchasing
processes since a wider variety of aspects are at stake, such as the documents
concerning the transaction, technical and commercial support, services linked to the
transaction, delivery deadlines, product performance, commercial practices, etc.
Customers can assess differently various aspects of the process regarding one as
more important than the other, and can even be more or less satisfied as regards
each of those aspectcs for a single supplier. This article sets forth the opinion of
many employees holding different positions in various industrial sectors, which
comprise the industrial purchasing process, based on data collected through a
questionnaire to check the importance and satisfaction on each aspect of the referred
process. One of the aims of the present research is to identify which aspects are the
most important for Parker industrial clients, purchasing through Authorized
Distributors, satisfaction on their final assessement, and verifying satisfaction
appropriacy as regards the importance of various elements related to the industrial
purchasing processes. In order to do so, for each aspect of industrial purchasing,
Slack Matrices were set contrasting satisfaction and the importance of each aspect,
however, it was shaped as a ‘rectangle of trust’. The results showed that the most
alarming situation concerned the aspects related to delivery. Customers point out that
failure at meeting delivery deadlines is a problem that must be immediately tackled
by suppliers. Suppliers face less criticism as far as purchasing process documents
are concerned, there is a suitable balance between satisfaction and importance.
Another research aim is to check the pertinence of the questions contained in the
general questionnaire to the industrial environment and rearrange them into new sets
of questions, creating factors capable of comprising a simplified model so that the
research can be easily carried out in the future. Moreover, checking if the declared
importance of industrial clients for each factor in the purchasing process actually
shows effective importance in the overall assessement of a supplier. As a result,
questions were rearranged into 7 factors, not too different from the initial set; and
there is a great difference between the declared and the effective importance to the

purchasing process aspects, especially as concerns product reliability and
performance, and solutions; order processing, and empathy, and customer
relationship.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 O PROBLEMA

Diferentemente de há alguns anos, o número de competidores no mercado brasileiro
tornou-se grande para a maioria dos tipos de produtos, sejam provenientes de
indústrias recentemente estabelecidas no Brasil, sejam através de importações, a
cada dia muito mais comuns no cenário de negócios envolvendo empresas. Em
paralelo, conforme ressaltou Porter (1999) falando de estratégias competitivas das
empresas, a tecnologia de informação aumenta o poder dos compradores em
setores de montagem de componentes adquiridos e os arquivos de preços de venda
facilitam a avaliação das fontes de abastecimento pelos compradores e as decisões
sobre opção entre fabricar e comprar de terceiros.

No processo de compras industriais, diversos aspectos estão envolvidos. E clientes
podem dar importância diferente a cada aspecto e podem estar menos ou mais
satisfeitos em relação a cada aspecto para um mesmo fornecedor.

Interesses

diferentes dentro de uma mesma empresa também podem refletir imagens
diferentes de um mesmo fornecedor para uma mesma empresa compradora.

Por exemplo: dependendo da forma de produção da empresa compradora, pode ser
mais importante o prazo de fornecimento do que um preço mais competitivo. Essa
situação ocorre, em geral, quando o risco de acidente envolvendo vidas ou de
eminente perda de patrimônio pode ser gerado por falta de um componente. Neste
caso, a disponibilidade é o principal objetivo dos funcionários envolvidos com a
compra.

Outras empresas que se prendem a normas burocráticas de fornecimento de forma
exagerada podem considerar como um importante aspecto o cumprimento de forma
adequada, sem retrabalhos, das tarefas ligadas às documentações fiscais e aos
documentos que normalmente às acompanham, como por exemplo, os certificados
de garantia, certificados de rastreamento de origem de matéria prima, certificados de
qualidade, etc..

12
Já indústrias com estruturas fabris complexas e com pequeno grupo de funcionários
dedicados às tarefas de engenharia e projetos, ou ainda que tenham como
característica um turnover exagerado, muitas vezes dão um maior valor aos
fornecedores provedores de soluções técnicas complexas ou emergenciais,
procurando assim suprir as deficiências da organização através das habilidades dos
fornecedores especialistas.

A relação entre o cliente industrial e a empresa fornecedora envolve ainda outras
dimensões devido a possíveis consequências e responsabilidades ligadas às
situações não presentes nos negócios entre pessoas e lojas.
ilustração

apenas,

são

citadas

algumas

características

A seguir, para

que

impactam o

comportamento do chamado consumidor industrial:

- O desempenho do produto pode envolver segurança e saúde de pessoas;

-

Uma

entrega

de

produtos

atrasada

pode

paralisar

uma

fábrica

e

consequentemente comprometer o faturamento, balanço financeiro, etc. - Pessoas
ligadas às tarefas de compras são avaliadas profissionalmente pelos efeitos
proporcionados pelas atitudes dos fornecedores que contratam, e isso envolve
comprometimento de carreiras;

- A qualidade dos produtos fornecidos às indústrias pode implicar em multas
contratuais pré-estabelecidas e é comum que grandes empresas compradoras, com
alto poder de barganha, abatam o valor do produto defeituoso ou com desempenho
insatisfatório do pagamento devido relativo a outros negócios em curso, tomando
uma decisão unilateral, dessa forma passando toda necessidade de ação para a
empresa fornecedora.

A globalização e a competitividade do mercado fornecedor de produtos técnicos
para as empresas industriais no Brasil vêm, nos últimos anos, levantando a questão
sobre níveis de satisfação de clientes.

Entende-se que, hoje, para as indústrias fornecedoras, é fundamental avaliar os
níveis de satisfação dos clientes tornando-se uma tarefa muito importante para o
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contínuo crescimento e sucesso nos negócios. Segundo Mihelis et al. (2011) apud
Freitas e Moraes (2012): “atualmente diversas organizações consideram a satisfação
do cliente como uma base padrão de desempenho e um possível padrão de
excelência empresarial.”

Os clientes, segundo Kotler (2000), avaliam qual oferta oferece maior valor, dentro
dos limites impostos pelos custos envolvidos na procura e pelas limitações de
conhecimento, mobilidade e receita. Eles, os clientes, formam uma expectativa de
valor e agem com base nela. A probabilidade de satisfação e repetição de compra
depende de a oferta atender ou não a essa expectativa de valor.

Em termos de atendimento a clientes industriais, um dos grandes competidores do
mercado brasileiro é a Parker Hannifin, empresa que possui centenas de fábricas em
todo o mundo e fatura alguns bilhões de dólares anuais. Esta empresa é sempre
citada entre as cinco maiores do segmento em que atua (automação industrial) nas
pesquisas anuais elaboradas pelas revistas que circulam nas fábricas com
divulgação de produtos de aplicação industrial como por exemplo as revistas IPESI e
NEI.

Seus produtos estão presentes em indústrias automobilísticas, mineração,
siderurgia, agroindústria e qualquer outra empresa ou tarefa em que seja necessário
o movimento de componentes mecânicos das máquinas: desde a aplicação mais
simples na abertura das portas dos ônibus urbanos até a movimentação de flaps dos
aviões comerciais das tradicionais companhias aéreas.

Gobe et al. (2008), falando sobre organizações de canais de marketing no mercado
empresarial, dizem que “Um fabricante de bens industriais pode usar sua força de
vendas própria para vender a clientes industriais ou pode vender a distribuidores
industriais que revendem a clientes industriais.”

A Parker possui uma tradição em vendas indiretas nos Estados Unidos, através de
empresas chamadas de Distribuidores Autorizados, doravante tratadas neste estudo
de DA (no singular) ou DA’s (no plural).

Os DA’s são na prática revendas
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especializadas nos produtos que revendem e sua principal proposta de
diferenciação é o amplo conhecimento sobre os produtos que comercializa.
Em muitas situações, os DA’s atuam como representantes comerciais, ou seja,
buscam e viabilizam negócios que são feitos diretamente entre o fabricante e o
cliente final, sendo comissionados.

Esses DA’s passam por rígidos contratos que garantem uma forte fidelidade aos
produtos da marca Parker, metas de compras e garantias de sigilo de informações
comerciais. Eles se comprometem a ter em seus quadros funcionários de nível
técnico e superior, que são formados e treinados pela fábrica nas tecnologias e
produtos ligados ao negócio.

Em vista do que foi colocado no início desta seção, a presente investigação buscará
obter informações ligadas à satisfação e à importância para o cliente industrial de
questões presentes nos negócios realizados entre empresas e descobrir quais dos
itens identificados como parte do negócio impactam a satisfação do cliente B2B
industrial.

A Parker e seus DA’s serviram de palco para esta investigação.

Em outras palavras, a pergunta de pesquisa pode ser entendida como: será que os
DA’s da Parker satisfazem seus clientes nos aspectos em que eles mais querem ser
satisfeitos?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Principal

O objetivo principal deste trabalho foi descobrir quais são os aspectos mais
importantes da satisfação na avaliação final dos clientes industriais da Parker
atendidos via Distribuidores Autorizados e checar a adequação na empresa
estudada da satisfação em relação

à importância dos diversos atributos

relacionados aos processos de compras industriais.
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1.2.2 Objetivos Secundários
Buscou-se verificar a adequação das questões incluídas no questionário genérico1
ao ambiente industrial e reagrupá-las em novos blocos de questões, criando fatores
compondo um modelo mais simplificado para futura reprodução prática da pesquisa
e assim permitir sua utilização com outras empresas fornecedoras,diferentes regiões
ou outros segmentos industriais. 2.
De forma também secundária, buscou-se checar se a importância declarada pelos
clientes industriais para cada atributo que compõe o processo de compras
industriais, reflete realmente a importância efetiva considerada na avaliação geral do
fornecedor.

1.3 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO

Foram investigados clientes que são empresas industriais brasileiras que se utilizam
dos equipamentos fabricados pela empresa Parker Hannifin atendidas por
Distribuidores Autorizados. Esta condição implica que ficaram fora do estudo as
transações comerciais que envolveram negociações diretas entre o fabricante e
consumidores finais, que representam uma outra parcela de negócios que envolvem
os produtos do mesmo fabricante.

O período de pesquisa, de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 , forneceu um
retrato da situação naquele momento, e esta é a delimitação temporal do estudo.

A pesquisa ficou

limitada aos segmentos industriais onde se aplicam os

componentes fabricados pela Parker Hannifin no Estado do Rio de Janeiro e Estado
do Espírito Santo, esta condição constitui a limitação geográfica do estudo.

1

Conforme mais bem explicado na seção de Metodologia, foi aplicado, no ambiente industrial em
questão, um questionário genérico de mensuração de satisfação de clientes.
2
O estudo procurou checar, nesse ambiente industrial, se os aspectos supostos como importantes no
questionário genérico apresentado no trabalho de Souza (2011), que também tratou de clientes
industriais em outro segmento, se agrupavam da mesma forma ou se as questões se apresentariam
em blocos diferentes.
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O trabalho teve como abordagem conceitos e medidas de satisfação voltados
especificamente para o mercado industrial e essas considerações constituem uma
limitação teórica do estudo.

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A Parker Hannifin é uma das maiores empresas do mundo, presente com seus
componentes em praticamente todas as organizações industriais. A empresa fatura
anualmente 12 bilhões de dólares. Na tabela mostrada na figura 1, encontra-se a
distribuição dos funcionários da Parker pelas regiões de todo o mundo.
Tabela 1 – Tabela de Distribuição de funcionários e fábricas da empresa Parker Hannifin

Fonte: Dados Públicos da Parker Hannifin (2011)

Tarefas como administração de estoque, engenharia, projeto, manutenção,
instalação podem ser cumpridas por canais indiretos de fornecedores, que são os
DA’s. Essas empresas de pequeno e médio porte respondem por um percentual de
vendas, dependendo da região, entre 30% e 45% do total. No Brasil, diferentemente
dos Estados Unidos onde está a matriz da Parker, existe uma preferência dos
clientes finais pela compra direta, mas mesmo assim, aproximadamente 30% do
faturamento no país, que é de cerca de 1 bilhão de dólares anuais, são obtidos via
DA’s.

No que diz respeito à importância dos investimentos nas regiões onde foi feita a
pesquisa deste estudo a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro) publicou recentemente em seu documento chamado “Decisão Rio 20112013” (FIRJAN, 2011) um gráfico que mostra a previsão de investimentos por setor
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de atividade (figura 1) onde os setores de Indústria de Transformação e Petrobrás e
Parceiros, nos quais são mais aplicáveis os sistemas e componentes para
automação

industrial

respondem

juntos

por

137,4

Bilhões

de

Reais,

correspondendo a aproximadamente 76 % dos investimentos previstos no período
para a região.

Figura 1 – Gráfico de Investimentos por setor de atividade
Fonte: Relatório FIRJAN “Decisão Rio 2011-2013

No que diz respeito à região do Estado do Espírito Santo, que também fez parte
deste trabalho, buscou-se informações sobre o tamanho dos investimentos que
importam nas compras industriais no IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves), que é
o órgão vinculado à Secretaria de Economia e Planejamento do Estado do Espírito
Santo que compila as informações sobre investimentos do segmento industrial. A
figura 2 mostra um gráfico dos investimentos no estado nesse período, onde só o
segmento da indústria, onde estão em geral concentrados os negócios ligados à
automação, aponta para quase R$ 33 bilhões em investimentos, um percentual de
32,5 % do montante total a ser investido. Nos segmentos de Energia, Terminais,
Transporte e Educação separados dos demais investimentos na indústria também
são sempre identificadas grandes oportunidades para a automação industrial, e o
somatório destes totaliza mais 54,1 % dos investimentos. .
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Figura 2 – Investimentos Anunciados (2011-2016) – Setores
Fonte: Documento “Investimentos Anunciados Para o Espírito Santo 2011-2016” (IJSN)

A tabela 2 mostra uma tabela dos investimentos anunciados para o Espírito Santo
que dividem os R$ 100 bilhões que perfazem o total pela classificação do CNAE
(Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) onde podem ser observados em
detalhes os segmentos industriais nos quais serão investidos. Excetuando-se os
segmentos 41, 86 e 84 onde a aplicação da automação industrial é muito pequena,
em todos os demais podem ser identificadas grandes oportunidades de negócios.
Nesta tabela o volume total de investimentos é de quase 90 Bilhões de reais
excluindo-se as classificações de baixa aplicação de automação.
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Tabela 2 – Tabela de Investimentos Anunciados (2011-2016) – Segundo a CNAE*

Fonte: Documento “Investimentos Anunciados para o Espírito Santo 2011-2016” (IJSN)

No

universo

da

Automação,

a

participação

da

automação

Industrial

é

significativamente grande. A figura 3 mostra um gráfico que supõe uma distribuição
dos segmentos de atuação de empresas que trabalham com automação no Brasil,
revelando a pujança (58% de participação) dos negócios ligados ao ramo de
automação industrial.

Figura 3 – Distribuição de Segmentos de Atuação de Empresas em Automação no Brasil.
Fonte: Site da ABINEE (2009)
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No site da ABINEE são apresentados números referentes ao mercado de automação
no ano de 2009. A tabela 3 mostra uma tabela com esses dados. Nessa tabela foi
criado um destaque com células de cor mais clara, que revelam os valores
referentes às linhas de produtos onde a empresa analisada neste estudo teria
atuação mais importante. Se forem somados os valores destas células destacadas
consegue-se mensurar o valor e o tamanho do mercado no qual está se competindo.
Esses somatórios parciais totalizam um valor aproximado de US$ 230 bilhões (37%
do total) no mercado mundial e US$ 505 milhões (34% do total) no mercado
doméstico. Pelo menos 30% deste valor estimado para o mercado brasileiro (168
Milhões de dólares) serão fechados em negócios que poderiam ser conquistados ou
não em função do desempenho dos Distribuidores Autorizados.
Tabela 3 – Tabela com Análise de Mercado do Segmento de Automação Industrial

Fonte: Site da ABINEE (2009)
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Diante dos valores descritos e tabulados acima fica clara a importância de atender
um mercado com valores tão significativos. É claro que competir neste mercado não
é um trabalho fácil devido a competitividade, ao nível de exigência dos clientes e ao
custo de atendimento que é alto devido às habilidades e competências necessárias
do pessoal envolvido, o que acarreta em custos de atendimento que precisam ser
bem mensurados para gerar a lucratividade e continuidade dos negócios.

É de certa forma unânime no mercado, quando se fala em custos de atendimento, a
concordância com a máxima de que “é melhor investir na satisfação dos clientes
atuais de uma empresa do que investir em conquistar novos clientes”.

Zacharias,

Figueiredo e Almeida (2008, p. 3) apud Freitas e Morais(2012) falam que “mais
importante ainda é que o custo de reter clientes é menor do que o custo de
conquistar novos” e Kotler (2001) quantifica essa grandeza dizendo que o custo de
atração de um novo cliente é cinco vezes maior do que o custo de manter um cliente
atual satisfeito.

Daí a necessidade fundamental de manter os clientes já

conquistados e investir na defesa de ataques de vantagens oferecidas pela
concorrência.

Hutt (2002) fala que a maneira pela qual os compradores organizacionais avaliam as
relações de custo/benefício da oferta total determina se uma estratégia de preço
industrial é apropriada, e destaca que dois concorrentes com produtos similares
podem ter preços diferentes porque a oferta de cada um é percebida de maneira
diferente pelos compradores, portanto fica latente a necessidade de entender o que
o comprador percebe de valor nos produtos e no atendimento.

Ou seja, atender os clientes abaixo das suas expectativas pode ser muito perigoso
do ponto de vista competitivo. Por outro lado, pode não ser muito inteligente atendêlos muito acima das suas expectativas em aspectos considerados não importantes.
No caso das propagandas B2C muito já se constatou sobre situações em que uma
marca não ser sequer lembrada ou ser confundida com um concorrente no caso de
um investimento de marketing em um evento, por exemplo, o que caracteriza
desperdício de verbas. No mercado B2B atendido por DA’s há que se ter uma
atenção especial, pois é muito difícil a consulta constante aos clientes sobre a
percepção de valor dos produtos, serviços e atendimento em geral.
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Não é comum na literatura de Marketing comentários sobre gastos excessivos com
atendimento ao cliente industrial, ou melhor, sobre a mensuração do custo de superatender um cliente industrial.

Nos contatos com os DA’s necessários para a

elaboração deste trabalho, percebemos que só existe uma percepção por parte dos
DA’s de que o investimento em marketing está superestimado em relação às
necessidades do cliente acaba vindo da comparação entre o custo de marketing (e
do atendimento como um todo) comparado com o resultado de vendas. A não
proporcionalidade entre o aumento das verbas investidas no atendimento em
relação aos resultados de vendas e faturamento poderia ser um sinal de superatendimento (benefícios e qualidades não percebidos e não valorizados pelo
cliente), mas a conclusão não seria óbvia, pois seria necessário investigar se outros
fatores poderiam também ter contribuído para a situação em que o crescente
investimento não é acompanhado de crescente resultado de vendas. Qualquer
emprego de mão de obra direta ou indireta ou característica que confira maior
qualidade ao produto, que não seja percebido pelo consumidor como um diferencial
importante, pode constituir uma desvantagem na competição com os demais.

Parece claro, então, que sub-atender e super-atender os clientes são práticas
custosas; importante é fazer o atendimento na medida certa e, para tal, é necessário
conhecer em que aspectos o cliente prefere ser bem atendido.

A relevância prática deste trabalho para os distribuidores da Parker se dá a partir do
momento em que foram identificados os principais fatores envolvidos no processo de
venda entre indústrias e a importância dada pelos clientes para esses fatores, além
do cruzamento dessas informações com o nível de satisfação dos clientes em cada
um desses fatores.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO

Nas décadas de 50 a 60 foram introduzidos no mercado os paradigmas que
constituíram os conceitos do que é realmente o Marketing e sobre o que formava o
conceito de Mix de Marketing (4P’s = preço, praça, produto, promoção). Na época
conforme relatam Malley e Tynam (2005) essa abordagem concentrava-se
predominantemente no marketing de produtos dirigidos ao mercado de grande
consumo e homogêneo, como o forte mercado existente nos Estados Unidos.
Easton e Araújo (1994, apud Malley e Tynan (2005)) falam ainda que a abordagem
fundamentava-se em premissas da microeconomia, ou seja, que os mercados
seriam eficientes; que os compradores e vendedores seriam anônimos, que
transações anteriores e futuras seriam irrelevantes e as funções de qualidade e
preço contém todas as informações que os fornecedores precisam para tomar uma
decisão racional. Hoje, praticamente 60 anos após o início do Marketing como uma
disciplina acadêmica vimos o relacionamento comercial sofrer mudanças em
velocidade difícil de imaginar ou mesmo de acompanhar.

As mudanças de

paradigmas são tão velozes que ficam as vezes apenas no âmbito empresarial, não
proporcionando a possibilidade de estudos nos campos da estatística e acadêmico.
Talvez por isso muitos conceitos não se consolidam como fortes teorias e acabam
proporcionando sucessos meteóricos e fracassos comerciais também rápidos na
mesma proporção.

Existem muitas formas de definir o Marketing e Marketing de Relacionamento e
citamos algumas tradicionalmente usadas em estudos que tratam do assunto com
enfoque similar ao deste trabalho.
Marketing é o processo de identificar e estabelecer, manter,
aprimorar e, quando necessário, encerrar relacionamentos com
clientes e outros interessados, com lucro, e modo que os objetivos
de todas as partes envolvidas sejam alcançados e que isso seja feito
pela oferta e cumprimento mútuo de promessas (Grõnroos, 1997,
p. 407).
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Marketing é o conjunto das atividades empresariais diretamente
relacionadas com os esforços da organização no sentido de
estimular a demanda e simultaneamente atendê-la. (Cundiff, 1977,
apud Telles, 2003).

Marketing de relacionamento trata-se de entender, criar e gerenciar a
troca de relacionamentos entre parceiros econômicos, fabricantes,
provedores de serviços, membro de canal e consumidores finais.
(Moller e Wilson, 1995, p.1).

Marketing de relacionamento tem como objetivo estabelecer
relacionamentos mutuamente satisfatórios de longo prazo com
partes chave (clientes, fornecedores, distribuidores), a fim de ganhar
e reter sua preferência e seus negócios de longo prazo. (Kotler,
2000, p. 35).

2.2 VENDAS INDUSTRIAIS

Segundo Siqueira (1995) a venda industrial difere da venda de produtos e serviços
de consumo pela complexidade do processo de compras.

Este processo

compreende muitas pessoas envolvidas, interação entre as pessoas e tomada de
decisão em grupo. Ele acrescenta que a venda industrial é apenas um ponto no
relacionamento cliente-comprador e não o resultado final, e que, de fato nesse tipo
de venda sobressai a interdependência entre comprador e vendedor. Gobe et al.
(2008) fala que as vendas industriais tem como característica o relacionamento
múltiplo entre as corporações negociantes e que, dessa forma, muitas pessoas e
departamentos, utilizando equipamentos, facilidades e tudo mais que constitui uma
empresa, podem se relacionar,

O tipo de produto fabricado pelas empresas que, como a Parker, fornecem materiais
para automação em clientes industriais dependem fundamentalmente de um bom
nível de relacionamento entre cliente e fornecedor e da qualidade do serviço
agregado ao fornecimento. Entre muitas classificações possíveis, Las Casas (2002,
p.19) considera o esforço do consumidor na obtenção do serviço e neste sentido
classifica os serviços da seguinte forma:
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a) Serviços de Consumo - são serviços prestados diretamente ao consumidor e
subdividem-se em conveniência, escolha e especialidade.

b) Serviços Industriais - são aqueles prestados a organizações industriais,
comerciais ou institucionais e subdividem-se em equipamentos, facilidade e
consultoria.

E é nesse segundo grupo de serviços supracitado (serviços industriais) que se
enquadra o estudo, pois em grande parte das vezes o consumidor está contando
com atitudes do fornecedor que substituem tarefas que poderiam ser executadas por
funcionários dos quadros das organizações industriais consumidoras. Gobe et al.
(2008) falam que:
A venda empresarial tem como características o relacionamento
múltiplo entre as corporações negociantes e, dessa forma, muitas
pessoas e departamentos, utilizando equipamentos, facilidades e
tudo o mais que constitui a empresa, e, logicamente, a possibilidade
de oferta de serviços complementares é interminável, pois as
necessidades de cada setor são, em princípio, diferentes. (Gobe et
al. 2008, p. 59).

Uma particularidade das vendas industriais que as diferem de outros tipos de vendas
é o custo em relação às vendas de bens de consumo. Siqueira (1995) citando a
revista Sales Marketing Management (1991) que o custo médio de uma visita para
venda de bens industriais tinha um custo de US$ 250,54, valor 20% acima de uma
visita para venda de bens de consumo e 13 % acima para vendas de serviços.
Também no trabalho de Siqueira (1995), é citado um valor similar para uma única
visita de US$ 229,70, e ele complementa descrevendo de forma resumida outra
pesquisa da mesma organização:
O Departamento de Pesquisas da McGraw-Hill pesquisou 787
empresas do mercado industrial e estima que são necessárias 4,3
visitas para fechar um negócio, resultando em um custo médio total
de US$ 883,22. O estudo indicou que o custo total para fechar uma
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venda varia para cada setor industrial. Há setores em que o custo
chega a US$ 2.000,00 (SIQUEIRA, 1995, p.19).

Os valores absolutos do custo de visitas acima citados por Siqueira(1995) acima
transcritos não trazem a luz muita informação sobre tamanho dos negócios, até
mesmo pelas particularidades de diferentes localizações, segmentos, moedas e
épocas, entretanto a comparação entre custos de tipos de vendas demonstram uma
particularidade importante das vendas industriais, a necessidade de maior
investimento financeiro em relação aos demais tipos de vendas. Tal particularidade
fica evidenciada também pela quantidade de visitas necessárias para fazer uma
única venda, também citadas por Siqueira (1995) e também acima transcritas, no
caso do exemplo em média mais do que quatro visitas para um único negócio.

2.3 RELACIONAMENTO CLIENTE X FORNECEDOR

Segundo Webb (2005) antigamente, quando a permuta de bens era o principal
sistema pelo qual bens eram trocados por dinheiro ou por outros bens, a
proximidade física dos princípios facilitava um processo de comunicação válido,
significativo e “sem ruído”. Ambas as partes estavam satisfeitas com o resultado,
senão a troca não seria concluída; um lado aceitava os bens por um preço aprovado
e o outro recebia um nível adequado de lucro que permitia que permanecesse com o
negócio. A revolução industrial que, desde o século XVII , de uma certa forma criou
o modelo moderno de organização das indústrias existentes até hoje, tornou o
processo de relacionamento entre fornecedores e consumidores extremamente
turbulento. A forma de estabelecer contato entre as partes e gerando dificuldades
com crescimento exponencial, principalmente para aqueles que se recusavam ou
desconheciam a importância de acompanhar os novos anseios e necessidades dos
compradores.

Webb (2005) citando Schlegelmilch e Sinkovic ((1998) apud Webb (1995)) diz: “A
natureza da mudança mudou. Não está mais evoluindo em etapas incrementais
confortáveis, mas é turbulenta, errática e frequentemente desconfortável.”
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Quatorze anos após este comentário a realidade parece demonstrar a acentuação
do crescimento da curva de anseios e necessidades dos consumidores, o que
implica na obrigatoriedade de conhecer em detalhes e profundamente seus clientes.
Wheeler (1999) apud Hutt (2002, cita o papel vital que os canais de distribuição
assumem na estratégia de marketing:
Um canal representa a essência da maneira pela qual os clientes e
uma empresa interagem – tudo sobre como e onde as pessoas
compram um produto e como e onde elas usam esse produto ou
serviço. É uma rota de negócios para os clientes e uma relação
contínua de negócios entre uma empresa e seus clientes (...)
Quando você pensa em termo de canais, você deve pensar sobre
estratégia: um gerenciamento efetivo do canal oferece a chance de
reinventar não apenas a sua empresa, mas o segmento no qual você
atua. (Hutt, 2002, p. 300).

Portanto, a questão central deste estudo é o “conhecer e entender” o cliente,
especificamente no ambiente industrial, e a qualidade e a adequação da
metodologia da pesquisa adotada.
2.3.1 Relacionamento com o cliente industrial

Na figura 4 podem ser verificadas as trocas relacionais em uma típica indústria que
se enquadra no objeto desta pesquisa.
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Figura 4 – Trocas relacionais em Relacionamento de Marketing.
Fonte: Adaptada de O´MALLEY, L.; TYNAN, C. (2005)

O Marketing business-to-business, tem sido tratado recentemente de uma forma
mais popular pela sigla B2B. Essa sigla foi a princípio tratado como comércio entre
grandes corporações, e é muito comum que ela, a sigla, seja ligada por autores
apenas às transações comerciais proporcionadas em operações de compra e venda
de produtos e de serviços através da Internet ou através do uso de portais ou redes
privadas partilhadas entre duas empresas, substituindo assim os processos físicos
que envolvem as transações comerciais.

Entretanto, o negócio entre empresas

industriais, que também podemos chamar de B2B, nem sempre se resume em
compras que podem ser simplesmente definidas pela Internet, isso pode ser possível
em transações envolvendo commodities ou produtos passíveis de ser facilmente
plenamente definidos por normas ou padrões.
que muitas vezes

O’Malley e Tynan (2005) ressaltam

o relacionamento é mais importante que o preço, e que a

interação comercial entre as organizações compradoras e vendedoras seria
intrínseca á formação e manutenção dos relacionamentos. A figura5 mostra um
gráfico apresentado por Hutt (2002) adaptado de Perry (1989) onde podem ser
percebidas as diversas possibilidades de comercialização dos produtos de um
mesmo fabricante.
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Figura 5 – Canais nas Vendas Industriais.
Fonte: Adaptado de Hutt, M.D. (2002)

A Parker assim como diversas empresas do segmento se serve em momentos e
situações diferentes de vários desses canais que eventualmente concorrem com as
vendas da Rede de Distribuição na qual estão inseridos os DA’s. Por meio da figura
5, Hutt (2002) mostra esta situação onde os DA’s se inserem na célula em destaque
representada com a denominação “Rede de distribuição”.

Em Gobe et al.(2008) é descrito que:
Os relacionamentos devem ser administrados cuidadosamente,
requerendo investimentos em tempo, cuidados e determinação de
procedimentos, tanto para aspectos rotineiros da manutenção do
relacionamento, (...), quanto para situações de exceção, (Gobe et al.,
2008, p. 59).
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Já Hutt (2002) fala que “os representantes são o braço de vendas dos produtores –
fazendo contatos com os clientes, tirando pedidos, acompanhando pedidos e
conectando o fabricante com os usuários finais industriais”. No caso deste estudo os
DA’s são os representantes dos fabricantes junto a indústria consumidora, e fica
claro que é muito importante para a sobrevivência de uma empresa que se propõe a
ser um DA entender que é importante manter bons relacionamentos comerciais tanto
com a empresa representada em relação ao cumprimento de metas, objetivos de
qualidade, respeito á marca e compromissos financeiros, assim como estabelecer
relacionamentos economicamente satisfatórios com a grande quantidade de clientes
que o fabricante definiu como sendo de sua região geográfica ou segmento, e que
consequentemente ficam sobre sua responsabilidade.

2.3.1.1 Relacionamento dos distribuidores autorizados com o cliente Industrial particularidades

Segundo Dutra (2012) a Distribuição é um contrato de colaboração misto e atípico,
onde o distribuidor se obriga a adquirir de forma contínua e sucessiva um produto
para revendê-lo, em uma zona geográfica.

No mesmo artigo disponível na Internet,

Dutra (2012) fala que:
A formação de parcerias comerciais viabiliza aos empresários vender
produtos para consumidores que, sem a parceria comercial, não
seria possível, por isso, não sem razão, o Professor Fábio Ulhoa
Coelho denomina algumas parcerias comerciais como contratos de
colaboração, pois, nestas espécies de contratos existe uma
colaboração mútua das partes contratantes para a consolidação e o
crescimento das vendas de um determinado produto ou serviço.
Segundo o referido jurista, pode-se falar em contrato de colaboração,
se “um dos empresários assume a obrigação contratual de ajudar a
formação ou ampliação do mercado consumidor do produto fabricado
ou comercializado pelo outro”.

O contrato de colaboração é o gênero de uma série de contratos
empresariais, entre os quais, cita-se: os contratos de franquia,
distribuição, representação comercial, agência, comissão mercantil e
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mandato

mercantil.

Em

todos

estes

contratos

a

principal

característica é a colaboração entre as partes contratantes para
atingirem um objetivo comum, que é a criação, o aumento e a
consolidação de um determinado mercado. Outra forma de referir-se
às parcerias comerciais é apresentada pela Professora Paula A.
Forgioni com a expressão “contratos da distribuição” que denota os
acordos verticais com função econômica centrada no escoamento da
produção pelo sistema de vendas diretas ou indiretas.

O fato é que os contratos de colaboração, como cita Fábio Ulhoa
Coelho, ou ainda, os contratos da distribuição, como dito pela
Professora Paula A. Forgioni, são instrumentos jurídicos necessários
para reduzir os custos do empresário no escoamento das
mercadorias, proporcionando a expansão da rede de produtos e
serviços em diferentes zonas geográficas, estando o contrato de
distribuição inserido dentro destas espécies de contrato.

A distribuição mercantil de produtos é o contrato pelo qual uma das
partes (o distribuidor) adquire com habitualidade os produtos
fabricados por outra (o fabricante), com a obrigação de revendê-los
em um determinado território; na prática mercantil, o escoamento de
mercadorias, por intermédio do distribuidor, é conhecido como venda
indireta, pois o produto não é adquirido diretamente do fabricante,
mas sim, de um intermediário (“o distribuidor”)...
(Dutra, 2012, p. 1)

Ao descrevermos particularidades do relacionamento dos Distribuidores Autorizados
(DA’s) e as indústrias devemos pontuar algumas características pouco descritas na
literatura disponível. A atitude de cada DA em relação a essas situações é
fundamental em relação à forma que ele será percebido pelos seus clientes. Foram
descritas a seguir com mais detalhes nove tópicos (de A a I) que falam um pouco
dessas particularidades onde foram destacados alguns dos conflitos que os DA’s
precisam enfrentar na maneira de definir sua forma de atuação no mercado
industrial:
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A) Os Diferentes tamanhos e formatos dos negócios: Conforme a descrição de Hutt
(2002):
Os

representantes

são

normalmente

empresas

pequenas

e

independentes, que atendem mercados Geograficamente pequenos.
Suas vendas ficam em torno de US$ 2 milhões, embora alguns
cheguem a US$ 3 bilhões.

Os lucros líquidos são relativamente

baixos e vêm de uma percentagem sobre as vendas (4%); o retorno
sobre o investimento é em média 11%. O pedido típico é pequeno, e
os distribuidores vendem a uma variedade de clientes em muitos
segmentos. (Hutt, 2002, p. 304).

Porter (1986), cita que uma das cinco forças de mercado (concorrentes, potenciais
entrantes, produtos substitutos, clientes e fornecedores), a que diz respeito aos
clientes pode ser relacionada a um tipo de ameaça como descrito a seguir: “Poder
de barganha dos clientes (consumidores): resulta da capacidade de negociação dos
clientes que, historicamente vem se tornando maior.”

As relações B2B entre DA’s e clientes industriais costumeiramente se apresentam
em formas bastante diferentes quando se trata do tamanho do negócio. O DA pode,
ao mesmo tempo, estar realizando uma transação comercial “de balcão”, que é
aquela onde um funcionário de uma empresa comparece pessoalmente à sua loja
para adquirir um componente para uma máquina ou sistema parado ou em vias de
se danificar, cumprindo a sua responsabilidade como diz Hutt (2002):
Os produtos que o distribuidor vende (...) são geralmente aqueles
que os compradores precisam adquirir com rapidez para evitar
interrupções na produção. Assim os elementos essenciais da função
do distribuidor são ter esses produtos disponíveis imediatamente e
atuar como braço de vendas do fabricante. (Hutt, 2002, p. 305).

Esse componente adquirido emergencialmente pelo cliente pode ter um valor de
poucos Reais, mas a empresa cliente pode ser uma grande corporação, logo esse
negócio é importantíssimo pela credibilidade atribuída ao DA. Por outro lado, muitos
dos grandes negócios são delineados por microempresas ou por empresas de

33
engenharia e projeto que sequer vão comprar nada, mas vão indicar, sugerir, definir
produtos e para estes casos é necessário o investimento em tempo e visão de
negócios futuros, ficando reforçado o conceito a seguir citado por Hutt (2002):
A motivação dos membros do canal começa com o entendimento de
que o relacionamento do canal é uma parceria.

Fabricantes e

intermediários estão juntos no negócio; qualquer experiência e
assistência que o fabricante possa fornecer aos intermediários vai
melhorar a eficácia do canal. (Hutt, 2002, p. 313).

Fica, portanto, clara a necessidade de um tratamento especial para desenvolvimento
desses negócios onde o resultado imediato de vendas não está evidenciado.

B) A Diversificação e a Complexidade dos negócios:

O mercado de vendas

industriais no segmento de automação é caracterizado por players que, assim como
a Parker,

de uma forma geral crescem se diversificando, buscando preencher

lacunas do fornecimento de um sistema completo através de aquisição de empresas
locais, desenvolvendo ou inovando em novos produtos e agregando serviço ao
negócio. Tal característica implica em um aumento da complexidade dos negócios.
Salim (2002) cita em trabalho sobre a Parker que a diversificação na chamada
Economia Industrial pode ser analisada, dentro de vários modelos, mas que visam
todos, em linhas gerais, compreender a dinâmica de crescimento das empresas e
que para a Parker

a diversificação é necessária, como para a maioria das

empresas, e destaca que a Parker deveria perceber que o processo de
diversificação é bastante complexo. Nesse sentido, Britto diz que:
A complexidade da grande empresa industrial como agente
econômico introduz um elemento adicional a ser considerado na
discussão do fenômeno da diversificação.[…], em indícios de que
uma série de fenômenos ocorrem no interior da empresa –
relacionados a maneira como se estrutura um determinado perfil de
competências […], - afeta a formulação de estratégias capazes de
orientar seu posicionamento. Além do comprometimento de recursos
líquidos. (BRITTO, 2002, p. 309).
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Também Salim (2002) em seu estudo sobre a Parker afirma que a mesma poderia
estudar a possibilidade de introdução de serviço agregado ao produto e buscar o
seu direcionamento, na formulação estratégica, partindo para uma diversificação
horizontal, como esclarece Britto (2002), quando diz:
Este tipo de diversificação consiste na introdução de produtos que de
alguma forma, estejam relacionados aos produtos originais da
empresa […], e que possam ser vendidos através dos canais de
distribuição já estabelecidos, ou a partir da expansão dos mesmos.
(BRITTO, 2002, p. 311).

Em contraponto às dificuldades agregadas ao negócio devido à diversificação de
produtos e a consequente complexidade gerada, a comercialização indireta através
dos DA’s proporciona soma de sinergias com a empresa fabricante. Em estudo
sobre a Parker, Britto (2002) apud Salim (2002), fala sobre

o incremento de

sinergias, ou seja:
Incremento de sinergias está relacionado à exploração de quatro
tipos básicos de sinergia: a comercial […], utilização comum dos
canais de distribuição e dos quadros administrativos de vendas; a
sinergia operacional associa-se ao aproveitamento de vantagens de
curvas de aprendizado comuns; a sinergia de investimento do uso
comum das plantas, da repartição de estoques e da transferência de
pesquisa e desenvolvimento de um produto para o outro; finalmente
a sinergia de administração associa-se a experiência acumulada com
problemas estratégicos, organizacionais e operacionais da mesma
natureza. (BRITTO, 2002, p. 320).

No seu trabalho Salim (2002) fala da diversificação e complexidade da linha de
produtos da empresa Parker, e Hutt (2002) diz que:
Algumas compras são mais complexas que outras e algumas são muito mais importantes
para as operações da empresa que outras. A complexidade de suprimento envolve o grau
de dificuldade que um gerente de compras enfrenta ao avaliar suas escolhas e o
desempenho dos fornecedores. Quando as necessidades de fornecimento são complexas,
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a empresa compradora tende a optar por um relacionamento próximo com um fornecedor.
A importância do suprimento reflete a percepção que a empresa tem do significado
estratégico de uma determinada compra para os objetivos da organização. (Hutt, 2002,
p. 101).

C) A impessoalidade e a venda pessoal: Transitar entre a impessoalidade desejada
nos negócios entre empresas e a pessoalidade do relacionamento diário entre
compradores e fornecedores também é uma árdua tarefa ligada aos negócios dos
DA’s. Um traço de nossa personalidade administrativa, o Personalismo, no caso dos
negócios presente nas atitudes tanto do comprador quanto do vendedor podem levar
a insucessos e situações constrangedoras. Prates e Barros (1997) definem
Personalismo como sendo:
(...) a atitude na qual a referência para a decisão é a importância ou
a necessidade da pessoa envolvida na questão, sobrepondo-se às
necessidades do sistema no qual a questão está inserida. (Prates e
Barros, 1997, p. 60).

Gobe et al.(2008) falam que:
Este critério ou fundamento tem por base não fazer distinção de
pessoas, sejam pobres, ricas, influentes ou não, enfim, há a
necessidade de uniformizar a atenção de modo a nunca privilegiar
uma camada em detrimento de outra. (Gobe et al., 2008, p. 187).

Esse elemento proposto no modelo dos autores faz parte do estilo brasileiro de
administrar, mas diante de muitas culturas diferentes das empresas clientes torna-se
um problema a ser constantemente controlado.

Siqueira (1995) divide a natureza

da instrumentos de comunicação em quatro grupos, a Propaganda, Promoção de
Vendas, Relações Públicas e Venda Pessoal; e cita que a Venda Pessoal constituise no instrumento mais importante no marketing business to business (figura 6).
Dibbet al. (1991) apud Siqueira (1995) dizem que:
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Venda Pessoal é o processo de informar os clientes atuais e
potenciais e persuadi-los a comprar produtos e serviços através da
comunicação pessoal em uma operação de intercâmbio ou troca.
(SIQUEIRA, 1995, p.15).

Figura 6 – Instrumentos de Comunicação – Bens de consumo e industriais
Fonte: Adaptado de SIQUEIRA (1995)

É portanto fundamental interpretar a política de ética comercial dos clientes, que
variam de forma muito significativa.

Siqueira (1995) fala que a venda pessoal

manifesta-se de diversas maneiras e em todas as esferas hierárquicas. Assim a
visita de vendas de um representante de campo (venda de campo), um auxílio de
um balconista na compra de um suprimento industrial (venda de varejo) ou um
convite para jogar tênis por parte do presidente de uma empresa (venda executiva)
são vendas pessoais e nelas está implícita a necessidade de respeitar as normas de
cada empresa. O dia-a-dia dos DA’s os faz manter relacionamentos com uma
variada gama de empresas, cada qual com uma diferente política de relacionamento.
Janson et al.(1993) apud Hutt (2003) fala que nos processos comerciais entre
empresas a fase do processo de apresentação de proposta de preços deixa
possibilidades para comportamentos injustos, antiéticos ou ilegais. Utilizando o caso
de uma empresa específica foram enumeradas cinco diretrizes que aquela empresa
publicou enfatizando a importância de garantir a imparcialidade nos relacionamentos
comerciais. Essas diretrizes são:
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1.

A Empresa espera que todos os funcionários de seu

departamento de compras sejam imparciais, não façam favores e
não aceitem favores. Aceitar suborno é crime – moral e ilegalmente.
Essa é a maneira mais fácil para os funcionários encontrarem a porta
de saída e para os vendedores deixarem de fazer negócios conosco.
2.

As regras se aplicam a todos os funcionários da empresa que

influenciem o processo de compras.
3.

Presentes, serviços ou doações de outros produtos que não

sejam brindes como pesos de papel, chaveiros e canecas de café
serão devolvidos ao fornecedor.
4.

Almoços com fornecedores não devem ser incentivados. Em

algumas circunstâncias eles são necessários, desde que haja um
propósito comercial legítimo para uma reunião.
tornar-se um hábito.

Mas não devem

O restaurante da empresa deve ser usado

sempre que possível.
5.

A meta da empresa é estabelecer uma reputação no mercado

que esteja de acordo com os mais altos padrões de conduta ética.
Queremos proteger essa reputação tanto para nós mesmos como
por nossos fornecedores.
(Janson et al., 1993 apud Hutt, 2003, p. 331).

Nos contatos com os vendedores dos DA’s são citados exemplos em que um almoço
comercial com um cliente pode ser natural em fechamento de negócio aos olhos de
uma empresa e o simples fornecimento de um brinde de valor irrisório (como uma
caneta esferográfica com a marca do fornecedor) pode ser proibido formalmente
através de documentos de circulação interna. Um comportamento que pareça estar
em desacordo com a ética pode descredenciar uma empresa como fornecedora
ainda que seu desempenho técnico comercial seja satisfatório.

D) O planejamento da forma de atuação e a emergência: O cliente industrial conta
com o DA para apoio nas soluções emergenciais seja no pronto atendimento na
visita comercial, na execução de um serviço ou com a pronta entrega de um produto.
De uma forma geral o dia-a-dia tende a levar a empresa vendedora a se “render”
totalmente às necessidades e exigências da empresa compradora, principalmente se
o cliente possui um poder de barganha muito superior, na maioria das vezes

38
proporcionado pelo poder econômico da primeira.

Segundo Hutt (2002)

“Normalmente, os esforços de um representante durante uma emergência
enfrentada por um cliente (por exemplo, falha em um equipamento) significam a
diferença entre parar ou continuar a produção.”, e prever todas as possibilidades de
atendimento às emergências exigidas pelo cliente pode ser uma tarefa dificílima e,
para investir nas mais corretas ações, o DA precisa traçar um planejamento
estratégico para o seu processo de atendimento. TELLES (2003) diz que:
Planejamento estratégico ou gestão estratégica será entendido como
um processo de análise, objetivando reconhecer, avaliar e decidir
sobre objetivos, recursos, situação e necessidades de dada
organização, assim como a construção de uma arquitetura
planificada consistente, envolvendo todas as dimensões e os
processos internos, que suporte o atingimento das metas adotadas,
assim como oriente as ações, decisões e alocação de recursos.
(Telles, 2003, p. 100).

Também Telles (2003) fala sobre atendimento às urgências:
Atendimentos de urgência com sucesso, por exemplo, podem ser
compreendidos pelo cliente como bom ou excelente nível de
relacionamento, enquanto, para o fornecedor, por interferências
potenciais na sua produção, o entendimento é de uma relação
associada a dificuldades. (Telles, 2003, p. 89).

Hutt (2008), falando sobre o marketing no mercado B2B, escreve sobre
relacionamento e trocas colaborativas, onde o DA precisa ter pleno entendimento
dos negócios do cliente, conhecer seus principais concorrentes e saber quais são
seus principais objetivos e estratégias e que é importante manter relacionamentos
não só com compradores mas também com executivos seniors, e que essa é a
chave para o sucesso.

Siqueira (1995) fala que o mundo industrial moderno exige, cada vez mais,
vendedores capazes de planejar suas atividades: planejamento de tempo, das
apresentações de venda, da procura de novos clientes, das vendas futuras, das
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metas profissionais e pessoais. A lei de PARETO, também chamada de “princípio
do 80-20”, já muito utilizada em várias aplicações e análises administrativas,
segundo Siqueira (1995), deve estar na mente do vendedor, ele deve estar
consciente do conceito de que 80% dos lucros da empresa são alcançados nas
vendas de 20% dos clientes, cabe ao vendedor e aos funcionários do DA identificar
as melhores e piores contas e planejar suas atividades com eficácia, dedicando os
recursos e tempo proporcionalmente à importância das mesmas para os negócios da
empresa.

Uma das formas de garantir o pronto atendimento é conhecer as

necessidades dos principais clientes e manter este produto em estoque nas
dependências do DA, física e burocraticamente mais próxima do cliente. Martins e
Campos (2009) falam que o estoque é visto como um recurso produtivo que no final
da cadeia de suprimentos criará valor para o consumidor final e que hoje todas as
empresas procuram, de uma forma ou de outra, obter vantagem competitiva em
relação a seus concorrentes, e a oportunidade de atendê-los prontamente, no
momento e na quantidade desejada, é facilitada por meio da administração eficaz
dos estoques.

E) A Imagem e a Marca da empresa fabricante e dos DA’s: Uma das tarefas mais
complicadas é acompanhar e controlar a imagem que o DA tem junto ao cliente final.
Dutra (2012) falando sobre características do envolvimento jurídico entre contratante
e contratado em um contrato de distribuição diz que:
Controle Externo sobre o distribuidor e suas atividades – diante do
fato de que, em última análise, é o distribuidor responsável pela
imagem da marca do fabricante, junto aos consumidores, uma vez
que o distribuidor é a última linha que liga o consumidor ao produto,
tornar-se fundamental o fabricante precaver-se para que a imagem
do seu produto não seja deturpada pelo distribuidor, zelando com
relação ao transporte da mercadoria, ao preço de revenda, entre
outros fatores. Em razão das variadas formas que podem suceder-se
este controle externo, não se pode infirmar tratar de uma cláusula
essencial, mas sim, acessória ao contrato de distribuição, até mesmo
porque a sua ausência não descaracteriza a distribuição mercantil.
(Dutra, 2012, p. 6).
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Kotler (2000) define marca como um nome, termo, símbolo, desenho – ou uma
combinação desses elementos – que deve identificar os bens ou serviços de uma
empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos da concorrência.

Segundo Telles (2003):
Uma marca bem construída traz diferenciação e valor para o
negócio. A marca também é o maior patrimônio que se pode criar e
desejar. Ela estabelece um elo com o consumidor que vai muito
além da qualidade do produto e é esse envolvimento que vai garantir
a lucratividade.

Hutt (2002) sobre gerenciamento de marca de alta tecnologia diz que:
Enquanto empresas de bens de consumo se destacaram ao
desenvolver várias marcas duradouras e altamente lucrativas, uma
marca forte é um ativo valioso nos mercados organizacionais em
geral, e especialmente nos mercados de alta tecnologia. O valor da
marca é um conjunto de ativos e passivos associado a uma marca,
ao seu nome, e simboliza o valor adicionado ou subtraído por um
produto ou serviço para uma empresa e/ou para os clientes daquela
empresa.

A utilização da marca do fabricante por parte de DA como uma “bandeira” ou “cartão
de visitas” (termos estes entre aspas popularizados no ambiente comercial B2B) é
muito comum, assim como é usual dizer que “uma boa marca abre portas”.

Telles

(2003) conclui quando fala de marcas no ambiente B2B que:
Portanto, as organizações devem, independentemente dos setores
em que atuem, considerar a importância da marca relativa ao seu
negócio e realizar a gestão em termos de compreensão, aplicação
de recursos, posicionamento atual e futuro, entre outros aspectos em
quais níveis devem focalizar seus esforços como forma de agregar
valor aos seus produtos e objetivando diferenciação qualitativa
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destes em relação à concorrência e melhor remuneração ao capital
no curto, médio e longo prazo. (Telles, 2003, p.122).

O fabricante que opta por comercialização através de um DA, transfere parte da
autoridade de parte das ações para esta empresa que o representa junto ao cliente,
e que é conceitualmente a principal interface entre o fabricante e o cliente, já que
várias fases do processo de comercialização empresarial se dão no ambiente fabril
do cliente.

Hutt (2002) fala dos atores envolvidos que podem ser vendedores

externos dos DA’s que fazem visitas regulares aos clientes ou os internos que fazem
contatos normalmente por telefone, além dos representantes que trabalham de
forma independente.

Existem algumas denominações que são utilizadas para os vendedores. Analisando
os cartões de visita dos DA’s Parker e de seus concorrentes observamos que o
funcionário pode ser chamado de vendedor, vendedor técnico, engenheiro de
aplicação ou engenheiro de vendas (são estes os termos mais comuns observados
para o cargo), assim como os representantes se apresentam ao mercado como
simplesmente

representante

ou

variações

como:

representante

autorizado,

representante exclusivo e representante comercial; tais variações foram observadas
nos contatos feitos com os DA’s ao longo deste trabalho. Também nos contatos
pessoais ao longo do desenvolvimento desta pesquisa observamos que eles
trabalham, na maioria das vezes, de forma solitária, considerando-se que em geral
não são acompanhados por colegas de trabalho e/ou superiores da empresa em que
trabalha. Segundo Hutt (2002):
Os

distribuidores

são

importantes

não

apenas

para

os

fabricantes/distribuidores que a atendem, mas também são vistos de
forma favorável pelos clientes. Alguns compradores vêem os
distribuidores como extensão de seus “braços de compras”. (Hutt,
2002, p. 305).

Concluímos que, por esta relevância dada, o cliente terá como parte importante da
imagem da empresa fornecedora, as pessoas e as atitudes dos funcionários que o
atendem.

Durante a pesquisa, nos contatos com os DA’s, os responsáveis dos
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mesmos relataram que em alguns casos as transações comerciais se dão de forma
mais constante por vias diferentes (email, telefone, portal da internet) e nesses
casos a qualidade do atendimento interno terá uma influência mais importante. É
observável também a importância de desenvolver uma forma do fabricante monitorar
a aceitação da marca e imagem, além de formar e informar os funcionários dos
distribuidores no sentido que todos passem de forma adequada a imagem
diferenciada (que o distingue dos outros distribuidores), além da imagem do
fabricante que representam.

F) O capital intelectual: Telles (2003) divide o capital intelectual, que segundo ele é
“constituído basicamente pelos ativos intangíveis combinados que permite à
companhia funcionar e manter uma vantagem competitiva”, em três componentes:



Capital humano: contém o potencial criativo e inovador,

associado à criação de vantagens competitivas, compreendendo
conhecimento, habilidades e experiência residentes nos funcionários
da empresa.


Capital organizacional: compreende a estrutura de acumulação

e compartilhamento de conhecimento que sustenta a operação
valorizada pelos clientes.


Capital de relacionamento: capital associado aos níveis dos

atributos críticos de relacionamento com os clientes e parceiros
(como

credibilidade,

intimidade,

acesso

às

informações,

conhecimento dos contatos, decisores e influenciadores de negócios,
entre outros) e o grau de lealdade destes para com a empresa.
(Telles, 2003, p. 204)

Figueiredo (2005) falando sobre gestão de parcerias diz que:
Hoje em dia, uma aliança estratégica competitiva se estabelece
muito mais em função do conhecimento envolvido que de qualquer
outro ativo tangível, como, por exemplo, imóveis ou capital
financeiro. Uma estratégia competitiva viabilizada por alianças ou
parcerias terá como componente principal de sucesso índices de
complementação dos ativos intangíveis, onde os conhecimentos das
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empresas envolvidas somam-se , criando uma força fundamental
nova, que se espera, seja percebida e valorizada pelo mercado.
(Figueiredo, 2005, p. 301).

Hutt (2002), falando sobre remuneração constituída por comissões, diz que:
Em uma análise final, a motivação primária será a compensação. A
maneira mais certa de perder o apoio de um intermediário é usar
políticas de compensação que não estejam de acordo com os
padrões do segmento e da concorrência. (Hutt, 2002, p. 314).

Os funcionários dos DA’s que atuam como vendedores frequentam na maioria das
vezes vários ambientes industriais de diferentes clientes, é portanto lógico e
observável que estão todos os dias diante de possíveis novas oportunidades de
trabalho.

Consequentemente há que se preocupar com a manutenção desses

funcionários nos quadros do DA, e essa importância fica clara quando Figueiredo
(2005) fala sobre atração e retenção de talentos:
A atração e a retenção de talentos exercem forte influência nas
competências, na capacidade produtiva da empresa e na qualidade
do que é produzido e entregues aos stakeholders, e vice-versa.
Quanto maiores as competências e os conhecimentos dos
funcionários, maiores serão, também, os resultados produzidos e a
qualidade do trabalho e melhores serão os processos e a eficácia
resultante deles.

Desse modo, quanto maiores as ambições em

torno da qualidade, efetividade, eficiência e eficácia, maiores
deverão ser a preocupação e o empenho da empresa pela
manutenção e retenção dos talentos. (Figueiredo, 2005, p.152).

Dessa forma percebe-se o quanto é importante existir uma política de remuneração
bem definida para que, somada às características do trabalho (menos monotonia,
maior liberdade, etc.) possa ser uma carreira atrativa para o profissional, evitando
assim o turnover bastante comum, como diz Hutt (2002) falando sobre a motivação:
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Para gerenciar o canal o canal de marketing B2B de maneira eficaz,
o profissional de marketing deve entender a perspectiva dos
intermediários e planejar métodos para motivar estes intermediários
de forma a garantir o sucesso em longo prazo do fabricante. (Hutt,

2002, p. 313).

Em geral uma política de remuneração variável em função de metas de vendas ou
faturamento mensal (comissões, bônus, prêmios) é a opção mais aplicada para
atingir esse objetivo. A frequência de empresas concorrentes no mesmo cliente
também dá ao funcionário representante do DA um vasto conhecimento de contatos
em empresas que são competidoras, o que leva invariavelmente ao assédio dessas
empresas e convites para novas oportunidades de trabalho, o que corrobora para a
importância das ações que visam manter no DA seu capital intelectual.

G) O relacionamento com os poderes de decisão do cliente: Um DA que trabalha
fornecendo para grandes indústrias tem um grande acesso às instalações fabris dos
clientes. O relacionamento técnico e comercial entre o representante do DA se dá
em diversos níveis hierárquicos e setores (produção, manutenção, almoxarifado,
logística, engenharia, suprimentos, fiscal, controle de qualidade e outros),
dependendo do tamanho da empresa, política administrativa, posição geográfica,
estratégia de suprimentos e outras influências, o poder sobre a decisão de compra
pode ser maior ou menor para cada um dos setores e o nível de relacionamento
pode influir diretamente nos resultados como cita Telles (2003):
Por nível de relacionamento adotou-se o conceito de grau de
integração

entre

organizações,

envolvendo

conhecimento

compartilhado e cruzado dos negócios, dos recursos, dos valores,
satisfação da relação de lado a lado e vínculos emocionais, entre
outros fatores, e que fundamentalmente poderia ser classificado
(numa escala ordinal) como:


Excelente: presença de credibilidade e confiança mútua,
contatos entre os diversos níveis de decisão, atitudes de
parceria, compromisso entre as organizações, maturidade de
vínculos emocionais entre os envolvidos;
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Bom: existência de credibilidade, histórico positivo de
negócios, atitude de atendimento eficaz, compromisso com o
negócio, vínculos emocionais restritos a poucos indivíduos;



Neutro: manifestação de atitudes conservativas em relação a
negócio e/ou estreitamento de vínculos, histórico pobre ou
inexistência de negócios no passado, ausência de percepção
definida sobre ou entre as organizações;



Ruim: inexistência de confiança a priori, histórico de negócios
envolvendo algum nível de insatisfação e/ou presença de
desgaste entre os indivíduos ou entre as organizações;



Péssimo: ausência de credibilidade, percepção negativa de
uma das organizações em relação à outra (ou em ambas as
direções), eventual histórico negativo de negócios e/ou atritos
ou animosidade entre indivíduos. (TELLES, 2003, p. 88)

Prates, M.A.S.; Barros, B.T. (1997) discorrem sobre um dos mais importantes traços
no sistema de ação cultural brasileiro, o que dá a articulação entre os sistemas
institucional e pessoal no espaço dos liderados, esse traço é a flexibilidade, eles
citam duas faces desse traço:
A adaptabilidade pode ser identificada não só em termos de
empresas, que demonstram agilidade enorme de se ajustarem aos
vários pacotes econômicos governamentais, mas também, por
exemplo, de empregados das empresas que em contato com
técnicos do exterior, responsáveis pela implantação de processos
tecnológicos importados, apresentam desempenho surpreendente
em pouco tempo.

Criatividade. O conceito de criatividade tem o elemento inovador. (...)
considera que é preciso criar uma situação em que possa conviver a
igualdade entre indivíduos, saindo de um domínio hierárquico para
um domínio moral.

O que deveria ser igual por uma questão

normativa, institucional, o é por uma questão relacional, em que
predomina a ética pessoal.
(PRATES, M.A.S.; BARROS, B.T, 1997, cap. 3, p. 66)
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Essas duas características de traços culturais brasileiros, de personalidade que
compõem a flexibilidade acima mencionadas por Prates e Barros (1997)

se

consideradas no mercado B2B, no convívio entre vendedores dos DA’s e clientes
finais nos leva a refletir sobre a importância dos gestores de pessoal de vendas dos
DA’s usar essas características de forma positiva para os negócios.

Dessa forma o representante do DA precisa ter a aptidão para transitar entre todos
os níveis hierárquicos, identificando os setores e pessoas com poder de decisão,
fazendo isso sem negligenciar ou menosprezar outros contatos, de forma que não se
criem

situações

que

possam

caracterizar

níveis

de

relacionamento

que

proporcionem piores condições ao ambiente de negócios.

H) A transferência ou retenção do conhecimento entre as partes (DA e cliente final) é
mais uma característica particular do atendimento objeto deste estudo que precisa
ser entendida para o bom andamento dos negócios e relacionamento entre cliente e
fornecedor. Segundo Figueiredo (2005) a empresa é aquilo que conhece e o modo
como usa o saber. Quem usa adequadamente o conhecimento que tem, de modo
que seja valorizada pelo mercado, sobrevive, e se não sabe ou se não usa não é
valorizada e morre. Ele também, falando sobre gestão de fornecedores, alerta que
desconsiderar que a rede de fornecedores seja co-responsável por esse sucesso é
um erro crucial. Julgou-se que podemos classificar o trabalho dos funcionários dos
DA’s junto aos seus principais clientes como trabalho de conhecimento, já que o
mesmo parece se enquadrar de maneira adequada à definição de Davis, Collins,
Eierman, Nance, (1991) apud Ruas et al. (2005) que conceituam o trabalho de
conhecimento como as tarefas que envolvem o processamento humano da
informação, no qual as atividades, em geral: devem gerar informação útil como
resultado; dependem do acesso ao conhecimento pelos indivíduos que realizam as
tarefas; utilizam um modelo mental do processo e do resultado e requerem alto nível
de atenção do trabalhador, tal definição nos parece se enquadrar ao modo ideal de
trabalho dos DA’s junto aos seus principais clientes. Cabe portanto ao gestor de um
DA administrar as informações de forma a não passar as informações que o
garantem com um fornecedor diferenciado e divulgar aquelas que o identificam como
detentor de conhecimento que não deixará o cliente final como um refém desse
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conhecimento, estabelecendo dessa forma uma parceria baseada em confiança
mútua e lucrativa pra ambas as partes.

I) O relacionamento e o poder de barganha com os fabricantes fornecedores: Os
DA’s são empresas que previamente concordaram em se relacionar comercialmente
com fabricantes de máquinas de forma constante e muitas das vezes exclusiva.
Neste caso, a princípio por vontade própria, se submete contratualmente com
cláusulas escritas e de forma implícita com práticas tradicionais do mercado que
alguns autores classificam como condutas anti-competitivas, como MELLO (2002),
que falando de defesa da concorrência, enumera em uma lista de cinco condutas
verticais:
1. Fixação de preços de Revenda: estabelecimento, pelo
produtor, dos preços (mínimo, máximo ou rígido) a serem
praticados pelos distribuidores/revendedores, garantido por
ameaça efetiva de sanções pela não-observância da
imposição. Em geral, efeitos anti-competitivos são maiores
quando os preços fixados têm a função de mínimos (ou rígido
com função de mínimos).
2. Restrições territoriais e de base de clientes: limites impostos
pelo produtor, das áreas de atuação dos distribuidores,
revendedores, restringindo a concorrência e a entrada em
diferentes regiões do mercado alvo.
3. Acordos

de

exclusividade:

revendedores/distribuidores

no

comprometimento
sentido

de

de

adquirir

bens/serviços de determinado produtor (ou vice-versa) com
exclusividade, ficando proibidos de comercializar produtos de
rivais. (...)
4. Recusas

de

vendas/negociações

(ou

boicote):

estabelecimento unilateral, pelo fornecedor, de condições de
negócios oferecidos a distribuidores/revendedores, em geral
utilizado como forma de retaliação contra distribuidores/
revendedores

relutantes

em

aderir

a

acordos

exclusividade ou fixação de preços de revenda.

de
Pode

também ocorrer no sentido contrário, isto é, mediante
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condições impostas unilateralmente por compradores aos
fornecedores. (...)
5. Venda casada: subordinação de venda de um produto/serviço
à aquisição de outro produto/serviço.

Normalmente, está

relacionada à tentativa de alavancagem de poder de
mercado, usa-se o poder de mercado detido no mercado do
produto subordinante para criar ou aumentar o poder no
mercado do produto subordinado.
6. Discriminação de preços: fixar diferenciadamente preços (ou
outras condições de vendas) de um mesmo produto/serviço
para

diferentes

compradores.

Essa

prática

não

é

intrinsecamente anti-competitiva, e frequentemente está
associada a eficiências.
(MELLO, 2002, p. 504)

Gobe et al.(2008) acrescentam que:
O clima do relacionamento entre fabricante e os integrantes do cana
de distribuição é determinante para o sucesso de ambos no negócio.
Eles precisam definir de comum acordo os termos do contrato e
quanto às responsabilidades de cada um.
principais elementos que

Devem acordar os

passam a compor suas

relações

comerciais, ou seja, as políticas de preços, as condições e práticas
de venda, os serviços específicos a serem desempenhados pelas
partes e os direitos exclusivos. (Gobe et al., 2008, p. 90)

Tais ações observadas nas relações entre DA’s precisam ser bem conduzidas para
não causar atritos de interesses entre as partes envolvidas no negócio.

2.4 VALOR PARA O CLIENTE

Segundo Hutt (2002) entre os dois extremos de relacionamento comercial B2B estão
as trocas para agregar valores, nos quais o foco da empresa vendedora muda de
atrair clientes para manter clientes por meio do entendimento das necessidades dos
mesmos.
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Telles (2008, p.122) fala que “Uma das grandes preocupações das organizações
com os seus mercados está centrada na valorização e diferenciação dos serviços
ofertados. Com isso pretendem fazer que eles sejam percebidos pelos clientes”.

Segundo Kotler (2000) o valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que os
clientes esperam de um determinado produto ou serviço e o custo total para o cliente
é o conjunto de custos em que os consumidores esperam para avaliar, obter, utilizar
e descartar um produto ou serviço. Webster (1991, p.2) apud Gobe et al. (2008)
utiliza um conceito simples para definir o que são serviços aos clientes, ao dizer que
os serviços oferecem um suplemento ao produto físico básico, criando um valor total
do relacionamento para o consumidor.

No ambiente industrial esse conceito de valor e custos abrange uma esfera mais
complexa do que nas compras executadas pelas pessoas físicas que em geral
dependem de uma única opinião ou experiência. Na maioria das empresas a tarefa
de compras

é executada por um departamento

específico chamado

de

Departamento de Compras, Setor de Suprimentos ou outras variações de
nomenclatura. Martins et al. (2009) esclarecem que segundo a Society of American
Values Engineers, a definição de análise de valor é a aplicação sistemática de
técnicas reconhecidas que identificam a função de um produto ou serviço,
estabelecem um valor monetário para ele e providenciam sua confiabilidade a um
mínimo custo total, ou segundo Telles (2003) é um método de mensuração do valor
comparativo de materiais, componentes e processos de manufatura do ponto de
vista de seus objetivos, mérito relativo e custo, com o objetivo de aperfeiçoamento
dos produtos, redução de custos ou ambos. Esse comportamento por parte dos
compradores dos principais clientes dos DA’s, em geral as maiores empresas
industriais, é claramente percebido segundo os mesmos. Esses principais clientes
possuem o perfil definido por Telles (2003) para os Clientes de Maior Valor, ou seja:
os clientes com valores reais mais altos para a organização, ou seja, aqueles que
mantém alto nível de negócios, gera altas margens e/ou está mais predisposto à
cooperação, tendendo a apresentar maior fidelidade e é objeto de busca de retenção
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2.5 SATISFAÇÃO DO CLIENTE E QUALIDADE

O termo Satisfação é, de certa forma, subjetivo e em diversos contextos apresenta
significados diferentes. No ambiente comercial e de marketing é, já há alguns anos,
constitui um objetivo a ser atingido: “a satisfação do cliente”, uma unanimidade em
qualquer comentário que envolva o “segredo” do sucesso nos negócios. Entretanto,
a relação com sentimentos das pessoas envolvidas nos negócios a tornam um
assunto complexo e discutível.

Este estudo procurou mergulhar nos detalhes que

envolvem a avaliação de clientes industriais e a partir das respostas obtidas buscou
descobrir o que eles entendem como partes constituintes e importantes da
satisfação, permitindo assim às empresas fornecedoras direcionar seus esforços no
atendimento das possíveis defasagens entre o fornecido e o que satisfaria o cliente.

Para Porter (1999), o gestor, no esforço de melhor posicionar a empresa no
ambiente, ou buscando influenciá-lo a favor da empresa, deve conhecer e
compreender os fatores ambientais predominantes no contexto. O mercado e as
relações com seus fornecedores entretanto, mudam de forma muito rápida, e o que
é satisfatório hoje passa a insuficiente com muita velocidade. Entender o que
compõe a satisfação do cliente implica em reflexão constante sobre que valor cada
cliente atribui a cada fase ou característica do negócio. A empresa fornecedora
precisa, em função dessas informações, traçar estratégias flexíveis para atingir seus
objetivos.

A qualidade de um serviço percebida por clientes tem duas dimensões, uma
dimensão relacionada com o resultado técnico e uma dimensão chamada de
funcional, mais relacionada com o processo de fornecimento do serviço.
(PARASURAMAN et al., 1985).

No caso em particular das indústrias, a

responsabilidade e o envolvimento de diversos setores da empresa como
utilizadores de um determinado produto tornam essa oferta muito similar a um
serviço.

Grönroos (1983), na figura 7, mostra que as dimensões envolvidas na percepção do
cliente e os fatores que influenciam a formação da qualidade esperada pelo cliente e
a qualidade experimentada pelo mesmo. A qualidade total percebida pelo
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consumidor será, portanto, a diferença (ou “gap” como citam muitos autores) entre
as qualidades esperada e experimentada.

Figura 7 – Seis critérios de um bom serviço de qualidade.
Fonte: Grönrros (1983)

Medir a qualidade de produtos, notadamente bens tangíveis, pode ser considerada
como uma atividade simples, pois para os mesmos existem características bastante
definidas, como por exemplo a durabilidade do produto (vida útil), o número de
defeitos

em um determinado espaço de tempo (históricos de manutenção) e o

desempenho prometido para o produto (manuais e catálogos técnicos) e estas
informações

podem

auxiliar

no

processo

de

classificação

(Crosby,1979;

Garvin,1983). Já a qualidade de produtos aplicados nas indústrias torna o processo
de fornecimento mais complexo, aproximando-se da qualidade de prestação de
serviço,

onde

estão

presentes

características

como:

intangibilidade,

heterogeneidade e inseparabilidade da produção e consumo (PARASURAMAN,
ZEITHAML e BERRY, 1985).

Para Parasuramanet et al. (1988) o conceito de qualidade percebida de serviços e o
de satisfação do consumidor são construtos separados, mas que, possuem uma
forte relação.Diversas investigações apontam para a evidência de que dois dos
meios mais eficazes para gerar a lealdade do cliente são manter o cliente muito
satisfeito (Oliver, 1999 apud Souza, 2011), assim como fornecer um valor
aumentado que seria derivado da prestação de serviços diferenciados e da
qualidade dos produtos (Parasuramanet et al., 1998).
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Anteriormente ao modelo SERVQUAL, Parasuraman et al. (1985) obtiveram através
de pesquisas com consumidores que estavam satisfeitos com um determinado
serviço, e, ao mesmo tempo, não eram capazes de perceber o serviço da empresa
fornecedora como sendo um serviço de qualidade superior.

SERVQUAL é um instrumento resumido de escala múltipla, com grande nível de
confiabilidade e validade, que tem por objetivo ser usado para compreender melhor
as expectativas e percepções que os clientes têm relativamente a um determinado
serviço.

O modelo SERVQUAL administra um esquema básico baseado num

formato de representação das expectativas e percepções que inclui declarações
para cada um dos cinco critérios sobre a qualidade do serviço (elementos tangíveis,
confiabilidade, capacidade de resposta, segurança e empatia). O SERVQUAL
descreve cinco discrepâncias nos serviços

GAP 1 - Discrepância entre as expectativas dos utilizadores e as percepções dos
gestores da empresa prestadora do serviço
GAP 2 - Discrepância entre as percepções dos gestores da empresa prestadora do
serviço e as especificações ou normas de qualidade
GAP 3 - Discrepância entre as especificações de qualidade do serviço e a prestação
do serviço
GAP 4 - Discrepância entre a prestação do serviço e a comunicação externa da
prestadora do serviço
GAP 5 - Discrepância entre o serviço esperado e o serviço percebido

É possível constatar que uma das principais diferenças entre esses dois construtos
seria que a satisfação é o resultado da avaliação que o consumidor faz de uma
transação em particular enquanto que a qualidade percebida é geralmente vista
como uma avaliação global que o mesmo faz da oferta do serviço. (Parasuraman et
al., 1988).

Com base nos conceitos de SERVQUAL foi elaborado no trabalho de Freitas (2011)
o questionário para pesquisa com clientes de uma empresa fornecedora industrial de
tratamentos térmicos, serviços fornecidos para outras empresas. Assim como na
pesquisa de Freitas (2011), neste trabalho, os respondentes, trabalhadores de
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empresas envolvidos em processos de compras de produtos industriais entre
empresas, foram

convidados a descrever detalhadamente a sua percepção em

relação a um fornecedor, seguindo notas dentro de uma escala Likert com valores
inteiros entre 1 e 7.
2.5.1 Mensuração da Satisfação - Matriz de Slack

Existem diferentes métodos de demonstração de pesquisas de satisfação x
importância. Neste trabalho optou-se pela apresentação através da Matriz de Slack.
Slack (1996) demonstra graficamente ações a serem tomadas pela empresa através
da plotagem de pontos em uma matriz que, além de identificar o grau de satisfação
com cada questão, cruza estes valores com a importância declarada pelo
consumidor para aquele item, esteja ele bem ou mal avaliado.
Abaixo, na figura 8, um exemplo da Matriz adaptada do livro de Administração da
Produção (Slack, 1996).

Figura 8 - Matriz Importância x Satisfação
Fonte: Adaptado de Slack (1997)
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O gráfico identifica quatro áreas que permitem analisar os dados e estabelecer
priorização de ações administrativas e investimentos de maneira focada.
Slack (1996) divide o gráfico apresentado em quatro regiões que chama de zonas de
prioridade de melhoramento. São elas:

•

Zona Adequada

Como o próprio nome indica, é aquela que mostra os pontos onde a qualidade de
atendimento está adequada ao negócio, ela é limitada em sua margem inferior pela
fronteira inferior de aceitabilidade, ou seja, fronteira que não deveria ser cruzada
para que o negócio esteja dentro de bons padrões de atendimento. Mover o grau de
satisfação para cima nas questões enquadradas nessa região é normalmente a
primeira ação em qualquer programa de melhoramento de atendimento comercial
entre empresas, contribuindo assim para que na evolução dos negócios a empresa
não seja ultrapassada pelo concorrente.

•

Zona de Melhoramento

É aquela que sinaliza a necessidade de ações, possivelmente de pequeno ou médio
investimento ou esforço, mas que poderiam levar o atendimento para a área da Zona
Adequada.

•

Zona de Ação Urgente

É uma zona crítica, são pontos que o consumidor sempre avalia como alta
importância e que estão sinalizando um baixo desempenho, o que implica que
possivelmente negócios podem estar sendo perdidos em função de avaliações
situadas nessa região. Notadamente é uma região que deve ser considerada como
um sinal de priorização e implementação de ações de curto prazo e de extrema
prioridade.
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•

Zona de Excesso

É graficamente representada com um ponto de interrogação, isto porque indica um
alto desempenho em questões para as quais o consumidor não dá grande
importância. Seria portanto prudente identificar se esses excelentes resultados de
satisfação são atingidos de forma natural pela competência ou qualidade de produto
e serviço ou se o sucesso é obtido por meio de grandes investimentos ou esforços.
No caso de identificação de desperdício esses recursos poderiam ser remanejados
para ações mais prioritárias nas Zonas de Melhoramento e principalmente na Zona
de Ação Urgente.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Utilizou-se neste trabalho um questionário já aplicado no trabalho de Souza (2011),
que realizou seu estudo envolvendo empresas B2B em ambiente industrial. Souza
(2011) descreveu a adoção do método de elaboração do questionário baseando-se
na seguinte definição de Dutka (1994) citada em sua dissertação de mestrado
apresentada a Universidade de Coimbra:
A elaboração do questionário utilizado para o estudo de caso
apresentado, teve a sua base no livro publicado pela American
Marketing Association, Handbook for Customer Satisfaction
(Dutka, 1994), no qual é salientado que apesar de determinados
aspectos estruturais do questionário poderem ser de conteúdo
mais genérico, outras secções do questionário, devem entretanto
ser

personalizadas

visando

a

captura

de

características

distintivas de determinado tipo de indústria, sector, empresa ou
indivíduo. Os respondentes tendem em dar respostas cada vez
menos objectivas à medida que se avança numa extensa lista de
perguntas (Dutka, 1994). Esta polarização, é segundo o autor,
atenuada através do seccionamento das questões em blocos,
compreendendo então o questionário secções distintas, surgindo
então em primeiro lugar as questões sobre avaliação da
satisfação geral com a empresa, intenções de recompra e
recomendação do produto/serviço, e só depois surgem os blocos
para avaliação dos atributos específicos sobre desempenho,
perguntas abertas e informação demográfica (Dutka, 1994).

Este estudo envolve o tratamento estatístico dos dados que foram obtidos através
de questionário composto de questões demográficas, avaliações de confirmação
simples (sim ou não) e questões para respostas em escala Likert com valores de 1 a
7, totalizando 51 questões enviados aos clientes dos DA's da Parker Hannifin nos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A apresentação e as análises dos

dados obtidos junto aos clientes consultados permitiram uma série de observações
que explicam em parte a satisfação do cliente resultante da experiência com a
empresa fornecedora, nesse caso os DA's da empresa Parker Hannifin.
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3.1 TIPO DA PESQUISA

Quanto aos fins, podemos classificá-la como uma investigação descritiva que busca
expor as percepções sobre os construtos satisfação e importância em relação às
variáveis que compõe os negócios envolvendo duas indústrias, fabricante e
consumidora, utilizando um canal indireto que é a empresa fornecedora, o
Distribuidor Autorizado. Quanto aos meios a mesma se enquadra como uma
pesquisa de campo, pois é uma pesquisa empírica no local onde ocorre o fenômeno
estudado que é a satisfação do cliente industrial (Vergara, 2010). Trata-se de uma
pesquisa de abordagem quantitativa do tipo survey.

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA

O universo da pesquisa é composto de todas as empresas que são clientes indiretos
da Parker nos Estados do RJ e ES, entendendo-se como clientes indiretos aquelas
empresas que adquirem materiais dos DA’s da Parker.

Os clientes comercialmente ativos no cadastro dos distribuidores que responderem
satisfatoriamente ao questionário da pesquisa (apêndice 1) constituíram a amostra.
Os DA’s escolhidos foram oito, aqueles com maior tempo de relacionamento com a
empresa fabricante (entre 10 e 30 anos), excluindo-se aqueles incorporados ao
Grupo após recentes aquisições e que poderiam criar viés em função da forte
ligação com as empresas que venderam suas operações e consequentemente com
as marcas daquelas empresas.

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA

O grupo de sujeitos da pesquisa foi constituído pelos funcionários dos clientes dos
DA’s que faziam parte da amostra, com responsabilidade e influência no processo
de compras industriais, pertencentes a setores como compras, manutenção,
almoxarifado, produção, engenharia, etc..
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3.4 COLETA DE DADOS

Neste estudo a pesquisa foi elaborada através de questionário enviado por email a
funcionários ligados ao processo de compra de indústrias. Esse questionário está
disponível no Apêndice I.

A elaboração do questionário utilizado para o estudo de caso seguiu o mesmo
conceito de Souza (2011) em trabalho similar executado também em empresa do
ramo industrial no mercado B2B. Dutka (1994) apud Souza (2011) salienta que,
apesar de determinados aspectos estruturais do questionário poderem ser de
conteúdo mais genérico, outras secções do questionário, devem entretanto ser
personalizadas visando a captura de características distintivas de determinado tipo
de indústria, sector, empresa ou indivíduo.

Para que as respostas sigam uma sequência lógica as questões foram agrupadas
em blocos de questões que procuram identificar pontos de avaliação que podem
estar ligados a uma mesma dimensão.

A relação de trabalho de 15 anos entre o pesquisador deste trabalho e a empresa
fabricante (Parker), assim como o contato diário com os Distribuidores Autorizados
permitiu a adaptação de questionários utilizados em outras pesquisas para a criação
do questionário e sua organização em blocos de questões. Foram também
consideradas opiniões dos diversos atores do processo de venda indireta:
funcionários da empresa fabricante (Parker), funcionários administrativos e
vendedores dos Distribuidores Autorizados que fazem a revenda e eventualmente
agregam serviços. E também foram levados em conta insights oriundos de contatos
com os clientes finais.

Foram identificados, portanto, quatro blocos de questões, que estão abaixo listados
e explicados.
•

Documentação

•

Produtos e Soluções

•

Assistência

•

Entregas
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Bloco 1: O bloco de Documentação implica naquelas ações ou atributos que
permitem á empresa compradora identificar claramente que produtos a empresa
fornecedora vende, quais as opções disponíveis, a possível adequação dos
componentes à aplicação existente na fábrica. Essa dimensão envolve a qualidade
de catálogos, manuais técnicos, propaganda, divulgação em sites e nas periódicas
feiras de produtos industriais. São os atributos que numa negociação proporcionam
o convencimento do cliente de que o produto fornecido atenderá todas as
necessidades.

Bloco 2: O bloco de questões de Produtos e Soluções está ligado às perguntas que
envolvem experiências com a aplicação de produtos, à credibilidade do fornecedor (
DA’s), à durabilidade dos produtos entregues, desempenho técnico dos produtos e o
apoio dado pelos especialistas do fornecedor na correta instalação e utilização nos
equipamentos e sistemas industriais. Neste bloco as formas das questões
pretendem que o consumidor traduza sua avaliação e importância dada às boas
ideias e soluções proporcionadas pelo fornecedor.

Bloco 3: O bloco de questões ligadas à Assistência dada pelo fornecedor envolve o
conhecimento técnico do mesmo, capacidade dos funcionários na solução de
problemas, facilidade de contato, velocidade no atendimento, a presença e o
conhecimento dos processos, necessidades e expectativas do cliente.

Nesse

conjunto de questões estão aquelas ligadas a relacionamento pessoal pois é no
trâmite dessa fase do processo que se dão a maioria de contatos entre as duas
empresas, fornecedor e compradora. Também neste bloco estão contidas perguntas
relativas às atitudes nos casos de reclamações.

Essa análise (reação às

reclamações) constitui uma face muito mais comum em uma negociação comercial
entre empresas industriais do que entre consumidores do tipo pessoa física. As
relações comerciais entre empresas não são imediatamente canceladas em função
de um produto de baixa qualidade ou serviço mal prestado. No caso do cliente
industrial a mudança pode ter um custo muito mais elevado do que desenvolver
novos fornecedores e produtos. Em geral voltar às mesas de negociações para
melhorar o atendimento, ainda que cedendo no que se refere ao aumento de custos
ou inclusões de vantagens no negócio para o fornecedor pode ser muito lucrativo.
No que tange ao fornecedor a perda de um grande cliente industrial implica em um
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sacrifício muito superior para substituí-lo, seja de investimento no atendimento, seja
no sacrifício das margens de lucro já conquistadas.

Bloco 4: O Bloco de Entrega engloba questões sobre satisfação e importância
ligadas à velocidade de respostas às dúvidas relativas ao andamento do processo
de compra, certeza de que o pedido ou ordem de compra foi aceito, pontualidade de
entrega, adequação de documentação fiscal, compatibilidade da descrição do
produto apresentado e vendido com aquele entregue e a integridade do mesmo no
momento da entrega. As questões deste bloco remetem à adequação do negócio
prometido pela empresa fornecedora com os prazos ligados aos processos de
compra, manutenção e produção da empresa compradora.

A avaliação, portanto, foi feita através de um questionário de 51 perguntas divididas
em 4 blocos de perguntas. Essas avaliações foram feitas em duas dimensões para
cada questão: a primeira solicitou uma nota para a avaliação do consumidor em
relação ao desempenho do fornecedor especificamente naquele item, e a segunda
convidou o respondente a refletir sobre a importância daquela questão para que seu
trabalho de compras se desenvolva de forma adequada.

Cada bloco de questões procurou sintetizar uma fase do processo de compra entre
empresas, ou seja, um fornecedor vendendo produtos para um cliente industrial.
Sabe-se que o consumidor, no nosso caso o cliente industrial, estabelece níveis de
aceitação de produtos e serviços baseado particularmente nas suas experiências e
influências sociais.

As declarações de avaliação positiva receberam notas de valores altos, no caso
deste estudo mais próximos de 7, que é o máximo, enquanto que as declarações de
avaliação negativa receberam notas de valores mais baixos, se aproximando no
valor mínimo (1) quão mais insatisfatória for a avaliação do quesito.

As questões para as quais se pediu uma nota, que totalizam 37, foram, como
descrito acima, divididas em quatro blocos, cada um relativo a uma fase do processo
de compra no ambiente industrial (documentação, produtos e soluções, assistência e
entrega).

Posteriormente, em um quinto bloco, foram feitas mais 2 questões
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descritivas que perguntam o número de funcionários da empresa e o tempo de casa
do respondente e seguiram-se mais 6 questões de múltipla escolha que indagam
sexo, idade, função, escolaridade, setor de trabalho do respondente além do
segmento de mercado da empresa.

Em um sexto e último bloco, chamado de bloco de avaliação, foi solicitada uma
avaliação geral da satisfação com o fornecedor por parte do cliente em uma questão
única, e ainda foram apresentadas 3 questões ligadas à intenção de recompra e 2
ligadas à existência de concorrência e à satisfação com a mesma.

foram distribuídos 450 questionários por email e obteve-se 124 questionários com
respostas considerados válidos para a pesquisa.

3.5 TRATAMENTO DE DADOS

A Análise Importância-Desempenho tem sido por décadas discutida como uma
ferramenta para avaliar a posição competitiva de uma empresa no mercado, para
identificar oportunidades de melhoria (GARVER, 2003 apud FREITAS e MORAES,
2012). Foi utilizada neste estudo a apresentação gráfica que chamamos de “Matriz
de Slack”.

Os valores obtidos na pesquisa de campo foram, portanto, notas para a Satisfação e
Importância de cada afirmação, consequentemente cada pergunta teve duas notas,
uma de Satisfação e outra de Importância, em ambas foi utilizada uma escala Likert
de 1 a 7. As respostas foram investigadas para análise do status atual da visão dos
respondentes sobre o assunto pesquisado.
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Para facilidade da representação gráfica, os valores da escala Likert de 1 a 7 foram
convertidos para uma escala mais comum, cuja significação do algarismo que
simboliza a nota do grau de satisfação e de importância pudesse ser imediatamente
entendida por qualquer leitor. Foi adotada a escala de 1 a 100.

A conversão foi feita da seguinte forma: Ms = [(Ns ou Ni) – 1] x 100 / (7 – 1), onde:
Ms = valor convertido para a escala da Matriz de Slack (0 a 100)
Ns = Nota de Satisfação Likert de 1 a 7
Ni = Nota de Importância no modelo Likert de 1 a 7
Foram então tiradas as médias aritméticas de todos os respondentes para cada
questão proposta e calculado o desvio padrão de todas. Com estes valores foram
determinados intervalos de confiança para cada pergunta, nos seus dois aspectos
(satisfação e importância).

Para atingimento do objetivo principal,foram elaborados gráficos de Satisfação x
Importância na forma de “Matriz de Slack” onde foram identificadas áreas
delimitadas pelos intervalos de confiança referentes a cada bloco de questões que
hipoteticamente constituíram as variáveis observadas.

Dentro desta metodologia um exemplo hipotético de um bloco de cinco questões
seria representado como na figura 9 a seguir:
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Figura 9 – Questões representadas na Matriz Importância x Satisfação
Fonte: Adaptado de Slack (1997)

No trabalho foram construídos neste passo quatro gráficos referentes aos os blocos
de questões numerados de 1 a 4 pré-determinados no questionário e neles foram
representadas todas as questões respondidas pelos clientes consultados no
apêndice 1.

Foi feito um gráfico para cada bloco de questões abaixo onde os intervalos são os
lados da área sendo o vertical a “satisfação” e o horizontal a “importância”.

Essa

demonstração gráfica foi adaptada da matriz Desempenho x Importância
apresentada por Slack (1996), onde o termo “Desempenho” foi considerado como a
“Satisfação” do consumidor industrial.

Cada questão está representada no gráfico de Slack do respectivo bloco por um
retângulo, conforme abaixo:
Gráfico 1: bloco 1: Documentação: 7 questões
Gráfico 2: bloco 2: Produções e Soluções: 10 questões
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Gráfico 3: bloco 3: Assistência: 14 questões
Gráfico 4: bloco 4: Entrega: 6 questões

Posteriormente, e no intuito de atender ao primeiro objetivo secundário foi aplicada
uma análise fatorial em relação às respostas de satisfação que identificou novos
fatores que reagruparam as variáveis observadas.

Finalmente uma regressão múltipla foi executada para tentar explicara Avaliação
Geral em função da Satisfação em cada um dos fatores. A avaliação geral foi uma
questão específica feita aos respondentes no questionário, solicitando aos mesmos
que não mais fossem pontuais em cada aspecto do negócio, mas que dessem uma
nota global para a satisfação proporcionada pela empresa fornecedora pesquisada.
Essa regressão múltipla gerou um coeficiente angular para cada fator obtido na
análise fatorial e esse coeficiente informou a influência de cada fator nessa
avaliação geral.

Essa influência foi comparada com a importância média obtida por cada fator no
sentido de atingir o segundo Objetivo Secundário.

3.6 LIMITAÇÃO DO MÉTODO

Não sendo possível garantir a homogeneidade entre os clientes que aceitaram
responder o questionário e os que não aceitaram, é possível que exista algum tipo
de viés de não-resposta.

Também pelo fato dos DA’s estarem localizados nos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo, a grande maioria dos clientes finais estão também nessas regiões,
que de certa forma são regiões bem atendidas pelos representantes da Parker e
seus concorrentes, pela facilidade de acesso, pela densidade de clientes alta
(muitos em uma mesma região), etc.. Em vista disso, não se pode generalizar o
resultado para outras regiões do Brasil (como a Norte, por exemplo),
satisfação e a expectativa dos clientes são bem menores.

onde a

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 MATRIZ DE SLACK POR BLOCOS DE QUESTÕES

Para cumprir o objetivo principal do trabalho (descobrir quais são os itens mais
importantes no que tange à satisfação na avaliação final dos clientes industriais da
Parker

atendidos

via

Distribuidores

Autorizados)

foram

traçados

gráficos

(adaptações da Matriz de Slack, considerando intervalos de confiança3 para cada
dimensão, conforme descrito anteriormente na seção 3.5) para cada um dos
primeiros quatro blocos do questionário de pesquisa, gráficos esses que cruzam os
valores de satisfação com valores declarados de importância de cada item.

Os “retângulos de confiança” que constam nas figuras 10, 11, 12 e 13, referentes
aos blocos de questões de 1 a 4 foram construídos com os valores estatísticos
demonstrados nas tabelas seguidas de cada figura, respectivamente as tabelas 4, 5,
6 e 7. Os dados nas tabelas foram apresentados de forma mais precisa (duas casas
decimais), mas para fins de possibilidade de representação gráfica os mesmos
foram aproximados para valores inteiros nas figuras.
Os quatro blocos de questões, abaixo listados, estão representados na forma de
Matriz de Slack e nas tabelas de questões da seguinte forma:

•

Bloco 1 - Documentação (Tabela 4; Figura 10)

•

Bloco 2 - Produtos e Soluções (Tabela 5; Figura 11)

•

Bloco 3 - Assistência (Tabela 6; Figura 12)

•

Bloco 4 - Entregas (Tabela 7; Figura 13)

3

Foi utilizado como nível de confiança o valor 97,47% (raiz quadrada de 95%). Desta forma, o nível de
confiança do “retângulo de confiança” é 95% (97,47% vezes 97,47%).
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4.1.1 Bloco 1 – Documentação

Satisfação - Bloco 1

Tabela 4 – Bloco 1 (Documentação) – Tabela de Questões Importância x Satisfação

Fonte: Criação Própria
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Figura adaptada da Matriz de Slack "Importância x Desempenho"

Figura 10 – Questões do Bloco 1 (Documentação) - Matriz Importância x Satisfação
Fonte: Adaptado de Slack (1997)

Neste gráfico verifica-se que, à exceção da questão 1, todas as outras do bloco
estão dentro da região chamada de adequada, destacando-se a questões de
número 4, 6 e 7 como as questões avaliadas com uma relação importância e
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satisfação que as posicionam mais claramente na zona adequada. As questões 3, 2
e 5 estão bem próximas da região de melhoramento, mas em uma primeira análise,
a questão número 1, ligada à facilidade de acesso às propagandas de produtos, cuja
parte da área na matriz se encontra na região de melhoramentos, pode ser
questão a ser trabalhada pelos DA’s de forma prioritária.
Tabela 5 – Bloco 2 (Produtos e Soluções) – Tabela de Questões Importância x Satisfação

4.1.2 Bloco 2 – Produtos e soluções oferecidas

Tabela 5 – Bloco 2 (Produtos e Soluções – Tabelas de Questões
Importância x Satisfação

Fonte: Criação Própria

Figura 11 – Questões do Bloco 2 (Produtos e Soluções) - Matriz Importância x Satisfação

a
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Fonte: Adaptado de Slack (1997)

Figura 12 – Detalhe das Questões 8, 9, 10 do Bloco 2 (Produtos e Soluções) - Matriz
Importância x Satisfação
Fonte: Adaptado de Slack (1997)

No bloco 2 as questões 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 destacam-se como bem
posicionadas na avaliação de importância e satisfação, ficando todas dentro da área
adequada. Já a questão de número 15 está bem próxima da área de melhoramento
e as questões 14 e 16 podem ser consideradas como as prioritárias no momento de
se pensar em melhoria de desempenho pois ambas possuem o retângulo
correspondente às questões com parte da área dentro da zona de melhoramento.
Estas duas questões, 14 e 16, que merecem o maior foco são ligadas aos assuntos
comerciais (preços e condições).
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4.1.3 Bloco 3 – Assistência
Tabela 6 – Bloco 3 (Assistência) – Tabela de Questões Importância x Satisfação

Fonte: Criação Própria
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Figura 13 – Questões do Bloco 3 (Assistência) - Matriz Importância x Satisfação
Fonte: Adaptado de Slack (1997)

Neste bloco, o de número 3, referente às questões ligadas à Assistência dada pelo
DA aos clientes, destacam-se as de números 23, 24 e 25 bem posicionadas na
matriz de desempenho, relativamente longe da área de “melhoramento”.

Um

segundo grupo de questões (18, 19 e 22) mais posicionado no limite inferior da área
“adequada” e um terceiro grande grupo formado pelas questões 20, 21, 26, 27, 28,
29, 30 e 31 para as quais deve ser prioritariamente voltado o foco dos esforços de
melhoramento de desempenho, já que suas áreas representativas na matriz
invadem em parte a região de “melhoramento”.
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4.1.4 Bloco 4 – Entrega

Tabela 7 – Bloco 4 (Entrega) – Tabela de Questões Importância x Satisfação

Fonte: Criação Própria
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Figura 14 – Questões do Bloco 4 (Entrega) - Matriz Importância x Satisfação
Fonte: Adaptado de Slack (1997)
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No bloco 4, ligado às questões de entrega dos produtos, destaca-se a questão de
número 33, que trata do cumprimento dos prazos de entrega, que possui a maior
parte da área dentro dá região de melhoramento e um parte menor já dentro dá área
de ação urgente, o que a qualifica como a questão foco para início imediato na
busca por um melhor desempenho. Em sequência um grupo de questões formado
pelas de números 32, 34 e 35 devem ser o objeto de análise mais detalhada pois
possuem as áreas correspondentes já com partes na região de melhoramento. As
questões 36 e 37 deste bloco destacam-se das demais por estarem totalmente
dentro da região adequada.

Esta análise contribui para o atingimento do objetivo principal desta pesquisa descobrir quais são os itens mais importantes da satisfação na avaliação final dos
clientes industriais da Parker atendidos via Distribuidores Autorizados e checar a
adequação da satisfação à importância dos diversos atributos relacionados aos
processos de compras industriais.

4.2 ANÁLISE FATORIAL

4.2.1 Análise Fatorial – KMO e Barttlett’s Test

No intuito de atingir parte dos objetivos secundários (verificar a adequação das
questões incluídas no questionário genérico ao ambiente industrial e reagrupá-las
em novos blocos de questões, criando fatores compondo um modelo mais
simplificado para futura reprodução prática da pesquisa e assim permitir sua
utilização com outras empresas fornecedoras,diferentes

regiões ou outros

segmentos industriais. ), foi feita uma análise fatorial com as 37 variáveis referentes
ao nível de satisfação em cada um dos 37 aspectos constantes das tabelas 4, 5, 6 e
7 anteriores.

Como condição específica da análise fatorial, devem existir suficientes correlações
entre as variáveis para que a mesma seja adequada ao estudo. Para validar e
comprovar esta situação, foi empregada a técnica chamada de teste estatístico de
esfericidade de Bartlett, que avaliou a hipótese das variáveis não estarem
correlacionadas.

Rejeita-se a hipótese nula para p-valuesinferiores ao nível de
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significância (normalmente 0,05), o que pressupõe correlação satisfatória. Também
se utiliza a medida de adequação amostral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que
compreende valores entre 0 e 1, indicando a conveniência da aplicação da análise
fatorial quando se encontra valor superior a 0,5.

No caso deste estudo, o teste estatístico de esfericidade de Bartlett apresentou o
valor 3.720,598 (p-value = 0,000) e o teste KMO foi de 0,765, conforme tabela 8 a
seguir.Portanto, em ambos os testes os valores obtidos foram muito bons,
reforçando a adequação e aplicabilidade da análise fatorial ao estudo em questão.
Tabela 8 – Apresentação de dados SPSS – KMO e Bartlett’s Test

Fonte: SPSS

Neste processo de redução de questões, através da análise fatorial, foram aplicadas
técnicas para estudar as relações entre os fatores extraídos e as variáveis
mensurando a satisfação em cada aspecto, bem como interações entre as variáveis.
A técnica utilizada para identificação das dimensões da satisfação industrial foi o
método de extração dos Componentes Principais (Principal Component Analysis) e o
método de rotação Varimax (Varimax With Kaiser Normalization Method).
4.2.2 Análise Fatorial - Communalidades

A Comunalidade, que é a porção da variância que uma variável compartilha com
todas as outras variáveis consideradas, está apresentada na tabela 9 abaixo.
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Tabela 9 – Apresentação de dados SPSS - Comunalidades das variáveis

Fonte: SPSS

Analisando a tabela 9, é possível concluir que a questão número 5 (As propostas
comerciais possuem as informações adequadas?) é a mais diferente das demais
pois possui comunalidade de 0,385, a menor entre todas. Já a variável de número
29 (Após reclamação há rapidez na definição de ações?) que possui a maior
comunalidade, 0,920, bem próxima do máximo que é 1,000, é, dentre todas, a mais
comum e dispensável, pois as respostas a esta questão foram bem parecidas com
as respostas às demais questões.
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4.2.3 Análise Fatorial - Variância

Abaixo, na tabela 10, estão apresentados os autovalores indicando a variância
explicada por cada um dos fatores.

Após a redução fatorial e rotação, são

apresentadas, conforme solicitado na configuração do programa SPSS, apenas os
fatores (components) com autovalores (eigenvalues) superiores a 1. Os 7 fatores
com autovalores superiores a 1 correspondem juntos a quase 70% (69,721 %) da
explicação da variância total.

Tabela 10 – Apresentação de dados SPSS – Autovalores

Fonte: SPSS
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4.2.4 Análise Fatorial - Matriz de Fatores

Abaixo, na tabela 11, está representada a Matriz de Fatores após rotação (Rotated
Component Matrix).
distribuídas

As cargas fatoriais das 37 variáveis estão apresentadas

por 7 fatores. Conforme definido na configuração do SPSS, foram

assinaladas na matriz apenas as variáveis com carga superior a 0,6.
Tabela 11 – Apresentação de dados SPSS – Matriz de fatores após rotação

Fonte: SPSS
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Foram doze as questões (de números 5, 6, 7, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 33, 36 e 37),
não identificadas como altamente correlacionadas com algum fator. Estão listadas
no quadro 1 abaixo:
Quadro 1 – Questões com carregamento menor que 0,6

Fonte: Elaboração própria

Portanto apenas 25 das 37 questões que faziam parte do questionário da pesquisa e
que apresentaram carga fatorial acima de 0,6 foram selecionadas para

serem

distribuídas em 7 novos fatores. Estes foram batizados e listados no quadro 2 abaixo
com as respectivas questões que estão fortemente correlacionadas aos mesmos.
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Quadro 2 – Questões divididas em novos fatores
NOVOS FATORES E SUAS QUESTÕES
FATOR 1 : NECESSIDADES DO CLIENTE E VELOCIDADE
26
27
28
29
30
31

O fornecedor conhece as necessidades e expectativas do cliente?
Os prazos de atendimento pós-vendas prometidos são cumpridos?
Após reclamação há rapidez na análise das causas?
Após reclamação há rapidez na definição de ações?
Após reclamação o problema é resolvido rapidamente?
Após reclamação a solução do problema se mostraeficaz?

FATOR 2 : CONFIANÇA E DESEMPENHO DE PRODUTOS E SOLUÇÕES
8
9
10
11
12

Tem confiança nos produtos e soluções dadas pelo fornecedor?
Qual o desempenho técnico dos produtos e soluções dadas?
Os produto fornecidos satisfazem a necessidade da empresa?
Produtos e soluções diminuem a mão de obra de manutenção?
Produtos e soluções melhoram a produtividade das máquinas?

FATOR 3 : ATENDIMENTO DOS PEDIDOS
32
34
35

Informações sobre andamento de pedidos tem velocidade adequada?
O serviço cumprido no pós venda é compatível com o prometido?
Documentos e certificados solicitados são enviados no tempo certo?

FATOR 4 : DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1
2
3
4

Teve adequado acesso às propagandas de produtos?
Teve adequado acesso aos catálogos técnicos dos produtos?
Propagandas de produtos possuem informações adequadas?
Catálogos técnicos possuem informações adequadas?

FATOR 5 : SIMPATIA E RELACIONAMENTO
24
25

A simpatia dos funcionários do fornecedor é adequada?
Relacionamento pessoal com funcionários do fornecedor é adequada?

FATOR 6 : PREÇOS
14
15

Os produtos e soluções possuem preços adequados?
A relação preço/qualidade dos produtos é adequada?

FATOR 7 : FLEXIBILIDADE NAS NEGOCIAÇÕES
16
17

A fornecedor apresenta flexibilidade nas negociações?
As opções de prazo de pagamento são adequadas?

Fonte: Elaboração própria

Este reagrupamento de questões em novos blocos para o contexto industrial atende
o primeiro objetivo secundário desta pesquisa.

4.3 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

Tendo sido obtidos os fatores, foi realizada, então uma Regressão Múltipla para
tentar explicar o nível de satisfação geral em função do nível de satisfação em cada
fator. Os resultados estão apresentados nas próximas seções.
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4.3.1 Model Summary

Tabela 12 – Apresentação de dados SPSS – Regressão
Model Summary
Model
1

R
,668a

R Square
,446

b

Adjusted
R Square
,412

Std. Error of
the Estimate
,49047

DurbinWatson
2,015

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 7 for analysis 1, REGR factor
score 6 for analysis 1, REGR factor score 5 for analysis 1, REGR
factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for analysis 1,
REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1
b. Dependent Variable: VAR00039

Fonte: SPSS

O valor “R Quadrado” (R Square) observado na Tabela 12 acima, igual a 0,446,
indica que a Satisfação nos 7 fatores, que são compostos por 25 das 37 questões do
questionário da pesquisa, explica quase a metade da “satisfação geral” obtida pela
variável independente (VAR00039 = Questão 46 do Questionário = “Qual o nível de
satisfação geral com o fornecedor”). O valor do “R Quadrado” obtido (0,446) é
considerado um valor moderado, mas satisfatório, sendo que os sete fatores
identificados por sua vez respondem por 70% da informação que todas as 37
variáveis continham.

4.3.2 ANOVA

Tabela 13 – Apresentação de dados SPSS – ANOVA

Fonte: SPSS
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Na Tabela 13, acima, Anova, análise obtida pelo SPSS, percebe-se que o valor do
Nível de Significância (Sig.) é muito próximo a zero, indicando que o modelo como
um todo é estatisticamente significativo.
4.3.3 Coeficientes
Tabela 14 – Apresentação de dados SPSS – Coeficientes
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
REGR factor score
1 for analysis 1
REGR factor score
2 for analysis 1
REGR factor score
3 for analysis 1
REGR factor score
4 for analysis 1
REGR factor score
5 for analysis 1
REGR factor score
6 for analysis 1
REGR factor score
7 for analysis 1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
5,427
,044

Standardized
Coefficients
Beta

t
123,223

Sig.
,000

95% Confidence Interval for B
Lower Bound Upper Bound
5,340
5,515

,243

,044

,380

5,494

,000

,155

,331

,071

,044

,111

1,601

,112

-,017

,158

,267

,044

,418

6,042

,000

,180

,355

,042

,044

,065

,944

,347

-,046

,129

,146

,044

,229

3,312

,001

,059

,234

,059

,044

,093

1,343

,182

-,028

,147

,142

,044

,223

3,221

,002

,055

,230

a. Dependent Variable: VAR00039

Fonte: SPSS

A Tabela 14 mostra os Coeficientes (Coefficients) de cada fator obtidos através da
regressão De acordo com a Tabela 14 (Coefficients) onde são mostrados os 7
fatores podemos “rankeá-los” em ordem decrescente de importância, ordenando-os
pela coluna “Unstandadized Coefficients - B” (que representa o peso do fator na
avaliação geral de satisfação) e pela coluna Sig (relevância estatística):
 Fator 3: B= 0,267 ; Sig.: 0,000
 Fator 1: B= 0,243 ; Sig.: 0,000
 Fator 5: B= 0,146 ; Sig.: 0,001
 Fator 7: B= 0,142 ; Sig.: 0,002
 Fator 2: B= 0,071 ; Sig.: 0,112
 Fator 6: B= 0,059 ; Sig.: 0,182
 Fator 4: B= 0,042 ; Sig.: 0,347
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Considera-se

que

os

Fatores

realmente

significativos

na

explicação

da

Satisfação, segundo a Regressão, possuem significância (Sig.) menor que 5%. A
ordenação segundo o coeficiente “B” mostra os Fatores 3 e 1 como os mais
significativos,ambos possuindo “Sig” aproximadamente iguala zero. Já os Fatores
sequentes (Fatores 5 e 7), apesar dos maiores valores de “Sig”, ainda se enquadram
na condição “Sig<5%”. No final do ranking está o Fator 4 com o menor valor de “B”
(0,042) e o maior valor numérico de significância, aproximadamente 35% (Sig.:
0,347) e anteriores a eles os Fatores 6 e 2, com significância 0,182 e 0,112,
respectivamente 18% e 11%, ambos fora da condição “Sig < 5%”.

Este ranking contribui para o atendimento de parte do objetivo principal desta
pesquisa: descobrir quais são os itens mais importantes da satisfação na avaliação
final dos clientes industriais da Parker atendidos via Distribuidores Autorizados.
4.3.4 Ranking de fatores

Com o intuito de comparar o ranking da tabela 15 obtido com a importância de cada
fator declarada pelos respondentes no questionário, foi feita uma análise a partir de
todas as notas dadas para a Importância de cada questão do questionário de
pesquisa.

Após lançados todos os valores dos 124 respondentes para a importância de cada
uma das 37 questões em “base 100” (notas de 1 a 7 tipo Likert transpostas para
escala de 0até 100) foram feitos os somatórios de produtos desses valores pelos
valores dos coeficientes de score de cada variável em cada fator, obtidos durante a
Análise Fatorial e apresentados na Tabela 15 a seguir.
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Tabela 15 – Apresentação de dados SPSS – coeficientes de score de cada
variável em cada fator

Component Score Coefficient Matrix
Fatores
Component
1
2
3
4
5
VAR00001
-0,03309 -0,04259
-0,0693 0,280878 0,043766
VAR00002
-0,06 -0,03159 0,000324 0,250809 0,010929
VAR00003
-0,01937 -0,05926 -0,07446 0,277632 0,056122
VAR00004
0,065577 0,063775 -0,19431 0,225484 -0,01684
VAR00005
-0,01343 0,049783 -0,03838 0,079629 0,040534
VAR00006
0,074526 0,065277 -0,03005 0,106819 -0,19662
VAR00007
0,016183 0,056089 -0,00503 0,042728 -0,18819
VAR00008
-0,06885 0,192866 0,071543
-0,0293 0,052447
VAR00009
-0,00878 0,19888 -0,00718 -0,07247 0,029453
VAR00010
-0,02154 0,196004 -0,00014 -0,03799 -0,00228
VAR00011
-0,02702 0,133812 0,023886 0,058456 0,061013
VAR00012
0,011211 0,133342 -0,06736 0,018161 0,082001
VAR00013
-0,10381 0,103467 0,129449 -0,05129 0,008413
VAR00014
-0,01067 -0,03766 -0,00983 -0,00264 0,015381
VAR00015
0,009862 -0,02994 -0,03192 0,025084 -0,01058
VAR00016
-0,08439 -0,05279 -0,00051 0,016045 0,098209
VAR00017
6,9E-05 0,002579 -0,04486 -0,05668 0,007542
VAR00018
-0,03246 0,010872 0,160909 -0,08239 0,122547
VAR00019
-0,02872 -0,00985 0,193437 -0,03377 0,036406
VAR00020
-0,00702 -0,05368 0,11967 -0,00971
-0,0214
VAR00021
0,027993 -0,03263 0,099758 -0,03195 0,014925
VAR00022
0,05746 0,060333 -0,16018 0,011309 0,180106
VAR00023
-0,0441 -0,02629 -0,02852 0,10038 0,225312
VAR00024
-0,04957 0,05286 -0,08994 -0,00115 0,372288
VAR00025
-0,02223 0,005007 1,33E-05 0,025849 0,269542
VAR00026
0,145294 -0,01221 -0,09081 -0,00468 0,095692
VAR00027
0,145407
-0,0218 0,013072 -0,05949 -0,06473
VAR00028
0,258793 -0,00551 -0,11009 -0,02714
-0,0791
VAR00029
0,246885 -0,00347 -0,09005 -0,01773 -0,08022
VAR00030
0,267573 0,008762 -0,14241 0,023318 -0,08581
VAR00031
0,178896 -0,01149 -0,04032 0,000784 -0,05149
VAR00032
-0,0345 0,010443 0,206945 -0,01663 -0,01729
VAR00033
0,004802 -0,00043 0,138211 0,068995 -0,08986
VAR00034
-0,03946 0,024115 0,249363 -0,03674 -0,04895
VAR00035
-0,10226 0,057908 0,345382
-0,1068 -0,13223
VAR00036
-0,02093 0,117847 0,097897 -0,06523 -0,04729
VAR00037
0,057196 0,102127 0,043099 -0,08872 -0,09897
Extrac on Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Fonte: SPSS

6
0,021508
-0,00347
0,00905
-0,00393
0,067846
-0,23541
-0,15301
-0,10373
-0,11
-0,06022
0,062356
0,153735
0,162196
0,41462
0,282488
0,069601
-0,00356
-0,05125
-0,05693
-0,05849
-0,06629
-0,17208
-0,05179
-0,00778
0,036435
-0,03929
-0,08208
0,034227
0,031264
0,040571
0,018718
0,101324
0,060907
-0,01666
0,041611
-0,04051
0,185528

7
-0,0203
-0,00492
-0,00404
-0,06589
0,065314
0,086119
0,248707
0,017285
0,032553
0,008376
-0,1228
-0,12859
0,018519
-0,02464
0,09428
0,371965
0,366897
0,024498
0,002055
0,200963
0,129412
0,202927
0,070042
0,041662
-0,04887
0,012071
0,104358
-0,06178
-0,06725
-0,09823
-0,07075
-0,1299
-0,09731
-0,06405
-0,04625
0,080468
-0,15352
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Os somatórios dos produtos para cada fator, que representam a importância
declarada dos mesmos, estão apresentados na Tabela 16 a seguir, por ordem
decrescente das médias das somas dos produtos, estabelecendo um ranking de
importância declarada para cada um dos fatores.
Tabela 16 – Média dos Produtos das Notas de Importância x Scores da Importância
das Variáveis em cada Fator

Fonte: Elaboração Própria

Comparando-se os dois rankings (o obtido pela regressão, refletindo a importância
de cada fator efetivamente considerada na avaliação geral, e o das importâncias
declaradas), percebemos que a ordenação não se repete, conforme Quadro 3
abaixo.
Quadro 3 – Comparação de ranking de fatores

Fonte: Elaboração Própria
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De semelhança entre os dois rankings, apenas dois pontos podem ser destacados: o
fator 1 (necessidades do cliente e velocidade) parece ser mesmo um dos mais
importantes e o fator 6 (preços) parece ser um dos menos importantes. De resto, os
dois rankings parecem bem contraditórios.

Observa-se, portanto, que as notas de importância declaradas para cada item do
processo de fornecimento que os clientes são convidados a avaliar não refletem as
importâncias efetivamente consideradas em uma avaliação geral.

Dessa forma, atingiu-se o segundo objetivo secundário do trabalho: checar se a
importância declarada para cada atributo que compõe o processo de compras
industriais traduzido nas questões que envolvem as variáveis observadas, reflete
realmente a importância efetiva considerada na avaliação geral do fornecedor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho sobre a satisfação do cliente industrial teve como objetivo principal a
descoberta dos itens mais importantes da satisfação na avaliação final dos clientes
industriais checando

a adequação da satisfação à importância dos diversos

atributos relacionados aos processos de compras industriais.

Buscou-se ainda

checar a operacionalização das questões incluídas no questionário genérico

ao

ambiente industrial e reagrupá-las em novos blocos de questões, criando novos
fatores compondo um modelo mais simples para uma possível futura reprodução
prática da pesquisa em outros contextos, regiões

e ambientes industriais. Em

paralelo buscou-se também checar se a importância declarada para cada atributo
que compõe o processo de compras industriais refletiria a importância efetiva
considerada numa avaliação global dada ao fornecedor. Para tal fim se utilizou do
ambiente relacionado com a aquisição de componentes técnicos do fabricante
Parker, multinacional com operações no Brasil, fabricante e comercializadora de
componentes para automação industrial, feita através de relações comerciais com
Distribuidores Autorizados.

Foram abordados no referencial teórico tópicos como:

Marketing de Relacionamento, Vendas Industriais,

Relacionamento Cliente X

Fornecedor, especificamente com o cliente industrial, constituindo o chamado
Marketing B2B, além de particularidades do

Relacionamento dos Distribuidores

Autorizados com o cliente Industrial. Foram abordados também as definições de
Valor e Satisfação para o Cliente.

Como principal ferramenta foi utilizado um questionário com 51 questões distribuídas
em 4 blocos baseado no trabalho de Freitas (2011) voltado para estudo da
satisfação do cliente no contexto industrial, mas adaptando-o ao contexto da Parker.
O apoio dos DA’s se mostrou como eficiente ferramenta para obtenção dos dados
junto às empresas consumidoras, contribuindo tanto com seus bancos de dados de
contatos nos clientes finais quanto com o trabalho de filtragem dos contatos que
participam dos processos de compras industriais.
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5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

A Parker Hannifin, empresa fabricante dos componentes técnicos distribuídos e
revendidos pelos Distribuidores Autorizados (DA’s) poderá refletir e utilizar
importantes

dados obtidos neste trabalho, que normalmente são, no ambiente

empresarial, obtidos de forma extremamente simplificada e sem respaldo estatístico
e científico.

A investigação empírica permitiu apurar alguns aspectos a serem

melhorados pela empresa cruzando grandezas como satisfação e importância nas
matrizes de Slack, e desta forma selecionar e priorizar ações a serem tomadas pelas
empresas (DA’s) no sentido de corretamente aplicar os valores disponíveis para
melhoria de atendimento, investindo-os na proporção adequada e contribuindo
portanto para a maior qualidade no atendimento dos clientes industriais, exatamente
naqueles aspectos onde eles pretendem ser melhor atendidos. Apesar dos gráficos
serem composto por valores plotados com precisão de dois dígitos decimais e
acrescidos de considerações que lhes dão limites que garantem estatisticamente a
confiança de acerto de 95%, os gráficos chamados Matriz de Slack são muito fáceis
de se interpretar e permitem análise na velocidade disponível nos ambientes
empresariais. Sua utilização nas empresas também é possível com pouco esforço
de formação dos envolvidos e pode ser divulgado nos diversos departamentos
envolvidos.

No Bloco 1, que fala das questões ligadas a parte de documentação técnica ligada
aos negócios (propaganda, catálogos e site), as respostas às sete questões feitas
revelaram que a Questão 1, que fala de acesso à propaganda de produtos foi a com
avaliação mais negativa, e portanto a que precisa ser trabalhada com maior
urgência, já que se apresenta com parte da área do retângulo de confiança dentro
da área de melhoramentos. Já as Questões 3, 2 e 5 estão na área de desempenho
adequado, mas bem próximas da região que informa que melhoramentos são
necessários.

Essas questões falam respectivamente de disponibilidade de

informações nas propagandas, acesso a catálogos de produtos e informações nas
propostas comerciais. As questões 4, 6 e 7 ficaram bem posicionadas na zona da
região e portanto não precisam de ações imediatas de melhorias, elas falam
respectivamente das informações disponíveis nos catálogos e da facilidade de
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localização do site na Internet e da existência das informações necessárias no
mesmo.

No Bloco 2, que trata das questões ligadas a fase do processo de compra chamada
neste estudo de “Produtos e Soluções” a maioria das oito questões, as de números
8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 ficaram bem posicionadas dentro da região que simboliza
que o desempenho é adequado. Principalmente as questões de número 14 e 16
devem ser consideradas como as prioritárias no momento de se pensar em melhoria
de desempenho pois ambas estão com parte da área já dentro da zona de
melhoramento. Estas duas questões, 14 e 16, que merecem o maior foco são
ligadas aos assuntos comerciais (adequação dos preços e flexibilidade de
negociações). Na sequência a questão 15 (relação entre preço e qualidade) é a
questão que merecerá prioritariamente a atenção dos gestores das empresas (DA’s).
No Bloco de questões de número 3, que procurou avaliar opiniões sobre a
Assistência prestada pelos DA’s destacaram-se as de números 23, 24 e 25 bem
posicionadas na matriz de desempenho, relativamente longe da área de
“melhoramento”. Muitas questões, ao todo oito, as de número 20, 21, 26, 27, 28, 29,
30 e 31 para as quais deve ser prioritariamente voltado o foco dos esforços de
melhoramento de desempenho, já que suas áreas representativas na matriz
invadem em parte a região de “melhoramento”. Destas, a de número 26
(conhecimento das necessidades e expectativas do cliente) e a número 21
(velocidade da assistência técnica pós vendas) devem ser as analisadas com mais
prioridade. Um outro grupo de três questões, em situação um pouco mais
confortável, formado pelas questões 18, 19 e 22 mais posicionado no limite inferior
da área “adequada” deve ser estudado na sequência das oito citadas anteriormente.
No Bloco 4, chamado de “Entrega”, apresentou ligado às questões que envolvem a
parte do processo de vendas B2B que trata da entrega dos produtos, destacou-se a
questão de número 33, que questionou os clientes sobre satisfação e importância
do cumprimento dos prazos de entrega, na Matriz de Slack o retângulo que a
representa ficou com a maior parte da área dentro dá região de melhoramento e um
parte menor já dentro dá área de ação urgente, o que a qualifica como a questão
foco para início imediato na busca por um melhor desempenho. Em sequência um
grupo de questões formado pelas de números 32, 34 e 35, que falam
respectivamente sobre informações sobre andamento de pedidos, cumprimento de
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serviço pós vendas e envio de documentação (anexos à Nota Fiscal e Certificados
de Qualidade por exemplo) devem ser o objeto de análise mais detalhada pois
possuem as áreas correspondentes já com partes invadindo a região de
melhoramento.

Já as questões 36 e 37, (adequação das Notas Fiscais e

Embalagens de Produtos) deste bloco destacam-se das demais por estarem em
uma região confortável, totalmente dentro da região adequada.

O trabalho também permitiu, através da Análise Fatorial, reduzir o total de 37
questões do questionário a sete fatores que podem ser globalmente trabalhado nas
futuras investigações em outras empresas fornecedoras para o contexto específico
de clientes industriais, identificando as peculiaridades deste contexto e simplificando
as análises da satisfação dos clientes.

Os sete fatores batizados de “Necessidades do cliente e Velocidade”, “Confiança e
Desempenho de Produtos e Soluções”, “Atendimento dos Pedidos”, “Documentação
Técnica, “Simpatia e Relacionamento”, “Preços” e Flexibilidade nas Negociações”
reduzem o número de questões e se reagrupam de forma diferente do questionário
original mantendo em um mesmo fator questões que variam de forma similar na
opinião dos respondentes.

Outra contribuição é a conclusão de que nem sempre a opinião dos funcionários do
cliente industrial sobre cada um dos itens analisados e traduzidos em questões
respondidas individualmente através de notas se refletirá da mesma forma em uma
avaliação geral a respeito da empresa fornecedora (DA’s). Isso leva a crer que um
trabalho superficial baseado numa avaliação global solicitando nota simples para
uma única questão como “Qual a nota para o atendimento Parker?” certamente
mascararia várias opiniões sobre detalhes, que podem, por exemplo, ser mal
avaliados enquanto a empresa como um todo tem um bom conceito. Da mesma
forma o inverso poderia acontecer, apesar de algumas questões consideradas
individualmente como importantes gerarem críticas e notas ruins, num todo a
empresa poderia ter uma nota global boa.

O fator 2 por exemplo, que foi chamado de “Confiança e Desempenho de Produtos e
Soluções” foi individualmente declarado como o mais importante como constatado
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no ranking obtido pelo produto dos Scores nos Fatores, mas quando classificado no
ranking gerado através da regressão múltipla ficou em quinto lugar entre os sete
fatores, ou seja, efetivamente é um dos menos importantes.

Com o fator 3 acontece o inverso, efetivamente é o mais importante, mas é
considerado apenas mediano (quarta posição entre sete fatores) em termos da
importância declarada.

O fator 1, batizado como “necessidades do cliente e velocidade” ficou relativamente
bem posicionado em ambos os rankings estabelecidos neste trabalho, ocupando
segunda e terceira posição, respectivamente nos rankings gerados pela Regressão
e Produtos dos Scores. Tal resultado conflita um pouco com a dificuldade em obter
respostas aos questionários como citado acima, ou seja, no momento em que o
cliente é formalmente questionado sobre suas necessidades e sobre a forma que
está sendo tratado pelo fornecedor, a primeira reação é se omitir, como se a
obtenção desta informação fosse obviamente responsabilidade e possível de ser
feita unilateralmente pelo fornecedor.

Ainda que as cronometragens feitas para

avaliação da praticidade do questionário tenham computado entre 10 e 20 minutos
para o correto preenchimento, o principal motivo alegado para o não preenchimento
foi a falta de tempo disponível. A Documentação Técnica envolvida nos processos
de compras industriais (propagandas, catálogos e sites), são razoavelmente
criticadas pelos compradores nos diálogos mais informais no ambiente industrial,
notadamente nos casos onde, na avaliação deles, existe falta de divulgação ou
insuficiência de informações. Essas questões quando analisadas no ambiente desta
pesquisa se mostraram menos importantes nos rankings que demonstram os
resultados deste trabalho. O fator em questão (documentação Técnica) obteve
posições que denotam pouca importância nos dois rankings, sétimo lugar no obtido
através da Regressão e quinto lugar no derivado dos scores.

Os fatores 2 (Confiança e Desempenho de Produtos e Soluções), 3 (Atendimento a
pedidos), 5 (Simpatia e Relacionamento) e 7 (Flexibilidade nas Negociações) todos
com posições bem diferentes nos dois rankings demonstram que as avaliações
individuais das questões que compõem os fatores não necessariamente são
refletidas da mesma forma na avaliação global.
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5.2

CRUZAMENTO DOS RESULTADOS EMPÍRICOS COM A TEORIA E COM
INSIGHTS PROFISSIONAIS

Os prazos de entrega são invariavelmente citados nos relacionamentos mais
informais como de importância fundamental nos negócios entre empresas. Por
exemplo, neste trabalho, entre as empresas respondentes dos questionários 27%
delas estão fortemente relacionadas com o segmento de Petróleo e Gás nos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Metalurgia, Naval, Off-Shore, Oil &
Gas), e neste segmento é muito comum o uso do termo “O mercado compra prazo”,
que procura deixar clara a importância deste aspecto (prazo de entrega) no negócio
em andamento. No gráfico Matriz de Slack, ligado às questões de entrega dos
produtos, a questão de número 33, que pergunta aos compradores se o prazo de
entrega é cumprido e qual a importância e satisfação relativas a este a aspecto
posicionou o retângulo relativo à mesma questão praticamente todo dentro da área
de melhoramento e uma parte da área invadindo a região que sinaliza que ações
urgentes são necessárias. Naquele bloco de questões (Entrega) do qual faz parte a
questão 33, a mesma aparece no pior posicionamento entre todas as questões do
questionário de pesquisa e, no mesmo bloco, outras três questões também não
estão tão bem posicionadas na área de melhoramento.

Em todos os quatro blocos (Documentação, Produtos e Soluções, Assistência e
Entrega) nos quais se organizaram as 37 questões inicialmente consideradas como
componentes do processo de compras industriais, e para os quais foram criados os
gráficos Matriz de Slack são percebidas questões nas áreas chamadas de
“Adequado” (investimento em melhorias não necessário) e “Melhoramento”
(necessário investimento em melhoramentos). Em nenhum dos blocos foi
identificado qualquer item na região que sinaliza como excesso de investimento em
algum aspecto.

O questionário utilizado para o estudo de caso apresentado, teve a sua base no
livro publicado pela American Marketing Association, Handbook for Customer
Satisfaction (Dutka, 1994), este modelo foi utilizado no ambiente industrial no
trabalho de SOUZA (2011), que possuía como título: “Satisfação de Clientes: O caso
de uma empresa industrial.”, dissertação de Mestrado em Marketing no qual era é
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salientado que se alguns aspectos estruturais do questionário deveriam ser de
conteúdo mais genérico, outras secções do mesmo, devem ser personalizadas
visando a captura de características distintivas de determinado tipo de indústria.
Dessa forma foi feita neste trabalho a divisão inicial em quatro blocos de questões
denominados: “Documentação”, “Produtos e Soluções”, “Assistência” e “Entrega” ,
respectivamente com 7, 10, 14 e 6 questões, totalizando 37 questões que
procuraram retratar aspectos detalhados e sequenciais do processo de Vendas B2B
industriais. A Análise Fatorial proporcionou a redistribuição das questões em sete
outros Fatores compostos por ao todo 25 questões (não mais 37), já que 12 delas
foram classificadas como não altamente relacionadas com os novos fatores.

Esses novos fatores foram batizados de forma que o título resuma o seu significado
e eles foram numerados de 1 a 7 e chamados respectivamente de: “Necessidades
do Cliente e Velocidade”, “Confiança e Desempenho de Produtos e Soluções”,
“Atendimento dos Pedidos”, “Documentação Técnica”, “Simpatia e Relacionamento”,
“Preços” e “Flexibilidade nas Negociações”.

Destacamos nesse trabalho que apesar de Porter (1999), quando falava sobre
estratégias competitivas, ressaltar que a tecnologia de informação aumenta o poder
dos compradores e que o histórico de arquivos de preços de venda facilitam a
avaliação das fontes de abastecimento pelos compradores, o resultado dos dois
rankings obtidos ao final das pesquisas demonstram que o preço dos produtos,
apesar de ser uma grandeza contável e facilmente comparável com valores
cobrados por produtos similares de empresas concorrentes, não são efetivamente o
principal ponto de avaliação considerado nas compras industriais estudadas. As
posições do fator “Preço” talvez sejam as mais contundentes na comparação dos
rankings, classificando-se na ordenação no sexto lugar no ranking obtido através da
Regressão e em sétimo lugar, a última posição, se considerarmos o ranking obtido
através dos Scores. Este detalhe dos resultados obtidos reforça a observação do
referencial teórico de O’Malley e Tynan (2005) que ressaltam que muitas vezes o
relacionamento é mais importante que o preço, e que a interação comercial entre as
organizações compradoras e vendedoras seria intrínseca á formação e manutenção
dos relacionamentos, ou outros atributos que compõe a diversidade de aspectos
envolvidos nas compras industriais.

Além do relacionamento fica claro pelos
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rankings que

os clientes podem dar uma

importância bem superior a outros

aspectos, além do o relacionamento já citado, como prazo e qualidade por exemplo

5.3 SUGESTÕES PARA NOVAS INVESTIGAÇÕES

Distintos aspectos relativos à metodologia da investigação apresentam certas
limitações que requerem a necessidade de dar sequência a uma investigação ou
estudo empírico para verificar e confrontar resultados. Estes aspectos podem ser
relativos à forma como foi definido o contexto de análise, ao método de investigação
escolhido, à técnica para seleção da amostra, às escalas de medição técnicas
estatísticas que foram utilizadas na pesquisa.

Neste trabalho foram investigados clientes que são empresas industriais brasileiras
que se utilizam dos equipamentos e componentes de automação industrial
fabricados pela empresa Parker Hannifin atendidas por Distribuidores Autorizados
localizados nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, constituindo portanto
clientes atendidos indiretamente. O estudo poderia ser estendido para clientes
atendidos diretamente pela fábrica, obtendo desta forma um painel similar para o
atendimento direto, sem canais de venda intermediários.

A pesquisa ficou

limitada aos segmentos industriais onde se aplicam os

componentes fabricados pela Parker Hannifin no Estado do Rio de Janeiro e Estado
do Espírito Santo, esta condição geográfica do estudo visou facilitar acesso aos
clientes em função do relacionamento profissional do autor com os DA’s dessas
regiões.

Uma pesquisa mais ampla poderia comparar os resultados locais com

resultados em uma pesquisa de âmbito nacional e checar as variações em função
dessa mudança para uma região mais ampla.

O trabalho abordou conceitos e medidas de satisfação e importância voltados
especificamente para o mercado industrial, especificamente com DA’s que
distribuem materiais para automação industrial fabricados pela Parker; e essas
considerações constituem uma limitação teórica do estudo. A metodologia aplicada
e o questionário poderiam ser imediatamente aplicados em situações como, por
exemplo,outras marcas fabricantes de componentes de automação.
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Uma outra sugestão consistira em estudar em ambientes específicos que constituem
segmentos fortes na aplicação da tecnologia de automação, como, por exemplo,em
Siderurgia ou no segmento de Petróleo.

Finalmente, uma última ideia poderia ser efetuar a mesma pesquisa com outros
negócios industriais também atendidos via Distribuidores Autorizados, como, por
exemplo rolamentos, transmissões, materiais de fixação, componentes elétricos e
eletrônicos.
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