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A avaliação do impacto da imagem do país de origem no processo de aquisição de
válvulas industriais chinesas.
RESUMO
A integração dos mercados de bens, serviços, de capitais, pessoas e conhecimento
viabilizou o aumento da fragmentação dos processos de produção. Essa tendência, aliada à
redução dos custos tarifários, de transporte e de comunicação, tornou possível a reorganização
geográfica dos processos de produção de empresas de manufatura, a nível global.
Por características próprias, como custo de mão de obra, capacidade de produção
instalada e volume de produção, alguns países, como por exemplo a China, bem como alguns
outros países do sudeste asiático e do leste europeu, consolidaram-se como grandes
fornecedores mundiais neste novo arranjo produtivo. Entretanto, o baixo custo dos produtos
com origem nestes países gera desconfiança, ou suspeitas em relação à qualidade e outros
atributos destes produtos.
O presente trabalho estuda como o Country-of-Origin (ou COO, como é conhecido),
que significa essencialmente a associação que o cliente-consumidor faz entre o país onde um
determinado produto tem origem e o próprio produto, impacta a decisão de compra,
especificamente por compradores organizacionais, para o produto “válvulas industriais de
origem chinesa”.
Esta pesquisa foi conduzida com uma amostra de profissionais técnicos da área de
materiais e de construção e montagem na fabricação de um equipamento de grande porte para
o setor de óleo e gás.
Para cumprir os seus objetivos, buscou-se a fundamentação na literatura em elementos
como a imagem de país e suas dimensões laterais, a globalização, a aquisição corporativa, o
paradigma das pistas, a decomposição do construto COO em subconstrutos – como COD
(Country-of-Design), COA (Country-of-Assembly), COB (Country-of-Brand), entre outros – e
as dimensões da qualidade para a construção de um instrumento de coleta adequado, que por
sua vez foi derivado de modelos solidamente testados e confiáveis.
Para avaliar o poder preditivo das variáveis explicativas identificadas - que foram:
atributos gerais de país, atributos gerais de produto e atributos específicos de produto - na
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propensão à compra de válvulas chinesas, os dados desta pesquisa foram trabalhados por
regressão logística através do software SPSS®.
Foi também utilizado o teste Qui-quadrado para a comparação entre as proporções de
aceitação, pela amostra utilizada, do produto em estudo integralmente com origem chinesa, e
de uma variação deste produto na qual apenas alguns de seus componentes tivessem origem
no país China.
Este trabalho confirmou, sobre uma amostra de profissionais técnicos específicos da
área do objeto de estudo, que a imagem de país de origem do produto “válvula industrial de
origem chinesa”, exerce impacto significativo na decisão sobre a compra deste produto,
podendo ser favorável ou desfavorável conforme a relação de valor entre os aspectos
qualidade e preço. Foi provado ainda, com significância estatística, que este impacto difere
conforme este produto tenha sua origem integralmente no país China, ou que seja um produto
híbrido, ou seja, que somente alguns dos seus componentes tenham origem neste país.

x

Impact assessment of the country of origin image in the acquisition of Chinese industrial
valves.
ABSTRACT
The integration of markets for goods, services, capital, people and knowledge enabled
the increased fragmentation of production processes. This trend, coupled with the reduction in
tariff costs, transport and communication, made possible the geographical reorganization of
production processes of manufacturing companies globally.
By characteristics such as cost of labor, production capacity and production volume,
some countries, such as China and some other countries in Southeast Asia and Eastern
Europe, established themselves as major suppliers in this world new productive arrangement.
However, the low cost of the products from these countries distrust, or suspicions about the
quality and other attributes of these products.
This paper studies how the Country-of-Origin (or “COO”, as it is known), which
essentially means the association that the client-consumer makes between the country where a
product originates and the product itself, impacts the purchase decision, specifically
organizational buyers for the product "industrial valves of Chinese origin."
This research was conducted with a sample of technical professionals in the area of
materials and construction and assembly in manufacturing a large equipment for the oil and
gas industry.
To meet its objectives, it was sought the reasons in the literature on factors such as the
image of the country and its lateral dimensions, globalization, corporate takeover, the cue
paradigm, the decomposition of the construct COO in sub-constructs - as COD (Country-ofDesign), COA (Country-of-Assembly), COB (Country-of-Brand), among others - and the
quality dimensions for the build-up of a suitable collection instrument, which in turn was
derived from models solidly tested and reliable.
To evaluate the predictive power of the variables identified - which were: general
country attributes, general product attributes and specific product attributes – in the pretension
of acquiring this product, the data of this research were worked by logistic regression using
SPSS® software.
It was also used the chi-square test to compare the proportions of acceptance, by the
sample used, between the study product with full Chinese origin, and a variation of this
product in which only some of its components were based in China country.
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This work confirmed, based on a sample of technical professionals specific of the area
in the object of study, that the image of the country of origin of the product "industrial valve
of Chinese origin", has significant impact in deciding on the purchase of this product, which
could be favorable or unfavorable as the value ratio between quality and price aspects. It has
also been proven, with statistical significance, that this impact differs as this product has its
origin entirely in China country, or is a hybrid product, ie, that only some of the components
have their origin in this country.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO
1.1

APRESENTAÇÃO
Na esteira da globalização, muitas organizações estão sendo compelidas a repensar

estratégias e conceitos, a modificar suas estruturas e processos, e a tomar decisões
impensáveis há até um passado recente, como o compartilhamento de recursos, de tecnologias
e de clientes com outras instituições.
Diante de um mercado extremamente – e cada vez mais – competitivo, não há alternativas
que não rever políticas, processos e modo de operação, com foco na redução de custos, na
otimização de recursos, na inovação – ou em sua combinação – e o que mais se faça
necessário e suficiente para manter a organização como competidora no mercado.
Alinhados a esse conceito, alguns fabricantes nacionais de bens de capital têm se
inclinado a substituir parte de sua linha de produtos por outros, maciçamente provenientes da
China. Há também importação de outros países do sudoeste asiático, e ainda de outras partes
do mundo com os quais o Brasil mantém acordos comerciais, como o Mercosul, a ALCA e a
Zona do Euro. A alta carga tributária brasileira e outros encargos (OLIVEIRA, 2000) tornam
essa competição desleal, dando larga vantagem aos estrangeiros.
Fabricantes brasileiros, particularmente de alguns setores industriais, que não conseguem
trazer os seus custos de produção a nível competitivo contra esses fabricantes estrangeiros,
com vistas à própria sobrevivência estão optando por distribuir esses produtos importados,
substituindo-os ou integrando-os com suas linhas próprias, para se manterem concorrendo em
faixas nas quais não são competitivos.
Posto que se fala sobre insumos industriais, Insch (2003) afirma que esta classe de
produtos deve apresentar conformidade com as especificações técnicas aplicáveis e com os
requisitos padronizados. Adicionalmente, alguns clientes apresentam necessidades e
exigências setoriais específicas que estão, inclusive, acima das normas internacionais
aplicáveis ao setor, como no caso das empresas do setor de petróleo e energia.
Ainda assim, parece existir, a exemplo dos produtos vendidos diretamente ao consumidor
de varejo, uma imagem ruim, ou desfigurada, daqueles advindos de alguns países, como se
fossem sempre de qualidade inferior. Segundo Darke e Chung (2005), um dos motivos, senão
o principal, seria justamente o seu baixo custo. Assim, embora tais fabricantes estrangeiros,
especialmente os chineses, afirmem atender a todos esses requisitos, nem por isso conseguem
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gerar credibilidade ou criar "simpatia" por seus produtos, nem mesmo dentre os seus
distribuidores.
Apesar disso, os produtos chineses continuam avançando pelo mercado mundial incluindo o brasileiro - mais ainda alavancados quando a situação cambial e alguns outros
fatores são favoráveis. Desde 2006, a balança comercial sino-brasileira de produtos
industrializados é largamente favorável aos asiáticos: em 2009, a República Popular da China
passou os Estados Unidos (após uma estabilidade de 80 anos) na condição de principal
parceiro comercial do Brasil (OLIVEIRA, 2010; BECARD, 2011). Em 2011, o comércio
bilateral entre Brasil e China alcançou US$ 77 bilhões, de acordo com dados do MDIC. No
primeiro semestre de 2012, por essa estatística brasileira, foram contabilizados US$ 37
bilhões, enquanto dados da estatística chinesa dão conta de cerca de US$ 49 bilhões (MDIC,
2012).
1.2

QUESTÃO-PROBLEMA
Como o construto Country-Of-Origin impacta a decisão do cliente-consumidor

corporativo brasileiro nos processos de aquisição de válvulas industriais de origem chinesa?
1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo principal
Estudar como o construto country-of-origin (COO), que significa, essencialmente, a
imagem do país de origem, impacta a decisão do cliente corporativo nos processos de
aquisição de válvulas industriais oriundas do país China, ou ainda válvulas de outras origens
com alguns componentes chineses, considerando-se a equalização dos demais critérios de
avaliação dos atributos de produto.
1.3.2 Objetivos intermediários
São objetivos intermediários:
Definir quais as categorias de atributos, conforme indicadas a seguir, que mais
contribuem para a tomada de decisão na aquisição dos produtos “válvulas
industriais de origem chinesa”. São elas:
o Atributos gerais das pessoas da China;
o Atributos gerais do país China;
o Atributos gerais do produto;
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o Atributos desejáveis do produto;
o Atributos indesejáveis do produto.
Identificar se o estereótipo do país de origem é determinante, ou até mesmo
impeditivo, na aquisição de produtos integralmente fabricados por uma
organização chinesa.
Verificar se há diluição desse impacto da imagem COO no produto quando apenas
alguns componentes específicos de origem chinesa forem ou tiverem sido
incorporados ao equipamento ou produto final;
1.4

HIPÓTESES

H1 – Existe preconceito na aquisição de produtos de origem chinesa, para uso industrial,
associado aos atributos gerais das pessoas do país China;
H2 – Existe preconceito na aquisição de produtos de origem chinesa, para uso industrial,
associado aos atributos gerais de interação com o país China;
H3 – Existe preconceito na aquisição do produto “válvula industrial de origem chinesa”,
associado aos seus atributos gerais;
H4 – O atendimento aos atributos desejáveis do produto “válvula industrial” diminui o efeito
COO sobre este produto com origem na China, viabilizando a tomada de decisão por sua
aquisição.
H5 – A percepção de atributos indesejáveis ligados ao produto “válvula industrial de origem
chinesa” inviabiliza a tomada de decisão por sua aquisição.
H6 – Existindo preconceito na aquisição do produto “válvula industrial de origem chinesa”,
este preconceito se dilui conforme o produto não seja integralmente oriundo deste país,
ou seja, se somente alguns de seus componentes têm esta origem.
1.5

DELIMITAÇÕES DO ESTUDO

1.5.1 Temporal
São trabalhados nesta dissertação dados históricos com base nas informações do MDIC
(2012) sobre as relações entre a República Popular da China e a América do Sul,
particularmente o Brasil (OLIVEIRA, 2010; BECARD, 2011). O período escolhido foi de
2006 até os dados atuais disponíveis, período em que essas relações se estreitaram.
A pesquisa de campo foi realizada no primeiro semestre de 2013.

3

1.5.2 Geográfica
Foram pesquisados fabricantes, distribuidores ou revendedores do setor metalomecânico,
especificamente do segmento de válvulas industriais, baseados nos estados de São Paulo e Rio
Grande do Sul, com clientes em todo o Brasil, e alguns adquirentes em nível corporativo do
segmento de construção e de montagens industriais, estando essa amostra relacionada a
fornecimentos para o estado do Rio de Janeiro.
1.5.3 Teórica
Este trabalho avalia a percepção do impacto do COO na decisão sobre a aquisição de
produtos importados da China, fundamentado na Teoria dos Esquemas, que, segundo Fiske e
Taylor (1991), indica como os conceitos estão organizados na mente. Esquemas são estruturas
mentais para organizar significativamente vários conceitos inter-relacionados, com base em
experiências anteriores (DE TONI; SCHULER, 2007; AYROSA, 2002b); ou seja, este
trabalho se baseia em experiências similares dos atores (conforme definidos em 2.3.3) desse
processo de aquisição.
O embasamento acadêmico que dá suporte a este estudo são os trabalhos em que a
imagem do país de origem de um produto impacta na decisão por sua aquisição pelo
consumidor corporativo, que é o cargo encarregado da condução do processo de aquisição de
produtos que serão utilizados pela organização à qual ele pertence ou representa (CHASIN;
JAFFE 1979; CARVALHO, 1993; DZEVER; QUESTER, 1999; WILSON, 2000; MALTZ et
al, 2011; CHEN; SU, 2011; CHEN; SU; LIN, 2011; ZILLI ET AL, 2012), fundamentalmente
sendo seguidos os preceitos apresentados por Insch (2003) e por Insch e McBride (1998,
2004), que avaliam o impacto do efeito país de origem sobre a percepção da qualidade do
produto. Adicionalmente, é considerado que compradores industriais se utilizam, em alguns
procedimentos, dos mesmos processos cognitivos na determinação das escolhas de produtos
que os consumidores de varejo, baseando-se nas referências de Fern e Brown (1984), de
Carvalho (1993), de Wilson (2000) e de Insch (2003).
Também é observado que, para compras que não tenham características especiais (por
exemplo, que não sejam caras nem estratégicas), os compradores organizacionais atuam como
individuais (WILSON, 2000) e, ainda, que a pesquisa estabelecida para consumidores de
varejo pode ser estendida aos compradores industriais (DZEVER; QUESTER, 1999).
É também utilizada literatura de apoio sobre o construto COO relacionada a
consumidores de varejo, basicamente composta por Nagashima (1970, 1977); Bilkey e Nes
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(1982); Kaynak e Cavusgil (1983); Parameswaran e Yaprak (1986, 1987); Papadopoulos,
Heslop e Bamossy (1990, 1993); Pisharodi e Parameswaran (1992, 1994); Maheswaran
(1994); Ayrosa (1998, 2002a, 2002b); Giraldi (2006); e Giraldi e Carvalho (2006, 2008,
2009).
1.6

RELEVÂNCIA

1.6.1 Organizacional
A decisão pela adoção de uma determinada estratégia ou processo visa a,
fundamentalmente, melhorias táticas ou operacionais, que proporcionem à organização
vantagens competitivas, para sua consolidação, manutenção ou expansão no mercado. Nesse
contexto, estratégias como a importação, que aqui será trabalhada, surgem como opções de
redução de custos, de enxugamento de quadro e de otimização dos recursos disponíveis, para
citar algumas das características enumeradas por seus simpatizantes.
No entanto, é necessário observar que a expectativa da eficiência ou da qualidade dos
produtos por seu adquirente pode diferir da percebida pelo fornecedor. Algumas experiências
têm demonstrado que alguns desses produtos, seja por superdimensionamento da expectativa,
seja por sua incompatibilidade com a atividade principal do fornecedor, não correspondem ao
que espera o consumidor-cliente. Tal descompasso termina por frustrar o consumidor final –
e, nos piores casos, quebra a relação de confiança mantida com o fornecedor até então.
Este trabalho oferece subsídios às organizações nacionais para melhor entenderem se as
relações com a China, atualmente o maior produtor e comerciante com a América do Sul de
válvulas industriais (MDIC, 2012), são danosas, benéficas ou indispensáveis à indústria
nacional, e também para que compreendam melhor o preconceito contra os produtos chineses.
1.6.2 Acadêmica
Quanto à contribuição acadêmica, aqui se oferece um panorama atualizado, do ponto de
vista brasileiro, sobre o peso da imagem, e a significativa representatividade deste país
asiático nos mercados brasileiro e mundial, que ainda se mantém em expansão. É também
uma oportunidade de acrescer à bibliografia do impacto do COO sobre consumidores
corporativos por meio de uma pesquisa realizada com profissionais da área, que é, segundo
Chéron e Propeck (1997), Dinnie (2004) e Usunier (2006) mais confiável e robusta que as
tradicionalmente realizadas com estudantes. A amostra selecionada para a parte empírica que
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fundamenta este trabalho coaduna com a argumentação de Usunier (2006) sobre a coerência
entre a pesquisa e os respondentes.
Não foram identificados, na revisão bibliográfica realizada para esta pesquisa, trabalhos
anteriores relacionados ao objeto de estudo “válvulas industriais de origem chinesa”. Na
bibliografia internacional consultada, foram identificadas referências sobre outros bens
específicos, como por exemplo, automóveis (PISHARODI; PARAMESWARAN, 1992,
1994), carpetes (WHEATLEY; CHIU, 1977), serviços (DARKE; CHUNG, 2005); sobre
“mixes” de produtos (NAGASHIMA, 1970, 1977; OLSON; JACOBY, 1972, USUNIER,
2006), e mesmo sobre insumos industriais (CHEN; SU, 2011; CHEN; SU; LI, 2011; MALTZ
ET AL, 2011).
Foi ainda identificado um trabalho sobre impacto do COO sobre as relações de compra
industrial de compradores chineses (KAYNAK, 1989); entretanto, o fluxo de aquisição, que
era relativo à importação pelo país China, não agregou conteúdo significativo à elaboração
deste projeto, e, portanto, não foi relevado na sua elaboração.
No cenário nacional, foram encontrados trabalhos que tratavam sobre eletrodomésticos
(GIRALDI, 2006); “produtos brasileiros” - que compreenderam carne bovina, frutas frescas,
calçados e móveis (GIRALDI; CARVALHO, 2006, 2009), calçados (GIRALDI;
CARVALHO, 2008) e frutas frescas (GIRALDI; LOPES, 2011, 2012) e na área empresarial,
a pesquisa de Carvalho (1993) tratou de brinquedos, eletroeletrônicos, fraldas, material
esportivo, perfumaria, roupas e utilidade domésticas.
Muito embora versem ambos sobre o tema influência do COO nas decisões de compra na
cadeia de suprimento empresarial, o presente trabalho difere do trabalho de Carvalho (1993)
fundamentalmente nos seguintes aspectos:
O trabalho anterior (CARVALHO, 1993) trata de aquisição de produtos para
suprimento de lojas de varejo, com objetivo único de revenda a um consumidor
final. Difere, portanto, do escopo dos produtos que são objeto da presente
pesquisa, que se destinam à composição de um equipamento maior, que será
entregue e operado por um cliente final. Seria possível então, considerá-los como
componentes deste equipamento.
Os produtos da pesquisa anterior (CARVALHO, 1993) não podem ser
enquadrados na categoria “insumos industriais”, como é o caso das válvulas
industriais aqui pesquisadas.
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1.6.3 Econômica
Este trabalho estuda características do setor que movimentou, no ano de 2011, valores
próximos a US$ 4 bilhões (MDIC, 2011) somente em importações. Dados oficiais do MDIC
no triênio 2009 – 2011 indicam crescimento superior a 70% nas importações, com origem na
China, dos produtos das quatro categorias compreendidas nesta classificação (Válvulas
industriais completas ou acessórios e componentes).
A proposta deste documento é, então, oferecer subsídios a administradores de empresas, a
acadêmicos e aos demais profissionais relacionados à área, baseado nos resultados de uma
pesquisa quantitativa, para a tomada de decisão em processos relativos à importação de
equipamentos e de componentes com origem no país China.
1.7

GLOSSÁRIO
Neste trabalho, são consideradas as seguintes definições para os termos apresentados:
o

CSVI: Câmara Setorial de Válvulas Industriais, órgão vinculado à Abimaq
(Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos);

o

FD: (Folha de Dados): é o documento que indica, descreve e prescreve as
especificações técnicas, materiais e todas as demais informações técnicas necessárias
à aquisição de um item específico de um contrato;

o

LLV, ou LL: Logit Likelyhood Value é a função logaritmo de verossimilhança,
utilizada na técnica de regressão logística para identificar os coeficientes que exibem
maior verossimilhança na reprodução dos dados observados (CORRAR ET AL,
2007).

o

LM (Lista de Material): documento gerado a partir da análise do detalhamento de
projeto, desenhos, fluxogramas, mapas, sistemas operacionais, diagramas de malhas
e demais documentos consolidados de entrada de projeto, que elenca todos os
materiais de aplicação necessários à sua construção;

o

Revamp: termo que designa a reforma de um equipamento, ao mesmo tempo em que
se realiza a sua modernização e aumento de capacidade;

o

RM: (Requisição de Material): documento que inicia um processo de aquisição de
um item que será utilizado na construção de um equipamento; sua conclusão se dá
com a chegada e registro do recebimento do item no local de aplicação, ou
armazenamento temporário destinado a esse fim. Sua origem é a FD.
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o

Transformação Logit: Transformação dos valores da variável dependente binária
discreta da regressão logística em uma curva logística, que representa a
probabilidade de um evento. Essa probabilidade é então usada para formar a razão de
desigualdade, a qual atua como a variável dependente na regressão logística.

o

Variável Proxy: Variável utilizada para substituir outra de difícil mensuração e que
se presume guardar com ela relação de pertinência.
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO
2.1

A GLOBALIZAÇÃO
Segundo Balboni, Gabrieli e Grapi (2009), um dos principais efeitos da integração dos

mercados de bens, serviços, de capitais, pessoas e conhecimento (a denominada
“globalização”) tem sido o potencial aumento da fragmentação dos processos de produção. A
crescente integração dos mercados, aliada à redução dos custos tarifários, de transporte e de
comunicação, tornou possível a reorganização geográfica dos processos de produção de
empresas de manufatura, as quais têm ajustado seus processos valendo-se dessa opção
estratégica. Ainda segundo os referidos autores, os investimentos internos eram
principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento, com a correspondente redução das
operações de manufatura. Já a estratégia externa é orientada para a redução dos custos do
trabalho e matérias-primas, tanto sob a óptica da terceirização quanto ao que diz respeito ao
desenvolvimento de novas plataformas de produção.
Isso leva muitas empresas, incluindo as de pequeno e médio porte, a redefinir suas
atividades principais, aproveitando as suas competências essenciais e reduzindo o controle
direto sobre as funções consideradas não estruturais. Paralelamente, algumas empresas,
capazes de desenvolver as suas próprias atividades inovadoras, especializam-se na produção e
funções complexas, estabelecem-se como fornecedoras em grandes redes globais,
apropriando-se de uma grande parte do valor criado em toda a cadeia (BALBONI;
GABRIELI; GRAPI, 2009).
2.1.1 As relações comerciais Brasil-China
2.1.1.1

Dados Gerais da China

Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em 2009, a população da
China se encontrava na casa de 1,335 bilhão de habitantes distribuídos em seus 9.561.000 km2
de área, o que equivale a uma densidade demográfica de pouco mais de 139 habitantes / km².
Em 2011 o PIB nominal da China foi de US$ 7,0 trilhões, para uma renda per capita de US$
5.330 e uma variação anual do índice de preços ao consumidor de 4,1%.
No total de seu comércio exterior em 2011, a China exportou US$ 1,898 trilhão e
importou US$ 1,743 trilhão, apresentando assim um saldo superavitário na sua balança
comercial de US$ 155 bilhões.
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2.1.1.2

Panorama comercial bilateral Brasil – China

Segundo o MDIC, em 2011 as exportações gerais brasileiras para a China totalizaram US$
44,3 bilhões e as importações a partir desse país somaram US$ 32,8 bilhões, ou seja, o Brasil
teve neste ano um superávit no saldo comercial de US$ 11,5 bilhões. O Gráfico 1 a seguir
mostra a evolução das exportações e das importações brasileiras à China, a partir do ano 2002,
até 2011, última estatística consolidada.
Gráfico 1: Brasil – Exportações, importações e saldo comercial à China – Valores absolutos e saldo
comercial – 2002 a 2011 – Em US$ milhões.

Fonte: MDIC (2012)
Verifica-se que houve tendência de declínio no saldo do superávit comercial brasileiro
desde o ano 2003, interceptando o eixo de equilíbrio no ano 2006, e apresentando o pior
resultado no ano 2008, devido aos efeitos da crise global de 2008/2009, ficando o saldo
negativo em pouco mais de US$ 3 bilhões. A partir de então houve forte recuperação, e se
manteve a tendência de alta. No primeiro semestre de 2012, por essa estatística brasileira, já
foram contabilizados US$ 49 bilhões exportados e US$ 37 bilhões importados (MDIC, 2012).
2.1.1.3

O comércio Brasil-China no setor de válvulas industriais

Entretanto, quando o assunto é especificamente válvulas industriais, o quadro se inverte,
com larga vantagem para os asiáticos, e com tendência a aumento superavitário. Dados da
Câmara Setorial de Válvulas Industriais (2009) dão conta de que os chineses têm cerca de
5.000 fabricantes/distribuidores de válvulas industriais, contra cerca de 150 em território
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brasileiro. O Gráfico 2, com dados do período 2009 - 2011, ajuda a visualizar o fenômeno,
demonstrando a evolução das importações brasileiras no setor de válvulas industriais com
origem na China. Estão elencados apenas os três produtos disponíveis no sistema Radar
Comercial do MDIC (848110 – Válvulas redutoras de pressão; 848130 – Válvulas de
retenção; e 848140 – Válvulas de segurança ou alívio), e componentes, chamados de “Partes
de válvulas, torneiras e outros dispositivos semelhantes”, que recebem o código 848190 do
mesmo sistema.
O Sistema Radar Comercial é um instrumento de consulta e análise de dados relativos ao
comércio exterior desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, que tem
como principal objetivo auxiliar na seleção de mercados e produtos que apresentam maior
potencialidade para o incremento das exportações brasileiras. O Sistema permite a
identificação de oportunidades comerciais em um universo de mais de 60 países, que
representam mais de 90% do comércio mundial, mediante busca e cruzamento de dados
estatísticos.
Note-se que, no período considerado, todos os produtos tiveram variação positiva em
suas quantidades negociadas. Enquanto o item 848140 - Válvulas de retenção avançou US$
32 milhões, o item 848190 - Partes de válvulas, torneiras e outros dispositivos semelhantes,
cresceu US$ 370 milhões saltando de US$ 550,5 milhões em 2009 para US$ 919 milhões em
2011, num incremento de aproximadamente 67% no período.
Gráfico 2: Brasil - Valor das importações à China de válvulas industriais de cinco tipos - 2009 a
2011 - Em US$ mil
848120

848190

848130
848140
848110
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2.2

O CONSTRUTO COO

2.2.1 O estereótipo de país
O construto COO, ou seja, a estereotipação da confiabilidade de um produto estar
vinculada à imagem percebida do país onde é fabricado, é tão antiga quanto o próprio
comércio multinacional (NAGASHIMA; 1970, 1977). No trabalho seminal de Schooler
(1965), foram examinadas pistas sobre o estereótipo entre as nações do Mercado Comum da
América Central, que poderiam ter conduzido a vantagem para alguns países-membros, tendo
sido usados como referência os produtos oriundos da Guatemala. Os resultados obtidos
demonstraram que produtos idênticos em todos os aspectos, exceto para o COO, foram
avaliados pelos respondentes de modo diferente, com desvantagem para a Costa Rica e El
Salvador na condição de fabricantes, tendo seus produtos sido comparados com produtos
oriundos do México e da própria Guatemala.
O estereótipo associado à condição de desenvolvimento do país de origem foi revisitado e
confirmado nos trabalhos de Papadopoulos et al (1990, 1993) sendo tão mais positivo,
proporcionalmente à melhor situação de desenvolvimento do país em questão. As nações
desenvolvidas, de forma geral, levam vantagem sobre as recentemente industrializadas, que,
por sua vez, ainda são mais bem classificadas que as em desenvolvimento, ou em processo de
industrialização (GAEDEKE, 1973; BILKEY; NES, 1982; PAPADOPOULOS; HESLOP;
BAMOSSY, 1990, 1993; DZEVER; QUESTER, 1999).
Gaedeke (1973) constatou que as atitudes em relação a um produto ou a uma marca
específica são substancialmente alterados, tanto favorável quanto desfavoravelmente, quando
o país de origem do produto ou da marca é revelado ao consumidor. Em seu estudo sobre as
dimensões da imagem do país, Gaedeke (1973) concluiu que os produtos nacionais (a saber:
dos Estados Unidos da América) não eram sempre percebidos como sendo os melhores, e que
os produtos dos países industrializados tendem a ser avaliados mais favoravelmente do que os
produtos dos países em desenvolvimento, ou recentemente industrializados.
O clássico experimento de Schooler e Wildt (1968) é um exemplo contundente do peso do
COO na percepção do consumidor. Neste experimento, os respondentes foram solicitados a
classificar dois copos de vidro, exatamente idênticos, sendo um deles rotulado como tendo
origem americana (Made in USA) e o outro, origem japonesa (Made in Japan). O detalhe que
faz toda a diferença neste experimento, é que as duas amostras na realidade eram originadas
de um mesmo fabricante local e de uma mesma produção, sendo a única diferença entre as
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duas peças o próprio rótulo. Os grupos de respondentes examinaram estes produtos e os
avaliaram em um questionário comparativo, simetricamente escalonado de maneira ordinal.
Considerando-se que os grupos de respondentes eram homogêneos, e que os produtos eram
exatamente os mesmos sob todos os aspectos, à exceção da designação de origem, as
diferenças significativas encontradas na avaliação dos produtos foram atribuídas a
preconcepções sobre o COO (SCHOOLER; WILDT, 1968).
Os métodos utilizados neste experimento de Schooler e Wildt (1968), classificado por
Usunier (2006) como uma pesquisa quase-experimental, levaram este autor a fazer
questionamentos metodológicos e mesmo morais em relação à sua credibilidade, já que o
citado experimento se utiliza, segundo Usunier (2006), de recursos como a “enganação”, ou
“mentira” a respeito da origem dos produtos; entretanto, considerado o rigor da manipulação
científica com que esta pesquisa foi conduzida, estes questionamentos foram dissipados.
Segundo este autor, „Neste contexto, uma mentira servil é considerada como um modo de
prova, e não como manipulação discutível‟1.
O quasi-experimento é um estudo empírico utilizado para estimar o impacto causal de
uma intervenção sobre a sua população-alvo. Projetos de pesquisa quasi-experimentais
compartilham muitas semelhanças com o design tradicional ou experimental randomizado
controlado, diferenciando-se por não haver o elemento de atribuição aleatória para tratamento
ou controle. Em vez disso, desenhos quasi-experimentais geralmente permitem ao
pesquisador controlar a atribuição da condição de tratamento, usando algum critério que não
seja a atribuição aleatória (por exemplo, uma marca de corte de elegibilidade).
É importante registrar, no entanto, que:
a. Os resultados das pesquisas nem sempre apontam em uma mesma direção. Por
exemplo, o trabalho de Etzel e Walker (1974), constatou que os estereótipos de
um país ou cultura não eram sempre equivalentes aos estereótipos de produtos
daquele país.
b. O estereótipo nem sempre é negativo para o produto estrangeiro, cuja origem pode
ser o próprio país do qual o entrevistado-respondente é nativo.
Isso fica claramente demonstrado por Nagashima, cujo trabalho de 1970 foi fortemente
embasado em suas duas pesquisas anteriores datadas de 1965 e 1967 (realizadas com
1

Traduzido do original, “In this context, a menial lie is considered as a way of proof, not as disputable
manipulation.” (USUNIER, 2006 p. 2-3)
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empresários americanos e japoneses, respectivamente). A avaliação dos produtos japoneses
pelos executivos americanos foi superior à visão dos próprios executivos japoneses sobre os
produtos do seu país natal (NAGASHIMA, 1970). Embora, à época, a indústria japonesa já
contasse com marcas fortes, de projeção internacional – como Sony, Toyota e Honda – essa
tendência foi confirmada, com poucas variações, no estudo publicado oito anos depois
(NAGASHIMA, 1977)2.
Essas conclusões de Nagashima (1970, 1977) estão alinhadas com as de Papadopoulos,
Heslop e Bamossy (1990), que chegaram a resultados semelhantes. Papadopoulos et al (1990)
utilizaram matriz na qual foram pesquisadas características de produtos com origem em cinco
nações: Canadá, Estados Unidos, Suécia, Japão, e parcialmente Grã-Bretanha. Neste
experimento, foi feita comparação cruzando-se, na matriz, a imagem do próprio país do
respondente, com os países-objeto do estudo, que foram França, (a antiga) Alemanha
Oriental, Holanda, Grécia e Hungria.
Nesse trabalho, foram alinhadas basicamente dimensões adjacentes ao construto COO
(integridade do produto, relação preço-valor, presença de mercado e resposta do mercado).
Posteriormente, foi verificada uma significativa relação causal com as associações entre essas
crenças de qualidade do produto e convicções sobre o país e as pessoas (PAPADOPOULOS;
HESLOP; BAMOSSY, 1993). Na mesma linha, Maheswaran (1994) afirma que os
consumidores utilizam os dados do país de origem como informação estereotipada ao fazer
avaliações sobre um produto, o que estaria relacionado ao componente cultural desses
consumidores.
Verlegh e Steenkamp (1999) identificaram que descendentes de segunda geração (a saber:
italoamericanos), mantêm forte ligação com produtos – especialmente, mas não somente,
alimentícios – do país de onde são, em segundo grau, oriundos. Para essas pessoas, "Itália'',
que representa, por associação, a sua própria origem, tem fortes conotações emocionais e
simbólicas. Assim, afirmam estes autores, o país de origem não é apenas uma sugestão
cognitiva para a qualidade do produto, mas também diz respeito às emoções, identidade,
orgulho e memórias autobiográficas. Tais conotações simbólicas e emocionais transformam o
COO em um atributo "expressivo'' ou "imagem'' (VERLEGH; STEENKAMP, 1999).
Andersen e Chao (2003) também identificaram correspondência entre o perfil dos
respondentes dos trabalhos pesquisados e o tipo de sua cultura − coletivista ou individualista.

2

Os dados para esta publicação foram coletados dez anos depois do primeiro levantamento, em 1965.
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Concluíram

que,

em

sociedades

coletivistas,

cujas

necessidades

individuais

são

frequentemente subservientes às do grupo, as avaliações obtidas foram mais favoráveis ao
produto nacional frente ao produto estrangeiro. Já nas sociedades tidas como individualistas,
muitas vezes, o país de origem do produto foi mais bem classificado se as características do
produto foram indicadas como superiores.
Em sua revisão realizada em 1982, Bilkey e Nes cruzaram as informações da literatura
relevante sobre o construto país de origem, ou seja, o efeito que um país (ou países, como
decorrência do desdobramento de processos, como será explorado neste trabalho) onde foi
originado o produto exerce na avaliação do comprador. Tais autores observaram os trabalhos
que se relacionavam a esse construto sob uma ótica holística, mas também os que tratam as
suas dimensões separadamente. São exemplos de outras perspectivas abordadas: sua
influência quando os produtos vêm de países desenvolvidos; quando são oriundos de países
em desenvolvimento; relações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento; preconceito
em relação aos países em desenvolvimento; variáveis demográficas; preferências pessoais; o
peso da associação direta ou relativa com o país de origem; o risco percebido na aquisição e
compras organizacionais. Ao cabo dessa revisão bibliográfica, Bilkey e Nes (1982)
confirmaram a significativa influência do construto para todos os aspectos e dimensões
tratados.
Segundo Lopes (2011), em função das características complexas do construto COO, a
mensuração do seu impacto demanda especial atenção na escolha do método de pesquisa.
Lembra esta autora que os métodos diretos de avaliação estão sujeitos a vieses e imprecisões,
seja por dificuldade dos respondentes-consumidores em avaliar corretamente a importância do
COO no contexto de decisão de uma compra, ou por inadvertidamente estes respondentes
induzirem vieses na pesquisa, baseando suas respostas em pistas intrínsecas, ao invés de
extrínsecas (LOPES, 2011). Além disso, a importância dada ao COO pode sofrer a moderação
de vários fatores (GIRALDI, 2006). Segundo Lopes (2011), essas dificuldades levam
pesquisadores a utilizar métodos indiretos de avaliação do COO.
Uma forma de se medir indiretamente o efeito COO é através da utilização de uma escala,
onde são ranqueadas as percepções dos respondentes, e sobre esta, são aplicadas técnicas
estatísticas adequadas (como por exemplo, a análise de regressão, análise fatorial, ou
modelagem de equações estruturais); observa-se então o quanto da variância da variável
dependente (avaliação do produto) é explicada pelo comportamento da variável independente
(COO) (GIRALDI, 2005; LOPES, 2011).
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Pisharodi e Parameswaran (1992) propuseram uma escala para a avaliação do construto
COO, elaborada a partir de três outros construtos:
1. A cognição das pessoas de um país-mercado, ou seja, o nível de desenvolvimento
econômico, a natureza do clima político;
2. O afeto em relação às pessoas de um país; e
3. A conação, que é nível desejado de interação com as pessoas de um país em
relação ao país de origem.
Pisharodi e Parameswaran (1992) consideraram, também, como premissa em seu estudo,
que a imagem que um consumidor tem sobre produtos de um determinado país, sobre o qual
não tem familiaridade, pode muito bem ser formada a partir da sua base de conhecimento
sobre a capacidade das pessoas do referido país de produzirem produtos com boa qualidade,
de forma geral. Logo, essa percepção sobre as pessoas do país impacta diretamente a
avaliação de produtos daquele país.
Estudando o impacto do COO nas percepções de um produto específico sob avaliação (no
caso, um modelo de automóvel), esses pesquisadores se utilizaram do desmembramento do
construto COO proposto por Parameswaran e Yaprak (1986).
A escala idealizada por Pisharodi e Parameswaran se divide em trinta atributos, sendo
doze atributos gerais do país (General Country Attributes - GCA), dezoito atributos gerais de
produto (General Product Attributes - GPA) e dez atributos específicos do produto (Specific
Product Attributes - SPA). O desenvolvimento do trabalho apontou para a necessidade de
mais dois ajustes, desmembrando o GCA em GCA1 e GCA2, representando as dimensões
„aspectos do povo‟ (people facet) e „aspectos de interação entre países‟ (interaction facet),
respectivamente. Houve também necessidade de desmembramento do GPA em GPA1,
„distribuição ou promoção desejáveis‟ (desirable distribution or promotion); GPA2, „atributos
desejáveis de produto‟(product desirable attributes) e GPA3, „atributos indesejáveis de
produto‟ (product undesirable attributes). Como após o refinamento do modelo o SPA não
demandou ajustes adicionais, Pisharodi e Parameswaran (1992) chegaram assim a um modelo
de seis fatores, onde os atributos gerais do país, incluindo cognição, afeto e conação, estão na
realidade em duas dimensões − conação impactando a percepção significativamente diferente
de cognição e afeto, com os atributos negativos comportando-se de maneira diferente dos
positivos.
Em um estudo posterior, datado de 1994, Pisharodi e Parameswaran utilizaram-se de
premissas similares às do trabalho de 1992, para confirmar a validade da escala desenvolvida
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anteriormente, e encontraram também as correspondências confirmadas por Andersen e Chao
(2003), relacionadas à sociedade de origem dos respondentes.
Pesquisadores brasileiros, como Ayrosa (1998, 2002a, 2002b), Carvalho (2003), Giraldi
(2006), Giraldi e Carvalho (2008), Lopes (2011) também analisaram o construto COO,
situando-o em relação ao mercado e produtos brasileiros. Ayrosa (1998) complementou o
modelo da escala de países utilizado por Pisharodi e Parameswaran (1992), desenvolvendo, a
partir daí, uma escala para avaliar atitudes relativas a países, com características
genuinamente nacionais. Apesar de fundamentalmente baseada na escala de imagem de países
de Pisharodi e Parameswaran (1992), Ayrosa (1998, 2002a, 2002b), em seu modelo, além de
considerar os requisitos de adaptação na tradução linguística, promoveu mudanças estruturais
importantes, como a utilização dos termos isolados na escala original inseridos em sentenças,
para a sua melhor contextualização. Esse autor também adaptou alguns termos, e
redimensionou a estrutura da escala original, para que ficasse mais adequada à condição
nacional, retificou uma dimensão (atributos negativos) e modificou ou inseriu questões
adicionais, ampliando a pesquisa original a um espectro mais amplo e direcionado a
respondentes brasileiros.
Giraldi (2006) classifica o efeito país de origem como “os estereótipos que as pessoas
tendem a desenvolver com relação a outras pessoas e países, e consequentemente em relação
aos produtos fabricados nestes países.” (GIRALDI, 2006 p.v). A referida autora acrescenta
que esse efeito pode, inclusive, transcender as avaliações sobre marcas e produtos, e,
dependendo do grau de influência, determinar as intenções de compra e o comportamento
desses consumidores.
Chasin e Jaffe (1979), Dzever e Quester (1999), Insch (2003), Insch e McBride (1998,
2004), Wilson (2000), Maltz et al (2011) e Chen, Su e Lin (2011) exploraram o impacto desse
construto sobre os processos de aquisição de materiais a partir de compras corporativas,
discussão essa que foi trazida para o cenário nacional por Carvalho (1993) e sobre a qual se
propõe dar continuidade com o presente trabalho, como será visto a seguir.
Em sua investigação sobre imagem de país, Chasin e Jaffe (1979) observaram que menos
de 30% dos respondentes de sua pesquisa já haviam estabelecido efetivas relações comerciais
com os países por eles elencados. Entretanto, os números apresentados na avaliação foram
uniformemente baixos (numa escala de pontuação de 9 a 1, sendo 9 equivalente a muito bom
e 1, a ruim), para todos os atributos e dimensões pesquisadas nos países propostos − Europa
Oriental, do antigo bloco comunista − quando comparados às médias dos mesmos itens do
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país de origem dos respondentes − a saber, Estados Unidos da América. Segundo tais autores,
esse seria mais um indicativo de conceitos preconcebidos em relação à imagem do produto,
conforme o construto pesquisado (COO).
No mesmo trabalho, Chasin e Jaffe (1979) concluem que esses percentuais e resultados se
estendem em relação a experiências presenciais nos países pesquisados (viagens a negócios
ou turismo). Respondentes que nunca estiveram em um dos países de origem dos produtos
que foram objeto da pesquisa têm, ainda assim, uma ideia preconcebida sobre seus atributos.
Esses autores acreditam que tal julgamento seja decorrência do COO e atribuem parte da
explicação desse fenômeno ao efeito halo. Recomendam, ainda, que, para melhorar a imagem
de seus produtos, os países pesquisados têm que repensar a sua própria imagem.
Segundo Rosenzweig (2007), efeito Halo é a possibilidade de que a avaliação de um item
possa interferir no julgamento sobre outros fatores, de acordo com a simpatia ou antipatia que
o avaliador tenha pelo objeto que está sendo avaliado, contaminando o resultado geral.
Nebenzahl et al (1997) também participam da corrente que associa o COO ao efeito halo e
encontraram alguma evidência de sua presença só como variável substituta, quando o
consumidor não tem familiaridade com os produtos feitos no país nominal (made-in-country
image). Esses autores também concluíram que o efeito halo é consistentemente dependente do
tipo de relação com o produto, ou seja, aumenta com o grau de responsabilidade da compra.
Por exemplo, há menor interferência desse efeito na compra de um eletrodoméstico e maior
quando se compra um automóvel, dependendo do seu país de origem.
De acordo com Nebenzahl et al (1997), o COO não só tem uma influência direta sobre
avaliações de produtos, mas também parece estimular o potencial consumidor a pensar mais
amplamente sobre outras informações de atributos do produto.
Em uma interessante meta-análise publicada em 1997, Chéron e Propeck testaram alguns
conceitos e paradigmas preestabelecidos, e concluíram que de fato, o efeito do país de origem
é significativo, porém se deve diferenciar entre a percepção da qualidade / confiabilidade e a
intenção de compra. Dizem estes autores que o efeito para a percepção de qualidade do país
de origem é mais forte do que a observada para intenção de compra. Para a obtenção destas
conclusões, Chéron e Propeck consideraram a influência de fatores metodológicos como:
Em relação à medida de percepção de qualidade, amostras de estudantes não são
diferentes das amostras de consumidores-clientes ou amostras com empresários. No
entanto, as amostras de estudantes diferem quando se mensura a intenção de compra
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(conclusão ratificada por outra amostra, de Peterson e Jolibert (2005)). A importância
do preço em particular, e / ou outros atributos podem ser mais importantes para os
alunos quando existe intenção de compra.
Um estudo de pista simples (consultar 2.2.2.2) tende a aumentar artificialmente o
efeito relativo do COO. Além disso, esta abordagem não reflete a situação de consumo
real.
Testes subjetivos tendem a aumentar artificialmente o efeito relativo do COO. Nestes
casos, a atenção do entrevistado é intencionalmente focada em atributos que poderiam
não ter sido levados em consideração. A presença do estímulo permite ao pesquisador
colocar o respondente em uma situação mais próxima da realidade.
Incluir o país dos respondentes na entrevista pode enviesar o resultado, por aumentar o
efeito relativo do COO. No entanto, do ponto de vista competitivo, incluir o país do
entrevistado pode ser útil para medir a distância de percepção em relação a outros
países de interesse.
A inclusão de um número significativo de países na pesquisa (os autores conduziram
este experimento com mais de 10 países neste estudo) parece aumentar o efeito
relativo do COO (para intenção de compra), chamando a atenção dos participantes
para o assunto.
O efeito relativo do COO parece ser mais forte para intenção de compra quando se
trata de produtos de uso industrial, quando comparados com o consumidor-cliente de
varejo. A mesma situação se repete quando se compara bens duráveis com produtos
não-duráveis. O efeito relativo do COO se manifesta de maneira mais representativa
em relação a produtos duráveis.
O método de levantamento de dados parece ter impacto sobre a importância relativa
do COO, sendo este impacto no levantamento por autoadministração maior do que
quando utilizadas outras formas de levantamento.
A escolha por uma pesquisa de um campo em vez de um estudo laboratorial parece
aumentar o peso relativo do país de origem para a intenção de compra.
Outros estudos (DZEVER; QUESTER, 1999; INSCH, 2003; INSCH; MCBRIDE, 2004)
dedicaram-se a analisar os efeitos dos chamados "produtos híbridos" (ou seja, produtos com
etapas de concepção ou produção realizadas em mais de uma unidade fabril, ou até mesmo em
mais de uma organização), para o qual os resultados de COO se decompõem em componentes
diferentes. Isso porque, dentre outras razões, os atuais processos de fabricação habilitaram a
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separação de funções que anteriormente eram geograficamente ligadas, como, por exemplo,
projeto (design) e produção (DZEVER; QUESTER, 1999).
Essa abordagem é consistente com a nova fronteira no estudo do país de origem, evoluída
a partir dos anos 90 (PAPADOPOULOS; HESLOP; BAMOSSY, 1993; SAMIEE, 1994;
INSCH; MCBRIDE, 1998; AYROSA, 1998; BAE; LEE, 1999; WILSON, 2000; INSCH;
MCBRIDE, 2004), que argumenta que o efeito do COO pode realmente ser dividido em
vários componentes. O quadro 1 a seguir sumariza esses componentes − ou subconstrutos.
Quadro 1: Decomposição do construto COO

Construto Original

Autor

COO, country-oforigin

Samiee, 1994

Descrição

Componente

País que os consumidores associam com um produto
ou marca específicos, independentemente do local
onde, de fato, foi fabricado.
O país ao qual um consumidor associa um
Nebenzahl, Jaffe e determinado produto ou marca como sendo o seu
Lampert, 1997
país de origem, independentemente de onde o
produto é produzido.
Autor
Descrição

COD, country-ofdesign

Insch e McBride,
1998

OC, origin country

DC, design country
COM, country-ofmanufacturing
MC, made-in-country
COA, country-ofassembly
COP, country-ofparts
COB, country-ofbrand

País onde o produto foi concebido e desenvolvido.

Nebenzahl, Jaffe e O país em que qualquer uma das partes de uma
Lampert, 1997
chave, ou todo o produto acabado é concebido.
Local de fabrico ou montagem de um produto. Pode
Samiee, 1994
ser o mesmo que o CO.
Nebenzahl, Jaffe e O país cujo nome aparece no rótulo "made-in",
Lampert, 1997
geralmente é o país onde a produção final tem lugar
Insch e McBride, País onde a maioria da montagem final do produto
teve lugar.
1998
País em que a maioria dos materiais usados em
Insch e McBride, produtos provenientes de e / ou as partes
1998
componentes são feitos.
Bae e Lee, 1999

País de onde a marca é originada.

Fonte: Elaboração própria

Ayrosa (1998) afirma que até a década de 1990, os trabalhos sobre o COO tinham foco
nos atributos de produto, não necessariamente nos países em questão; a partir de então, os
trabalhos mudaram o foco do produto para o país, passando também a serem
multidimensionais.
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Segundo Samiee (1994), o efeito COO pode ser gerado por estereótipos da utilização de
certos produtos em determinadas culturas ou a partir de uma atribuição errônea da origem
produto, gerada pela marca adotada, e diversos outros tipos de conflitos similares. Para
Samiee (1994) e Bae e Lee (1999) o COO é inerente a determinadas marcas. Por exemplo, a
IBM implica origem nos EUA e Sony, origens japonesas.
Essa corrente de pensamento abriu um novo caminho para estudar o efeito COO, que é
muito mais próximo da realidade atual, como resultado dos processos de fragmentação cadeia
de valor, cujas atividades estão hospedadas em países muito distantes e diferentes entre si.
2.2.2 A imagem de produto
2.2.2.1

Contextualização

Um volume significativo de literatura foi produzido sobre pesquisa em negócios de
marketing com a influência do COO de produtos nas avaliações dos consumidores nos 48
anos que separam os dias em que foi produzido o trabalho de Schooler (1965) e os dias atuais.
Apesar de, segundo Peterson e Jolibert (1995) e Usunier (2006), mais de 300 artigos
relevantes já haverem sido publicados sobre o construto COO, com uma grande diversidade
de países (como origens), categorias de produtos, e os consumidores pesquisados (em termos
de demografia e de nacionalidade), Andersen e Chao (2003) reportam que deste total, apenas
um pequeno percentual (em torno de 10%) destes artigos tratam de questões relacionadas aos
efeitos de COO na compra industrial. Alguns destes estudos concentram-se nas diferenças de
percepções dos gestores de suprimento/abastecimento sobre a compra de produtos ou
componentes originados de países recém-industrializados, da Europa Oriental, China e
Sudeste da Ásia e mesmo da Europa Ocidental. Outros estudos têm-se centrado sobre as
percepções dos gerentes de compras de um país específico, como a China3, Turquia, Nova
Zelândia e Reino Unido. Alguns estudos também visam comparar as percepções dos gerentes
de compras em vários países em direção a produtos de origem em uma variedade de diferentes
países (ANDERSEN; CHAO, 2003).
Usunier (2006) contabiliza ainda que, provavelmente, este número sobe a mais de 1000
estudos que teriam sido apresentados sobre o tema COO quando são incluídos todos os
documentos, contando com conferências e teses de doutorado. Segundo Usunier (2006) todos
estes estudos são predominantemente realizados com base em inquérito por questionário, com
3

O trabalho ao qual se referem os autores, “How Chinese buyers rate foreign suppliers”, de autoria do
Prof. Ph.D. Erdener Kaynak, avalia a perspectiva do COO à partir de compradores industriais chineses,
num fluxo que é, portanto, inverso ao investigado no presente projeto.
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bens e países de origem hipotéticos e onde é solicitada aos entrevistados uma avaliação
autoadministrada sobre bens X fabricados no país Y. Segundo este autor, os questionários são
muitas vezes administrados havendo pouca familiaridade do entrevistado tanto com os bens
quanto com as origens mencionadas no instrumento de investigação. Usunier (2006) informa
ainda que vários livros foram publicados sobre COO, bem como compilações de estudos de
pesquisa, artigos de revisão e meta-análises.
Entretanto, segundo Usunier (2006) durante o período considerado, os métodos de
investigação sofreram poucas modificações e basicamente ainda são baseados principalmente
em instrumentos psicométricos e levantamento de dados, contrastando com a questão das
origens no marketing internacional, que mudou drasticamente ao longo deste período de quase
meio século; A globalização, que traz em seu arraste uma grande evolução na regulamentação
do comércio internacional, na gestão da cadeia de suprimentos e nas políticas de branding das
empresas multinacionais, diminuiu a sensibilidade do consumidor em relação à origem de
fabricação.
Branding é conjunto de imagens e ideias que representam um produtor econômico; referese aos atributos descritivos verbais e símbolos concretos, como o nome, logo, slogan e
identidade visual que representam a essência de uma empresa, produto ou serviço
(EDELMAN, 2010).
Para Usunier (2006) o efeito COO não é mais uma questão primordial para as operações
de marketing internacional: a produção multinacional, o branding global, e o declínio da
rotulagem de origem nas regras da Organização Mundial do Comércio tendem a diluir a
questão COO e diminuir a sua relevância. Além disso, muitos consumidores desconhecem a
origem de fabricação dos bens que compram e, quando sabem, tendem a usar a informação
COO em conjunto com uma série de outros sinais extrínsecos de informação.
2.2.2.2

O impacto do preço e abordagem de mídia

Embora o preço e a reputação do fornecedor influam na interpretação que o consumidor
realiza sobre o produto (WHEATLEY; CHIU, 1977), verifica-se que os de origem estrangeira
carregam consigo uma imagem significativamente estereotipada (ETZEL; WALKER, 1974;
GIRALDI, 2006). O componente estereótipo pode ser atenuado mediante a escolha de uma
melhor abordagem de mídia para a promoção desses produtos (ETZEL; WALKER, 1974;
GAEDEKE, 1973; REIERSON, 1967).

22

Os experimentos conduzidos por Reierson (1967) – com uma população de estudantes
universitários, sobre produtos italianos e japoneses - demonstraram uma melhora significativa
quanto ao estereótipo COO, decorrente do uso de diversos tipos de mídia (a saber: inserções
em filmes, anúncios de revista e folhetos, publicações, vitrines), sendo melhor este resultado
quando a amostra foi exposta a mais de um tipo de mídia. Outra medida é a utilização
adequada de estratégias de diferenciação de preço (SCHOOLER; WILDT, 1968).
Em seu estudo de 1968, Schooler e Wildt provaram que o viés do impacto do país de
origem poderia ser contornado para uma grande parte dos consumidores, por estratégias
adequadas de redução de preço (descontos e ofertas). Assim, o produto importado de outro
país teria melhor aceitação, ou menor rejeição, proporcionalmente ao seu equilíbrio ou
vantagem financeira sobre o produto nacional. Entretanto, essa prática deve ser realizada com
extrema cautela e coerência, já que tal política pode ter efeito justamente contrário ao
desejado (DARKE; CHUNG, 2005; HAWKINS ET AL, 2007), por afetar negativamente a
confiança do consumidor.
Segundo Darke e Chung (2005), a redução acentuada de preço, seja por descontos
temporários ou contínuos, pode acabar por minar a percepção da qualidade do produto cujo
valor de venda foi reduzido. De acordo com tais autores, o consumidor utiliza o preço de
venda mais baixo para inferir que a qualidade do produto também é menor. Hawkins et al
(2007) também afirmam que produtos com o preço “baixo demais” podem ser vistos como
produtos de baixa qualidade.
A literatura sobre o tema mostra que os consumidores tendem a usar o preço como um
indicador de qualidade, o que determina ainda uma diminuição na possibilidade de futuros
negócios, a menos que alguma garantia adicional de qualidade lhes seja fornecida. (DARKE;
CHUNG, 2005; HAWKINS ET AL, 2007).
Considerando-se que, segundo Hawkins et al (2007) preço é o valor monetário a ser pago
para se obter o direito de utilização do produto, é importante ressaltar que o preço não é o
mesmo que o custo do produto para o cliente. O custo do cliente incorre em tudo o que o
cliente deva arcar para usufruir dos benefícios de possuir ou usar o produto, como assistência
técnica, logística para reposição de sobressalentes, tempo de espera, e outros. Por isso, as
organizações buscam reduzir estes custos associados, indiretamente agregando valor ao seu
produto.
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2.2.2.3

O Paradigma das Pistas

A partir da conceituação do “paradigma das pistas” (COX, 1962; JACOBY; OLSON,
1972), em que informações (denominadas “pistas”, ou ainda “sugestões” por alguns autores)
sobre produtos e marcas são concebidas para construir uma matriz de sinais, cada pista
fornece uma base para o desenvolvimento de várias impressões do próprio produto. Tais
pistas, que podem ser intrínsecas ou extrínsecas, impactam a tomada de decisão na aquisição
do produto, por participarem da construção da sua imagem. As primeiras – intrínsecas – são
atributos de produto que não podem ser alterados ou experimentalmente manipulados sem
também alterar as características físicas do produto (como composição, modelo, potência, cor
etc.). As extrínsecas são sinais relacionados com os atributos do produto, que não são uma
parte do produto físico (por exemplo, preço, marca, embalagem etc.) − o país de origem pode
ser considerado um atributo extrínseco do produto. Segundo Jacoby e Olson (1972)
endossados por outros pesquisadores (SAMIEE, 1994; ANDERSEN; CHAO, 2003) embora
os consumidores utilizem tanto sinais intrínsecos quanto extrínsecos na avaliação dos
produtos, estes últimos são susceptíveis de serem avaliados isoladamente, na ausência de
estímulos intrínsecos. Entretanto, Pisharodi e Parameswaran (1992) alertam para a
complexidade desse construto, assim como Baughn e Yaprak (1993) Andersen e Chao (2003)
e Usunier (2006) recomendam a utilização de pistas múltiplas, além da utilização simultânea
de pistas intrínsecas e extrínsecas.
Alguns pesquisadores (BAUGHN; YAPRAK, 1991, ANDERSEN; CHAO 2003;
USUNIER, 2006), apontam para o aumento do uso de pistas múltiplas (como COO, marca e
preço, em vez de apenas COO, por exemplo), além das pistas intrínsecas (gosto, design e
desempenho) e das extrínsecas (preço, nome de marca, garantia, COO). Baughn e Yaprak
(1993) recomendam também uso de produtos reais, usuários típicos e conteúdo característico
verdadeiro, além do fortalecimento de rigor metodológico.
De Toni e Schuler (2007) corroboram com essas assertivas dizendo que a imagem do
produto é dependente, ou relacionada, tanto aos atributos intrínsecos quanto extrínsecos ao
produto. Afirmam, ainda, que a imagem que é forjada sobre um produto, o é mediante a
interpretação de informações, inferências e reações sobre ele. Assim, sua imagem não
depende tão somente das mensagens racionalmente emitidas, mas também da maneira como o
consumidor ressignifica as mensagens que recebe (DE TONI; SCHULER, 2007).
Entretanto, diversos pesquisadores, como Peterson e Jolibert (1995), Verlegh e Steenkamp
(1999), Andersen e Chao (2003), Usunier (2006), Chen, Su e Lin (2011) sustentam existir
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uma diferença na avaliação dos resultados empíricos das pesquisas realizadas, conforme
sejam utilizadas pistas simples ou múltiplas. Ou seja, o efeito de COO é menor para estudos
de múltiplas pistas do que para aqueles que manipulam apenas uma sugestão, isto é, a pista
COO. Quando todas as outras informações são controladas, o COO tem um impacto
significativo na avaliação do produto. Contudo, numa situação real de compra, os
consumidores são susceptíveis a terem informações adicionais e acesso a outras pistas, como
o produto físico real, nome da marca, preço, garantia etc. Em tal situação, o impacto de
qualquer pista única, tal como COO, pode diminuir significativamente. Segundo tais autores,
com a utilização de pistas simples (single-cue) na pesquisa sobre COO, o impacto é maior, ou
seria menos influenciado por outros fatores do que com a utilização de pistas múltiplas
(multiple-cue).
Andersen e Chao (2003) são taxativos ao afirmar que o modelo de uma única sugestão
(pista) é susceptível de produzir viés em sua resposta. Um modelo com várias sugestões, por
outro lado, é mais realista e menos susceptível a produzir desvios de resposta.
Dzever e Quester (1999) confirmaram, em seu estudo multidimensional, as hipóteses de
que o efeito país de origem impacta a percepção de qualidade tanto para COD quanto para
COA, sendo essa influência mais positiva para países tradicionalmente industrializados. Essa
positividade vai perdendo efetividade quando relacionada a países recentemente
industrializados e, finalmente, as últimas posições no ranking são ocupadas pelos países em
desenvolvimento, incluído, aí, o Brasil.
Usunier (2006) defende que o COO é apenas mais um atributo entre os muitos que
caracterizam um produto, e que seria apenas mais um critério de avaliação. Este autor defende
ainda que a influência da pista COO é mais forte na avaliação do consumidor quando este não
está familiarizado com a categoria do produto. Nesta situação, o COO serve como uma
espécie de variável proxy que facilita a avaliação na ausência de outros critérios, aglutinando
critérios diversificados pertencentes a uma mesma avaliação global.
Afirma ainda Usunier (2006) que, na ausência de outras pistas, o consumidor pode utilizar
o COO para avaliar o produto. Portanto, estudos de sinalização simples (utilizando o COO
como o único critério de avaliação para os entrevistados) tendem a superestimar o impacto do
COO. Para este autor, no mundo real a tomada de decisão do consumidor é baseada em
processos de avaliação multissinalização que levam em consideração outros atributos do
produto, que podem incluir, por exemplo, a imagem da loja onde este é comprado
(USUNIER, 2006).
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2.3

O PROCESSO DE AQUISIÇÃO CORPORATIVA
Segundo Hutt e Speh (2007), as empresas comerciais, quando na condição de

compradoras, podem ser enquadradas em três diferentes perfis (usuários, produtores ou
revendedores), conforme a destinação que será dada aos produtos adquiridos. Nesse cenário,
um mesmo produto pode ter, dentro de uma mesma organização, diferentes participações em
operações distintas, o que faz variar, inclusive, a classificação desse comprador. Por exemplo,
uma organização que tenha como operação principal a fabricação de equipamentos
automatizados ou robotizados pode adquirir, de fonte asiática, uma quantidade de
processadores, chips ou coolers que, caso sejam utilizados na pesquisa e desenvolvimento de
seus próprios produtos (como equipamentos para uso em sua própria fábrica) seria, nessa
atividade, um usuário final. Se esses insumos forem empregados em sua linha de produção, na
fabricação de produtos para a comercialização, seria um Produtor Original de Equipamentos
(POE4) e, por outro lado, quando disponibiliza peças de reposição para seus equipamentos,
pode ser considerado um revendedor, ou distribuidor, uma vez que não haveria essas peças
para uso em outros equipamentos que não os de sua fabricação (HUTT; SPEH, 2007).
Em seu estudo, Chen, Su e Lin (2011) retratam a migração de alguns fabricantes
taiwaneses de elementos de fixação, da condição de Original Equipment Manufacturing
(OEM) − fabricante de equipamento original −, para Original Design Manufacturing (ODM)
− fabricante de projeto original − ou Original Brand Manufacturing (OBM) − fabricante da
marca original.
Em sua definição original, OEM é um modelo de negócio empregado por uma
organização que forneça equipamentos para revenda por outras empresas ou para serem
incorporados em outros produtos, usando o nome do revendedor da marca (COLE, 1988). Por
exemplo, um fabricante de televisores ou outros equipamentos eletrônicos pode vender seus
produtos para um varejista como o Carrefour para que sejam revendidos sob marcas de sua
propriedade, como a Bluesky ou Cyber. Uma série de empresas, fornecedores e revendedores
de equipamentos ainda usa esse significado.
Já nos anos 2000, OEM passou a ser um termo usado para referir-se à empresa que
adquire um produto ou componente e o reutiliza ou o incorpora em um produto novo com a
sua própria marca, como placas-mãe, processadores, memórias ou subsistemas operacionais
(GOSH, JOHN, 2009).

4

Tradução do original inglês Original Equipment Manufacturer (OEM)

26

Um ODM é uma organização que produz um item que, ao final da cadeia, receberá a
marca de outra organização, que irá comercializá-lo. Esse arranjo permite que a proprietária
da marca realize um produto – parcial, integralmente ou acessórios − sem ter que operar uma
fábrica (HEIDE; JOHN, 1994). Uma característica das organizações do tipo ODM, do início
do século XXI, é ter porte suficiente para permitir a produção para vários clientes, utilizando
uma grande parte de sua produção nesse modelo, que tem como atributo básico projetar
internamente os produtos que recebem a marca da organização que os comercializa.
No outro extremo dessa relação está o OBM, que é uma organização que comercializa um
produto feito por outra − ou absorve parte de seus componentes na composição do seu próprio
− e o comercializa como produto de sua(s) marca(s). Com essa composição, a organização
agrega valor extrínseco ao produto que ela passa a representar (HEIDE; JOHN, 1994).
Cabe esclarecer como os métodos e critérios para a realização de um processo de
aquisição de bens devam ser diferentes enquanto sejam para diferentes fins, mesmo quando
realizadas por um mesmo comprador. Em determinado momento, os critérios utilizados são
para a tomada de decisão nos processos de aquisição para a sua organização; em outro, o
ponto de vista pode ser o de um consumidor meramente corporativo (realizará uma aquisição
para atender às necessidades produtivas de sua organização, conforme as diferentes aplicações
em sua cadeia produtiva).
2.3.1 A aquisição corporativa na era digital e globalizada
Além do recente e significativo avanço asiático no comércio internacional, principalmente
na América Latina (OLIVEIRA, 2010; BECARD, 2011), há também o fato de que os
consumidores de hoje se conectam com as marcas de formas fundamentalmente novas, muitas
vezes por meio de canais de mídia que estão além dos fabricantes e controle dos varejistas,
como redes sociais, agremiações e clubes exclusivos de proprietários de uma mesma marca
(por exemplo, os encontros anuais de proprietários de motocicletas Harley-Davidson e os
rallies de proprietários de veículos off-road Mitsubishi). De acordo com Edelman (2010), isso
significa que tradicionais estratégias de marketing devem ser redesenhadas para estarem de
acordo com esses novos relacionamentos do cliente com a marca.
Assim, um cliente que sistematicamente peneiraria suas escolhas de marcas para chegar a
uma seleção final e completar o seu engajamento para fazer uma compra, agora se baseia
pesadamente sobre as interações digitais, avalia uma matriz de mudança de opções e pode
adquirir seus produtos em qualquer lugar do planeta, sob as condições que lhe pareçam mais
vantajosas. Empresas como a Ford, General Motors e Daimlerchrysler conduzem todos os
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seus processos de aquisição – sejam eles administrativos ou ligados à operação – online
(HUTT, SPEH, 2007). Isso significa que, depois de equalizados logística, confiabilidade e
requisitos técnicos aplicáveis seja indiferente adquirir um produto fabricado na cidade vizinha
ou do outro lado do globo. A democratização digital, com o consequente nivelamento de
informações (SAWHNEY; KOTLER, 2001) deram mais poder aos clientes, forçando as
empresas a criar um novo modelo de relacionamento com o consumidor, estreitando as
relações entre eles.
Maltz et al (2011) estabelecem que, mais do que primariamente o custo de produção ou de
mão de obra, existem outros fatores que também impactam a decisão por aquisição em
fornecedores estrangeiros. Entre os mais significativos estariam, segundo as conclusões da
pesquisa multiatributo realizada por tais autores, a proteção à propriedade intelectual, a
confiabilidade logística e uma série de custos associados, incluídos aí custos de transporte,
tempo de desembaraço alfandegário, a infraestrutura do país fornecedor etc.
Maltz et al (2011) também consideram relevantes fatores sócio-político-culturais, como a
ética no trabalho (que pode afetar a imagem do produto), a corrupção dos governos (que pode
atingir o processo de desembaraço alfandegário, por exemplo), a estabilidade política (que
pode comprometer tempos e prazos de produção contratada), a cultura e os costumes locais
(que podem não ser compatíveis com a linha da organização contratante), só para citar alguns.
2.3.2 A compra e o comprador corporativos
Nos casos em que a demanda é derivada (HUTT, SPEH, 2007), o relacionamento dos
produtores/fabricantes com o cliente final (usuário) é indireto. Nessa inter-relação, as ações de
compra/venda e, consequentemente, a sensibilidade a preço e à elasticidade da demanda são
fortemente trabalhadas sobre o perfil dos intermediários (contratantes, construtores).
Existem alguns questionamentos sobre a existência de uma dicotomia entre o consumidor
de varejo e o comprador industrial (FERN; BROWN, 1984; CARVALHO, 1993; SAMIEE,
1994; WILSON, 2000) – e, consequentemente, no tratamento de marketing dispensado a eles.
Carvalho (1993) lembra que por se tratar de uma decisão de compra intencional, uma
aquisição corporativa está profundamente sedimentada no ego do comprador organizacional e,
sendo assim, tem um maior volume de atividade cognitiva envolvido. Segundo Carvalho
(1993), atividade cognitiva envolve memória, percepção, julgamento e pensamento e, por
isso, memórias de conhecimento, aprendizado e experiências anteriores, bem como crenças,
valores, além de elementos culturais do comprador, incluindo-se idiomas e relacionamento
com os diferentes países envolvidos. O conhecimento do idioma, por exemplo, pode ser uma
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barreira ou um facilitador – influencia a construção de estereótipos pelo comprador, criando
inicialmente expectativas e, ato contínuo, predisposição em relação a produtos de países
(expectativa genérica) e classes de produtos (expectativa específica). Por exemplo, a escala
proposta por Pisharodi e Parameswaran (1992) que posteriormente recebeu contribuições de
Ayrosa (1998, 2000), e Lopes (2011), se vale deste conceito sequencial de relação com a
imagem a partir das expectativas genéricas, até as específicas.
Wilson (2000) argumenta que o comportamento do comprador organizacional seja
significativamente afetado pelas variáveis propósito e porte da organização na medida em que
numa organização sem fins lucrativos, como, por exemplo5, uma ONG, ou uma empresa de
capital misto (em parceira com o governo), as relações difiram de uma organização puramente
comercial. Embora essas organizações não tenham o lucro como objetivo principal, uma ONG
deve justificar suas aquisições e investimentos junto aos seus mantenedores e financiadores,
enquanto que nas instituições de capital misto – as chamadas “autarquias” –, normalmente, a
composição societária é dividida entre o Governo e acionistas privados. Ainda que o Governo
detenha a maior parte das ações, ele deve obrigações aos acionistas, que visam ao lucro.
Nesse tipo de organização, o foco e as rotinas de aquisição serão diferentes de uma
organização comercial; como também o serão entre uma empresa de médio ou pequeno porte,
ou mesmo familiar, e uma grande organização ou um conglomerado (WILSON, 2000).
Zilli et al (2012) sustentam que mesmo sendo o processo de tomada de decisão de
compras organizacionais um processo colegiado, a empresa é representada por apenas uma
pessoa no ato da compra, pessoa essa susceptível às influências externas. Assim, no
profissional comprador,
“...sua motivação, seus objetivos pessoais, aprendizagem
e personalidade determinam o caminho das negociações”
(ZILLI ET AL, 2012, p.4).
Para outros autores (AMES; HLAVACEK (1984); ANDERSEN; CHAO, (2003); HUTT;
SPEH (2007); SOLOMON (2011)), há significativas diferenças entre as compras corporativas
e as do consumidor comum, o que justificaria esse tratamento diferenciado.
Segundo Ames e Hlavacek (1984), os mercados podem ser caracterizados pelo estágio dos
clientes na cadeia de produção. Assim, eles se diferenciam entre os mercados de negócios e os
mercados de usuário final. Estes últimos são ainda divididos principalmente entre dois tipos
de mercado: os de consumo e os governamentais.

5

Exemplo do autor
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Assim, segundo estes autores, a compreensão das necessidades dos clientes é essencial no
mercado corporativo, bem como ter a capacidade de adaptar o produto às necessidades
específicas dos clientes. As empresas que operam em mercados B2B investem pesadamente
no domínio técnico, vendendo o que corresponda ao profissionalismo da decisão de compra.
Essas empresas também investem em serviços de suporte técnico, a fim de manter a satisfação
do cliente (AMES; HLAVACEK, 1984).
Para Andersen e Chao (2003), os critérios de avaliação utilizados na compra industrial
também diferem substancialmente das avaliações usadas para produtos de varejo. Estes
critérios podem incluir a avaliação da capacidade de serviços necessários para o produto,
esquemas de precificação para a compra repetitiva, conformidade com as normas existentes
de produtos de segurança, valores de revenda, volatilidade da moeda e espaço utilizado para a
armazenagem. Além disso, os compradores industriais são treinados não somente para avaliar
a qualidade do produto, mas também a qualidade do fornecedor.
Andersen e Chao (2003) afirmam ainda que, ao contrário de avaliações de produtos de
consumo (varejo), em que consumidor-cliente individual assume a tomada de decisão, no
abastecimento industrial a tomada de decisão é muito mais complexa, uma vez que está
inserida em um contexto maior, e conta com vários atores no processo de tomada de decisão.
Ainda segundo estes autores, a natureza técnica dos produtos industriais, juntamente com
um processo de avaliação mais elaborado e mais formalmente estruturado produzem
diferenças importantes entre o comportamento do consumidor-cliente de varejo e o
comportamento do comprador organizacional. Por causa de especificações de trabalho,
gerentes de suprimento, bem como outros profissionais (por exemplo, a pesquisa mostrou que
os engenheiros tendem a prestar muito mais atenção na liderança tecnológica de fornecedores
do que gerentes de compras) podem ser designados, formal ou informalmente para o processo
de compra, formando o que é conhecido no jargão técnico como um centro de compras.
Já segundo Solomon (2011):
o Os produtos destinados a processos e operações das organizações, em geral, devem
seguir especificações técnicas que exigem conhecimento específico de ambos os lados do
processo de aquisição, não estando, portanto, sujeitos ao componente “impulso” na hora da
compra.
o Como os volumes e valores envolvidos normalmente são substanciais para um ou
outro lado (ou ambos), as decisões costumam ser compartilhadas ou escalonadas por níveis de
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competência, até porque o grau de risco sobre esses processos pode impactar a trajetória da
própria organização.
o Contrastando com o jugo essencialmente técnico da compra organizacional, a ação de
marketing desse ambiente é essencialmente pessoal, sem grandes campanhas publicitárias e
outras técnicas habituais que buscam o consumidor individual. A divulgação é mais veiculada
por meio de canais específicos, como revistas especializadas, mala direta setorial, feiras,
eventos, catálogos, manuais etc.
2.3.3 Os papéis do processo de aquisição
Para Andersen e Chao (2003), pesquisas tendo como objeto a compra industrial revelam
que, por causa dos riscos percebidos e requisitos de informação correspondentes, que variam
consideravelmente, as tarefas de avaliação, o número e o papel das pessoas envolvidas na
tomada de decisões de compras industriais diferem no que diz respeito ao processo de
compra, bem como a situação de compra. Em seu estudo, Andersen e Chao (2003) buscam
pesquisar os demais papéis relacionados ao centro de compras, que não somente os gerentes
de suprimentos.
O processo de aquisição de um produto envolve, assim, (ou pode envolver, dependendo
do tamanho da organização) alguns diferentes atores (WILSON, 2000; KOTLER;
ARMSTRONG, 2003; SOLOMON, 2011; CAMPOS, 2012), que podem ser identificados nos
seguintes papéis:
O usuário, iniciador ou solicitante, que é quem dá a ideia, identifica a necessidade,
ou, de alguma maneira, inicia o processo;
O influenciador, ator que tem opinião ativa sobre o processo, podendo nele intervir
de várias maneiras. Um influenciador pode propor alternativas de compra, sugerir,
intervir ou modificar indicações de fornecedores, produtos substitutos ou, ainda,
tecnologias alternativas. O corpo técnico da organização normalmente é
considerado um influenciador importante.
O comprador tem a função de identificar, no mercado, as melhores oportunidades e
condições para a aquisição de produtos para o atendimento de suas necessidades,
anteriormente identificadas à sua posição na cadeia de suprimento, em nome e para
uso da empresa. É o funcionário que detém a autoridade formal para realizar a
negociação e determinar as condições de compra, seguindo as rotinas
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preestabelecidas pela organização. No caso em estudo, conforme estabelece
Edelman (2010), o adquirente não usa o produto que está sendo adquirido; irá
aplicá-lo num equipamento a ser entregue ao cliente final.
Está na matriz de competência dos decisores selecionar ou autorizar fornecedores
e/ou fornecimentos. Em aquisições de pouca ou nenhuma complexidade, esse
papel pode ser acumulado pelo comprador.
Os guardiões ou filtros, que têm função de controlar o fluxo de informações entre
as partes interessadas, distanciando, por exemplo, um fornecedor e um usuário ou
decisor, evitando pressões de uma parte ou de outra e, assim, impedindo desvios
no processo.
2.3.4 As etapas do processo de aquisição empresarial
Andersen e Chao (2003) e Hutt e Speh (2007), afirmam que, tradicionalmente, existem
três situações distintas para um processo de aquisição empresarial, variáveis conforme a
necessidade da organização, já que requisitos de informação e avaliações alternativas diferem
conforme sejam diferentes as situações de abastecimento. São elas:
i.

Uma compra nova, cujas necessidades identificadas são percebidas como
diferentes das situações de compra anteriores. Essa situação demanda mais
apuração e opções de fornecimento, bem como refino da pesquisa por parte do
comprador. Como característica, nesses casos, não existe histórico próprio, e a
depender da complexidade do produto, poderá ser necessária a consulta a
especialistas ou outros usuários, mais familiarizados com o produto em processo.

ii.

Uma recompra simples, ou direta, que é o processo no qual inexistem − ou
existem poucas e não significativas − mudanças sobre aquisições realizadas
anteriormente, o que permite a replicação de etapas já conhecidas. Uma vez
estabelecida uma relação de confiança entre as organizações (fornecedor e
adquirente), não é mais necessário despender recursos em pesquisas, equalizações
e demais etapas do processo aquisitivo. É uma modalidade usada, com mais
frequência, para itens de reposição ou manutenção.

iii.

Uma recompra modificada, que é uma compra que a organização já realizou, mas
com alguma modificação. Essa modificação pode ser originada por vários motivos,
que podem incluir a insatisfação com o atual fornecedor, a atualização do modelo
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ou a incorporação de novas tecnologias. Pode também ocorrer de a organização
buscar rever processos usuais, em busca de melhores preços e/ou condições.
Em relação à realização de um processo de compra empresarial, Telles (2003) e Campos
(2012) afirmam que é necessário que organização siga uma sequência de etapas. Assim,
segundo estes autores, a organização:
1. Identifica a necessidade e pré-avalia os cenários e os possíveis resultados e riscos
associados às alternativas de negócio; no caso em estudo, as necessidades são listadas
nas LMs, nas quais foram previamente identificados todos os materiais de aplicação
essenciais à construção do equipamento.
2. Configura os produtos em termos de especificações técnicas; neste trabalho, estão
definidas nas FDs, restando ao centro de compras somente a equalização técnica junto
aos potenciais fornecedores.
3. Considera as alternativas de produtos disponíveis no mercado, que satisfaçam as
demandas; incluem-se nessas alternativas melhores preços, condições de entrega,
prazo, ou mesmo características técnicas superiores.
4. Avalia e examina potenciais fornecedores a partir de contatos, conhecimento de
condições de produto e negócio;
5. Decide sobre produto e fornecedores, considerando demais aspectos envolvidos, como
funcionalidade, serviços associados, garantias, assistência técnica, cláusulas
contratuais e demais condições de pós-compra.
2.4

A QUALIDADE DO PRODUTO CHINÊS

2.4.1 As diferentes visões sobre qualidade
Qualidade é um conceito complexo e multifacetado, com cada produto contendo seus
próprios aspectos multidimensionais de qualidade. É, também, um atributo que tem peso
significativo na equação que define a tomada de decisão sobre a importação ou não de
produtos ou insumos (INSCH, 2003; INSCH, MC BRIDE, 1998) − e que, por isso, merece
consideração especial. A qualidade esperada do produto que está sendo adquirido está
fortemente associada ao construto COO (ETZEL; WALKER, 1974; INSCH, 2003). Ao longo
do século passado, alguns estudiosos e especialistas - ditos “gurus” da qualidade - estudaram
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profundamente a qualidade nos processos industriais, tendo sido estabelecidos alguns
paradigmas. Deming (1990) defende o controle estatístico do processo produtivo como forma
de se obter a qualidade do produto final. É dele a ideia do ciclo de melhoria contínua, também
conhecido como ciclo PDCA, ou ciclo de Deming. Juran (1988) afirma que a qualidade se
estabelece a partir de três bases: seu planejamento, seu controle e sua melhoria. Juran (1988)
também considera fundamental e indispensável a participação da alta gerência para o
estabelecimento da qualidade na organização. A visão de Crosby (1983) é focada no
atendimento às especificações do produto e fortemente baseada em custos associados ao seu
não atendimento, como retrabalho, ou refabricação. Para esse autor, a qualidade é gratuita e
bastante lucrativa. Todo o dinheiro que se deixa de gastar na repetição errônea de alguma
coisa é um dinheiro ganho. Feigenbaun (1983) idealizou o Total Quality Control (TQC),
como um sistema que tem por função integrar vários grupos dentro da organização, com o
objetivo principal de reduzir ao mínimo os custos de produção, mas mantendo, por premissa,
a qualidade mínima exigida pelo cliente. Kaoru Ishikawa (1985), um dos maiores
especialistas em qualidade que o Japão já teve, também foi partidário dos métodos
estatísticos, bem como criador de uma das tradicionais ferramentas da qualidade, o diagrama
de causa e efeito, também conhecido como diagrama espinha-de-peixe, ou diagrama de
Ishikawa. Tal ferramenta sistemática serve para identificar, classificar e documentar as causas
da variação da qualidade na produção e organizar a relação mútua entre elas e os seus efeitos.
Esse diagrama ainda apresenta a vantagem precípua de não demandar especialistas para a sua
utilização, o que viabiliza a sua difusão. Seu nome se deriva de sua representação gráfica, que
realmente se assemelha à espinha dorsal de um peixe.
2.4.2 As abordagens de Garvin
Outros pesquisadores, além dos citados em 2.4.1 (como, por exemplo, Lawrence Abbott
(1955), Robert Pirsig (1974), David Gilmore (1974), Barbara Tuchman (1980), Keith Leffler
(1982)), elaboraram as suas próprias definições sobre a qualidade, que foram condensadas por
Garvin (2002). Assim, por melhor alinhamento conceitual com este projeto, serão utilizadas
as abordagens e dimensões propostas por este último autor, que definiu a qualidade por meio
de cinco abordagens principais, que não são, no entanto, excludentes. São elas:


Transcendental, que trata a qualidade como algo inato ao produto, estando, porém,
relacionada ao seu funcionamento. Nesse tipo de abordagem, a qualidade não pode ser
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medida de maneira precisa e seu reconhecimento ocorre pela experiência do cliente,
que só pode percebê-la ao ter contato com o produto.


Centrada no produto, na qual a qualidade é uma variável mensurável. Assim,
diferenças da qualidade são observáveis pela medida de alguns atributos do produto.
Uma melhor qualidade seria, sob esse ponto de vista, sinônimo de maiores e melhores
características de um produto, o que implica maiores custos para se atingir um alto
nível de qualidade.



Centrada no valor, na qual um produto é aceito como de boa qualidade quando
apresenta alto grau de conformidade a um custo aceitável. São conceitos que reúnem
necessidades do consumidor às exigências de fabricação, definindo qualidade em
termos de custos e preços. O preço acaba por envolver uma questão de adequação do
produto à finalidade a que ele se destina.



Centrada na fabricação, abordagem na qual a qualidade é igual à conformidade, com
especificações predefinidas por ocasião do projeto. As melhorias de qualidade
ocorrem com a redução do número de desvios, o que representa redução dos custos.



Centrada no cliente, na qual a qualidade de um produto fica condicionada ao
atendimento das necessidades e conveniências do cliente. A avaliação do cliente, em
relação às especificações, passa a ser o padrão para a qualidade. A visão baseada no
cliente é muito subjetiva, pois define um produto com qualidade como aquele que
atende melhor as suas preferências, o que varia de usuário para usuário.

2.4.3 As dimensões da qualidade de Garvin
Para o seu melhor entendimento, Garvin (2002) desmembrou a qualidade em oito
categorias, ou dimensões, que a exemplo das abordagens, são distintas, mas também não
excludentes, comumente coexistindo ou até interagindo entre si. As dimensões da qualidade,
que estão intrinsecamente ligadas à percepção de valor de um produto ou serviço, segundo
Garvin (2002), são oito:
1. Desempenho: Corresponde aos resultados de um produto ou serviço. Nessa dimensão,
está a capacidade do produto de ser eficaz e eficiente, ou seja, efetivo. O desempenho é
uma das dimensões com maior peso sobre a expectativa do usuário.
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2. Características: Podem ser primárias ou secundárias. As primeiras são as especificações
do produto ou serviço, conforme definido por quem o fornece. As secundárias nem
sempre estão descritas, mas como suplementam o funcionamento do produto, têm o
poder de alterar as percepções do cliente com relação a um produto ou serviço.
3. Confiabilidade: Reflete a probabilidade de falhas do produto, como tempo entre sua

ocorrência, possibilidade de defeitos etc. Logo, quanto maior o grau de confiabilidade de
um produto ou serviço, maior a possibilidade de atendimento às expectativas do cliente.
4. Conformidade: É o atendimento de um projeto e/ou de um produto ou serviço aos
padrões preestabelecidos, como especificados. A verificação dessa dimensão é realizada,
geralmente, por duas formas distintas − por aderência (técnica ocidental) ou por medida
da variação (técnica oriental) – ambas relacionadas ao especificado.
5. Durabilidade: Uma das principais dimensões da qualidade, expressa a vida útil de um
produto. Está profundamente relacionada à manutenção das dimensões desempenho e
confiabilidade.
6. Atendimento: Rapidez no atendimento, cortesia e facilidade de ter um problema
solucionado, eficiência do fornecedor em sanar esses eventuais obstáculos. Aplica-se
tanto ao pré-venda, quanto ao pós venda. No pós-venda, a dimensão „atendimento‟ tem
grande influência sobre o potencial de recompra e fidelização do cliente.
7. Estética: Refere-se ao atendimento de critérios e preferências que são individuais:
aparência, formas e cores são exemplos de quesitos incluídos nessa dimensão. Não é,
tradicionalmente, uma dimensão que possa ser considerada significativa em compras
empresariais.
8. Qualidade percebida: Baseia-se na opinião do cliente, que a compara com os seus
padrões internos de qualidade.
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QUADRO CONCEITUAL
É apresentado a seguir um quadro com os aspectos relevantes dos construtos relacionados a
esta pesquisa, identificados na revisão bibliográfica:
Quadro 2 - Aspectos relevantes dos construtos relacionados a esta pesquisa, identificados na revisão
bibliográfica
QUADRO CONCEITUAL
CONSTRUTO
Aquisição
corporativa

AUTOR
Fern e Brown, 1984; Samiee, 1994;
Wilson, 2000; Telles, 2003; Hutt e Speh,
2007; Chen, Su e Lin, 2011; Solomon
2011; Maltz et al, 2011; Campos, 2012

ASPECTOS RELEVANTES
perfis, diferenças, situações e etapas do
processo de aquisição corporativa de
produtos

Country-of-Origin

Schooler, 1965; Nagashima 1970, 1977;
Bilkey e Nes 1982; Kaynak e Cavusgil
1983; Parameswaran e Yaprak 1986,
1987; Papadopoulos, Heslop e Bamossy
1990, 1993; Pisharodi e Parameswaran
1992, 1994; Maheswaran 1994, Ayrosa
1998, 2002a, 2002b; Giraldi 2006;
Usunier, 2006; Giraldi e Carvalho 2006,
2008, 2009

Desdobramento do
construto COO

Papadopoulos e Heslop, 1993; Samiee,
efeitos de COO se decompõem em
1994; Insch e McBride, 1998; Wilson, diferentes componentes (COD, COM), em
2000; Insch e McBride, 2004
função de "produtos híbridos"

Globalização e
descaracterização
das funções de
produção

Balboni, Gabrieli e Grapi, 2009; Chen,
Su e Lin 2011

estereotipação da confiabilidade de um
produto estar vinculada à imagem
percebida do país onde é fabricado

fragmentação dos processos de produção,
migração de fabricantes OEM para ODM
ou OBM

Chasin e Jaffe 1979; Carvalho, 1993;
Impacto COO sobre
Dzever e Quester, 1999; Wilson, 2000;
consumidor
Maltz, Carter e Maltz, 2011; Chen e Su,
corporativo
2011; Chen, Su e Lin, 2011

tomada de decisão de aquisição levando
em conta requisitos organizacionais

Paradigma das
pistas

Cox, 1962; Jacoby e Olson, 1972;
Peterson e Jolibert, 1995; Verlegh e
Steenkamp, 1999; Chen, Su e Lin, 2011

produtos e marcas são concebidos para
construir uma matriz de sinais; pistas
simples e múltiplas

Processos
cognitivos

Fern; Brown, 1984; Dzever; Quester,
1999; Wilson, 2000; Insch, 2003

compradores industriais se utilizam dos
mesmos processos cognitivos que os
consumidores de varejo

Qualidade

Crosby, 1983; Feigenbaun, 1983;
Ishikawa, 1985; Deming, 1990; Juran,
1988; Garvin, 2002

abordagens e dimensões da qualidade

Teoria dos
esquemas

Fiske e Taylor 1991; De Toni e Schuler
2007; Ayrosa, 2002b

estruturas mentais para organizar
significativamente vários conceitos interrelacionados, com base em experiências
anteriores

Fonte: Elaboração própria
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM
Este trabalho é uma pesquisa quantitativa, exploratória e transversal, com levantamento de
dados do tipo survey (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004; MICHEL, 2009), focada em
teorias voltadas para a organização.
3.2 QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS
3.2.1

Quanto aos fins

Este trabalho é de uma pesquisa descritiva, que segundo Michel (2009) é a que se
propõe a
“(...) explicar problemas, fatos ou fenômenos da vida real, com precisão
possível, observando e fazendo relações, conexões à luz da influência que o
ambiente exerce sobre eles.” (MICHEL, 2009 p. 44).

Ainda segundo Michel (2009), a pesquisa descritiva serve para tratar de levantamentos
das características de um fenômeno, ou do estabelecimento de relações entre variáveis
controladas. Para esta autora, os fatos e fenômenos devem ser extraídos do ambiente natural
onde ocorrem, e analisados à luz das influências exercidas por este ambiente sobre os
mesmos. Motivado por isto, a pesquisa de campo foi realizada em um ambiente industrial,
com um grupo específico de atores que tenham poder de decisão ou opinião sobre esse
processo, em organizações distintas, porém atuantes em um mesmo ramo de mercado.
3.2.2

Quanto aos meios

Segundo Michel (2009) o survey é um método que utiliza escalas e medidas, cujo
propósito é medir e quantificar opiniões, percepções, avaliações e atitudes, a partir de uma
amostra representativa de uma população.
3.3 UNIDADE DE ANALISE
3.3.1

O Produto

Válvulas Industriais: Uma válvula é um acessório de tubulação que tem como função
primordial a regulagem de fluxos de fluidos, que normalmente estão sob a forma de gases ou
líquidos, como por exemplo, ar comprimido, oxigênio, hidrocarbonetos, etanol, efluentes, mas
até mesmo produtos sólidos (grãos e pelotizados). Essencialmente, as válvulas controlam
fluxos de entrada e saída de acordo com a sua abertura ou fechamento. Em diversos ramos
existentes hoje no mercado industrial, inúmeros tipos de válvulas industriais são empregados
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para o funcionamento de tubulações, caldeiras e outros equipamentos, e que além das funções
tradicionais, também podem ter funções de controle de pressão e ainda monitorar mudanças
de temperatura.
3.3.2

Caracterização da unidade

A unidade de análise sobre a qual foi elaborado este estudo foi a obra de construção,
montagem e comissionamento da Revamp de um píer para recebimento e expedição de
petróleo e seus derivados, etanol, e efluentes de processo de refino de uma grande empresa do
setor de energia, especificamente de sua base no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro.
Por comissionamento entende-se o processo de assegurar que os sistemas e
componentes de uma edificação ou unidade industrial estejam projetados, instalados, testados,
operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos operacionais do cliente final;
pode ser aplicado tanto a novos empreendimentos quanto a unidades e sistemas existentes em
processo de expansão, modernização ou adequação (BENDIKSEN; YOUNG, 2005).
Este terminal é responsável pela importação e exportação de cerca de um terço do
movimento marítimo deste tipo de produtos (combustíveis e derivados) de toda a região
sudeste do Brasil. Todos estes fluidos são conduzidos e direcionados através de tubulações
controladas por válvulas industriais, operadas de maneira local ou remota. Um sistema
informatizado interliga este terminal a toda a rede da empresa, que opera estações, terminais e
dutos terrestres e marítimos em todo o território nacional; em todo o sistema, a operação é
completamente dependente destas válvulas, o que só faz aumentar a responsabilidade na
decisão por sua aquisição. Esse píer substituirá um já existente, com o propósito de
modernização e ampliação da capacidade de movimentação de cargas do terminal que o
opera.
A estratégia definida pela empresa contratante dos serviços para a otimização do
tempo de construção e montagem, e consequente redução do tempo de paralisação das
atividades operacionais devido à intervenção no píer, foi realizar a construção em módulos
que comporão as futuras instalações em outro local. O local escolhido para esta construção foi
a cidade do Rio de Janeiro, onde estava sendo, nessa ocasião, realizada a pré-montagem e
comissionamento dos módulos em um layout idêntico ao de sua futura instalação final. Essa
opção estratégica impacta diretamente os prazos de aquisição e recebimento de materiais na
obra, além de aumentar consideravelmente a responsabilidade dos fornecedores em relação a
tempo para reposição de peças, assistência técnica e uma maior interação no pós-compra.
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3.3.3

Matriz de responsabilidades

As responsabilidades designadas nesse contrato, cujo escopo está descrito em 4.3.1, estão
representadas no Quadro 3, que foi elaborado com base em dados do contrato comercial que
rege os termos deste empreendimento:
Quadro 3 - Responsabilidades designadas no contrato

Ator
Papel
.
Identifica a necessidade

Operador
(Cliente Final)

Solicita a execução
Gera projeto básico

P
P
A

Licita
Contrata a execução
Detalha projeto
Adquire materiais e
Constrói
Entrega
Recebe e Opera

P

Engenharia

Empresa
Contratada

P
P
P
A

P

A

P

A
A

P

Legenda: “P” representa a responsabilidade principal e “A”, a responsabilidade auxiliar ou secundária
para a realização das atividades/tarefas.

Fonte: Elaboração própria, sobre dados do contrato comercial.

3.4 UNIVERSO E AMOSTRA
Os questionários, apresentados nos apêndices, foram distribuídos em um universo de
profissionais com formação técnica, distribuídos entre nível médio, superior ou pós-graduação
− do setor industrial ou do setor comercial − vinculados à indústria metalomecânica pesada
(especificamente envolvidos no processo de seleção, decisão e aquisição de válvulas
industriais). A escolha foi por empresas de engenharia ou setores de construção e montagem
em empresas do setor de petróleo e energia que tenham um nível de fornecimento padrão
Petrobras.
Para uso no questionário e tratamento de dados, será considerado que em média, a vida
profissional dos respondentes se inicie aos 20 anos de idade; assim, por exemplo, a um
profissional com trinta anos de idade, se atribuem dez anos de experiência profissional. Não
conflitante, portanto, com a definição de Fiske e Taylor (1991) em 1.5.3.
O propósito de escolha desta amostra é evitar um viés, que segundo Usunier (2006) ocorre
quando muitas vezes questionários são administrados a entrevistados com pouca familiaridade
tanto com bens quanto origens mencionadas no instrumento de pesquisa. Segundo Corrar et al
(2007) de forma geral, a amostra mínima não deverá ser inferior a 30 respondentes. Vieira et
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al (2011) orientam que para o uso da técnica selecionada de análise multivariada (Regressão
Logística) com o software SPSS® o desejável seria não menos de 3 variáveis, com no mínimo
20 casos por variável independente.
Esta pesquisa foi conduzida utilizando-se uma amostragem probabilística, que
segundo Mattar (1996) é aquela em que cada elemento da população tem uma
probabilidade conhecida e igual de ser selecionado (MATTAR, 1996).

O formato adotado foi aleatório e por julgamento (SCHIFFMAN; KANUK, 2000), que é
quando o pesquisador usa os seus critérios e poder de decisão para selecionar os membros da
população que são boas fontes de informação precisa, e que será utilizado nesta pesquisa. Os
dados levantados foram tratados por análise multivariada, conforme descrito em 4.6.
3.5 LEVANTAMENTO DOS DADOS
3.5.1

O instrumento de Coleta

O levantamento dos dados para esta pesquisa deu-se por distribuição de questionários cujo
modelo se encontra nos apêndices, via direta – que significa a sua impressão e entrega em
mãos ao respondente (apêndice 1) ou por e-mail6 (apêndice 2), no grupo definido em 4.4,
além da observação, pelo pesquisador, de fatores ambientais relevantes, análise de
documentos relacionados e bibliografia complementar.
Conforme previsto, foi realizada a aplicação de questionários em três unidades puramente
industriais, dois revendedores (que mudaram de operação, originalmente eram fabricantes) e
uma unidade mista (fabricante/revendedor), sendo cinco delas no Estado de São Paulo e uma
no Rio Grande do Sul. Inclui-se, também, na pesquisa, o corpo técnico da empresa contratada
para a realização dos serviços de construção e montagem do equipamento.
3.5.2

Estrutura do questionário

O instrumento de coleta desta pesquisa baseia-se na escala apresentada no anexo 1,
elaborada por Pisharodi e Parameswaran (1992) e nas contribuições agregadas por Ayrosa
(1998, 2002) e Lopes (2011) a este modelo. Para a seção correspondente aos dados, que
posteriormente são tratados por análise multivariada conforme descrito em 3.6, o instrumento
de coleta se utilizou de uma escala Likert de cinco pontos, sendo a pontuação um equivalente
a „Discordo totalmente‟ e cinco equivalente a „Concordo totalmente‟.

6

Em caso de uso de e-mail, será utilizado o aplicativo Google Drive®, que preservará as questões
originais do instrumento de coleta.
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A escala do questionário proposto para esta pesquisa equivale, em valores absolutos, à
metade da escala original de Pisharodi e Parameswaran (1992), que era mensurada em dez
pontos, sendo a pontuação um equivalente à „Nem um pouco apropriado‟ e dez equivalente à
„Mais apropriado‟; entretanto, como os métodos estatísticos de tratamento dos dados são
diferenciados entre aquela e esta pesquisa, esta diferença entre as escalas não causa
inconsistência.
O questionário tem três seções distintas, tendo a primeira, com três questões, a função de
identificar o nível de conação dos respondentes em relação ao objeto do estudo, atendendo às
recomendações de Usunier (2006), além de fornecer subsídios para a geração de um perfil
etário (objetivando relação com tempo de experiência) e acadêmico dos respondentes, que
será detalhado em 4.1. Como padrão para esta pesquisa, foi considerado, na média, o início da
vida profissional aos 20 (vinte) anos de idade.
A critério do pesquisador, foram, por coerência, excluídos do universo da amostra os
questionários dos respondentes que, mesmo tendo experiência na área industrial ou de
suprimentos, não afirmaram ter experiência relacionada ao produto específico (a saber:
válvulas industriais com origem chinesa) ou um mínimo de conhecimento do país de origem
deste produto, para a formação de uma opinião relevante para os propósitos desta pesquisa.
Esta avaliação preliminar se valeu, além desta primeira seção da pesquisa, do perfil das
respostas da segunda seção, descrita a seguir.
A seção intermediária do questionário coletou os dados relativos às variáveis
independentes que efetivamente foram tratados por análise multivariada. Um questionário
com volume significativo de respostas (3), equivalente à “Não concordo, nem discordo”, foi
interpretado analogamente às respostas da primeira seção do questionário, como se o
respondente não tenha opinião formada ou relevante sobre o assunto, não agregando, portanto
valor a este levantamento, sendo assim igualmente descartado.
Nesta segunda seção, as questões um a cinco buscam avaliar a dimensão GCA1, atributos
gerais do país – pessoas; as questões seguintes, seis a nove, avaliam a dimensão GCA2,
atributos gerais de país - interação. As questões dez a quinze pesquisam a dimensão GPA,
atributos gerais de produto7. A seguir, as questões dezesseis a vinte pesquisam a dimensão
SPA1, atributos desejáveis do produto. Encerrando esta segunda seção, as questões vinte e um
a vinte e quatro tratam da dimensão SPA2, atributos indesejáveis do produto.

7

Adaptado do original „distribuição ou promoção desejáveis‟ (desirable distribution or promotion), ver
2.2.1.
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Finalmente, a terceira seção obteve a intenção declarada de compra do produto pelos
respondentes, em suas duas versões (ou seja, válvulas integralmente fabricadas na China, ou
válvulas de outras origens parcialmente constituídas por componentes chineses), o que foi
confrontado com o valor de predição das variáveis independentes tratadas na seção anterior do
questionário.
3.6 ANÁLISE DOS DADOS
3.6.1

Estratificação dos dados

Primeiramente, os dados obtidos pela primeira seção do questionário, conforme
descrita em 3.5.2, foram trabalhados de forma a se obter um perfil da amostra. Os
respondentes foram classificados quanto à faixa etária, formação acadêmica, interação com a
origem do produto, e o grau de discernimento em relação a esta origem, distinguindo-a de
outras fontes próximas.
As características dos respondentes desta pesquisa são apresentadas na seção 4.1,
Características Gerais.
3.6.2

As técnicas utilizadas

3.6.2.1

A escolha da técnica de manipulação dos dados

Os dados levantados na seção intermediária foram tratados por regressão logística,
utilizando-se o software SPSS®, para testar as hipóteses propostas em 1.4. Foi verificado se,
através de cinco variáveis preditivas, obtidas a partir da escala original de imagem de países
de Pisharodi e Parameswaran (1992) e das suas releituras por Ayrosa (2002) e Lopes (2011),
quais sejam: Atributos Gerais de País – Pessoas; Atributos Gerais de País – Interação;
Atributos Gerais de Produto; Atributos desejáveis do produto; e Atributos indesejáveis do
produto, é possível fazer uma previsão se o comprador irá optar ou não pela aquisição das
válvulas industriais de origem chinesa, ou mesmo válvulas de outras origens, contendo
componentes com origem no país China.
A regressão logística é uma técnica que tem como característica permitir estimar a
probabilidade associada à ocorrência de um determinado evento, que no caso em estudo é a
decisão pela aquisição do produto, utilizando-se um conjunto de variáveis aleatórias – os
atributos do produto “válvula industrial de origem chinesa”. Segundo Corrar et al (2007), a
regressão logística é recomendada em situações onde a variável dependente é dicotômica ou
binária – portanto, categórica. Ainda segundo estes autores, o objetivo desta técnica é
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encontrar uma função logística formada por meio de ponderações das variáveis independentes
(chamadas pelo SPSS® de “covariates”) cuja resposta permita o estabelecimento da
probabilidade de ocorrência de um evento, e o peso das citadas variáveis nesta ocorrência.
3.6.2.2

Características da técnica

Em razão da natureza categórica da variável dependente, não é possível estimar os
parâmetros da função pelo método dos mínimos quadrados, como é feito na regressão linear,
por um motivo lógico: a probabilidade associada à inclusão em uma das categorias da variável
dependente poderia assumir valores externos ao intervalo compreendido entre zero e um
(VIEIRA ET AL, 2011). Assim, para esta estimativa em regressão logística, é utilizado o
procedimento da máxima verossimilhança, de maneira iterativa, para que se encontrem as
estimativas mais prováveis para os coeficientes. Ao invés de minimizar os desvios quadrados,
(mínimos quadrados) a regressão logística maximiza a probabilidade de que o evento ocorra.
Na etapa subsequente, também o valor da probabilidade é usado para o cálculo da medida de
ajuste geral do modelo (HAIR ET AL, 2009).
3.6.2.2.1 A estimativa de máxima verossimilhança
Segundo Hair et al (2009), a natureza não-linear da transformação logística requer uso da
estimativa de máxima verossimilhança, que, em termos gerais, trabalha da seguinte maneira:
Um algoritmo realizará sucessivas iterações, iniciando com uma estimativa preliminar dos
coeficientes de regressão logística, determinando a direção e magnitude de variação destes
coeficientes. A função LL é, assim, estimada;
Os resíduos são testados, e é então conduzida nova estimativa, com refinamento da
função, repetindo-se o processo até que a solução encontrada até a solução apresentada
seja a que representa o melhor ajustamento, ou seja, a que produz o menor desvio entre os
valores observados (VIEIRA ET AL, 2011).
3.6.2.3

A transformação logit, chance e o seu logaritmo natural

Segundo Vieira et al (2011), a interpretação do coeficiente de regressão logística é feita
em termos de chance8, em lugar de probabilidade, uma vez que a chance verifica a
probabilidade não somente do coeficiente de regressão, mas também do nível da variável.
A regressão logística estima a chance de ocorrência de um determinado evento,
explicando o impacto das variáveis independentes sobre a dependente em termos de razão de
8

“chance” é o equivalente à “razão de desigualdades” definida por Hair et al (2009)
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chance, e isto se dá processando-se a previsão da variável dependente por uma variável
estatística composta dos coeficientes logísticos e as correspondentes variáveis independentes
(HAIR ET AL, 2009).
Para a estimação dos coeficientes logísticos é necessário realizar a transformação logística
na variável dependente. Não é escopo deste trabalho aprofundar-se em uma discussão sobre
os aspectos conceituais e estatísticos envolvidos nesta transformação; para a realização deste,
basta ser entendido que a forma da função logística é do tipo f(z) = l/(1+e-z). Como
decorrência, quando z tende de menos para mais infinito, f(z) varia de zero a um, o que torna
a função logística especialmente adequada para descrever a trajetória da probabilidade.
3.6.2.4

Avaliação de consistência do modelo

A regressão logística é indicada para a predição de uma variável dependente a partir de
um pequeno número de suposições, especialmente por conseguir contornar algumas restrições
existentes em outros modelos multivariados, como a homogeneidade na variância necessária
na análise de discriminante e a normalidade na distribuição dos dados e dos erros e a
homocedasticidade para a regressão linear (CORRAR ET AL, 2007).
Homocedasticidade é o fenômeno estatístico que ocorre quando o modelo de hipótese
matemático apresenta variâncias para Y e X(X1, X2, X3,..., Xn) iguais para todas as
observações, conforme o postulado:

. Esta hipótese do Modelo

Clássico de Regressão Linear, pressupõe que a variância de cada termo de perturbação

,

condicional aos valores escolhidos das variáveis explicativas, é algum número constante igual
a

. Em termos gráficos, na representação deste postulado os dados regredidos encontram-se

mais homogeneamente distribuídos e mais concentrados em torno da reta de regressão do
modelo.
Entendendo que a função deste modelo de regressão, bem como de qualquer outro, é
proporcionar informações mais acuradas e confiáveis do que as disponíveis para melhorar a
compreensão da realidade, e, por conseguinte a qualidade das decisões, cabe questionar se os
valores apresentados pela curva logística são realmente válidos, e preferivelmente melhores
do que, por exemplo, do que as baseadas no valor médio da variável dependente.
Para testar a consistência deste modelo, são utilizados: o Likelihood Value9, que é um
indicador da capacidade do modelo estimar a probabilidade associada à ocorrência de um
determinado evento; o R2 do modelo logístico, (conhecido como pseudo-R2) que nos
9

Equivalente ao Valor de Verossimilhança definido por Hair et al (2009)
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permitem avaliar se o modelo logístico melhora ou não a qualidade nas predições,
comparando-o a outro que ignora as variáveis independentes. Por melhor identidade
operacional, será utilizado na condução deste trabalho o Pseudo-R2 de Nagelkerke, que na
realidade é derivado da medida Cox-Snell R2, na qual é feito um ajuste no limite superior.
Será também utilizado o teste de bondade de ajustamento (goodness-of-fit) Hosmer e
Lemeshow (HL) que é um mecanismo que facilita verificar a efetividade do modelo logístico
onde os casos individuais serão agrupados em decis, fazendo-se a comparação, dentro de cada
decil, entre as frequências esperada versus a observada dos resultados binários (um e zero). A
significância dos coeficientes é verificada com o teste Wald, que diferentemente dos testes
anteriores, que se propõem a avaliar o modelo logístico como um todo, afere individualmente
a significância de cada coeficiente da equação logística, incluindo a constante (CORRAR ET
AL, 2007). Analogamente ao teste T, utilizado na avaliação de modelos lineares, este teste
objetiva verificar a nulidade de cada um dos parâmetros estimados.
3.6.2.5

O teste Qui-quadrado

O coeficiente χ2 (qui-quadrado ou chi-quadrado) é um valor da dispersão para duas
variáveis de escala nominal. Ele nos diz em que medida é que os valores observados se
desviam do valor esperado, caso as duas variáveis não estivessem correlacionadas.
O princípio básico deste método é comparar proporções, isto é, as possíveis divergências
entre as frequências observadas e esperadas para certo evento. Na prática, as frequências
observadas são calculadas com base em uma hipótese H0. Se, sob esta hipótese, o valor
calculado de χ2 é maior que algum valor crítico nos níveis de significância considerados,
conclui-se que as frequências observadas diferem significativamente das frequências
esperadas, rejeita-se H0 ao nível de significância correspondente (SPIEGEL; SCHILLER;
SRINIVASAN, 2000).
Portanto, é um teste que pode ser utilizado para verificar se a frequência com que um
determinado acontecimento observado em uma amostra se desvia significativamente ou não
da frequência com que ele é esperado, ou comparar a distribuição de diversos acontecimentos
em diferentes amostras, a fim de avaliar se as proporções observadas destes eventos mostram
ou não diferenças significativas ou se as amostras diferem significativamente quanto às
proporções desses acontecimentos, sendo assim apropriado para a comparação das respostas
da terceira seção do questionário.
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3.6.3

O tratamento dos dados

Uma vez que o instrumento de pesquisa levanta de forma indireta (através das variáveis
independentes) e também de forma direta (terceira seção do questionário) a intenção de
compra do produto, este trabalho se vale das características de estimativa de chance da técnica
de regressão logística para confrontar o valor, ou peso, das dimensões pesquisadas, com a
efetiva intenção declarada de compra, verificando assim o poder preditivo das variáveis neste
caso. Para a verificação da significância entre a intenção declarada de compra entre o produto
de origem completamente chinesa e o produto misto (com outra origem, onde serão utilizados
apenas alguns componentes de origem chinesa) foi utilizado o teste qui-quadrado.
Assim, os atributos relativos a país são testados pelas dimensões GCA. GCA1, Atributos
Gerais de país – Pessoas, testa a primeira hipótese de pesquisa, H1 – Existe preconceito na
aquisição de produtos de origem chinesa, para uso industrial, associado aos atributos gerais
das pessoas do país China; Se as variáveis (perguntas) relacionadas a esta categoria de
atributos (questões um a cinco) forem capazes de discriminar a variável dependente, a
intenção de comprar uma válvula chinesa, H1 será confirmada.
De forma análoga, a segunda dimensão (GCA2, Atributos gerais de país – Interação) testa
H2 – Existe preconceito na aquisição de produtos de origem chinesa, para uso industrial,
associado aos atributos gerais de interação com o país China.
Para os atributos de produto, GPA – Atributos gerais de produto, testa H3 – Existe
preconceito na aquisição do produto “válvula industrial de origem chinesa”, associado aos
seus atributos específicos.
SPA1 - Atributos desejáveis do produto, é usado para testar H4 – O atendimento aos
atributos desejáveis do produto “válvula industrial” diminui o efeito COO sobre este produto
com origem na China, viabilizando a tomada de decisão por sua aquisição.
E H5 – A percepção de atributos indesejáveis ligados ao produto “válvula industrial de
origem chinesa” inviabiliza a tomada de decisão por sua aquisição, é avaliado por SPA2 –
Atributos indesejáveis de produto.
A determinação da capacidade discriminatória de cada uma destas cinco categorias de
atributos permite atender o primeiro objetivo intermediário, “definir quais as categorias de
atributos mais contribuem para a tomada de decisão na aquisição dos produtos “válvulas
industriais de origem chinesa””.
Confirmando-se os atributos discriminadores obtidos nesta etapa, atinge-se o segundo
objetivo intermediário, que seria “Identificar se o estereótipo do país de origem é
47

determinante, ou até mesmo impeditivo, na aquisição de produtos integralmente fabricados
por uma organização intermediária (HUTT; SPEH, 2001) chinesa, para uma organização
produtora ou revendedora (SAMARA, 2005);”.
Do confronto da variável dependente com a segunda questão (“Você compraria uma
válvula industrial de outra origem com alguns componentes chineses?”), testa-se H6,
“Existindo preconceito na aquisição do produto “válvula industrial de origem chinesa”, este
preconceito se dilui conforme o produto não seja integralmente oriundo deste país, ou seja, se
somente alguns de seus componentes têm esta origem”.
A verificação desta hipótese foi operacionalizada com o teste qui-quadrado, que permitiu
comparar se a proporção de respondentes que compraria o produto apenas parcialmente
chinês é significativamente diferente da proporção de respondentes que compraria o produto
integralmente chinês, e atender o último objetivo intermediário, que é “Verificar se há
diluição desse impacto da imagem COO no produto, quando apenas alguns componentes
específicos de origem chinesa, serão incorporados ao equipamento ou produto final”;
Finalmente, o conjunto de resultados e soluções obtidas no atendimento aos três objetivos
intermediários supracitados, atende ao objetivo principal deste trabalho, que é “Estudar como
o construto country-of-origin (COO), que significa, essencialmente, a imagem do país de
origem, impacta a decisão do cliente corporativo nos processos de aquisição de válvulas
industriais oriundas do país China, ou ainda válvulas de outras origens com alguns
componentes chineses, considerando-se a equalização dos demais critérios de avaliação dos
atributos de produto”.
3.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Este trabalho limitou-se à pesquisa, ao levantamento e ao processamento de dados do
seguinte objeto: aquisição do produto “válvulas industriais de origem chinesa” aplicadas em
um empreendimento específico para um terminal aquaviário de transporte e armazenamento
de petróleo e outros combustíveis, de propriedade de uma companhia nacional do ramo de
produção de energia, na sua base no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.
As conclusões, hipóteses e suposições obtidas a partir deste trabalho são aplicáveis
somente à abrangência do seu escopo, não podendo, portanto, ser extrapoladas ou
generalizadas.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS
4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS
Foram distribuídos no total 80 questionários, sendo metade via física – impressos – e
metade por e-mail, utilizando-se o aplicativo Google Drive®. Trinta e oito dos 40
questionários enviados por e-mail (95%), e 34 (85%) dos 40 impressos em papel retornaram
respondidos, totalizando 72 retornos, equivalentes a taxa de resposta de 90%.
4.1.1

O Perfil dos respondentes

Os respondentes, conforme descritos em 3.4, encontram-se na faixa etária de 25 a 65 anos
de idade, sendo considerada, uma experiência profissional relativa entre 5 e 45 anos. A maior
frequência absoluta encontra-se na faixa até 30 anos de idade, e a representação da
distribuição etária dos respondentes desta pesquisa, que é razoavelmente uniforme, encontrase no gráfico 3, abaixo:
Gráfico 3: Distribuição etária dos respondentes da pesquisa
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Faixa Etária
Fonte: Elaboração própria

O grau de instrução dos respondentes ficou equilibrado entre os três níveis
disponibilizados como opção de resposta (a saber: técnico de nível médio – superior – pósgraduado), com ligeira superioridade numérica para os respondentes com graduação simples,
conforme demonstrado no gráfico 4.
Há que ser lembrado que diferentemente da experiência profissional, que é cumulativa ao
longo dos anos de trabalho na área, e portanto necessariamente associada à idade, o grau de
escolaridade independe da faixa etária, ou seja, nesta população são igualmente possíveis pósgraduados nas faixas mais baixas de faixa etária, como também o são técnicos de nível médio
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nas faixas mais elevadas. O mesmo fenômeno é comum aos respondentes com nível básico de
graduação superior. Adicionalmente, informa-se que a amostra não foi estratificada por
gênero por não ser considerado relevante.
Gráfico 4: Distribuição do nível de instrução dos respondentes da pesquisa
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Fonte: Elaboração própria

4.1.2

Dados de interação preliminar

Com relação aos graus declarados de interação com o país pesquisado, conforme revela o
gráfico 5 a seguir, enquanto pouco menos de metade dos respondentes (32, equivalentes a
44% da amostra) declarou diretamente ter pouco conhecimento sobre a China,
aproximadamente 39% (28 respondentes) declararam ter algum conhecimento sobre o país
(correspondente a “conheço” na primeira questão da pesquisa) e cerca de 17% dos
respondentes afirmou ter um bom conhecimento sobre o país, o que pode ser traduzido por
um número significativo de relações comerciais ou mesmo visitas ao país10.
Como nenhum dos respondentes declarou não ter nenhum conhecimento ou ter profundo
conhecimento sobre a China, apresenta-se que os dados disponíveis se baseiam em uma
amostra na qual pouco menos de sua metade tem no mínimo algum conhecimento sobre o país
sobre o qual foi questionada, e o restante desta amostra (56%) tem um nível de conhecimento
de razoável a bom sobre este país, sendo portanto considerada um foro adequado para a
realização da pesquisa.

10

Dedutível por interação do pesquisador com a amostra pesquisada
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Gráfico 5: Conhecimento declarado sobre o País China
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4.1.3

Sobre o correto direcionamento da origem

O pesquisador se valeu ainda de outro questionamento direto para apurar a sensibilidade
dos respondentes em relação à correção da origem, estimulando, conforme proposto por
Nebenzahl et al (1997) a comparação com outras origens, geográfica e culturalmente
similares, na segunda questão.
Os respondentes foram solicitados a se pronunciar sobre a importância que eles próprios
atribuíam às diferenças entre os países do sudeste asiático (contrapondo a China à Malásia e
Coréia, no exemplo fornecido) diferenciando-os enquanto origens de produtos substitutos. Os
resultados aparecem no gráfico 6, a seguir.
Gráfico 6: Identificação de diferenciação da origem
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Fonte: Elaboração própria

Mais de 70% dos respondentes retornaram identificando uma significativa diferença entre
os produtos vindos da China e produtos vindos de outros países do sudeste asiático (a saber:
Coréia e Malásia). Cerca de 18% preferiram não se posicionar (= “não sei dizer”), e para os
12% restantes, há pouca ou nenhuma diferença entre os produtos com origem em qualquer um
destes países, como um bloco.
4.1.4

Exclusões

Dois dos trinta e oito questionários recebidos via Google Drive® e um dos trinta e quatro
questionários preenchidos manualmente continham um excessivo número de questões com
respostas não-contributivas (equivalentes a “3 – Não concordo nem discordo”), que, conforme
justificado em 3.5.2, foram limitadas em número pelo pesquisador em no máximo 30% por
respondente. Por atingirem este limite, estes três questionários foram excluídos da base de
dados válida.
Adicionalmente, um questionário também manual teve cinco questões da segunda seção
não respondidas / preenchidas, e por este motivo também foi considerado não adequado, e,
portanto descartado. Assim, a base de dados é composta pelas respostas de 68 questionários
completos.
4.2 TRATAMENTO DOS DADOS
4.2.1

Regressão Logística

4.2.1.1

Descrição

Foi realizada a regressão logística da base de dados, para verificar se as variáveis
preditivas, que são:
 GCA1, Atributos gerais de país – pessoas (questões 1 a 5), identificadas para a
base de dados como GCA1_1 a GCA1_5;
 GCA2, Atributos gerais de país – interação (questões 6 a 10), identificadas para a
base de dados como GCA2_6 a GCA2_10;
 GPA, Atributos gerais de produto (questões 11 a 15), identificadas para a base de
dados como GPA_11 a GPA_15;
 SPA1, Atributos desejáveis do produto válvula (questões 16 a 20), identificadas
para a base de dados como SPA1_16 a SPA1_20; e
 SPA2, Atributos indesejáveis do produto válvula (questões 21 a 24), identificadas
para a base de dados como SPA2_21 a SPA2_24;
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permitem prever corretamente a decisão pela aquisição do produto “válvula industrial de
origem chinesa”. A variável dependente binária “decisão” reflete, assim, o entendimento dos
respondentes quanto às diversas dimensões do construto COO discutidas no capítulo 2.
Conforme Vieira et al (2011), a regressão logística binária prediz a mais elevada entre as
duas categorias de uma variável dependente dicotômica (usualmente o valor 1), a partir de
variáveis independentes categóricas ou métricas (discretas ou contínuas). Este trabalho se
utiliza dos valores nesta correspondência, sendo um para “sim” e zero para “não”.
4.2.1.2

Procedimento

A base de dados foi carregada no SPSS®, em seguida selecionados [Analyze] >
[Regression] > [Binary Logistic]. A variável “Decisão” (dependente) é transferida para a
caixa Dependent, e todas as variáveis independentes descritas em 4.2.1 são inseridas na caixa
Covariates. Todas as figuras são telas extraídas do SPSS.
Figura 1: Carregamento das Variáveis

A variável “Mista”, que representa a intenção declarada de aquisição de válvulas de outras
origens com alguns componentes chineses, foi reservada para uso com o teste qui-quadrado, e
portanto não será utilizada nesta etapa do processamento dos dados.
Devido ao grande número de variáveis independentes deste estudo, Vieira et al (2011)
recomendam a seleção de um método stepwise. Selecionamos, por coerência, o método
stepwise de estimativa de verossimilhança (Likelihood Ratio). Vieira et al (2011) também
indicam o uso do método Forward LR para casos com características similares.
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Figura 2: Seleção do método stepwise

Na caixa “Options”, foi marcado o teste Hosmer-Lemeshow de ajuste de bondade
(Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit); a opção “Display at each step” garante a apresentação
dos resultados após cada ciclo de iterações (steps) após o término do processamento.
Figura 3: Seleção do teste de ajuste de bondade (goodness-of-fit)

As demais opções da caixa de seleção foram mantidas como default, sendo:
Probability for Stepwise (Probabilidade do passo-a-passo), com os valores
o 0,05 para entrada (5,0 %)
o 0,10 para saída (10,0 %);
Classification cutoff (Ponto de corte), valor 0,5 (50%);
Include Constant in model (Inclusão da constante no Modelo) ativada;
A única exceção ao default do módulo foi o aumento do número máximo de iterações, de
20 (vinte) para 30 (trinta) ciclos, que se justifica pelo grande número de variáveis
independentes, para dar alguma flexibilidade ao modelo, e permitir o ajuste das soluções
estatisticamente significativas. Apesar de ser um incremento significativo em relação ao
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default (10/20=0,5 => 50%), este incremento é desprezível em relação às possibilidades do
software, que permite até 999 iterações (10/999=0,01 => 1%).
4.2.1.3

Análise dos dados

Os dados selecionados foram tratados pelo SPSS®, retornando os resultados a seguir. Na
apresentação dos resultados, o programa apresenta três seções fundamentais para a regressão
logística binária, que são: Descritiva, Bloco 0 (zero) e Bloco 1 (um).
4.2.1.3.1

A seção Descritiva

Na primeira seção, a Descritiva, o SPSS® trabalha de maneiras distintas conforme haja ou
não variável(is) independente(s) categórica(s). Quando, como é o caso, inexiste variável
independente categórica, o SPSS exibe nesta seção duas tabelas com informações acerca do
numero de observações, casos omissos ou perdidos, rótulos e codificação da variável
dependente.
A primeira saída do programa está demonstrada na tabela 1, denominada Case Processing
Summary. Esta tabela informa a existência de 68 (sessenta e oito) respondentes, sem
ocorrência de caso omisso. Conforme detalhado em 4.1.4, um único caso com elevado
número de omissões foi descartado previamente pelo pesquisador. Todos os itens dos demais
questionários estruturados, que fizeram parte do estudo que ora está sendo examinado, foram
respondidos por todos os entrevistados. A nota “a” informa que todos os casos são
considerados em condição de igualdade, ou seja, não há pesos diferenciados para nenhum dos
casos selecionados.
Tabela 1: Sumário de Processamento do Caso
Case Processing Summary
Unweighted Cases
Selected Cases

a

N
Included in Analysis
Missing Cases
Total

Unselected Cases
Total
a

68

Percent
100,0

0

,0

68

100,0

0

,0

68

100,0

If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

A tabela 2 informa a codificação variável dependente categórica "indicação", assumindo
códigos 0 e 1. O programa assume os mesmos códigos propostos pelo pesquisador, onde zero
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representa que o respondente não optaria pela compra do produto; e 1 (um) significando que o
respondente realizaria a compra.
Tabela 2: Codificação da Variável Dependente
Dependent Variable Encoding
Original Value
,00

Internal Value
0

1,00

1

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

4.2.1.3.2

O Bloco Zero

O primeiro bloco é denominado pelo SPSS como bloco zero, e considera tão somente o
intercepto, o qual é denominado "constante" pelo SPSS. Neste bloco são apresentadas três
tabelas, quais sejam: Classification Table, Variables in the Equation, e Variables not in the
Equation.
Todas as informações estão relacionadas ao modelo nulo, no qual só há inclusão de
intercepto na equação do modelo. Neste contexto, informa-se quão bem a variável dependente
pode ser predita, sem emprego de variáveis independentes.
A tabela 3 informa que 38 respondentes não optariam pela aquisição do produto,
indicando 0 (zero), e o modelo que considera apenas intercepto predisse corretamente a opção
desses 38 respondentes. Por outro lado, o modelo com apenas intercepto não predisse a
indicação de nenhum dos 30 respondentes que não realizariam a aquisição do produto, e que
indicaram 1 (um).
Tabela 3: Tabela de classificação

Block 0: Beginning Block
Classification Table

a,b

Predicted
Observed

Decisão
,00

Step 0

Decisão

Percentage Correct

1,00

,00

38

0

1,00

30

0

Overall Percentage

100,0
,0
55,9

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is ,500

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS
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Sendo assim, o modelo com apenas intercepto previu corretamente 55,9% [38/(38+30)]
das informações prestadas pelos participantes da pesquisa. Mais especificamente, o programa
previu corretamente as respostas de todos aqueles que não optaram pela compra. A nota “a”
da tabela 3 informa que a constante (intercepto) está incluída no modelo – e de fato, neste
estágio tão somente ele o está – e a nota “b” informa que o valor de corte para o indicador da
resposta é o meio da escala, ou seja, 50%. Valores abaixo de 50% serão considerados zero
pelo programa, e valores acima de 50% serão considerados um.
A tabela 4 reafirma que apenas a constante foi considerada na equação do modelo
apresentando, simultaneamente, o resultado do teste de Wald para hipótese nula de que o
intercepto é zero.
Tabela 4: Parâmetros e significância estatística
Variables in the Equation

Step 0

Constant

B
-,236

S.E.
,244

Wald
,937

df
1

Sig.
,333

Exp(B)
,789

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

No caso em estudo, essa hipótese foi rejeitada, indicando existência de significância
estatística para o intercepto.
O intercepto desse primeiro bloco (B0 = -,236) é o único componente da equação logit
(Y=l), ou seja:
logit (Y=l) = -,236
logit (Y=l) = In{P(Y=I)/[I-P(Y=l)]
ln{P(Y=l)/[I-P(Y=I)]} = -,236
P(Y=I)/[l-P(Y=I)] = e-,236 = 0,789
O impacto do coeficiente de regressão logística sobre a chance é, portanto, 0,789
considerando o modelo tão somente com intercepto.
A tabela 5 do bloco inicial exibe o escore do coeficiente de dissimilaridade de Rao,
rotulado simplesmente como escore, no SPSS, o qual também é empregado como critério para
inclusão de variáveis no modelo com seleção Forward (LR).
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Tabela 5: Escores das variáveis não incluídas no modelo
Variables not in the Equation

Step 0

Variables

GCA1_1

Score
1,259

GCA1_2
GCA1_3

1

Sig.
,262

13,026

1

,000

,161

1

,689

GCA1_4

,017

1

,895

GCA1_5

7,239

1

,007

GCA2_6

2,100

1

,147

GCA2_7

2,617

1

,106

GCA2_8

1,542

1

,214

GCA2_9

,046

1

,831

GPA_10

14,163

1

,000

GPA_11

2,307

1

,129

GPA_12

22,764

1

,000

GPA_13

36,929

1

,000

GPA_14

3,177

1

,075

GPA_15

2,112

1

,146

SPA1_16

28,080

1

,000

SPA1_17

,097

1

,756

SPA1_18

43,846

1

,000

SPA1_19

7,770

1

,005

SPA1_20

11,040

1

,001

SPA2_21

2,579

1

,108

SPA2_22

2,071

1

,150

SPA2_23

,152

1

,696

SPA2_24

41,218

1

,000

61,352

24

,000

Overall Statistics

df

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

O aludido escore testa se o coeficiente de determinada variável independente é zero. Caso
o escore não apresente significância estatística (p>0,05), é aceita a hipótese de que o
coeficiente é zero, sendo recomendável o abandono da variável independente. SPA1_19,
apesar de ter ficado exatamente em cima do limite, não foi incluída, porque o limite é
excludente.
A tabela 5 demonstra que à exceção do GCA2 – “Atributos Gerais de País – Interação”,
todos os demais subconstrutos apresentaram cada um no mínimo uma questão com
significância estatística para sua própria justificativa. Assim, apresentaram significância
estatística com p>005, no modelo apenas com intercepto, as seguintes variáveis:
 Em GCA1, GCA1_2;
 Em GPA, GPA_10, GPA_12 e GPA_13;
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 Em SPA1, SPA1_16, SPA1_18 e SPA1_20;
 Em SPA2, SPA2_24;
Além de testar a significância de cada variável, o procedimento gera um escore que testa a
significância global do modelo como um todo, apresentada na última linha da tabela. Nesta
pesquisa sobre o impacto do COO na aquisição de válvulas de origem chinesa, dezesseis
variáveis do total de vinte e quatro variáveis estudadas não exibem significância estatística,
mas o modelo como um todo apresenta significância.
4.2.1.3.3

O Bloco 1: Método forward stepwise (razão de verossimilhança)

A última seção [Block I: Method = Forward Stepwise (Likelihood Ratio)] identifica o
método de stepwise utilizado no processamento e mostra os resultados conforme as variáveis
independentes são, sequencialmente, inseridas no modelo, e é constituída por cinco tabelas
fundamentais, que são:
Omnibus Tests of Model Coefficients – que é um teste abrangente sobre os
coeficientes do modelo;
Model Summary – Sumário do modelo;
Hosmer and Lemeshow Test – Teste Hosmer-Lemeshow;
Variables in the Equation – Variáveis incluídas no modelo; e
Variables not in the Equation – Variáveis não incluídas no modelo final.
A tabela 6 mostra que todos os passos do estudo sobre o produto são significativos.
Tabela 6: Testes de significância para cada passo

Block 1: Method = Forward Stepwise (Likelihood Ratio)
Omnibus Tests of Model Coefficients

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step

Chi-square
59,070

df
1

Sig.
,000

Block

59,070

1

,000

Model

59,070

1

,000

Step

10,111

1

,001

Block

69,181

2

,000

Model

69,181

2

,000

Step

6,850

1

,009

Block

76,031

3

,000

Model

76,031

3

,000

9,829

1

,002

Step

59

Step 5

Block

85,860

4

,000

Model

85,860

4

,000

Step

7,465

1

,006

Block

93,325

5

,000

Model

93,325

5

,000

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

A tabela 7 mostra que, à medida que novas variáveis são inseridas no modelo melhora a
bondade de ajustamento, uma vez que a estatística -2LL exibe sucessivas reduções até a fase
5. Paralelamente, as pseudo-estimativas de R2 indicam que o modelo da fase 5 é, segundo o
programa, perfeito. O R2 de Cox e Snell situou-se no patamar de 74,7% e o R2 de Nagelkerke
ficou em 100%. O R2 de Cox e Snell ficou aquém da estatística de Nagelkerke porque o
primeiro R2 é, usualmente, subestimado, conforme descrito em 3.6.1.4. Todavia, as
magnitudes das duas estatísticas são consideráveis.
Tabela 7: Estatísticas para cada passo
Model Summary

Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke R
Square

34,254

a

,580

,778

2

24,143

a

,638

,855

3

17,294

b

,673

,902

c

,717

,961

d

,747

1,000

4

7,465

5

,000

a Estimation terminated at iteration number 7 because
parameter estimates changed by less than ,001.
b Estimation terminated at iteration number 8 because
parameter estimates changed by less than ,001.
c Estimation terminated at iteration number 11 because
parameter estimates changed by less than ,001.
d Estimation terminated at iteration number 24 because
a perfect fit is detected. This solution is not unique.

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

As notas da tabela 7 identificam o número de iterações necessárias ao programa para a
obtenção do melhor valor das estimativas. Conforme estas notas foram necessárias sete
iterações para o primeiro passo (nota a), mais sete para o segundo (nota a), oito para o terceiro
(nota b), e onze para o quarto (nota c), para chegarem a um ponto em que modificações nos
parâmetros da estimativa se modificam em menos que 0,001. A nota “d” indica que no quinto
passo o modelo chegou a um ajuste considerado “perfeito” (porém não único) após 24 (vinte e
quatro) iterações, superior portanto em 20% ao default do programa (ver 4.2.1.1).
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A tabela 8 exibe os resultados do teste da hipótese de que o modelo se ajusta
adequadamente aos dados, já a partir do quarto passo. A não rejeição da hipótese evidencia o
bom ajuste do modelo.
Tabela 8: Teste de ajustamento de Hosmer e Lemeshow
Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square

df

Sig.

2,474

3

,480

2

,689

5

,984

3

2,179

6

,903

4

,199

7

1,000

5

,000

6

1,000

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

A seguir, a tabela 9 também possibilita avaliar a bondade de ajustamento do modelo. No
último passo em nosso exemplo, do total de 38 respondentes que não optaram pela aquisição,
37 foram corretamente preditos pelo modelo (37/38, = 97,4%), e, consistentemente, dos 30
que optaram pela compra, o modelo previu acertadamente 29 respondentes (= 96,7%). Em
outras palavras, o percentual global de erro foi de 2,9% (= 2/68), enquanto o percentual total
de acerto foi de 97,1% (= 66/68).
Tabela 9: Tabela de classificação para o Bloco 1
Classification Table

a

Predicted
Percentage
Correct

Observed
Decisão
,00
Step 1

Decisão

1,00

,00

34

4

89,5

1,00

4

26

86,7

Overall Percentage
Step 2

Decisão

88,2
,00

35

3

92,1

1,00

1

29

96,7

,00

36

2

94,7

1,00

3

27

90,0

,00

37

1

97,4

1,00

1

29

96,7

Overall Percentage
Step 3

Decisão

94,1

Overall Percentage
Step 4

Decisão

92,6

Overall Percentage

97,1

a. The cut value is ,500

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

61

Quando comparamos o percentual total de acerto do modelo com apenas o intercepto
(55,9%) com o percentual total de acerto do modelo com o passo 4 (97,1%), fica evidente, por
mais de quarenta pontos percentuais, a superioridade do modelo que inclui GPA_10,
GPA_11, GPA_13 e SPA1_18 como variáveis independentes com poder preditivo.
A tabela 10 mostra que quatro variáveis independentes são estatisticamente significativas
para explicar as opções pela aquisição ou pela não aquisição do produto pelo respondente da
pesquisa, quais sejam:
i.

GPA_10, Uma válvula de origem chinesa tem expectativa de qualidade
extremamente alta;

ii.

GPA_11, A expectativa de confiabilidade de uma válvula de origem chinesa é
muito alta;

iii.

GPA_13, O preço das válvulas de origem chinesa é extremamente
competitivo; e

iv.

SPA1_18. As válvulas de origem chinesa são duráveis.

Os coeficientes de regressão logística destas variáveis apresentam significância estatística,
conforme indicado pelo teste de Wald.
Tabela 10: Parâmetros e testes de significância das variáveis incluídas no modelo
Variables in the Equation
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Step
a
1

SPA1_18

2,506

,583

18,467

1

,000

Constant

-8,300

2,050

16,398

1

,000

,000

Step
b
2

GPA_13

1,027

,409

6,297

1

,012

2,794

SPA1_18

1,972

,650

9,194

1

,002

7,182

-10,472

2,904

12,999

1

,000

,000

2,602

1,193

4,752

1

,029

13,485

Constant
Step
c
3

Step
d
4

GPA_11

12,261

GPA_13

,806

,452

3,183

1

,074

2,238

SPA1_18

3,085

1,061

8,452

1

,004

21,873

Constant

-19,128

5,957

10,309

1

,001

,000

GPA_10

-3,589

2,108

2,900

1

,089

,028

GPA_11

5,354

3,152

2,885

1

,089

211,502

GPA_13

1,639

1,290

1,614

1

,204

5,149

SPA1_18

6,083

4,695

1,678

1

,195

438,449

Constant

-31,909

24,001

1,768

1

,184

,000

a Variable(s) entered on step 1: SPA1_18.
b Variable(s) entered on step 2: GPA_13.
c Variable(s) entered on step 3: GPA_11.
d Variable(s) entered on step 4: GPA_10.

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS
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À medida que um coeficiente de regressão logística maior do que 1 aumenta a chance11,
verificamos que GPA_10 (qualidade) e GPA_11 (confiabilidade) são as variáveis
independentes que exercem maior impacto sobre a chance de realizar a aquisição do produto.
Inversamente, GPA_13 (preço) e SPA1_18 (durabilidade) foram as variáveis de menor
impacto na decisão pela aquisição do produto.
Na tabela 11 a seguir relaciona todas as variáveis que não foram inc1uídas no modelo no
passo quatro, ou seja, que não exercem impacto sobre a chance de realizar a aquisição do
produto.
Tabela 11: Variáveis não incluídas no modelo (final)
Variables not in the Equation

Step 1

Variables

GCA1_1

Score
2,546

df
1

Sig.
,111

GCA1_2

2,921

1

,087

GCA1_3

,014

1

,906

GCA1_4

,072

1

,789

GCA1_5

6,453

1

,011

GCA2_6

,015

1

,903

GCA2_7

,469

1

,493

GCA2_8

,100

1

,752

GCA2_9

,172

1

,678

GPA_10

3,210

1

,073

GPA_11

10,741

1

,001

GPA_12

2,417

1

,120

GPA_13

10,830

1

,001

GPA_14

,004

1

,951

GPA_15

,056

1

,813

SPA1_16

5,806

1

,016

SPA1_17

1,818

1

,177

SPA1_19

,970

1

,325

SPA1_20

1,052

1

,305

SPA2_21

,000

1

,996

SPA2_22

,241

1

,624

SPA2_23

,190

1

,663

SPA2_24

6,396

1

,011

Overall Statistics
Step 2

11

Variables

30,766

23

,129

GCA1_1

2,010

1

,156

GCA1_2

2,192

1

,139

GCA1_3

,492

1

,483

GCA1_4

,459

1

,498

GCA1_5

3,985

1

,046

GCA2_6

1,442

1

,230

GCA2_7

1,908

1

,167

GCA2_8

,060

1

,806

“chance” é o equivalente à “razão de desigualdades” definida por Hair et al (2009)
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GCA2_9

1,906

1

,167

GPA_10

4,030

1

,045

GPA_11

6,790

1

,009

GPA_12

1,915

1

,166

GPA_14

,004

1

,950

GPA_15

3,219

1

,073

SPA1_16

4,702

1

,030

SPA1_17

3,658

1

,056

SPA1_19

6,002

1

,014

SPA1_20

1,193

1

,275

SPA2_21

,751

1

,386

SPA2_22

2,028

1

,154

SPA2_23

,099

1

,753

SPA2_24

4,280

1

,039

Overall Statistics
Step 3

Variables

26,459

22

,233

GCA1_1

3,274

1

,070

GCA1_2

,905

1

,341

GCA1_3

,140

1

,709

GCA1_4

,225

1

,635

GCA1_5

3,750

1

,053

GCA2_6

1,096

1

,295

GCA2_7

,706

1

,401

GCA2_8

1,065

1

,302

GCA2_9

1,677

1

,195

GPA_10

9,373

1

,002

GPA_12

1,620

1

,203

GPA_14

2,122

1

,145

GPA_15

,516

1

,473

SPA1_16

2,239

1

,135

SPA1_17

7,552

1

,006

SPA1_19

3,294

1

,070

SPA1_20

2,659

1

,103

SPA2_21

,006

1

,936

SPA2_22

,448

1

,503

SPA2_23

,433

1

,510

SPA2_24

5,757

1

,016

Overall Statistics
Step 4

Variables

15,974

21

,771

GCA1_1

3,679

1

,055

GCA1_2

,483

1

,487

GCA1_3

,877

1

,349

GCA1_4

,075

1

,785

GCA1_5

,074

1

,786

GCA2_6

2,216

1

,137

GCA2_7

4,304

1

,038

GCA2_8

3,306

1

,069

GCA2_9

1,276

1

,259

GPA_12

1,191

1

,275

GPA_14

4,690

1

,030

GPA_15

,653

1

,419

SPA1_16

,039

1

,844

SPA1_17

5,948

1

,015
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SPA1_19

2,285

1

,131

SPA1_20

,351

1

,553

SPA2_21

1,377

1

,241

SPA2_22

,541

1

,462

SPA2_23

3,199

1

,074

SPA2_24

5,054

1

,025

8,241

20

,990

Overall Statistics

Fonte: Elaboração própria, com uso do SPSS

4.2.2

Teste Qui-quadrado

Do total de 68 (sessenta e oito) respondentes válidos da pesquisa, um total de 38 (trinta e
oito) – equivalentes a 55,9% - optou pela não aquisição do produto “válvula industrial“ com
origem completamente chinesa, identificada pela variável dependente “Decisão”.
Entretanto, o total de respondentes que declarou a opção pela não aquisição de produtos
de outras origens com apenas alguns componentes chineses foi 19 (dezenove), que
corresponde a 27,9%. O percentual de rejeição diminui de uma representatividade de mais de
metade dos respondentes, quando se trata do produto inteiramente oriundo da China, para
menos de um terço da amostra, quando se utilizam apenas alguns componentes chineses no
produto, confirmando H6.
A significância estatística desta variação foi testada realizando-se um teste qui-quadrado
(ver 3.6.3), com α=5%, compatível com a selecionada para o teste de ajuste de bondade da
regressão logística (consultar 4.2.1.1).
O teste qui-quadrado foi realizado considerando-se:
H0: A aquisição independe da característica de composição do produto ser “completa” ou
“mista”;
H1: A aquisição é dependente da característica de composição do produto ser “completa”
ou “mista”.
Como o valor p que retornou do teste (0,10%) é inferior ao α, rejeita-se H0 do teste quiquadrado, e assim pode ser afirmado com significância estatística, que a opção pela aquisição
do produto é dependente da alteração de característica compositiva, de “completamente de
origem chinesa” para “com origem em outros países somente com alguns componentes
chineses”. Os valores esperados e obtidos neste teste estão representados abaixo, na figura 4.
Os gráficos à esquerda representam os valores obtidos na pesquisa, e os à direita os valores
esperados.
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Figura 4: Resultado gráfico do teste qui-quadrado

Válvula completa, valores reais
Compra
44%

Não
Compra
56%

Válvula completa, valores
esperados
Não
Compra
42%
Compra
58%

Figura 4A: Distribuição dos respondentes
para válvula completa, obtida
via pesquisa

Figura 4B: Distribuição esperada para
válvula completa, estimada

Válvula mista, valores reais
Não
Compra
28%

Válvula mista, valores
esperados
Não
Compra
42%
Compra
58%

Compra
72%

Figura 4C: Distribuição dos respondentes
para válvula mista, obtida via
pesquisa

Figura 4D: Distribuição esperada para
válvula mista, estimada

4.3 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES
4.3.1

Sobre H1

Conforme descrito em 3.6.2, a variável GCA1: “Atributos Gerais de país – Pessoas”, foi
utilizada para testar a primeira hipótese de pesquisa, H1 – Existe preconceito na aquisição de
produtos de origem chinesa, para uso industrial, associado aos atributos gerais das pessoas do
país China. Para tal, utilizaram-se as seguintes perguntas (equivalentes às variáveis):
GCA1_1: Os chineses são pessoas bem educadas.
GCA1_2: Os chineses são pessoas cultas.
GCA1_3: Os chineses são trabalhadores dedicados.
GCA1_4: Os trabalhadores chineses têm grande conhecimento técnico (geram
produtos tecnicamente corretos).
GCA1_5: Os trabalhadores chineses são confiáveis (logo, geram produtos confiáveis).
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Se estas variáveis (questões um a cinco) fossem capazes de discriminar a variável
dependente, a intenção de comprar uma válvula chinesa, H1 seria confirmada. O
processamento inicial (somente com o intercepto) acusou significância estatística para
GCA1_2; porém os resultados finais do processamento pelo SPSS não confirmaram, para esta
pesquisa, com a amostra selecionada, essa relação entre as variáveis, sendo H1 rejeitada.
A rejeição de H1 sinaliza que “Atributos gerais de país – Pessoas” não é um conjunto de
atributos que contribuem, com significância estatística, para a tomada de decisão na aquisição
pela aquisição de produtos para uso industrial com origem chinesa.
4.3.2

Sobre H2

GCA2: “Atributos Gerais de país – Interação”, foi utilizada para testar a segunda hipótese
de pesquisa, H2 – Existe preconceito na aquisição de produtos de origem chinesa, para uso
industrial, associado aos atributos gerais de interação com o país China. As variáveis
pesquisadas (perguntas), foram:
GCA2_6: O País China remunera muito bem os seus trabalhadores.
GCA2_7: A indústria chinesa apresenta elevados padrões de produção.
GCA2_8: A indústria chinesa apresenta elevado padrão tecnológico.
GCA2_9: O País China respeita a propriedade intelectual. (Não quebram patentes)
Se esta segunda categoria de atributos fosse capaz de discriminar na variável dependente a
intenção de comprar uma válvula chinesa, H2 seria confirmada. Nos resultados da primeira
iteração, somente com o intercepto, evidenciou-se a falta de significância estatística para
todas as variáveis relacionadas a este subconstruto. Os resultados finais do processamento
pelo SPSS não confirmaram, para esta pesquisa, com a amostra selecionada, essa relação
entre as variáveis independentes e a dependente, sendo por isso H2 igualmente rejeitada.
A rejeição de H2 sinaliza que “Atributos gerais de país – Interação” não é um conjunto de
atributos que contribuem, com significância estatística, para a tomada de decisão na aquisição
pela aquisição de produtos para uso industrial com origem chinesa.
A rejeição de H1 e H2 é compatível com os resultados do trabalho realizado por Hong e
Wyer Jr. (1989), que concluíram que, em situações específicas, como na presente pesquisa, os
atributos de produto prevalecem sobre características de origem; no trabalho destes
pesquisadores, foi hipotetizado e testado o uso heurístico da reputação do país-de-origem (boa
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ou ruim) na avaliação de produtos. Os resultados da pesquisa de campo rejeitaram esta
suposição inicial.
No caso da pesquisa de Hong e Wyer Jr., foi rejeitado o uso heurístico do COO como
substituto dos atributos de produto; no caso da presente pesquisa, foram rejeitados os
Atributos Gerais de País (General Country Attributes – GCA) como conjuntos de atributos
com significância estatística para a tomada de decisão considerada, suplantados pelo atributos
de produto.
4.3.3

Sobre H3

Para os atributos de produto, “GPA – Atributos gerais de produto”, testa H3 – Existe
preconceito na aquisição do produto “válvula industrial de origem chinesa”, associado aos
seus atributos específicos, utilizando-se das seguintes perguntas:
GPA_10: Uma válvula de origem chinesa tem expectativa de qualidade extremamente
alta;
GPA_11: A expectativa de confiabilidade de uma válvula de origem chinesa é muito
alta;
GPA_12: As válvulas de origem chinesa apresentam conformidade em relação às
especificações;
GPA_13: O preço das válvulas de origem chinesa é extremamente competitivo;
GPA_14: Equipamentos de origem chinesa apresentam informações técnicas
disponíveis e de fácil aplicação;
GPA_15: Equipamentos de origem chinesa apresentam assistência técnica rápida e
confiável.
Relacionadas, por sua vez, à terceira categoria de atributos (questões dez a quinze) fossem
capazes de discriminar na variável dependente a intenção de comprar uma válvula chinesa,
H3 seria confirmada. Os resultados após o primeiro processamento (somente com o
intercepto) indicaram significância estatística para GPA_10, GPA_12 e GPA_13.
Os resultados finais do processamento pelo SPSS não confirmaram GPA_12, mas
indicaram, para esta pesquisa, com a amostra selecionada, a confirmação da citada relação
entre as variáveis GPA_10, GPA_11 e GPA_13 e a variável dependente “Decisão” com um
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nível aceitável de significância estatística, conforme demonstrado pelo teste Wald (tabela 10),
sendo H3 aceita.
GPA_10 e GPA_11 são variáveis de caráter negativo, ou seja, a relevância de uma
pontuação baixa está relacionada com a não aceitação do produto (sendo assim, a baixa
qualidade e a baixa confiabilidade do produto levam à sua não aquisição); já GPA_13 (preço)
é uma variável de caráter positivo, ou seja, a relevância de uma pontuação mais alta para um
preço mais baixo tem como consequência a aceitação do produto. Assim, o programa
estabelece que a relação preço/confiabilidade pende progressivamente para o lado preço, a
despeito de uma eventual “falta de confiança”, ou “credibilidade” no produto, o que é
compatível com um esquema de custos industriais.
A aceitação de H3 sinaliza que “Atributos gerais de produto” é um conjunto de
atributos que contribuem, com significância estatística, para a tomada de decisão na aquisição
pela aquisição de produtos para uso industrial com origem chinesa.
4.3.4

Sobre H4

SPA1 - Atributos desejáveis do produto, utilizando-se das seguintes perguntas:
SPA1_16: As válvulas de origem chinesa apresentam performance adequada (=baixo
índice de falhas);
SPA1_17: As válvulas de origem chinesa oferecem suficiente garantia a produtos e
serviços;
SPA1_18: As válvulas de origem chinesa são duráveis;
SPA1_19: Componentes de origem chinesa são um atrativo na aquisição de um
produto;
SPA1_20: Componentes de origem chinesa são de fácil reposição física, ou seja,
existe padronização.
É usado para testar H4 – O atendimento aos “Atributos desejáveis do produto válvula
industrial” diminui o efeito COO sobre este produto com origem na China, viabilizando a
tomada de decisão por sua aquisição. Os resultados finais do processamento pelo SPSS
indicaram, para esta pesquisa, com a amostra selecionada, essa relação entre a variável
SPA1_18 (durabilidade) e a variável dependente com um nível aceitável de significância
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estatística, igualmente demonstrada pelo Teste Wald (tabela 10) não podendo inicialmente ser
H4 rejeitada.
Similar à GPA_10 e GPA_11, estudadas em 4.3.3, SPA1_18 é uma variável de caráter
negativo, ou seja, quanto menor a sua pontuação, proporcionalmente caracteriza-se o não
reconhecimento deste atributo, o que implica na não aceitação do produto.
A aceitação de H4 sinaliza que “Atributos desejáveis de produto” é um conjunto de
atributos que contribuem, com significância estatística, para a tomada de decisão na aquisição
pela aquisição de produtos para uso industrial com origem chinesa.
4.3.5

Sobre H5

SPA2 – “Atributos indesejáveis de produto” - pesquisa H5: A percepção de atributos
indesejáveis ligados ao produto “válvula industrial de origem chinesa” inviabiliza a tomada de
decisão por sua aquisição. São utilizadas para isto as seguintes perguntas:
SPA2_21: As válvulas de origem chinesa demandam manutenção frequente;
SPA2_22: Componentes de origem chinesa desagregam valor a um produto;
SPA2_23: Produtos de origem chinesa são imitações;
SPA2_24: É difícil a reposição de componentes de origem chinesa, ou seja, há pouco
ou nenhum estoque disponível.
O processamento inicial (somente com o intercepto) acusou significância estatística
para GPA2_24; porém os resultados finais do processamento pelo SPSS não confirmaram,
para esta pesquisa, com a amostra selecionada, essa relação entre as variáveis, sendo H5
rejeitada, e sinalizando que “Atributos indesejáveis de produto” não é um conjunto de
atributos que contribuem, com significância estatística, conforme demonstrado na tabela 10,
para a tomada de decisão na aquisição pela aquisição de produtos para uso industrial com
origem chinesa.
Apesar de não ser um resultado esperado, justifica-se, pelo que Garvin (2002)
classificou como abordagem centrada na manufatura: esse enfoque, que tem origem no lado
ofertante da equação (uma vez que os adquirentes são apenas consumidores intermediários),
identifica a qualidade do produto como conformidade aos requisitos especificados, o que é
atendido pelo produto chinês, e objetivamente comprovado por documentação de fabricação,
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e como tal independe de avaliações subjetivas. Dessa forma, o custo (traduzido em preço)
passa a ter um peso diferenciado na tomada de decisão.
4.3.6

Sobre H6

Diferentemente das hipóteses anteriores, H6 – “Existindo preconceito na aquisição do
produto “válvula industrial de origem chinesa”, este preconceito se dilui conforme o produto
não seja integralmente oriundo deste país, ou seja, se somente alguns de seus componentes
têm esta origem” - é testada diretamente através da comparação das respostas entre a variável
dependente e a segunda questão da terceira seção do questionário, “Você compraria uma
válvula industrial de outra origem com alguns componentes chineses?”.
Através do teste qui-quadrado, conforme demonstrado em 4.2.2, identificou-se uma
diferença estatisticamente significativa (com p= 0,10% e α= 5%), entre os valores esperados e
os valores obtidos da quantidade de respondentes que comprariam itens integralmente
chineses e a quantidade de respondentes que comprariam itens de outras origens contendo
apenas alguns componentes chineses.
Assim, a hipótese inicial (de não-dispersão entre os resultados previsto e encontrado)
do teste qui-quadrado foi rejeitada, confirmando H6, ou seja, o preconceito existente se dilui
conforme se proponha um ou outro produto. Para melhor visualização destes resultados,
recomenda-se consultar a figura 4.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES
5.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Para dar consistência à realização da parte empírica deste trabalho, a revisão da literatura
realizada buscou subsídios através do estudo do construto COO e dos elementos de sua
composição, bem como dos subconstrutos adjacentes, com o foco específico na tomada de
decisão dos compradores organizacionais na aquisição do produto válvulas industriais com
origem na China.
Com o propósito de cumprir os objetivos desta pesquisa, e verificar as hipóteses
propostas, se fizeram necessários o projeto e elaboração de uma pesquisa de campo, que se
utilizou de elementos como a globalização, a aquisição corporativa, o paradigma das pistas, a
imagem do país e as suas dimensões laterais, a decomposição do construto COO em
subconstrutos - COD, COA, etc., e dimensões da qualidade para a elaboração do instrumento
de coleta que se fundamentou em modelos solidamente testados e confiáveis.
A utilização do software SPSS® para o processamento dos dados reduz massivamente a
possibilidade vieses ou análises tendenciosas, uma vez que o programa recebe somente
informações numéricas – de acordo com a escala Likert de cinco pontos, sendo o menor valor
1 (um) e o maior 5 (cinco) - aplicados sobre os tags das variáveis, ficando dessa maneira
dissociados das perguntas que os originaram. Assim, o programa faz somente as iterações
entre a combinação dos valores alimentados, e a variável dependente final, estabelecendo a
relação de dependência entre estes, estando garantida assim a idoneidade dos resultados da
pesquisa.
5.2 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS
Este trabalho atingiu o seu objetivo principal, que foi estudar como o construto Paísde-Origem (COO) impacta a decisão do cliente corporativo nos processos de aquisição de
válvulas industriais oriundas do país China, ou ainda válvulas de outras origens com alguns
componentes chineses, considerando-se a equalização dos demais critérios de avaliação dos
atributos de produto.
O alcance deste objetivo principal foi operacionalizado através da sua decomposição
em três objetivos intermediários, que por sua vez foram alcançados por meio do teste das
hipóteses H1 a H6, propostas em 1.4, conforme demonstrado no quadro 4.
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Quadro 4: Demonstrativo dos resultados do teste das hipóteses

HIPÓTESE Análise Inicial Análise Final
Aceita
Rejeitada
H1
Rejeitada
Rejeitada
H2
Aceita
Aceita
H3
Aceita
Aceita
H4
Rejeitada
Rejeitada
H5
Aceita
H6

Método
Regressão Logística
Regressão Logística
Regressão Logística
Regressão Logística
Regressão Logística
Qui-quadrado

Obs

1

Análise única

Observação 1: H3, relacionada aos atributos gerais de produto, se mostrou a mais robusta das hipóteses,
confirmada por três das perguntas do questionário.

Foram os seguintes os objetivos intermediários, e as suas respectivas conclusões:
Primeiro Objetivo Intermediário: Definir quais as categorias de atributos, conforme
indicadas em cada uma das cinco primeiras hipóteses da seção a seguir, que mais contribuem
para a tomada de decisão na aquisição dos produtos “válvulas industriais de origem chinesa”.
São elas: Atributos Gerais de Produto (GPA1), e Atributos desejáveis de produto
(SPA1).
Segundo Objetivo Intermediário: Identificar se o estereótipo do país de origem é
determinante, ou até mesmo impeditivo, na aquisição de produtos integralmente fabricados
por uma organização intermediária chinesa, para uma organização produtora ou revendedora.
Foi identificado que atributos gerais e específicos de produto - a saber: qualidade,
confiabilidade, durabilidade e preço - são determinantes podendo até mesmo ser impeditivos
na aquisição de produtos integralmente fabricados por uma organização intermediária chinesa
para uma organização produtora.
Terceiro Objetivo Intermediário: Verificar se há diluição do impacto da imagem COO
no produto, quando apenas alguns componentes específicos de origem chinesa, serão
incorporados ao equipamento ou produto final.
Foi verificada uma significativa diminuição no percentual de rejeição – de 56% para
28%, uma redução de vinte e oito pontos percentuais, portanto - entre a sugestão de aquisição
do produto com origem 100% chinesa, e a sugestão pela aquisição de um produto híbrido com
outra origem, contendo apenas alguns componentes de origem chinesa, confirmando a
diluição do impacto da imagem do COO conforme sejam utilizados apenas alguns
componentes de origem chinesa em válvulas de outras origens.
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5.3 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Apesar de nem todas as hipóteses propostas terem sido confirmadas, o que pode ser
considerado normal e até um comportamento esperado para um teste de hipótese, existem
evidências consistentes e suficientes para a confirmação do impacto de país de origem na
aquisição de produtos industriais válvulas de origem chinesa.
Não foi esperado, em nenhum instante, 100% de positividade ou aderência às questões
colocadas, até porque a pesquisa realizada não foi de caráter confirmatório, nem tampouco se
utilizou de questionários já utilizados, nem de uma amostra de respondentes com perfil
similar ao utilizado em pesquisas referenciadas na literatura consultada. É natural, portanto,
face ao volume de variáveis independentes envolvidas, que nem todas as hipóteses propostas
se confirmem, e mesmo dentro das que se confirmaram, que não haja unanimidade nas
respostas recebidas, corroborando com as afirmações de Usunier (2006) a respeito da
compatibilidade da amostra.
Compreende-se ainda que a variação entre os resultados esperados através das
hipóteses formuladas e os resultados efetivamente obtidos, pode ser atribuída a fatores como a
especificidade da amostra consultada, situações de mercado, tendência cambial, e outros aqui
não listados e não incluídos na análise, conforme delimitado em 1.5.
5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O perfil essencialmente técnico da amostra, conforme colocado por Usunier (2006)
teve influência decisiva nos resultados desta pesquisa, diferentemente da pesquisa realizada
por Carvalho (2003). No trabalho de Carvalho (2003) a base amostral foi mista, e relacionada
a itens de comércio, ou seja, os produtos se destinavam à revenda simples, e com pouca
tendência ao pós-venda, em função do tipo de produtos elencados naquela pesquisa. É bom
lembrar que, apesar de também ter sido realizada a nível empresarial, a pesquisa de Carvalho
(2003) teve como objeto brinquedos, eletroeletrônicos, fraldas, material esportivo, perfumaria,
roupas e utilidade domésticas, ao passo que a presente pesquisa relacionou-se a um produto
do setor metalomecânico.
No presente trabalho, a rejeição de H1, H2 e H5, bem como a aceitação de H3, H4 e
H6 se deve, de forma significativa, ao tipo de relação da base amostral com o produto. Os
respondentes, muito embora tenham suas opiniões próprias e sofram influência dos atributos
gerais de país – interação e pessoas, têm uma relação muito mais concisa com os atributos
específicos do produto. O nível de interação de pós venda do produto transacionado com o
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adquirente é muito mais intrínseco no caso da presente pesquisa do que no caso da pesquisa
de Carvalho (2003), mesmo que não sejam para uso próprio - sendo por isso repassados a um
consumidor final - visto que serão integrados a um equipamento sobre o qual o
adquirente/revendedor tem corresponsabilidade, e por isso as pistas utilizadas para a sua
classificação ficaram mais concentradas nos atributos do produto.
Apesar de, corroborando o levantado na revisão da literatura, os respondentes
sofrerem influência dos atributos gerais do país - pessoas e interação, no caso dos
respondentes que representam a amostra desta pesquisa esta influência não foi suficiente para
alterar o perfil da decisão pela aquisição do produto com significância estatística, que ficou,
consistentemente, fundamentado nos atributos de produto. A pesquisa, sedimentada na
literatura consolidada, pesquisou esta relação e, embora algumas das variáveis pesquisadas
tivessem relevância estatística inicial, não demonstraram justificar a escolha final pela
aquisição ou não do produto.
O questionário utilizado, adaptado da escala original de Pisharodi e Parameswaran,
mostrou-se adequado aos propósitos desta pesquisa, o que foi evidenciado através dos
resultados da regressão logística dos dados por ele levantados, que elevaram a estimativa de
chance de ocorrência do evento inicial (somente com o intercepto, que era 55,9%) em mais de
quarenta pontos percentuais.
Como produto final deste trabalho, conclui-se que, na visão dos respondentes, o
produto válvula industrial de origem chinesa tem, associada à imagem de seu país de origem
(COO) uma expectativa de baixa qualidade (GPA1_10), sendo a expectativa de confiabilidade
deste produto também baixa (GPA1_11). Outro fator negativo, associado à imagem do
produto é a suspeita de pouca durabilidade (SPA1_18); no entanto, todos estes aspectos
negativos associados pelo produto chinês são proporcionalmente superados pelo aspecto
preço (GPA1_13), o que viabiliza a relação comercial sobre si.
5.5 SUGESTÕES DE PESQUISA
Este trabalho limitou-se à pesquisa, levantamento e processamento de dados do objeto
aquisição do produto válvulas industriais de origem chinesa que foram aplicadas em um
empreendimento específico para um terminal aquaviário de transporte e armazenamento de
petróleo e outros combustíveis, de propriedade de uma companhia nacional do ramo de
produção de energia, na sua base no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, com uma amostra
específica composta por técnicos dos mais variados níveis dentro deste empreendimento.
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Sugerem-se a sua continuidade, para aprofundar o tema, que se aplique a outros
terminais, plantas fabris de processo, químicas ou petroquímicas, e também por extensão a
outros materiais e equipamentos de mesma origem.
Por toda a sua magnitude e posição de destaque no cenário mundial, recomenda-se
ainda, fortemente, a pesquisa de outros produtos e relações comerciais oriundos do país
China, como ferramenta para a compreensão de fenômenos relacionados de marketing,
administração e desenvolvimento empresarial no Brasil.
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APENDICES
APENDICE 1: QUESTIONÁRIO DO SURVEY, VERSÃO IMPRESSA
PESQUISA ACADÊMICA
Esta é uma pesquisa sobre válvulas industriais de origem chinesa, na qual gostaríamos de ter a sua opinião. Não é uma
pesquisa corporativa, e você não precisa se identificar. Suas respostas serão tratadas estatisticamente, e o tempo
estimado para o seu preenchimento é de 4 minutos. Por favor indique, para cada uma das situações citadas abaixo,
como você vê estes itens em relação às características solicitadas.
Qual o seu nível de conhecimento da China? O que você conhece sobre o país China, ou a cultura chinesa?
o 1 Nada
o 2 Pouco
o 3 Conheço
o 4 Conheço bem
o 5 Conheço muito bem
Existe diferença entre produtos chineses e produtos de outros países asiáticos? (Por exemplo, Coréia ou Malasia)
o 1 Nenhuma
o 2 Pouca
o 3 Não sei o 4 Alguma
o 5 Muita
o Superior
Idade _____
anos
Formação o Técnico
À partir da próxima pergunta, marque com um X a opção que melhor expressa a sua opinião, sendo 1= Discordo
totalmente; 2= Discordo; 3= Não discordo, nem concordo; 4= Concordo; e 5= Concordo totalmente. Por favor, leia e
preencha uma a uma.
ATRIBUTOS GERAIS DE PAÍS (PESSOAS)
1 Os chineses são pessoas bem educadas.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
2 Os chineses são pessoas cultas.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
3 Os chineses são trabalhadores dedicados.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
4 Os trabalhadores chineses têm grande conhecimento técnico (geram produtos tecnicamente corretos).
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
5 Os trabalhadores chineses são confiáveis (logo, geram produtos confiáveis).
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
ATRIBUTOS GERAIS DE PAÍS (INTERAÇÃO)
6 O País China remunera muito bem os seus trabalhadores.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
7 A indústria chinesa apresenta elevados padrões de produção.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
8 A indústria chinesa apresenta elevado padrão tecnológico.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
9 O País China respeita a propriedade intelectual. (Não quebram patentes)
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
ATRIBUTOS GERAIS DO PRODUTO
10 Uma válvula de origem chinesa tem expectativa de qualidade extrememente alta
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
11 A expectativa de confiabilidade de uma válvula de origem chinesa é muito alta
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
12 As válvulas de origem chinesa apresentam conformidade em relação às especificações
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
13 O preço das válvulas de origem chinesa é extremamente competitivo
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
14 Equipamentos de origem chinesa apresentam informações técnicas disponíveis e de fácil aplicação
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
15 Equipamentos de origem chinesa apresentam assistência técnica rápida e confiável
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
ATRIBUTOS DESEJÁVEIS DO PRODUTO
16 As válvulas de origem chinesa apresentam performance adequada (=baixo índice de falhas)
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
17 As válvulas de origem chinesa oferecem suficiente garantia a produtos e serviços
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
18 As válvulas de origem chinesa são duráveis
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
19 Componentes de origem chinesa são um atrativo na aquisição de um produto.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
20 Componentes de origem chinesa são de fácil reposição física, ou seja, existe padronização.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
ATRIBUTOS INDESEJÁVEIS DO PRODUTO
21 As válvulas de origem chinesa demandam manutenção frequente
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
22 Componentes de origem chinesa desagregam valor a um produto.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
23 Produtos de origem chinesa são imitações.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
24 É difícil a reposição de componentes de origem chinesa, ou seja, há pouco ou nenhum estoque disponível.
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
Você compraria uma válvula industrial chinesa?
o Sim
o Não
Você compraria uma válvula industrial de outra origem com alguns componentes chineses?
o Sim
o Não
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ANEXOS
ANEXO 1: ESCALA DE PISHARODI E PARAMESWARAN (1992) TRADUZIDA
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