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RESUMO

O presente trabalho faz um estudo do setor de pizzarias da Grande Florianópolis. Começa
com uma revisão de literatura abordando os assuntos relacionados à competitividade, ao
padrão de concorrência, aos fatores determinantes da competitividade e a estratégias
competitivas. No capitulo seguinte são analisadas as estratégias competitivas utilizadas
pelas empresas do setor, que são identificadas através de uma pesquisa de campo, onde os
empresários são submetidos a um questionário elaborado com base na revisão de literatura
do primeiro capitulo, onde constatou-se que há uma certa uniformidade nas estratégias
competitivas adotadas pelas empresas do setor, sendo que as empresas de maior porte
conseguem oferecer a seus clientes um maior diferencial de qualidade, refletindo no entanto
em um preço mais elevado, enquanto que as empresas de pequeno e médio porte competem
mais pelo preço, pois as peculiaridades de cada uma são rapidamente copiadas pela
concorrência. A seguir, são analisadas a valorização dada pelos consumidores de pizzas As
estratégias competitivas utilizadas pelas empresas, valorização esta, identificada por meio
de uma pesquisa de campo aplicada aos consumidores de pizzas de diversas camadas
sociais da sociedade da Grande Florianópolis, e verificou-se que o público consumidor de
pizzas está presente em todas as classes sociais, sendo valorizado por eles, de modo geral, a
qualidade do atendimento e o preço. E, finalmente, na conclusão do trabalho é feita uma
comparação entre as estratégias competitivas utilizadas pelas empresas e a valorização
dada, as estas, pelos consumidores potenciais do setor, onde ficou constatado que a maioria
das empresas estão no caminho certo, pelo menos no que diz respeito a atender aos anseios
de seus consumidores, necessitando-se apenas de algumas adaptações de acordo com seu
públ i co freqüentador.
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CAPÍTULO 1
1- INTRODUÇÃO

1.1 Problemática

Abertura de mercado ao comércio internacional, migração de capitais, uniformização e

expansão tecnológica, tudo isso, assegurado por uma frenética expansão dos meios de
comunicação, parecem ser forças incontroldveis a mudar hábitos e conceitos, procedimentos e
instituições.
Nosso mundo aparenta estar cada vez menor, mais restrito, com todos os seus cantos
explorados e expostos a curiosidade e a ação humana. É a globalização em seu sentido mais
amplo, cujos reflexos se fazem sentir nos aspectos mais diversos de nossas vidas.
Não se pode afirmar precisamente quando começou, fala-se no inicio dos anos 80,
quando a tecnologia de informática se associou à de telecomunicações, outros acreditam que a

globalização começou mais tarde com a queda das barreiras comerciais. Pode-se considera até,
que ela começou com as Cruzadas, na Idade Média. 0 que se pode afirmar com precisão é que a
globalização é a responsável pela padronização de produtos e estratégias competitivas no mercado
mundial.
A abertura econômica brasileira, iniciada no ano de 1988, inseriu

o Brasil

definitivamente no processo de globalização mundial. A necessidade de modernização do parque
industrial brasileiro fez com que o governo iniciasse um processo de liberalização comercial, a fim
de que a competitividade externa fizesse com que as empresas nacionais fossem obrigadas a se
modernizar. Esse processo iniciou-se com uma redução tarifária, fazendo com que as tarifas, no
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Brasil, caíssem em média de 51,3% em 1988 para 35% em setembro de 1989, segundo dados do
Banco Central. Além dessa medida, podemos citar outras como: ampliação da quota de
importação da Zona Franca de Manaus; maior facilidade para o pagamento das importações de
máquinas, equipamentos, componentes, partes e peças destinadas as indústrias de máquinas
têxteis, produtos têxteis e de confecções; liberação das restrições quantitativas as importações e as
exportações de carne bovina, redução de subsídios, dentre outras.
A abertura comercial brasileira jogou as empresas brasileiras num mercado de
concorrência desigual, tendo em vista que as concorrentes internacionais já estavam estruturadas
com beneficios tecnológicos bastante superiores aos nossos. Isso tornou, a reorganização
industrial, um fator de sobrevivência para as empresas nacionais.
As empresas nacionais tiveram que se adaptar as exigências do mundo globalizado, e
para isso foram forçadas a adotar estratégias diferentes as adotadas antes da abertura comercial.
Com relação as exigências de adaptações por parte das empresas, Porter, 1992, diz o seguinte:

0 processo competitivo é dinâmico, os padrões de competição sofrem alterações,
exigindo adequação das estratégias competitivas. Consequentemente, a empresa
deve estar constantemente analisando a sua indústria para compreender a
concorrência e a evolução dos fatores de competição do seu setor para então
formular estratégias que possibilitem construir vantagens competitivas

e

conquistar uma posição sólida e sustentável em relação aos seus concorrentes
(PORTER, 1992).

Formular estratégias competitivas é fator preponderante para uma empresa se manter
no mercado, pois são através delas que as empresas podem obter vantagens competitivas perante a
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Formular estratégias competitivas é fator preponderante para uma empresa se manter
no mercado, pois são através delas que as empresas podem obter vantagens competitivas perante a
concorrência. Segundo Porter (1998, p.11), "a essência da formulação da estratégia é lidar com a
competição".
Por conta de forte influência da colonização italiana nas regiões Sul e Sudeste,
verifica-se nessas regiões uma grande demanda por alimentos a base de massas, como: lasanhas,
pizzas, macarrões, etc. Provocando, dessa forma, o surgimento de inúmeros estabelecimentos
especializados nesses tipos de alimentos. 0 que faz desse setor um mercado de concorrência
acirrada, fazendo com que as empresas procurem diferenciais diversos a fim de conquistar sua
parcela de mercado.
Florianópolis vem se destacando nacionalmente por conta de sua qualidade de vida e
com isso a procura por um lugar na Ilha é cada vez maior, fazendo com que a população de
Florianópolis fique bastante diversificada. E por conta disso verifica-se, cada vez mais freqüente,
o surgimento, de novos estabelecimentos ligados ao setor de serviços em especial no setor de
alimentos, como restaurantes, pizzarias, etc. Verifica-se também que enquanto há um sensível
surgimento de novos estabelecimentos, percebe-se também, embora não tão significativo como o
surgimento dos novos, o desaparecimento de antigas empresas desse setor, levando a crê que o
setor passa por um processo de adaptações de estratégias competitivas, onde aqueles que adotam
estratégias competitivas de sucesso permanecem no mercado, enquanto àqueles que não
conseguem acompanhar as mudanças estão fechando suas portas.
Este estudo busca verificar quais as estratégias competitivas utilizadas no setor de
pizzarias da Grande Florianópolis, bem como verificar se estão agindo de acordo com o que o
consumidor valoriza no serviço.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral

Identificar e analisar as estratégias competitivas das pizzarias da Grande Florianópolis
e verificar se as mesmas correspondem aos anseios de seus clientes.

1.2.2 Objetivos específicos

•

Fazer uma revisão de literatura sobre estratégias competitivas;

•

Identificar as estratégias competitivas das pizzarias;

•

Levantar junto aos clientes potenciais o que eles valorizam no serviço prestado
pelas pizzarias.

1.3 Metodologia

Para atender ao primeiro objetivo proposto, recorreu-se a fontes bibliográficas que
tratam de elementos teórico-analíticos sobre competitividade, padrão de concorrência, fatores
determinantes da competitividade, estratégias genéricas e estratégias empresariais. Os principais
autores estudados estão ligados à linha da economia de empresas
Para os demais objetivos, foi feita uma pesquisa de campo, onde empresários do setor
e consumidores, submeteram-se a um questionário elaborado com perguntas capazes de identificar
a presença ou não do conteúdo buscado no estudo.
Além do questionário escrito, aplicado aos empresários e aos consumidores, houve
também conversa com alguns desses empresários, onde se pôde acrescentar muitas informações
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que o questionário não cobria. E ainda, nas visitas feitas As empresas, pôde-se verificar
pessoalmente outras informações que dariam mais suporte ao trabalho em questão.

1.4 Estrutura do trabalho

0 presente trabalho está estruturado em 5 capítulos, distribuídos com conteúdos da
seguinte forma:
Capitulo 1 - Introdução: onde são apresentados A problemática, os objetivos geral e específicos, a
metodologia empregada e a estrutura do trabalho;
Capitulo 2 - Fundamentação teórica: onde são descritas as teorias que dardo suporte ao estudo;
Capitulo 3 - Análise das estratégias competitivas adotadas pelas pizzarias da Grande
Florianópolis: onde são identificadas, por meio de um estudo empírico dedutivo, as
estratégias que as pizzarias da Grande Florianópolis estão adotando para serem
competitivas;
Capitulo 4 - Análise dos fatores de escolha julgados importantes pelos clientes de pizzarias da
grande Florianópolis: onde são identificadas as estratégias competitivas mais
valorizadas pelos clientes, dentre as adotadas pelas empresas;
Capitulo 5 - Conclusão.
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CAPÍTULO 2

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo, será apresentada uma revisão bibliográfica onde consta uma
seleção de teorias, conceitos e conhecimentos científicos que dardo suporte para se alcançar os
objetivos propostos neste trabalho.
Sao apresentados temas relacionados a:
•

competitividade

•

padrão de concorrência

•

fatores determinantes da competitividade

•

estratégias empresariais

2.1 Competitividade

0 conceito de competitividade é definido sobre vários aspectos, não havendo um
consenso nessa definição, pois fica condicionada ao ponto de vista a ser abordado.
Para o World Economic Forum (WEF), no relatório The Global Competitiveness
Report 1996, "Competitividade internacional significa a habilidade da economia de uma
nag-do obter melhorias rápidas e sustentáveis no padrão de vida" (Fundação Dom Cabral,
1996, p. 5).
Do ponto de vista governamental, vale citar o conceito de competitividade para a
Comissão da presidência dos Estados Unidos:
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Competitividade para uma nação é o grau pelo qual ela pode, sob condições
livres e justas de mercado, produzir bens e serviços que se submetam
satisfatoriamente ao teste dos mercados internacionais enquanto,
simultaneamente, mantenha e expanda a renda real de seus cidadãos.
Competitividade é a base para o nível da vida de uma nação. E também
fundamental à expansão das oportunidades de emprego e para a capacidade
de uma nação cumprir suas obrigações internacionais.
(COUTINHO & FERRAZ,1995, p. I 7)
Do ponto de vista empresarial,"competitividade é a capacidade da empresa de
formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam conservar de forma
duradoura urna posição sustentável no mercado" (COUTINHO & FERRAZ, 1994, p.18).
Adotando um critério operacional, a competitividade pode ser definida como a
capacidade de sobreviver e, de preferência, crescer em mercados correntes ou novos
mercados. Decorre dessa definição que a competitividade é uma medida de desempenho das
firmas individuais. No entanto, esse desempenho depende de relações sistêmicas, já que as
estratégias empresariais podem ser obstadas por gargalos de coordenação vertical ou de
logística.
Segundo Ferraz et a/.,(1997), a maior parte dos estudos costumam tratar a
competitividade como um fenômeno diretamente relacionado as características de
desempenho ou de eficiência técnica e alocativa apresentadas por empresas e produtos e a
considerar a competitividade das nações como a agregação desses resultados. Ele identifica
duas famílias de conceitos de competitividade: a competitividade vista como um desempenho
(ex-post) e a competitividade vista como eficiência (ex-ante).
Na primeira família, a competitividade é de certa forma expressa na participação
do mercado (market-share) alcançada por uma firma em um mercado em um certo momento
do tempo. Nessa visão é a demanda do mercado que estará definindo a posição competitiva
das empresas.
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Na segunda família, há uma busca em traduzir a competitividade através da relação
insumo-produto praticada pela firma, ou seja, a capacidade da empresa em converter insumos
em produtos com o máximo de rendimento. Nessa visão é o produtor que estará definindo sua
competitividade, através das técnicas que utiliza.
No entanto, para o autor, tanto desempenho quanto eficiência são ineficientes no
sentido de capturar a essência do fenômeno e, ambos são enfoques limitados por serem
estáticos, analisando apenas o comportamento passado dos indicadores, sem elucidar as
relações causais que mantém com a evolução da competitividade. Isso o fez formular um
conceito que se diferencia das abordagens tradicionais na medida em que busca na dinâmica
do processo de concorrência

o referencial para a avaliação da competitividade.

"Competitividade é a capacidade da empresa em formular e implementar estratégias
concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição
sustentável no mercado." (FERRAZ et al., 1997, p. 3)
Nessa abordagem, acrescenta o autor, o desempenho no mercado e a eficiência
produtiva é resultado do acúmulo de capacitação pelas empresas que, por sua vez, adotam
estratégias competitivas conforme sua percepções quanto ao processo concorrencial

e ao

meio ambiente econômico onde estão inseridas, ou seja, de acordo com o padrão de
concorrência vigente em cada mercado.
Em razão da dinâmica dos mercados, há necessidade de uma busca incessante de
novas capacitações por parte das empresas. No entanto o grau de capacitação em um dado
momento está determinado pelas estratégias competitivas adotadas pela firma em um
momento anterior. Tornando, dessa forma, muito importante a análise minuciosa dos
elementos analíticos centrais de compreensão da competitividade antes da tomada de decisão.
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Decisão essa que envolve a avaliação de duas ordens: a estratégia deve ser factível e
economicamente atrativa, ou seja, depende da situação da empresa em termos de capacitação
acumulada, potencial financeiro, etc. e deve ter perspectivas positivas em relação aos retornos
esperados frente aos riscos assumidos.

2.2 Padrão de concorrência

Em cada mercado predomina um conjunto de formas possíveis de competição que
possuem fatores críticos de sucesso competitivo. Esses fatores constituem o padrão de
concorrência setorial. Assim, segundo Ferraz et a/.,(1997), as empresas em um dado mercado,
utilizam as "balizas" fornecidas pelos padrões de concorrência daquele mercado, para
formularem e reformularem suas estratégias competitivas, a fim de se adequarem as reaçõeg
das concorrentes e a situação estrutural e sistêmica do momento.
Ferraz et a/.,(1997), identifica, nos padrões de concorrência, duas características
que são decisivas para a avaliação da competitividade:

• Sao idiossincráticos de cada setor da estrutura produtiva: A natureza setor-

especifica dos padrões de concorrência faz com que a cada tipo de vantagem
competitiva apresente importância variável e diferentes graus de oportunidades

— entendido como possibilidade de utilização — em cada mercado. Essas
especificidades constituem os elementos básicos que norteiam as firmas na
seleção de suas estratégias.
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• São mutáveis no tempo: Ajustam-se As transformações que ocorrem nas
tecnologias e na organização industrial e, também, no ambiente econômico de
forma geral. Por essa razão, além das vantagens competitivas de que as firmas
dispõem no presente, importam também o modo e o ritmo pelo qual se di sua

evolução.
Em suma, o padrão de concorrência é o conjunto dos processos internos à empresa

e a indústria, adaptados As condições econômicas gerais do ambiente produtivo de um
determinado setor em um determinado momento.

2.3 Fatores determinantes da competitividade

Segundo Ferraz et a/.,(1997), para avaliar a capacidade de "formular

e

implementar estratégias", é fundamental identificar os fatores relevantes para o sucesso
competitivo de acordo com o padrão de concorrência vigente, verificar a sua importância
setorial no presente e a que se pode esperar no futuro próximo, e avaliar o potencial das firmas
do pais com relação a eles. Esses fatores estão relacionados ao nível da empresa, da indústria e
do mercado e, ainda, ao sistema produtivo como urn

todo. Podendo ser separado

analiticamente em três grupos: os empresariais (internos a empresa), os estruturais (referentes
a indústria/complexo industrial) e os sistêmicos.
Vejamos como o autor define cada grupo:
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2.3.1 Fatores empresariais

Sao aqueles sobre os quais a empresa detém poder de decisão e podem ser
controlados ou modificados através de condutas ativas assumidas, correspondendo a variáveis
no processo decisório. Para efeito de análise da competitividade foram consideradas quatro
áreas de competência empresarial:

2.3.1.1 Gestão

As atividades de gestão são àque las ligadas as tarefas administrativas típicas de
empreendimentos industriais, planejamento estratégico e o suporte à tomada de decisão, as

finanças e o marketing. No novo modelo de empresa vitoriosa observam-se os seguintes
aspectos:

•

uma tendência à diminuição no número de níveis hierárquicos envolvidos nos

processos decisórios e maior delegação de poderes no interior das cadeias de

comando;

•

um aumento na densidade do fluxo de informações horizontais, principalmente

com a utilização da microeletrônica,

fazendo com que as informações se

processem e circulem por mais pontos da empresa;
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• maior aproximação com fornecedores e clientes, atuando com um elo entre
eles, facilitando assim o desenvolvimento conjunto de produtos, troca de

informação tecnológica, fluxos de entrega que minimizem estoques, garantia
assegurada de qualidade e estabilidade nos contratos.

2.3.1.2 Inovação

As atividades de inovação são àque las ligadas a pesquisa e desenvolvimento de
processos e de produtos, realizadas intra ou extra-muros, além de transferência de tecnologias
através de licenciamento ou outras formas de intercâmbio tecnológico.
As empresas lideres no mercado internacional têm suas estratégias centradas na

inovação, visando criar capacitação em áreas tecnológicas nucleares, de onde exploram
oportunidades para criar e ocupar mercados.
Dois fatores são relevantes em termos de aumento de probabilidade de uma

contribuição positiva dessa atividade para a competitividade das empresas: a habilidade em
lidar com uma atividade que apresenta alto grau de incerteza quanto aos resultados e a
necessidade de forte inter-relação desta com as demais atividades do mercado.

2.3.1.3 Produção
As atividades de produção são àque las ligadas ao arsenal de recursos manejados na
tarefa manufatureira propriamente dita, podendo referir-se tanto aos equipamentos

instalações como aos métodos de organização da produção e de controle da qualidade.

e
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As empresas modernas estão buscando, incansavelmente, adaptarem-se ao novo
paradigma produtivo, onde a qualidade de produto, a flexibilidade e rapidez de entrega, além
da racionalização dos custos de produção, passaram a constituir as alavancas básicas da
competitividade, graças, principalmente, As transformações tecnológicas da indústria,
consideradas por alguns estudiosos como a terceira revolução industrial.
Os equipamentos de base microeletrônica estão cada vez mais inseridos na
produção, tanto diretamente como no monitoramento do processo, e ainda no processamento
de informações e no controle de etapas, visando atingir altos níveis de qualidade industrial.
Quanto As inovações organizacionais destacam-se os métodos de economia de
tempo e de materiais, e redução de lotes; os métodos de organização do processo de trabalho
como celulização, grupos semi-autônomos ou círculos de controle da qualidade; e os métodos
de controle de qualidade, como controle estatístico de produção, controle ou garantia de
qualidade total e programas zero-defeito.
Essas inovações organizacionais estão presentes em todos os ramos da produção
industrial. Isso devido ao fato de baixa exigência de capacitação tecnológica inovativa, da
necessidade de pequeno investimento e prazo de maturação e de propiciarem ganhos
imediatos e expressivos, decorrentes da eliminação de fontes de ineficiência relevantes. No
entanto, ganhos sustentados de eficiência e qualidade somente ocorrem a longo prazo, quando
há alta intensidade de uso de inovações em termos de número de operações cobertas ou
trabalhadores envolvidos. Isso implica disposição A busca de melhoramentos continuos
incorporada firmemente nas rotinas formais e informais de cada empresa.
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2.3.1.4 Recursos humanos

Os recursos humanos contemplam o conjunto de condições de trabalho,
envolvendo os diversos aspectos que influenciam a produtividade, qualificação e flexibilidade
da mão-de-obra.
As empresas

modernas

vêm empreendendo profundas mudanças no

relacionamento com a força de trabalho, através dos princípios que induzem a melhoria
continua da qualidade dos produtos e dos métodos de fabricação. 0 novo padrão de relações
de trabalho que as empresa estão adotando são alicerçados na estabilidade, na participação nos
processos decisórios e no compartilhamento dos ganhos com o aumento da eficiência.
Nessas novas empresas, o funcionário especializado em uma função especifica dá
lugar ao funcionário possuidor de múltiplas funções, pois há a necessidade do conhecimento
de todo o processo produtivo e é valorizada a capacidade criativa de resolução de problemas.
HA um comprometimento da gestão empresarial com investimentos permanentes em
treinamentos de toda a força de trabalho, inclusive o pessoal de chão -de -fábrica.

2.3.2 Fatores estruturais

São aqueles sobre os quais a capacidade de intervenção da empresa é limitada pela
mediação do processo de concorrência, estando assim intimamente relacionado ao padrão de
concorrência dominante em cada indústria. Nesse contexto as empresas buscam a competição
entre elas, mas levando em consideração, não somente, as características de oferta e demanda,
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como também a influencia de instituições extra-mercado, públicas e não-públicas, que
definem o regime de incentivos e regulação da concorrência prevalecente. Para efeito de

análise vejamos a seguir três fatores estruturais decisivos para a competitividade:

2.3.2.1 Mercado

As empresas ao escolherem suas estratégias competitivas deverão levar em conta o
mercado a ser explorado, pois mercados dinâmicos exigem, constantemente, investimentos em
novos equipamentos e novos métodos de produção que, ao lado das economias de escala e
escorpo naturalmente absorvidas por empresas que se expandem, propiciam crescimento
sustentado da produtividade industrial.
Além dos fatores relacionados as exigências quantitativas do mercado, deverão ser
considerados também a presença de fatores de natureza qualitativa, que podem ser sintetizados
na existência de elevado grau de exigência dos consumidores. Pois, padrões de qualidade e
desempenho dos produtos são definidos por diferentes grupos de consumidores, exigindo
assim que as empresas adotem estratégias competitivas de acumulação permanente de
capacitação e de melhoria continua de eficiência.
As empresas lideres internacionais vêm buscando a conciliação dos fatores,
quantitativos e qualitativos, através da elevação do conteúdo tecnológico dos produtos, a fim
de estarem preparadas para as constantes mudanças de demandas dos mercados. A
intensificação no ritmo de lançamento de novos produtos ou de incorporação de novos
atributos nos produtos antigos visa, de um lado, dinamizar mercados que apresentam sinais de
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saturação devido A estagnação da demanda ou excesso de oferta, e, de outro, reforçar a
capacitação tecnológica como vantagem comparativa em substituição A disponibilidade de

recursos naturais ou outras fontes tradicionais de competitividade. Com isso a tendência geral
é a redução dos ciclos de vida das inovações, da intensificação do lançamento de novos

modelos e descommoditizavcio dos básicos, através do desenvolvimento dos produtos cada vez
mais adaptados As necessidades da clientela.
Em Geral, para a escolha de estratégias de concorrência, devem ser levados em
conta, em termos de mercado, os fatores estruturais como taxas de crescimento, distribuição
geográfica e em faixas de renda; grau de sofisticação tecnológica e outros requisitos impostos

aos produtos;

oportunidades de acesso a mercados internacionais;

sistemas de

comercializações entre outros.

2.3.2.2 Configuração da indústria

Configuração da indústria é a forma como a industria se organiza, assumindo
configurações mais ou menos adequadas no que respeita a estrutura patrimonial e produtiva da

oferta e a efetividade das articulações entre produtores e seus fornecedores e clientes.
A incorporação da microeletrônica assim como dos novos métodos gerenciais na
produção industrial, promoveu amplas reestruturações nas diversas indústrias.

Nos setores de elevada intensidade de capital, as empresas optaram por processos
de" re-centragem", preferindo se especializar em linhas de produtos afins em termo de base
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tecnológica ou da área de comercialização. Essas empresas passaram a promover um continuo
enobrecimento de produtos através da realização de etapas sucessivas de agregação de valor.
A opção por produtos de maior conteúdo tecnológico promoveu grande número de
fusões e incorporações entre empresas, em razão da necessidade de altos volumes financeiros
exigidos.
Nos setores de menor intensidade de capital, a solução adotada em face do
aumento dos gastos competitivos em P&D, formação de mão-de-obra, aperfeiçoamento
gerencial, entre outros, tem envolvido a formação de redes cooperativas horizontais. Essas
empresas buscam a geração de economias de aglomeração por meio da constituição de pólos
regionais de produção, muitas vezes com o apoio do Estado.
Outro trap marcante das configurações industriais competitivas é a cooperação
vertical, que é a formação de amplas parcerias envolvendo produtores, fornecedores, clientes e
entidades tecnológicas que atuam de forma sinérgica, criando condições estruturais adequadas
para incremento da competitividade de todos os elos da cadeia produtiva.
Em suma, a configuração da indústria refere-se As tendências do processo técnico;
A intensidade do esforço de P&D e As oportunidades tecnológicas; As escalas típicas de
operação e aos níveis de concentração técnica e econômica da oferta; ao grau de verticalização
e diversificação setorial; A distribuição espacial da produção e adequação da infra-estrutura
fisica; ao regime de P&D e integração com a infra-estrutura tecnológica; ao relacionamento da
empresa com fornecedores, usuários e concorrentes; e A relação capital-trabalho.
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2.3.2.3 Regime de incentivos e regulação da concorrência

A disposição das firmas competirem nos mercados podem ser fortalecida se o
regime de incentivos e regulação a que estão sujeitas for eficaz. Os incentivos visam aumentar
a capacidade de respostas das empresas diante dos desafios impostos pela economia e as
regulações buscam condicionar as suas condutas em direções socialmente desejáveis.
Nesse aspecto as empresas devem analisar: o grau de rivalidade entre concorrentes;
o grau de exposição ao comércio internacional; a ocorrência de barreiras tarifárias e nãotarifárias as exportações; a estrutura de incentivos e tributos A produção e comércio exterior; e
a efetividade da regulação das práticas desleais de concorrência.

2.3.3 Fatores sistêmicos

0 sistema econômico é condicionante dos aspectos ligados as estratégias
competitivas, pois o ambiente onde as empresas estão atuando são continuamente afetados por
fatores ligados a economia. Em razão disso as empresas devem ficar atentas ao escolherem
suas estratégias competitivas, ou seja, devem analisar as alterações mais importantes do
ambiente econômico que as cercam. Pois, sobre os fatores sistêmicos, as empresas detêm
escassa ou nenhuma possibilidade de intervir. Vejamos a seguir alguns desses fatores
sistêmicos:
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2.3.3.1 Determinantes macroeconômicos

Determinantes macroeconômicos são aqueles que estão ligados diretamente As
políticas econômicas que regem o pais, como:

•

o regime cambial da economia - que determina a relação entre a moeda interna

e as moedas externas, sendo muito importante na determinação da rentabilidade
do setor exportador;

•

a estabilidade macroeconômica interna — que diz respeito, principalmente, ao
controle da inflação, permitindo que as empresas possam tomar decisões
visando horizontes mais longos;

• crescimento continuo do Produto Interno Bruto (PIB) — que cria condições
propicias de baixa incerteza, proporcionando, assim, elevadas taxas de
investimentos do setor privado;

•

as características do sistema da economia — que diz respeito, principalmente, a
disponibilidade e custos de financiamentos de projetos a longo prazo de

maturação e alto risco como os investimento em tecnologia.

2.3.3.2 Determinantes politicos institucionais
-

a participação do Estado através de instituições, políticas e práticas que se
relaciona com o setor industrial, podendo trazer efeitos positivos ou negativos de acordo com
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as tendências do progresso técnico e do quadro da economia internacional prevalecentes em
cada contexto histórico. Dentre esses determinantes podemos destacar:

• as políticas de comércio exterior e tarifária;
• a política tributária;
• a política cientifica e tecnológica; e
•

o poder de compra do Estado

2.3.3.3 Determinantes legais-regulatórios

Esses determinantes são aqueles em que o Estado atua de forma passiva, através de
instrumentos regulatórios que afetam a criação e o fortalecimento da concorrência, a defesa do
meio ambiente, o regime de proteção à propriedade intelectual e de controle do capital
estrangeiro. Além das políticas tarifárias e de comércio exterior, incluindo os mecanismos
não-tarifários, a aplicação das leis anti-dumping e anti -subsídios e do código de salvaguardas
comerciais.

2.3.3.4 Determinantes infra-estruturais

Esses determinantes são aqueles que dizem respeito a disponibilidade, quantidade e
custo de energia, transportes, telecomunicações, insumos básicos e serviços tecnológicos.
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São determinantes positivos a farta, regular e confidvel disponibilidade de
abastecimento de energia; uma rede de transporte integrada, moderna e eficiente; uma ampla
disponibilidade, baixo custo e boa qualidade da rede de telecomunicações; a existência ou a
facilidade de aquisição de insumos básicos; e uma oferta satisfatória de serviços tecnológicos
(ciência e tecnologia; informação tecnológica; serviços de engenharia, consultoria e projetos;
metrologia, normalização e qualidade).

2.3.3.5 Determinantes sociais

São determinantes ligados As pessoas, ou seja, diz respeito A educação e
qualificação da mão-de-obra, A natureza das relações trabalhistas e ao padrão de vida dos
consumidores.
Devem ser observados se há um sistema de qualificação de mão-de-obra (educação
profissionalizante e treinamento), políticas de educação e formação de recursos humanos,
trabalhistas e de seguralidade social.

2.3.3.6 Determinantes internacionais

São determinantes ligados As tendências mundiais com relação A inserção da
economia local.
São fatores importantes a serem observados:
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•

as tendências dos fluxos de comércio internacional e dos investimentos

externos diretos;
•

as principais tendências dos movimentos internacionais de capital financeiro,
no que diz respeito a direção, natureza, modalidades e condições de acesso aos
fluxos de financiamento externo;

•

as tendências dos fluxos internacionais de comércio e diplomacia econômica;e

•

as medidas protecionistas utilizadas pelos países industrializados, que dificulta
o acesso dos países em desenvolvimento a esses mercados.

2.4 Estratégias competitivas genéricas

Existem diversas estratégias competitivas,

sendo

cada uma delas com

peculiaridades de acordo com a indústria e com a empresa. No entanto, Porter (1986),
considera que, no sentido mais amplo, existem três estratégias genéricas

internamente

consistentes: liderança no custo total, vantagem de diferenciação e vantagem de enfoque.

2.4.1 Liderança no custo total

Segundo Porter (1986), a liderança no custo total é alcançada através de um
conjunto de políticas funcionais orientadas para este objetivo, que consiste na construção de

instalações em escala eficiente e no controle de custos e despesas gerais da empresa (controle
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rígido em áreas como P&D, assistência, publicidade, vendas, etc). Isso faz com que a empresa
obtenha retornos acima da média em sua industria; a defende contra a rivalidade dos
concorrentes, dos compradores poderosos e dos fornecedores poderosos; criem barreiras de
entradas e as coloquem em posição favorável em relação aos produtos substitutos. No entanto,
atingir essa posição de custo total baixo, exige uma alta parcela de mercado, facilidade de
acesso As matérias-primas, projetos de produtos para simplificar a fabricação, investimentos
pesados em equipamentos atualizados, fixação de preço agressiva e prejuízos inicias para
consolidar a parcela de mercado.
Possas (1999), faz uma associação entre as vantagens de custo e as características
dos produtos e seus processos de produção. Vejamos:
a) Economias de escala - é alcançada quando o custo na produção de um bem é
reduzido a partir do aumento do volume da produção em um dado período.
geralmente alcançada através do avanço dos métodos produtivos; por meio de
ganhos de marketing, P&D, financiamento ou em qualquer etapa produtiva ou
de comercialização;
b) Economias de escorpo — encontra-se presente quando uma empresa utiliza seus
equipamentos para a fabricação de bens distintos, e com isso, consegue obter
mais vantagens do que se fossem duas empresas diferentes;
c) Capacidade de financiamento da firma — a disponibilidade de recursos para
investir quando há uma previsão de crescimento de demanda ou quando hi
necessidade de antecipação em P&D, ou mesmo, para enfrentar crises, di
enormes vantagens competitivas, em relação As suas rivais, As empresas que
possuem boas condições financeiras;
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d) Patentes e licenciamentos — as patentes proporcionam, aos seus detentores, o
domínio das condições de produção de um determinado produto. Enquanto que
o licenciamento, apesar de ter semelhança com as patentes, está subordinado ao

cedente da tecnologia;
e) Relações com fornecedores e/ou garantias de matérias-primas — as vantagens

competitivas ligadas a este item estão associadas a três tipos de circunstâncias:
1 - quando as fontes de matérias-primas são limitadas (recursos naturais

escassos como o petróleo); 2 - quando os insumos são fontes importantes de
diferenciação do produto; e 3 — em indústria de montagem onde a qualidade do

produto é dependente do insumo;

O Relações com a mão-de-obra — a fim de garantir o suprimento, a quantidade
dos produtos e a redução de custos, deve haver um relacionamento com a mãode-obra capaz de conseguir esse êxito. Isso pode ser alcançado através de

investimentos em treinamentos e qualificação e, principalmente, na tentativa de
engaja-los intensamente na busca de um processo produtivo mais perfeito;
g) Organização na produção — outra maneira de se buscar a redução de custos no

processo produtivo é por meio de uma organização ótima na produção. A
introdução de métodos apropriados na organização do processo produtivo,

assim como no sistema de controle de qualidade, são os meios pelo qual se
alcança essa vantagem;
h) Eficiência administrativa — o fluxo interno de informações dentro de uma

firma, a manutenção de níveis de motivação e satisfação dos funcionários, são
elementos essenciais para a redução de custos. As empresas, principalmente as
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de grande porte, devem buscar esses elementos através de administração
eficiente, capaz de integrar a empresa, por maior que seja o seu tamanho;
i) Capacitação — deve ser buscada nas diversas dimensões concorrenciais, a fim
de construir as vantagens relevantes a um custo baixo.

2.4.2 Vantagem de diferenciação de produto

Segundo Porter (1986), a diferenciação do produto é uma outra forma de vantagem
competitiva que a empresa pode utilizar.Consiste na criação de algo que seja considerado
único no âmbito de toda indústria. São diversas as formas que podem assumir os métodos para
se alcançar essa diferenciação: projeto ou imagem da marca, tecnologia, peculiaridades,
serviço sob encomenda, rede de fornecedores, dentre outros. Através da diferenciação,
semelhante ao caso da liderança no custo total, a empresa consegue obter ganhos acima da
média da indústria, tendo em vista a condição defensável que isso proporciona para enfrentar
as cinco forças competitivas do mercado.
Possas (1999), faz uma associação entre as vantagens de diferenciação dos
produtos e as características e processos produtivos destes. Vejamos:
a) especialização — é o que define o escorpo da finalidade a qual o produto serve,
ou seja, definem os submercados ou nichos aos quais os produtos são dirigidos.
São as especificações que canalizam os produtos a mercados específicos. No
entanto, há produtos que não existem ou são quase imperceptíveis as
diferenciações, são os chamados commodities;
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b) desempenho ou confiabilidade — todo produto é desenvolvido para um
determinado fim.A capacidade de demonstrar sua eficiência para esse fim, é o
seu desempenho. Essa capacidade, as vezes, é de dificil mensuração, como no
caso do poder nutritivo de um alimento, que é variável em função das
condições ambientais. No entanto, sua medição é bastante visível em insumos e
bens de capital, tendo em vista que refletem na eficiência do produto final;
c) durabilidade — o consumidor geralmente está interessado na qualidade do
produto que está adquirindo, e a durabilidade é um fator relevante na escolha
desse produto. Portanto, um produto que tem uma durabilidade atraente para os
olhos do consumidor, é sempre preferível. 0 produtor deve ficar ligado nesse
aspecto e tentar associar a sua marca ao produto, aproveitando a oportunidade
para consolidar sua marca;

d) ergonomia e design

—

estão relacionados a adequação do produto A sua

utilização pelo usuário, levando-se em conta a praticidade e o conforto que o
produto proporciona ao usuário. Terão maiores vantagens competitivas aqueles
produtos que proporcionarem maior conforto, maior facilidade no transporte ou
armazenamento, maior desempenho e maior segurança;
e) estética — trata-se de uma diferenciação subjetiva que leva em conta a beleza ou
produto nos aspectos de cor, sabor, odor, formas, texturas, sons, ou seja, tudo
aquilo ligado A capacidade sensorial do cliente;

O linhas de produto — quando há complementabilidade, associado a
compatibilidade, em uma linha variável de produtos, cria-se uma vantagem
competitiva muito importante, pois a aquisição de um produto da linha torna
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quase obrigatório, quando da aquisição de um produto complementar, que o
mesmo seja da mesma linha de produtos, como é o caso dos segmentos de
informática;
g) custo de utilização do produto — quando a produção exige um produto
complementar custoso, há a necessidade de buscar diferenciação através da
redução do uso desse produto, como no caso da crise do petróleo na década de
70, que levou as indústrias a produzirem bens que despendessem menor
quantidade de energia;
h) imagem e marca — associar a imagem é uma forma de diferenciação muito
importante, principalmente nos casos de durabilidade (mais importantes para os
bens de consumo), e confiabilidade (nos caso de remédios e alimentos);

1) formas de comercialização — firmas de distribuição e comercialização devem
ser analisadas afim de proporcionarem maiores ganhos, principalmente, em
transporte. Bens de baixo valor unitário e que possuem economias de escala
devem ter uma distribuição ampla com vários fluxos de vendas. Já os bens de
alto valor unitário, é a qualidade dos pontos de vendas e o contato com o
usuário é que vão ser mais importantes;
j) assistência técnica e suporte ao usuário — nos casos de produtos que são
possíveis apresentar defeitos ou quebras consertáveis, é de suma importância a

garantia de assistência técnica do fabricante. Portanto, devem ser oferecidos, ao
consumidor, as facilidades de acesso a essas redes de assistência técnica.
Quando o produto é complexo o suporte ao usuário é mais importante, devendo
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abranger desde a escolha do melhor modelo até sua correta instalação e
utilização;
k) financiamento aos usuários — para as empresas que vendem produtos de alto
valor unitário, as facilidades de financiamento constituem vantagens decisivas;
1) relação com o usuário — o feedback com o usuário pode constituir uma
vantagem competitiva, tendo em vista que as empresas passam a conhecer as
necessidades do mercado e, portanto, irão trabalhar de acordo com os anseios
do consumidor.

2.4.3 Vantagem de enfoque

Para Porter (1986), essa estratégia competitiva, procura enfocar um determinado
grupo comprador, um segmento da linha de produtos, ou um mercado geográfico. Nessa
estratégia, qualquer política funcional é desenvolvida levando-se em conta o atendimento de
um alvo determinado, isto 6, a empresa tem que atender a seu alvo estratégico estreito mais
efetivo ou de maneira mais eficiente que os seus concorrentes que estão competindo de forma
mais ampla. Com este tipo de estratégia a empresa pode atingir a diferenciação por conseguir
satisfazer melhor as necessidades de um grupo de clientes, ou custos mais baixos na obtenção
deste alvo, ou ambos. Isso ocorre, se não em vista do mercado como um todo, ao menos em
relação ao seu estreito alvo estratégico.
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2.4.4 Riscos das estratégias genéricas

Segundo Porter (1986), existem dois riscos ao se seguir as estratégias genérica:
falhar em alcançar ou sustentar a estratégia, ou que o valor da vantagem estratégica
proporcionada pela estratégia seja desgastado com a evolução da indústria. Vejamos alguns
riscos das estratégias genéricas citadas pelo autor:

a) Riscos de liderança no custo total

• mudança tecnológica anulando o investimento ou o aprendizado anteriores;
•

aprendizado de baixo custo por novas empresas, por meio de imitação ou de
sua capacidade de investir em instalações modernas;

•

incapacidade de notar as mudanças necessárias no produto ou no seu marketing
em virtude da atenção exclusiva no custo;

• inflação em custos dificultando a firma manter o diferencial de prep suficiente
para compensar a imagem da marca do produto em relação ao prep dos
concorrentes ou outras formas de diferenciação.

b) Riscos da diferenciação

•

grande diferença de custo entre os concorrentes de baixo custo e a empresa
diferenciada, tornando assim difícil a lealdade da marca pelos compradores;
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• queda na necessidade dos compradores em relação ao fator de diferenciação;
• fator diferencial reduzido pelo aparecimento da concorrente imitadora.

c) Riscos do enfoque

•

eliminação das vantagens de custos em atender um alvo estreito e da
diferenciação, em virtude do grande diferencial de custos entre os concorrentes

que atuam em todo o mercado e as empresas que adotam os enfoques
particulares;
•

redução nas diferenças nos produtos ou serviços pretendidos entre o alvo

estratégico e o mercado;
• aparecimento de submercados dentro do alvo estratégico que desfocalizam a
empresa com estratégia de enfoque.

2.5 Campos e armas da competição

Contador (1995), diferentemente dos demais autores consagrados no assunto, que
não distinguem campos e armas da competição, preferem tratá-los apenas como estratégias,

faz uma diferenciação entre esses dois conceitos. Para ele, alguns atributos interessam ao
comprador (prep, qualidade do produto, variedade de modelos, etc), e outros interessam
somente ao produtor (produtividade, marketing, qualidade no processo, rapidez de fabricação,
domínio de tecnologia, etc.). Com isso o autor faz a distinção entre campos e armas da
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competição. Campos da competição são atributos que o cliente valorizam, ou seja, são
voltados para ele. Divide-se em cinco classes: competição em preço, em produto, em prazo,
em assistência técnica e em imagem. Armas da competição são os instrumentos utilizados pela
empresa para alcançar vantagem competitiva em determinado campo, como produtividade,
qualidade e agilidade no processo ou domínio de tecnologia.

2.5.1 Campos da competição

Segundo Contador (1995), a indústria brasileira pode competir nos seguintes
campos:

2.5.1.1 Competição em preço

Segundo essa lógica de competição, o preço mais baixo vai conquistar a
participação dominante no mercado e o volume resultante de vendas vai permitir a redução
dos custos unitários devido As economias de escala. As formas em que a competição em prego
aparece, segundo Contador (1995), são:

a) competir em guerra de preço — favorece bastante ao consumidor, no entanto
enfraquece as empresas competidoras, pois a lógica é baixar cada vez mais o
preço das mercadorias até o limite de custos, ou até mesmo, além deles;
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b) competir em promoção — as empresas oferecem prêmios e realizam promoções
sem alterar seu preço de venda.

2.5.1.2 Competição em produto

Nessa variante, existem quatro campos de competicdo:

a) competição em projeto de produto — está relacionado as características e
funções de seu desempenho e pela sua aparência exterior;

b) competição em qualidade de produto — fator muito importante tendo em vista a
crescente conscientização e exigência do comprador;

c) competição em variedade de modelo — visa atender as necessidade e aspirações
variadas do comprador, ou seja, a criação de valor para o cliente;

d) competição em novos produtos ou modelos — consiste no lançamento de novos
produtos a fim de atender a diversificação da clientela;

2.5.1.3 Competição em prazo

São três os principais campos de competição relacionados ao prazo:
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a) competição em prazo de cotação e de negociação — o atendimento com rapidez
na entrega da cotação é fator importante na consolidação da imagem favorável
do fornecedor junto ao cliente;
b) competição em prazo de entrega — a tendência mundial é trabalhar com
estoques mínimos, e isso torna a confiança no prazo de entrega um fator
preponderante na escolha do fornecedor;
c) competição em prazo de pagamento — esta competição é quase tão valiosa
quanto A de preço, pois, muitas vezes, o cliente vai necessitar de prazos mais
dilatados, e a empresa deverá estar preparada financeiramente para isso.

2.5.1.4 Competição em assistência técnica

São três os campos relacionados A assistência técnica em que a indústria brasileira
pode concorrer:

a) competição em assessoramento tecnológico antes da venda — nesse caso o
fabricante se coloca a disposição do cliente para projetar o produto a ser
vendido;
b) competição em atendimento durante a venda — ocorre no desenrolar da venda,
ou seja, quando a mesma está sendo negociada. Nesse momento deve-se
valorizar o atendimento a fim de demonstrar simpatia e de conquistar o cliente;
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c) competição em assistência técnica após a venda — é muito importante para
imagem da empresa, pois um consumidor insatisfeito fará propaganda negativa
do produto, e isso é prejudicial para o nome da empresa. Portando, é
imprescindível o pronto atendimento ao cliente após uma reclamação.

2.5.1.5 Competição em imagem

a) competição em imagem do produto, da marca e da empresa — é sempre
valorizada pelo cliente a marca que lhe dar segurança e prestigio. Por isso, as
empresas devem investir bastante na formação e na maturação de sua imagem;

b) competição em preservação ambiental — pode ocorrer com produtos e por
processos que não agridem ao meio ambiente. E um campo crescente devido as
campanhas de conscientização sobre a urgência em preservar o meio ambiente.

2.5.2 Armas da competição

Armas da competição são as ferramentas que as empresas precisam para atingir
suas metas. Contador (1995), identifica cinco armas da competição como sendo as principais:
produtividade, qualidade no processo, tecnologia, operar com estoques reduzidos e possuir
pessoal capacitado e participativo. Essas armas são necessárias para qualquer empresa que
queira se tornar competitiva.

42

2.5.2.1 Armas para a competição em prego

Competir em preço exige produtividade maior que a do concorrente, para que os
custos de produção sejam menores. A alta produtividade somente pode ser conquistada com a

redução dos custos totais, pois produtividade é a relação entre o faturamento e os custos totais,

e é contra os conceitos desse campo da competição, aumentar a produtividade por meio de
aumento de preços. Esse tipo de competição exige uma empresa enxuta e altamente produtiva.

2.5.2.2 Armas para a competição em produto

Conforme a existência dos campos de competição em produto, existem armas para
competir em cada um deles:

a) armas para competição em projeto do produto — deverão possuir funcionalidade
de uso, qualidade, durabilidade, aparência visual e custo. Deverá atender
cuidadosamente as necessidades dominantes e distintas de cada mercado.
b) armas para competição em qualidade de produto — deve ser baseado no ciclo de

aperfeiçoamento continuo , PDCA (Planejar, Desenvolver, Controlar e Agir).
Este, aplicado ao produto, pode ser representado por pesquisa, projeto,

produção e vendas;
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c) armas para competição em variedade de modelos — essa exige, além das cinco
armas do pentastilo da competitividade, rapidez na manufatura e flexibilidade
para trocar de produtos;
d) armas para competição em novos produtos — aqui as armas não estão
relacionadas à produção, e sim a pesquisa e desenvolvimento, engenharia de

produto, engenharia de processo e desenvolvimento de fornecedores. As armas
fundamentais destas Areas são a capacitação, a participação e a motivação, além
de boa situação financeira, imprescindível para o lançamento de novos
produtos.

2.5.2.3 Armas para a competição em prazo

As armas para competição em prazo são de acordo com os campos de atuação.
Para cada campo existem armas distintas para a empresa utilizarem:

a) armas para competição em prazo de cotação e negociação — a cotação e

negociação, como foi visto anteriormente, devem ser ágeis e eficientes. Para
competir, nesse campo, com competitividade, a empresa precisa ter pessoal
capacitado e participativo, certa ociosidade na Area de vendas para permitir
pronto atendimento, além de um bom sistema de preço e prazo;
b) armas para competição em prazo de entrega — para competir nesse campo, a
arma indicada é a rapidez na manufatura ou, caso não possua rapidez
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suficiente, um bom estoque de produtos acabados e/ou semiprontos. Para se
conseguir rapidez na manufatura há necessidade de outras armas, quais sejam:,
diminuição no tempo em que o lote fica parado; diminuição no tempo em que a
peça fica parada enquanto seu lote está sendo processado e diminuição no
tamanho do lote de fabricação ;
c) armas para competição em prazo de pagamento — a grande arma para competir
neste campo, certamente, é o dinheiro. Tendo em vista que, com a presença
dele, a empresa pode oferecer maiores prazos de pagamentos.

2.5.2.4 Armas para a competição em assistência técnica

Na competição em assistência técnica antes e durante a venda, duas armas são
essenciais e poderosas: o marketing e a agressividade de vendas. JA na assistência técnica após
a venda, a arma mais poderosa é existência de um serviço eficiente de atendimento ao
consumidor.

2.5.2.5 Armas para a competição em imagem

0 marketing interno é a principal arma para se competir em imagem do produto e
marca da empresa. Já para a competição em preservação ambiental, devem se considerar cinco
preceitos: uso limitado dos recursos não-renováveis, uso sustentável dos recursos renováveis,

melhoria na qualidade ambiental, conservação da biodiversidade e a busca do equil - brio
econômico-social.
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CAPÍTULO 3

3 - ANÁLISE

DAS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS ADOTADAS PELAS

PIZZARIAS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Neste capitulo, serão avaliadas as estratégias utilizadas pelas pizzarias da região da
Grande Florianópolis, verificadas através de um questionário aplicado a treze empresas do
ramo e a entrevistas, com empresários do setor. 0 Capitulo sera dividido em quatro Seções,
onde na seção 3.1, serão identificadas as empresas pesquisadas; a seção 3.2, abordará os
fatores determinantes da competitividade; a seção 3.3, identificará quais as estratégias
competitivas genéricas utilizadas pelas empresas pesquisadas, e finalmente na seção 3.4, serão
identificadas as armas da competição utilizadas pelas empresas.

3.1 Identificação das empresas

Com relação ao universo pesquisado, procurou-se entrevistar um número de
estabelecimentos, dentro dos principais bairros de Florianópolis e São José, proporcional ao
existente em cada bairro pesquisado, não sendo levadas em consideração as pizzarias que so
funcionam com entrega a domicilio. Constatou-se que o grande número de estabelecimentos
estão localizados nos bairros mais próximos ao centro da cidade, como o próprio Centro, os
bairros Estreito, Coqueiros e Kobrasol. Verificou-se que 40% dos estabelecimentos
pesquisados estão localizados no bairro Kobrasol, sendo que nesse bairro Yid uma certa
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concentração nas imediações da Avenida Central; 25% estão localizados no centro da cidade

de Florianópolis, onde foi verificado que as pizzarias existentes nesse bairro são as de maior
porte; 25% estão localizados no bairro Estreito, onde a grande maioria das pizzarias são de
médio e pequeno porte; e finalmente, 10% estão localizados no bairro Coqueiros.
A pesquisa revelou que o setor é muito mutável no que diz respeito à abertura e
fechamento de empresas, bem como na transferência de propriedade, pois boa parte das
empresas pesquisadas foram abertas ou reabertas, com outro proprietário, há pouco tempo.
Com base nos dados coletados, 40% da amostra possui menos de um ano de criação, sendo
que no ano de 2003 houve um grande número de abertura de novas empresas; 20% possuem
entre um e dois anos de existência no mercado, 10% estão no mercado entre dois a cinco anos,
e 5% estão ha mais de dez anos no mercado da Grande Florianópolis.

Outro fator questionado na pesquisa de campo está relacionado ao perfil do sócio
fundador, e diz respeito a principal atividade exercida por ele antes de criar ou adquirir a
empresa. Foi constatado que a grande maioria apenas trocou de ramo, pois já eram
empresários em outro ramo de negócio. Com base nos dados coletados, verificou-se que 70 %

dos entrevistados eram empresários em outros setores, antes da aquisição da empresa; 10%
desse universo eram empregados de média ou grande empresa; 10% era empregado de micro
ou pequena empresa; e ainda 10% era estudante de 2° grau.
Quanto ao nível de escolaridade dos proprietários, foi constatado que 20% deles

possuíam nível de escolaridade superior; 10% superior incompleto; 60% possuíam apenas o 2°

Grau completo, e ainda 10% dos entrevistados possuíam somente o 1 0 Grau completo.
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3.2 Fatores determinantes da

competitividade

Como já foi visto no capitulo anterior, para se formular estratégias a fim de obter
vantagens em um mercado competitivo é necessário identificar os fatores relevantes para o
sucesso competitivo. As empresas deverão adaptar-se aos padrões do mercado e da indústria
existentes, não estando ao seu alcance tomadas de decisão que altere esses padrões, podendo
somente decidir como se posicionar diante deles. No setor estudado, verificou-se que a
maioria das empresas de pequeno porte estão localizadas em Areas que caracterizam um
cluster, onde, segundo os empresários, beneficiam-se do fato de estarem localizados em local
onde ha uma aglomeração de empresas do setor, pois isso faz com que as empresas gastem
menos com publicidade, tendo em vista que o local já é conhecido na cidade como um local
de pizzarias, portanto os consumidores quando vão a esse local costumam visitar todas as
empresas para verificar o que cada uma delas oferece. Já com relação aos fatores empresariais,
as empresa detêm poder de decisão, podendo, através de condutas ativas, obterem vantagens
em relação A concorrência. Com o intuito de identificar como as empresas, do setor em estudo,
atuam com relação a esses fatores, o questionário procurou fazer menção as areas de
competência empresarial, como a inovação; a produção e aos recursos humanos. Vejamos
agora então cada uma delas:
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3.2.1 Inovação

São atividades relacionadas a pesquisa e desenvolvimento de processos e de
produtos e dependem bastante da tecnologia. Uma empresa de sucesso precisa possuir
equipamentos que possam lhe proporcionar uma forte relação com as atividades de mercado, a

fim de que possam tomar decisões acertadas para o futuro. Nas empresas pesquisadas
verificou-se que apenas as de grande porte podem obter vantagens com relação a esse item,
pois possuem capital para investir em pesquisas e desenvolvimento de processos e produtos e
também possuem intercâmbios tecnológicos com as matrizes, nos casos das transnacionais,
como a Pizza Hut, por exemplo. Já as empresas de pequeno porte, grande parte delas, se quer
possuem computador e a minoria que possui sistema informatizado, não os utiliza de maneira

satisfatório, ficando limitados apenas a controle de caixa. Outro fator observado com relação
ao item inovação, é que 80% das empresas pesquisadas afirmaram que costuma copiar

inovações das concorrentes.

3.2.2 Produção

São atividades verificadas na confecção dos produtos, nos equipamentos
utilizados, nas instalações, na organização da produção e no controle de qualidade. Por tratarse de um setor onde a prestação de serviço também é muito importante, trataremos a produção
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como um conjunto da produção propriamente dita da pizza e a prestação de serviço em geral,
ou seja, serão consideradas também, as instalações onde são servidas as pizzas, bem como as
condições em que o serviço é prestado. A pesquisa procurou identificar, nas empresas, quais
os equipamentos utilizados, como são as instalações e como é feito o sistema de controle de
qualidade. Verificou-se que, 90% das empresas pesquisadas utilizam o forno, para o preparo
das pizzas, do tipo a lenha, que, segundo afirmações dos proprietários, têm um custo mais
reduzido e é a preferência do cliente. Apenas 10% da amostra utilizam um outro tipo de forno.
Com relação as instalações, constatou-se que: em 90% das empresas o ambiente possibilita a
visualização, por parte do cliente, do preparo das pizzas, o que dá maior transparência quanto
a higiene do local, segundo afirmam os proprietários pesquisados; 60% da amostra possuem
instalações climatizadas; apenas 20% das empresas possuem estacionamento próprio, que são,
principalmente, as empresas de maior porte, que estão localizadas em áreas não concentradas;
80% das empresas pesquisadas utilizam toalhas de tecido comum, 10% utilizam toalhas de
tecido com logotipo da empresa e 10% utilizam toalhas de papel descartável; em 80% das
empresas os garçons utilizam uniformes, destes apenas 20% usam uniformes personalizados
da empresa. Quanto ao controle de qualidade, 100% das empresas pesquisadas afirmam que o
fazem, sendo que 40% destes têm sua maior preocupação com o controle de qualidade do
produto; 35% preocupa-se mais com controle de qualidade no atendimento e 35% está mais
preocupado com o controle de qualidade nas instalações.
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3.2.3 Recursos humanos

São atividades relacionadas as condições de trabalho, à capacidade intelectual dos
funcionários, à qualificação dos mesmos e à flexibilidade da mão-de-obra. Um fator que está
intimamente ligado ao sucesso de uma empresa é a participação dos lucros por parte dos
funcionários, pois isso o estimula e o faz querer crescer junto com a empresa. No setor
pesquisado observou-se que em 50% das empresas os funcionários participam dos lucros, pois
os mesmos ganham comissões nas vendas. Já os outros 50% ganham apenas salários fixos.
Observou-se, também, que a seleção dos funcionários é feita das seguintes formas: através de
indicação, por meio de análise de currículo, por meio de entrevista e em uma empresa o
trabalho é terceirizado.

3.3 Estratégias competitivas genéricas

Porter (1986), procurou agrupar as diversas estratégias existentes em três grandes
grupos, que as denominou de genéricas, que são: a liderança no custo total, vantagem de
diferenciação de produto e vantagem de enfoque. Estas estratégias, segundo ele, são métodos
que possibilitam a superação da concorrência em uma indústria. 0 presente estudo procurou
identificar nas empresas pesquisadas como elas utilizam estas estratégias. Através do
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questionário aplicado pôde-se constatar que as estratégias genéricas são bastante utilizadas
pelas empresas. Vejamos como são identificadas cada uma delas nas empresas pesquisadas:

3.3.1 Liderança no custo total

alcançada quando a empresa consegue obter retornos acima da média da
indústria, através de aproveitamento eficiente de instalações, controle de custos, publicidade,
vendas, etc. A fim de identificar tais características nas empresas estudadas, o questionário
aplicado procurou selecionar itens capazes de constatar a existência ou não destes. 0 resultado
foi o seguinte:

a) Economias de escala — presente quando o custo da produção reduz-se com o
acréscimo do volume produzido. Com base nos dados coletados e em entrevista
com os empresários do setor, foi verificado que apenas 50% da amostra
consegue obter economias de escala, isso em razão de descontos auferidos na
quantidade de matéria-prima adquirida. Os outros 50%, declararam não
conseguir obter esses descontos, já que não fazerem grandes aquisições.
b) Economias de escorpo — alcançado quando a empresa, utilizando-se de
equipamentos ou pessoal em atividades distinta do ramo principal da empresa,
consegue obter maiores vantagens do que se fossem duas empresas diferentes.
Com relação a este item foi verificado que 100% das empresas pesquisadas não
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utilizam equipamentos e nem pessoal em outro ramo de atividade, visto que os
equipamentos são muito peculiares para o setor e o número de funcionários é
geralmente pequeno, sendo muitas vezes até sobrecarregado no próprio ramo
principal.
C) Capacidade de financiamento da firma — ocorre quando a empresa possui um
capital de reserva suficiente para reagir diante de acontecimentos inesperados,
como um aumento repentino de demanda, uma crise, uma necessidade de

antecipação em P&D. Com relação a esse item, 80% das empresas pesquisadas
afirmaram possuir capacidade para enfrentar esses tipos de imprevistos, pois
acreditam os empresários, que o setor é muito dinâmico, necessitando a todo
instante de novidades para acompanhar a concorrência. No entanto, 20% dos
entrevistados afirmaram que não possuem capital suficiente para tal reação,
principalmente, as empresa de pequeno porte e as mais recentes no mercado,
pois afirmam os empresários, terem investido todo o capital na abertura da
firma, sendo que muitos ainda recorreram a financiamentos que deverão ser
quitados com os primeiros lucros obtidos pela firma.

d) Relação com fornecedores — as vantagens nesse item estão relacionadas a
exclusividade no fornecimento de matéria-prima e na escassez do insumo

necessário. Por não se tratar de nenhum destes casos, o setor não consegue
obter vantagens relacionados a este item, pois 100% dos entrevistados afirmam

que adquirem seus insumos de vários fornecedores e não possuem nenhum
contrato que caracterize um sistema de parceria ou cooperação
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3.3.2 Vantagem de diferenciação do produto

Essa é uma vantagem competitiva que está relacionada a uma peculiaridade
exclusiva no âmbito de toda a indústria. Pode ser alcançada por meio de um produto
diferenciado, por uma estratégia de marketing inovadora, por um serviço
auxiliar/complementar oferecido ao seu cliente, uma relação intima com o consumidor, a fim
de captar suas reais necessidades, além de outros que não cabem ao setor estudado. Vejamos
alguns aspectos verificados nas empresas pesquisadas, relacionados a essa vantagem
competitiva:
a) Especialização — é uma característica exclusiva do produto, em relação a
concorrência, que o diferencie das demais e que por esse motivo consegue
obter vantagem competitiva. Com relação as empresas pesquisadas verificou-se
que em 80% delas o proprietário acredita que esta diferenciação é encontrada
na própria qualidade das pizzas e 20% do total pesquisado acredita que não
possui nenhuma especialidade que a diferencie das demais.
b) Imagem e marca — alcançar vantagens relacionadas a esse item, depende muito
do tipo de marketing utilizado, pois, a associação do produto com a marca,
pode ser um fator que vai definir a preferência de um consumidor mais
exigente. Com relação a esse item foi constatado que, no setor estudado, não há
muita preocupação com essa associação do produto com a marca, pois as
empresas utilizam o marketing apenas para divulgação do seu produto. No
entanto, quanto ao tipo de marketing utilizado, pôde-se verificar o seguinte:
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70% dos entrevistados utilizam mais de uma forma de divulgação de seu
produto e 30% utilizam apenas uma única forma de divulgação, que são os
folders (maneira mais barata de divulgação, porém com menor alcance). Foi
verificado também que todas as empresa utilizam o modo de divulgação por
folders, ou seja 100% delas, mesmo as que utilizam outros modos de
divulgação; a divulgação através de oudoors corresponde a 55% do total; 45%
utilizam a propaganda na televisão; 45% dos entrevistados fazem sua
divulgação através de propaganda em rádio; 45% utilizam a mídia escrita e
20% utilizam a intern& para fazer sua divulgação.
c) Serviços auxiliares ou complementares — corresponde a um serviço acessório,
oferecido pela empresa, com intuito de alcançar uma camada de clientes que
necessitem desses serviços. No presente estudo verificou-se que 65% dos
entrevistados oferecem algum tipo de serviço auxiliar ou complementar.
Destes, 50% oferecem música ao vivo; 35% oferecem algum tipo de distração
para crianças; e 25% oferecem fraldário para bebês.
d) Relay-do com o cliente — é um fator importante para se obter uma vantagem
competitiva, pois através dessa relação pode-se conhecer o real anseio do
cliente. 0 presente estudo procurou verificar a existência dessa relação através
do questionamento se a empresa costumava fazer pesquisa com os clientes para
saber a necessidade especifica de cada um. Verificou-se que 90% delas faziam
essa pesquisa e 10% das entrevistadas não os faziam.
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3.3.3 Vantagem de enfoque

Esse é um tipo de vantagem competitiva que consegue tirar proveito com a opção
de focar um determinado grupo de clientes, seja pelo poder aquisitivo/cultural, seja pelo
mercado geográfico ou até mesmo por um determinado segmento de linha de produto.
No setor de pizzarias da Grande Florianópolis, apesar da maioria dos empresários
do setor afirmarem que não procuram enfocar nenhum público consumidor especifico, ficou
claro que a própria localização do estabelecimento e os preços cobrados por estes, são capazes
de selecionar um determinado cliente. Isso pôde ser constatado claramente quando se compara

o consumidor das pizzarias da área central, nas imediações da Av. Beira-Mar Norte com os
consumidores das pizzarias da regido da Av. Central do bairro Kobrassol. Notou-se uma
diferença expressiva no poder aquisitivo de ambos os consumidores. Outro fato percebido é
que nas pizzarias localizadas nas praias de Florianópolis, há uma maior preocupação em
atender o turista, pois algumas delas não funcionam com toda sua capacidade em períodos
fora da temporada de verão.

3.4 Armas da Competição

As armas da competição são ferramentas utilizadas pelas empresas para
conseguirem alcançar os objetivos propostos em seus planejamentos. No capitulo anterior
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foram citados cinco grupos de armas da competição, que são: armas para competição em
preço, armas para competição em produto, armas para competição em prazo, armas para

competição em assistência técnica e armas para competição em imagem. Destes, a pesquisa

revelou, que 65% das empresas pesquisadas priorizam como arma competitiva a qualidade do
produto; 30% priorizam o preço baixo e apenas 5% dão prioridade como arma competitiva ao
atendimento. Vejamos com são identificados os cinco grupos de armas da competição nas
empresas estudadas:

3.4.1 Armas para competição em preço

Competir por preço não é uma tarefa fácil, pois exige que a empresa possua uma
produtividade maior que a da concorrência, para poder conseguir economias de escala. Exige
também que a empresa esteja enxuta e altamente produtiva.
0 estudo mostrou que há uma certa competição em prep nas pizzarias situadas na
regido do bairro Kobrassol. No entanto, isso se di através de promoções não duradouras, pois

as empresas, por serem na grande maioria de pequeno porte, não podem suportar um preço
baixo por muito tempo. Isso provoca uma alternância freqüente na liderança com relação a
esse item.
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3.4.2 Armas para competição em produto

Com relação às armas de competição em produto, existem diversas armas,
conforme for o campo de competição. 0 estudo abordou apenas dois deles, em razão dos

demais não se encaixarem bem nesse ramo de negócio ou de já ter sido verificado em outra
parte do presente trabalho. Vejamos os dois:
a) Armas para competição em variedades de modelos — quanto maior o número de
modelos existentes maior será o público alcançado. No entanto, isso deve ser
bem gerenciado para que não venha causar desperdícios. No setor estudado,
foram levados em conta não só a variedade de modelos de pizzas mas também
a variedade de produtos oferecidos, sendo analisado esse item através do
questionamento feito as empresas se elas trabalhavam somente com pizzas ou
possuíam outras variedade no cardápio. 0 estudo mostrou que 90% delas
ofereciam em seus cardápios outras variedades de produtos além das pizzas,
sendo que destas, 75% possuem em seus cardápios, além das pizzas, massas
em geral; 12,5% oferecem também calzones e 12,5% também são restaurantes.
b) Armas para competição em novos produtos — esse tipo de arma diz respeito a
constantes lançamentos de novos produtos a fim de atender as necessidades dos
clientes. Com relação a esse item, foi perguntado aos empresários do setor se
existiam constantes lançamentos de novos sabores de pizzas em suas empresas.
A pesquisa revelou que não há uma grande preocupação, por parte dos
empresários, com relação a esse tipo de arma competitiva, pois apenas 30% dos
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entrevistados afirmou que sim, e os outros 70% afirmou que oferecem somente
os sabores já tradicionais em pizzarias de rodízio.

3.4.3 Armas para competição em prazo

No capitulo anterior foram citados três tipos de armas de competição em prazo:
armas para competição em prazo de cotação, armas para competição em prazo de entrega e
armas para competição em prazo de pagamento. 0 estudo em questão procurou identificar nas
empresas pesquisadas somente quanto ao prazo de pagamento, pois os demais não se
encaixam bem no presente estudo. Para isso, as empresa foram questionadas se as mesmas
trabalhavam com cartão de crédito e/ou cheques pré-datados. Ficou evidenciado que essa arma
da competição, nos tempos de hoje, está se tomando cada vez mais imprescindível, pois em
85% das empresas pesquisadas verificou-se que as mesmas trabalham com algum tipo de
pagamento a prazo, seja cartão de crédito, ou seja, com cheques pré-datados.

3.4.4 Armas para competição em assistência

A assistência técnica é hoje um grande diferencial na escolha de um determinado
produto, pois o consumidor quer ser bem atendido durante e após a venda. 0 estudo em
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questão procurou enfocar esse tipo de arma para competição no sentido do preparo dos
funcionários no quesito atendimento e na verificação, por parte dos empresários, se os clientes
estão satisfeitos com os serviços da empresa, ou seja, assistência durante e após a venda. Foi
perguntado se os garcons possuíam treinamento especializado em atendimento e se a empresa
fazia algum tipo de pesquisa de satisfação do cliente.
0 estudo mostrou que apenas 45% das empresas entrevistadas fazem algum tipo de
treinamento especializado em atendimento com seus garcons e que em 75% das empresas é
realizada pesquisa de satisfação do cliente.

3.4.5 Armas para competição em imagem

A imagem da empresa é um fator muito importante para a sua sobrevivência, pois,
como se vê nos dias de hoje, uma associação da imagem da empresa a um fato negativo pode
levá-la a fechar suas portas por falta de clientela.
A imagem de uma empresa pode estar associada a questões positivas ou negativas
conforme o contexto em que esta esteja, ou seja, se a imagem de uma empresa estiver
associada a um fator degradador da natureza, esta com certeza perderá clientes preocupados
com a preservação ambiental. No entanto, se a empresa estiver associada a um fator positivo,
como a consciência social, através de campanhas de beneficência, esta empresa incorporará
sua clientela clientes que dão importância a essa peculiaridade.
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0 presente trabalho procurou abordar esse item, apenas com relação a consciência
de preservação ambiental por parte das empresas, tendo em vista que parte da matéria-prima
utilizadas por elas está associada a degradação ambiental, que é o caso da madeira queimada
nos fornos. Foi questionado aos empresários se havia alguma preocupação em informar aos
seus clientes de onde vinha a madeira utilizada em seus fornos. 0 estudo constatou que apenas

20% das empresas pesquisadas procuram informar a seus clientes a origem da madeira. No
entanto, os outros 80% , confessaram que ainda não haviam se dado conta da importância que
poderia ser essa informação dada ao cliente, e afirmaram que passariam a dar mais

importância a essa informação.
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CAPÍTULO 4

4- ANÁLISE DOS FATORES DE ESCOLHA JULGADOS IMPORTANTES PELOS
CLIENTES DE PIZZARIAS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Neste capitulo, serão avaliados os fatores julgados importantes pelo consumidor de
pizzas da Grande Florianópolis na hora de optar por uma determinada pizzaria. Para isso, foi
aplicado um questionário, a esses consumidores, em diversos setores da sociedade
florianopolitana, como nas próprias pizzarias, em escolas de 2° grau, em empresas, em
universidades, etc. Foi dado ênfase aos campos da competição já vistos no segundo capitulo, a
fim de traçar um comparativo com as armas da competição adotadas pelas empresas do setor.
0 Capitulo será dividido em duas Seções, onde na seção 4.1, serão identificados o perfil dos
consumidores potenciais do setor e a Seção 4.2 abordará os fatores determinantes na hora de
optar por uma determinada pizzaria.

4.1 Características gerais dos consumidores de pizzas da Grande Florianópolis

A pizza é um alimento consumido por uma enorme parte da população da Grande
Florianópolis, e isso facilitou muito a aplicação do questionário, tendo em vista que em
qualquer local seria fácil encontrar amostras. No entanto, procurou-se entrevistar um maior

número de consumidores nas próprias pizzarias, a fim de obter uma maior heterogeneidade
com relação a classes sociais, sexo, idade, etc.
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Com relação a amostra coletada, foram respondidos 130 questionários, no período
de abril a setembro de 2004. Dessa amostra 65 % dos entrevistados são do sexo masculino e
35% do sexo feminino, mostrando que o público masculino é freqüentador mais assíduo de

pizzarias. Com relação a faixa etária dos entrevistados, constatou-se que o público jovem
costuma ir mais as pizzarias, pois 47% dos entrevistados estão na faixa etário entre 18 e 25
anos, tendo ainda 35% na faixa etária dos 26 a 35 anos; 10% são menores de 17 anos, 5%
estão na faixa compreendida entre 36 e 45 anos e somente 3% dos entrevistados estão acima
dos 45 anos.
0 estudo procurou saber também o estado civil e a escolaridade do público
pesquisado, e o resultado foi: a maioria esmagadora dos consumidores de pizzas em pizzarias,
pois devem ser levados em conta que existem um público grande que prefere o conforto do lar
para consumir pizzas, são solteiros e de escolaridade média. Vejamos: 80% da amostra
afirmaram serem solteiros; 15% afirmaram serem casados e 5% possuem outro tipo de estado
civil.
Outros fatores importantes que o estudo procurou identificar, como características
do público consumidor de pizzas da Grande Florianópolis, foram a renda familiar e em que
tipo de mídia estes buscam informações em geral. 0 resultado constatou que, exceto as rendas
muito baixas, como as inferiores a 1 salário mínimo, o fator renda não chega a ser
determinante para o público consumidor de pizzas, pois verificou-se, que há um certo
equilíbrio entre os possuidores de rendas maiores e menores, então vejamos: 35% da amostra
possui renda familiar entre 5 e 10 salários mínimos; 30% possuem renda entre 2 e 5 salários
mínimos; 25% possuem renda superior a 10 salários mínimos e apenas 10% dessa amostra
possuem renda abaixo de 2 salários mínimos.
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Com relação ao tipo de mídia em que o público pesquisado busca informação em
geral, constatou-se o seguinte: 37% buscam informações em geral na televisão; 24% buscam
informações no rádio; 15% alimentam-se de informações através da internet; também 15%
utilizam os jornais diários como fontes de informações e apenas 8,5% buscam informações em
revistas semanais (Veja, Isto É, Época, etc).

4.2 Fatores, julgados importantes para o consumidor, na escolha de uma pizzaria

Esta seção irá mostrar quais os principais fatores que são levados em conta na hora
de fazer uma opção por uma determinada pizzaria, tendo em vista que, ao sair de casa para ir a
uma pizzaria, o consumidor geralmente analisa o que estará buscando: conforto, prep,
qualidade, proximidade, ou outros. Para identificar estes fatores foi aplicado um questionário,
tomando com base os campos da competição, já explicados no capitulo 2. Serão analisados
aspectos relacionados aos fatores estruturais, aos campos da competição em prep; aos
campos da competição em produto, aos campos da competição em prazo e aos campos da
competição em imagem.

4.2.1 Fatores estruturais
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Esses fatores estão relacionados a configuração da indústria, mas é de suma
importância para o consumidor na hora de optar por uma determinada empresa. Então

vejamos, o consumidor sempre levará em consideração a localização da empresa onde
pretende ir. E muitas vezes sera esse o fator determinante na escolha de uma determinada
empresa ao invés de outra.
0 estudo abordou o assunto através da seguinte pergunta ao consumidor: ao sair de

casa para ir a uma pizzaria, como costuma agir? Foram dadas as seguintes alternativas: ir
sempre a uma mesma pizzaria; ir a pizzaria mais próxima ou ir a um local onde existam várias
opções de pizzarias.
0 resultado da pesquisa mostrou que em geral não existe fidelidade, por parte do

consumidor, por uma determinada empresa e que a grande maioria dos consumidores gostam
mesmo é de uma maior variedade de opções de escolha, pois segundo mostram os dados
coletados, mais de 85% dos consumidores, ao saírem de casa para irem a uma pizzaria,
preferem ir a um lugar onde existam várias opções de pizzarias, 10% dos consumidores
responderam que vão sempre a mesma pizzaria e 5% fazem a opção por pizzarias mais
próxima de suas residências.

4.2.2 Campos da competição em preço

A competição por preço, por parte das empresas, é a que mais beneficia o
consumidor, pois esse tipo de competição tende a levar os preços até o limite de custos ou as
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vezes até abaixo desse limite. Segundo Contador (1995), existem duas formas de competição
em preço: a competição em guerra de preço e a competição em promoção, sendo a primeira
feita através da redução do preço do produto e a segunda por meio de prêmios oferecidos pela
empresa na compra do produto, sem com isso alterar o seu valor.
Esse item foi avaliado com a seguinte pergunta feita ao consumidor: que critério
ele mais leva em consideração ao optar por uma determinada pizzaria. Os dados mostraram
que 70% dos entrevistados fazem a opção por uma determinada pizzaria levando em
consideração o preço cobrado por ela, destes, 75% optam pelas melhores promoções e 25%
pelo menor preço; os 30% restante dos entrevistados, fazem suas opções, levando em
consideração outros fatores como o requinte, as instalações, a qualidade, o atendimento e
também através de referências de amigos.

4.2.3 Campos da competição em produto

nesse campo da competição que a empresa mais pode diferenciar-se das demais,
pois existem inúmeras maneiras de se fazer diferente, não só no produto em si, mas também

nos fatores acessórios que o cercam, como por exemplo: o conforto proporcionado por suas
instalações, o tipo de acessórios usados nos produtos, a variedade de opções de escolha, etc.
Contador (1995), conforme consta no capitulo 2, relacionou os quatro principais campos de
competição em produto existentes na indústria brasileira, que são: competição em projeto de
produto, competição em qualidade de produto, competição em variedades de modelos e
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competição em novos modelos. 0 questionário aplicado aos consumidores procurou
selecionar as perguntas segundo os critérios adotados pelo autor acima citado, deixando de
fora apenas os aspectos não pertinentes ao setor estudado. Ficando dividido da seguinte forma:
uma pergunta relacionada à competição em projeto do produto, três perguntas relacionadas

competição em qualidade do produto e duas relacionadas à competição em variedade de
modelos.
Com relação à competição em projeto de produto, que nesse trabalho fez-se uma

adaptação ao projeto do layout das instalações e não ao projeto do produto propriamente dito,
foi questionado, a importância dada pelo consumidor, nas instalações que proporcionem a

visualização do preparo das pizzas, ou seja, aquelas em que o cliente pode verificar a maneira
com estão sendo preparadas as pizzas que o mesmo irá consumir. Os dados mostraram que

100% dos entrevistados julgam importante esse fator, mostrando assim a preocupação dos
consumidores com aspectos relacionados à higiene.
A competição em qualidade do produto, levando-se em consideração também o

serviço prestado pelas empresas, foi verificada por meio das seguintes perguntas: 1) se o fato
da empresa possuir estacionamento próprio é fator preponderante na escolha, 2) se a qualidade
dos pratos, talheres e toalhas são fatores preponderantes na escolha e 3) a preferência do tipo
de forno em que são assadas as pizzas. Com relação a primeira pergunta, 77% dos
entrevistados, acham fator preponderante na escolha,

o

fato da empresa possuir

estacionamento próprio e 23% destes não julgam importante este item. Com relação a segunda
pergunta, 57% dos entrevistados, acham fator preponderante na escolha, a qualidade de pratos,
talheres e toalhas; os demais não julgam esse fator como preponderante na escolha. E,
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finalmente, com relação A terceira pergunta, 95% dos entrevistados, preferem pizzas assadas
em forno a lenha e apenas 5% preferem as assadas em forno elétrico.
Com relação a competição em variedade de modelos, os consumidores foram
questionados quanto a maior valorização em determinado sabor de pizzas ou em uma maior
variedade de sabores. 0 resultado mostrou que 95% dos entrevistados valorizam mais uma
maior variedade de sabores. Ainda com relação a competição em variedade de modelos, foi
perguntado ao consumidor a que tipo de pizzaria ele consumava ir. Para esse questionamento,
foram oferecidas as seguintes alternativas: a) a que oferece rodízio somente de pizzas; b) a que
oferece rodízio de pizzas e também de massa em geral; c) a que oferece pizza a la carte; e d) a
que oferece das duas formas. A análise dos dados mostrou que: 58% dos entrevistados
costumam ir A pizzaria que oferece rodízio de pizzas e de massa em geral; 14% as que
oferecem rodízio somente de pizzas; 14% As que oferecem pizza a la carte e 14% As que
oferecem das duas formas.

4.2.4 Campos da competição em prazo

É um campo da competição que ganha cada vez mais importância no Brasil, em
razão da estabilização da economia que favorece a venda a prazo. Contador (1995), destaca

tits campos de competição relacionados a prazo, já mencionados no capitulo 2: competição
em prazo de cotação e de negociação; competição em prazo de entrega e competição em prazo
de pagamento. 0 presente estudo abordará somente, a competição em prazo de pagamento, em
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razão dos demais não estarem ligados diretamente aos objetivos da pesquisa. Esse item foi
avaliado através da seguinte pergunta: se o fato da empresa aceitar cartão de crédito e/ou
cheque pré-datado, já foi fator decisivo alguma vez, na opção de escolha. 0 resultado mostrou
que, por se tratar de uma indústria em estudo onde o preço do produto é bastante reduzido, o
fator prazo de pagamento não chega a ser tão importante. Os dados mostram que apenas 25%
dos entrevistados já optaram por uma determinada pizzaria somente pelo fato da mesma
aceitar cartão de crédito e/ou cheque pré datado.
-

4.2.5 Campos da competição em imagem

Para o consumidor, a imagem de uma empresa é fator preponderante na escolha,

pois ela pode estar relacionada a prestigio, a qualidade, a consciência social e ambiental.
Como já descrito no capitulo 2 do presente trabalho, Contador (1995), subdivide a competição
por imagem em dois tipos: competição em imagem do produto, da marca e da empresa e
competição em preservação ambiental.
No que diz respeito ao campo da competição em imagem do produto, da marca e
da empresa, o questionário aplicado procurou saber, do público entrevistado, se ele já teria
optado por uma determinada pizzaria, somente pelo fato da mesma ter propaganda veiculada
na mídia. 0 resultado mostrou que nesse setor há um certo equilíbrio quanto A importância da
imagem da empresa veiculada na mídia, pois 52% dos entrevistados já fizeram a opção por
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uma determinada pizzaria devido A propaganda veiculada na mídia e 48% não dão importância
a esse item.
Quanto ao campo da competição em imagem de preservação ambiental, o
questionário aplicado procurou saber dos consumidores se os mesmos procuravam saber sobre
a consciência ambiental das empresas em que freqüentam, como por exemplo, de onde vem a
madeira usada para o preparo das pizzas. 0 resultado mostrou que apenas 10% dos
entrevistados faziam esse questionamento as empresas que freqüentavam e 80% ainda não
tinha tido essa preocupação, sendo que uma parte destes, afirmaram que passariam a fazer
esse questionamento das próximas vezes que fossem a uma pizzaria.
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CAPÍTULO 5

5— CONCLUSÃO

0 presente trabalho teve corno objetivos principais a identificação das estratégias

competitivas utilizadas pelas pizzarias da Grande Florianópolis e também a verificação, junto
a seus clientes potenciais, o que eles valorizam no serviço prestado pelas empresas deste setor.
Para alcançar tais objetivos foi necessário, primeiramente, fazer uma revisão de literatura
relacionada as estratégias competitivas, a fim de elaborar urn questionário com perguntas
direcionadas à identificação dessas estratégias. Foram elaborados dois questionários, sendo
urn aplicado aos empresários do setor e o outro aplicado aos consumidores potenciais de
pwas. Posteriormente, com base nos dados coletados na pesquisa, verificou-se

o

comportamento das empresas e dos consumidores frente aos temas abordados.
As conclusões dessa pesquisa serão demonstradas a seguir, fazendo um
comparativo das estratégias utilizadas pelas empresas e a valorização dada pelos clientes as
essas estratégias utilizadas.
Quanto à inovação, foi verificado que apenas as empresas de grande porte
conseguem obter vantagens, em razão delas possuírem capital para investimentos nessa área,
sendo que as empresas de pequeno porte não possuem capital suficiente para esse tipo de
investimento, pois geralmente trabalham no limite de seus recursos. Quanto aos fatores
ligados à produção, verificou-se que as empresas pesquisadas utilizam estratégias de sucesso,
isso foi constatado através da valorização dada por seu clientes as estas estratégias utilizadas,
excetuando-se apenas o fato da empresa possuir ou não estacionamento próprio, em que foi
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constatado que a maioria das empresas não os possui e ser esse um item bastante valorizado
pelos clientes. E finalmente, quanto aos fatores relacionados aos recursos humanos, verificouse que nem todas as empresas possuem caraterísticas de empresas de sucesso, pois levando-se
em conta a participação dos funcionários nos lucros da empresa como característica de
sucesso, verificou-se que apenas em algumas isso acontece.
Com relação à configuração da Indústria, pôde-se constatar que as empresas que
estão localizadas em uma area onde existam várias empresas do setor, ou seja, em uma área
que carateriza um cluster, levam grandes vantagens em relação As outras, pois esse é um fator
determinante, para a esmagadora maioria dos consumidores entrevistados, na hora de optarem
por determinada empresa, pois ficou claro que os consumidores preferem ter uma vasta opção
de escolha, principalmente pelo fato de estarem sempre atualizados com relação As novas
empresas abertas.
Com relação As estratégias competitivas genéricas, verificou-se que não há no setor
uma forte presença de economias de escala e nem de economias de escorpo. Isso pôde ser
constatado pelo fato de menos da metade das empresas terem afirmado não conseguir
descontos significativos na aquisição de insumos, e nenhumas delas utiliza equipamentos e/ou
funcionários em outro ramo de negócio. Com relay d- o As vantagens de diferenciação, houve
uma certa unanimidade na afirmação dos empresários quanto ao fator diferenciador, pois a
maioria deles citou o próprio produto como especialidade que o diferencie das demais. Já
quanto ao marketing utilizado pelas empresas, há uma diversidade de meios utilizados, sendo
um fator estratégico importante, tendo em vista que a metade dos consumidores entrevistados,
já fizeram opção por um determinada empresa, somente pela propaganda veiculada na mídia.
Com relação A vantagem de enfoque, não há no setor, pelo menos de forma declarada, a

73

presença desse tipo de estratégia, sendo verificado apenas, uma seleção natural de clientes,
conforme suas rendas e conforme também a localização das empresas.
Com relação aos campos e as armas da competição, constatou-se o seguinte: não
há no setor, pelo menos de forma declarada, uma forte competição por prep, pois a maioria

dos empresários, afirmaram que a arma competitiva priorizada por eles é a qualidade do
produto. Não sendo isso, porém, o que o consumidor valoriza mais, pois a grande maioria dos
entrevistados, afirmaram que o critério mais levado em conta, na hora de fazer uma escolha
por uma determinada pizzaria, está relacionado ao preço. Isso demonstra que as empresas
deveriam dar maior importância a esse fator.
Com relay d- o ao prazo de pagamento, apesar de não ser um fator muito importante
no setor, em razão de suas próprias características, a maioria das empresas faz uso de
instrumentos que possibilite esse tipo de estratégia, como o cartão de crédito ou o cheque prédatado. No entanto, não conseguem com isso obter grandes vantagens competitivas, tendo em
vista que esse não é um fator muito valorizado pelos consumidores do setor.
A imagem da empresa não se constitui um fator de competitividade muito forte no
setor estudado, pois ficou evidenciado que nem empresários e nem consumidores dão muita
importância a esse item, principalmente no que diz respeito à imagem de preservação

ambiental.
De uma forma geral ficou constatado, no estudo, que as empresa do setor de
pizzarias da Grande Florianópolis, utilizam-se de estratégias competitivas valorizadas pelos
seus clientes, necessitando apenas, de algumas correções, que poderão ser feitas por meio de
uma maior interação entre eles, através por exemplo, de pesquisas de satisfação.
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0 setor de pizzarias faz parte de um grande setor de alimentos ou mesmo de
serviços. 0 presente trabalho abordou somente os aspectos ligados as estratégias competitivas

e sua aceitação por parte de seus clientes. No entanto, o setor oferece diversos campos de
estudo, como por exemplo: a cadeia produtiva do setor; o setor de pizzarias que trabalham
somente com entrega domiciliar; a relação de trabalho existente entre as empresas e os
entregadores (moto-boy); a sazonalidade do setor, na regido, em razão do turismo, etc.
0 estudo mostrou também que há uma carência de trabalhos acadêmicos

relacionados ao setor estudado, apesar de sua importância para a economia local.
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ANEXO A
QUESTIONÁRIO APLICADO AS PIZZARIAS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Identificação

Nome da Empresa:
Localização:

Telefone:
Pessoa Entrevistada:

Cargo:
Data da Entrevista:
1.2 Data ou ano de criação
1.3 Há quanto tempo a empresa está no mercado?
( ) menos de 1 ano
( ) entre 1 e 2 anos
( ) entre 2 e 5 anos
( ) entre 5 e 10 anos
( ) mais de 10 anos
1.4 Qual a principal atividade do sócio fundador antes de criar/adquirir a empresa?
( ) estudante universitário
( ) funcionário público
( ) estudante de escola técnica
( ) empresário
( ) empregado de micro ou pequena empresa
( ) outra atividade
( ) empregado de média ou grande empresa

Qual
1.4 Qual a escolaridade do sócio fundador?
( ) 1° grau incompleto
( ) 1° grau completo
( ) 2° grau completo
( ) superior incompleto
( ) Mestre
( ) Doutor

( ) 2° grau incompleto
( ) superior completo
( ) PHD

2. FATORES DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE

I — EMPRESARIAIS
2.1 GESTÃO

a) Sua empresa faz parte de uma rede?
( ) sim

( ) não

b) Existe algum tipo de beneficio por se tratar de uma rede em relação a uma empresa isolada ?
( ) sim

Como?

( ) não
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2.2 INOVAÇÃO
a) Sua empresa é informatizada?
( ) sim
( ) não
b) Utiliza o computador para que serviços?
( ) controle de estoque
( ) controle financeiro
( ) controle de pessoal
( ) controle de pedidos por mesa
( ) controle fiscal
( ) outros
Cite:
c) Qual o programa de computador utilizado?
d) Sua empresa costuma copiar inovações das concorrentes?
( ) sim
( ) não
Exemplifique:
2.3 PRODUÇÃO
a) Que tipo de forno sua empresa utiliza?
( ) forno elétrico
( ) forno a lenha

( ) outros

b) As instalações são climatizadas?
( ) sim
( ) não
c) 0 ambiente possibilita a visualização, por parte dos clientes, do preparo das pizzas?
( ) sim
( )não
d) A empresa possui estacionamento próprio para clientes?
( ) sim
( )não
e) É feito algum tipo de controle de qualidade?
( ) sim
( ) não
Como?
O Qual é a maior preocupação da empresa com relação ao controle de qualidade?
( ) instalações
( ) pizzas
( ) atendimento
g) Qual o tipo de toalhas utilizadas nas mesas?
( ) papel
( ) tecido comum ( ) tecido corn logotipo da empresa
h) Os garçons usam uniformes?
( ) sim
( ) não
2.4 RECURSOS HUMANOS
a) Corno a empresa seleciona seus funcionários?
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b) Seus funcionários ganham por desempenho?
( ) sim
( ) não
c) Hi investimentos em treinamento de funcionários?
( ) sim
( ) não

d) Com que freqüência é feito o treinamento dos funcionários?
( ) trimestralmente
( ) semestralmente
( ) anualmente
( ) esporadicamente
( ) sempre que houver necessidade
II— CONFIGURAÇÃO DA INDÚSTRIA
a) 0 fato de sua pizzaria estar localizada em uma regido de pizzarias e restaurantes é benéfico
para a sua empresa?
( ) sim
( )não
3. ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS
3.1 LIDERANÇA NO CUSTO TOTAL
a) A empresa consegue obter descontos significativos na aquisição dos insumos em razão da
quantidade adquirida?
( ) sim
( )não
b) A empresa utiliza algum equipamento, instalações ou pessoal em um outro ramo de
atividade?
( ) sim
( ) não
Exemplifique:
c) A empresa possui capital para reagir a um aumento repentino de demanda?
( ) não
( ) sim
d) Como a empresa adquire seus insumos?
( ) vários fornecedores ( ) outros
( ) único fornecedor
e) Existe contrato com fornecedores que caracterize um sistema de parceria/cooperação?
( ) não
( ) sim
0 A empresa é fiel a algum fornecedor?
( ) sim
( ) não
3.2 VANTAGEM DE DIFERENCIAÇÃO
a) Sua empresa possui alguma especialidade que a diferencie da concorrência?
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( ) sim
Cite:

( ) não

b) Qual a estratégia de marketing utilizada
( ) propaganda na tv
( ) propaganda em rádio
( ) propaganda na mídia escrita
( ) propaganda na interne
( ) outdoors
( ) merchandising
( ) folders
( ) outras.
Cite
c) Que tipo de serviços auxiliares/complementares a empresa oferece aos seus cientes?
( ) música ao vivo
( ) produtos light, diet, etc.
( ) distração infantil
( ) outros
Cite
d) A empresa costuma fazer pesquisa com o consumidor para saber sua necessidade especifica a
fim de atende-lo posteriormente?
( ) não
( ) sim
3.2 VANTAGEM DE ENFOQUE

a) A empresa procura enfocar um determinado consumidor?
( ) não
( ) sim
b) Quais? (Caso a resposta da questão anterior seja positiva)
( ) executivos
( ) turistas
( ) famílias
( ) jovens
( ) outro
Cite:
4. ARMAS DA COMPETIÇÃO
4.1 COMPETIÇÃO EM PREÇO
a) 0 que sua empresa prioriza como arma competitiva?
( ) qualidade do produto
( ) prep baixo
( ) ambos
b) Sua empresa trabalha somente com pizza ou possui outras variedades no cardápio?
( ) sim
( ) não
Quais?
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c) Existem constantes lançamentos de novos sabores ou novos produtos?

( ) sim
Exemplifique:

( ) não

4.2 COMPETIÇÃO EM PRAZO
a) Sua empresa trabalha com cartão de crédito e/ou cheque pré-datado?

( ) sim

( ) não

4.3 COMPETIÇÃO EM ASSISTÊNCIA
a) Seus garçons possuem treinamento especializado em atendimento a clientes?

( ) sim

( ) não

b) Sua empresa possui algum tipo de pesquisa de satisfação do cliente?

( ) sim

( ) não

4.4 COMPETIÇÃO EM IMAGEM
a) A empresa possui alguma preocupação em informar ao cliente sobre a consciência de
preservação ambiental. Como por exemplo, de onde vem a madeira que é utilizada no forno?

( ) sim

( ) não
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ANEXO B
QUESTIONÁRIO APLICADO AO CONSUMIDOR FREQÜENTADOR DE
PIZZARIAS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Sexo
( ) masculino

( ) feminino

1.2 Faixa etária?
( ) menos de 17 anos
( ) entre 36 e 45 anos

( ) entre 18 e 25 anos
( ) mais de 45 anos

( ) entre 26 e 35 anos

1.3 Estado civil?
( ) solteiro
( ) viúvo

( ) casado
( ) outro

( ) divorciado

1.4 escolaridade?
( ) 1° grau incompleto
( ) 2° grau completo
( ) Mestre

( ) 1° grau completo
( ) superior incompleto
( ) Doutor

( ) 2° grau incompleto
( ) superior completo
( ) PHD

1.5 Renda familiar
( ) menos de 1 salário mínimo
( ) entre 2 e 5 salários mínimos
( ) mais de 10 salários mínimos

( ) entre 1 e 2 salários mínimos
( ) entre 5 e 10 salários mínimos

1.6 Qual tipo de mídia você mais utiliza para buscar informações em geral?
( ) televisão
( ) revistas semanais (Veja, Isto t, tpoca, etc)
( ) jornais diários (DC, 0 Estado, Folha de Sao Paulo, etc)
( ) internet
( ) rádio
( ) outra
Qual:

2. CAMPOS DA COMPETIÇÃO
2.1 Qual o critério você mais leva em conta ao optar por uma pizzaria ao invés de outra?
( ) menor preço
( ) melhores promoções
( ) requinte
( ) instalações climatizadas
( ) outro
Qual:
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2.2 Você prefere pizzas preparadas em que tipo de forno?
( ) forno a lenha
( ) forno elétrico
2.3 Você julga importante a visualização do preparo das pizzas?
( ) sim
( ) não
2.4 É fator decisivo em sua escolha, o fato da pizzaria possuir estacionamento próprio?
( ) sim
( ) não

2.5 É fator decisivo em sua escolha, a qualidade de talheres, pratos e toalhas?
( ) sim
( )não
2.6 Você _id optou por uma determinada pizzaria somente pelo fato da mesma aceitar cartão
de crédito ou cheque pré-datado?
( ) sim
( ) não
2.7 Ao sair de casa para ir a uma pizzaria você costuma:
( ) ir sempre a mesma pizzaria
( ) ir na pizzaria mais próxima de sua casa
( ) ir a um local onde existam várias opções de pizzarias
2.8 Você já optou por uma determinada pizzaria somente pela propaganda veiculada na
mídia?
( ) sim
( ) não
2.9 0 que você valoriza mais:
( ) um determinado sabor
( ) uma maior variedade de sabores
2.10 A que tipo de pizzaria você costuma ir?
( ) a que oferece rodízio somente de pizzas
( ) a que oferece rodízio de pizzas e massas
( ) a que oferece pizza à la carte
a que oferece das duas formas
(

)

2.11 Você procura saber sobre a consciência ambiental da pizzaria? Como por exemplo de
onde vem a madeira queimada em seus fornos?
( ) sim
( ) não

