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RESUMO 

 

 

A partir do objetivo de entender a combinação de recursos e capacidades que levam produtos e 

serviços à satisfação dos clientes de maneira diferenciada dos concorrentes, esta tese 

fundamentou-se nos pressupostos da visão baseada em recursos (VBR), por ser a teoria que 

explica a combinação de recursos e capacidades heterogêneos e inimitáveis que são 

transformados em produtos e serviços, em interface com a teoria de marketing, que é capaz de 

lançar luz sobre a natureza do valor para o cliente. O trabalho adotou a abordagem qualitativa 

exploratória-descritiva em que os dados foram coletados por meio de entrevistas padronizadas 

e analisados com a técnica de análise de conteúdo. O setor estudado foi o de sementes de soja 

e foi dividido em duas etapas. Na primeira foram entrevistados produtores de soja (clientes 

organizacionais), com o objetivo de caracterizar as dimensões de valor para o cliente e na 

segunda etapa entrevistou-se executivos de sementeiras com o intuito de identificar como 

recursos e capacidades são combinados para resultar em produtos e serviços valorizados pelos 

clientes. Concluiu-se que que a partir do valor para o cliente em termos do produto/serviço, há 

a formação de uma base de recursos e capacidades estratégicos e que para cada atributo do 

produto/serviço valorizado pelo cliente, há uma seleção e integração única dos recursos e 

capacidades estratégicos. Observou-se ainda que combinar recursos e capacidades requer não 

só a seleção e integração de recursos e capacidades estratégicos para o valor, mas a conexão 

desses com recursos e capacidades complementares, que foram considerados elementos-chave 

que os recursos e capacidades centrais devem manter para a entrega dos atributos que os clientes 

valorizam.  Para prover diferenciação entre as combinações e competidores e garantir à empresa 

vantagem competitiva sustentável, há ainda a presença de recursos e capacidades 

complementares estratégicos (únicos) não presentes na combinação dos concorrentes. 

 

Palavras-chave: Visão baseada em recursos; Vantagem competitiva; Recursos e capacidades 

estratégicos; Recursos e capacidades complementares; Valor para clientes. 



ABSTRACT 

 

 

Based on the objective of understanding the combination of resources and capabilities that  let 

products and services to customer satisfaction in a differentiate way from competitors, this 

thesis had fundament on the presupposes of  the resource-based view (RBV), for been the theory 

that explains the combination of  heterogeneous and inimitable resources and capabilities that 

are transformed into products and services, in interface with  marketing theory, which is able 

to light over the nature of customer value. The study adopted the exploratory-descriptive 

qualitative approach which the data were collected through standardized interviews and 

analyzed according the content analysis technique. The sector studied was soybean seeds and 

was divided in two steps. In the first one,  soybean producers  (organizational clients), were 

interviewed to characterize the dimensions of customer value, and the second step, executives 

of seed enterprises were interviewed to identify how the resources and capabilities are 

combined to result in products and  services valued  by costumers. It was conclude that from 

the value to the costumer in terms of the product/service, there is the formation of a resource 

base and strategic capabilities and that for each attribute of the product/service valued by the 

costumer, there is a selection and unique integration of the strategic resource and capabilities. 

It was also observed that combining resources and capabilities requires not only the selection 

and integration of strategic resources and capabilities for value, but their connection  to  

complementary resources and capabilities,  which have been considered key elements that core  

the delivery of the attributes that customers value.  To provide differentiation between the 

combinations and to guarantee a sustainable competitive advantage to the company, there is 

still the presence of complementary strategic (unique) resources and capabilities that are not 

present in the combination of competitors. 

 

Keywords: Resource-based view; Competitive advantage; Strategic resources and capabilities; 

Complementary resources and capabilities; Value for customers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde Penrose (1959) a Visão Baseada em Recursos (VBR) procura identificar os 

diferentes tipos e combinações de recursos que permitem à empresa alcançar vantagem 

competitiva quando cria valor para a organização e quando esse valor consegue superar aqueles 

gerados pelos concorrentes (BARNEY; PETERAF, 2003). Para a VBR vantagem competitiva 

e criação de valor são constructos altamente ligados (BARNEY; PETERAF, 2003), mas não 

explicados convenientemente pela teoria (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010).  

Conforme apontam Zubac, Hubbard e Johnson (2010), a lacuna existe porque a VBR 

tem presumido que o seu papel é o de explicar como as empresas capturam valor dos clientes 

por meio de seus recursos e não como a combinação de recursos são capazes de criar valor para 

o cliente. Os autores afirmam ainda que tal deficiência dificulta a identificação da condição 

estratégica dos recursos e a sua consequente combinação visando a vantagem competitiva. A 

clareza sobre o que cria valor para o cliente é crucial para se entender as oportunidades que 

estas combinações devem focar, mas a VBR não considera o entendimento de valor para o 

cliente em seus pressupostos teóricos (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). 

Para a VBR os recursos é que são assumidos como valiosos e a atenção tem sido nos 

mecanismos de isolamento – que dizem respeito aos fenômenos que protegem as empresas da 

imitação e que preservam a propriedade dos recursos –, como forma de prevenir que 

concorrentes sejam capazes de copiar ou replicar seus pacotes de recursos (RUMELT, 1984).   

A proposição central da VBR é de que a fonte da vantagem competitiva encontra-se 

primariamente nos recursos e capacidades desenvolvidos e controlados pelas empresas e, de 

forma secundária, na estrutura das indústrias nas quais elas se posicionam (WERNERFELT, 

1984; PETERAF,1993). Assim, o sucesso da empresa depende da combinação única de seus 

recursos e capacidades, que possibilitam à empresa obter e sustentar sua vantagem competitiva 

(BARNEY, 1991). 

De maneira geral, a VBR sugere que a posse de recursos raros e valiosos forneça a base 

para a geração de valor (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993) e a sustentabilidade do valor, 

conforme destacado por Rumelt (1984) e Barney (1991), ocorrerá mediante recursos 

inimitáveis e insubstituíveis. De acordo com Grant (1991), a efetiva geração de valor se dá pelo 

acúmulo, combinação e exploração dos recursos, mas segundo Zubac, Hubbard e Johnson 

(2010) e Priem e Butler (2001a), pouca ou nenhuma ênfase tem sido dada à explicação de 

“como” as empresas obtêm ou formam, combinam e nivelam seus recursos para a criação de 

valor.   
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De uma perspectiva da VBR, Sirmon, Hitt e Ireland (2007) defendem que a criação de 

valor ocorre quando uma empresa detém mais recursos e capacidades estratégicos que seus 

concorrentes no sentido de satisfazer as necessidades e desejos dos clientes.  Segundo os 

autores, a gestão de recursos é um amplo processo de estruturação do portfólio de recursos de 

uma empresa, em que devem ser agrupados de modo a construir as capacidades com o propósito 

de gerar e sustentar valor para o cliente. 

Os argumentos de que o valor está ligado ao cliente é consistente na VBR desde Conner 

(1991) e Peteraf (1993). Conner (1991) defende que empresas que têm retorno acima da média 

são aquelas que entregam aos seus clientes produtos diferenciados, a partir de seus recursos, de 

acordo com os atributos desejados pelos clientes e dos benefícios resultantes de sua posse. 

Peteraf (1993) afirma que as empresas dotadas de recursos distintos (heterogêneos) são as mais 

capazes de satisfazer mais eficientemente que seus concorrentes os desejos de seus clientes.  

Conner (1991) e Peteraf (1993) reconhecem que o valor normalmente é percebido de 

uma perspectiva do cliente e que são eles os árbitros finais de valor. Contudo, em função da 

teoria estar fundamentada nos pressupostos neoclássicos de comportamento econômico, na 

racionalidade, estabilidade e previsibilidades dos mercados, geralmente o valor para o cliente 

refere-se a noção de utilidade e sob uma perspectiva monetária (BOWMAN; AMBROSINI, 

2000); por isto, não são capazes de explicar o valor sob a perspectiva do cliente.  

Conforme apontam Zubac, Hubbard e Johnson (2010), sem que se tenha conhecimento 

prévio sobre o valor para o cliente, é difícil que a empresa saiba se identificou, desenvolveu, 

protegeu e implementou seus recursos e capacidades de forma a proporcionar vantagem 

competitiva. Ainda conforme esses autores, agrupar recursos e capacidades não significa 

garantia de entrega de valor. Recursos e capacidades estratégicos precisam entregar aquilo que 

os clientes valorizam em termos de produto ou serviço, ou seja, o entendimento daquilo que 

entrega valor para o cliente é prioritário para o investimento e combinação de recursos 

estratégicos (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). 

Assim, Zubac, Hubbard e Johnson (2010) defendem que o entendimento de valor para 

o cliente a partir dos pressupostos do marketing é capaz de permitir que as empresas invistam 

e tomem decisões sobre os recursos capazes de satisfazer os clientes em termos de sua oferta e, 

por sua vez, criar valor para eles.    

Segundo a teoria de marketing, a diferenciação dos negócios incide sobre o 

entendimento de valor para o cliente e este só é possível se houver uma interação direta com 

os clientes (GERAERDS, 2012). Ao investigar os componentes relacionados ao valor para o 

cliente, a literatura de marketing tem ampliado o termo “valor” de uma dimensão monetária, 
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ligada aos atributos dos produtos e serviços (própria da gestão estratégica), para 

multidimensões (não necessariamente monetárias), muitas vezes ligadas ao capital social, 

competências e know-how, providos pelos fornecedores (ZERBINI, GOLFETTO, GIBBERT, 

2007). Segundo a teoria de marketing, o cliente é ativo essencial para o entendimento de valor 

a partir das suas necessidades, desejos e satisfação (WOODRUFF, 1997).  

Assim, a criação de valor ocorre quando a oferta é entregue, decorrente das 

características ou atributos do produto e serviços, também chamados de dimensões, valorizados 

pelo cliente e da consequência da posse, capazes de satisfazer mais eficientemente o cliente 

que o concorrente (WOODRUFF, 1997).  

Tradicionalmente, conforme Gummerus (2013), a criação de valor é entendida como 

um processo/ação dentro da empresa, em que recursos são transformados em produtos finais, 

partindo, portanto, da própria empresa. Por outro lado, a criação de valor para o marketing 

origina-se no entendimento do que é valor para o cliente e culmina em produtos ou serviços 

capazes de satisfazê-los.  

Segundo Peteraf (1993), a empresa tem vantagem competitiva se, com base nos recursos 

idiossincráticos e incapazes de serem imitados, se for capaz de refletir os atributos dos produtos 

ou serviços desejados pelos clientes. A partir da constatação de Peteraf (1993), de que empresas 

detentoras de recursos distintos são capazes de satisfazer mais eficientemente que seus 

concorrentes os desejos de seus clientes, questiona-se: como os recursos e capacidades são 

combinados para criar valor para o cliente? 

 O objetivo deste estudo é entender a combinação de recursos e capacidades que levam 

produtos e serviços à satisfação dos clientes de maneira diferenciada dos concorrentes.  

 Os objetivos específicos são:  

(i) caracterizar as dimensões de valor para o cliente por meio dos produtos e 

serviços oferecidos;  

(ii) identificar os recursos e capacidades estratégicos que combinados resultam em 

produtos e serviços capazes de satisfazer os clientes mais eficazmente que os 

concorrentes. 

 Para atingir os objetivos propostos, estruturou-se a fundamentação teórica a partir da 

VBR em conexão com o marketing ao identificar suas implicações para a combinação 

estratégica de recursos e capacidades capazes de criar valor para o cliente. Em 2014 o Jornal 

of the Academy of Marketing Science, volume 42, dedicou a edição à aplicação da Visão 

Baseada em Recursos no marketing e Kozlenkova, Samaha e Palmatier (2014) chamou a 

atenção para o crescimento dos estudos que usam a VBR em conexão com o marketing.  
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Segundo os autores, na década de 1990, apenas 19 artigos de marketing referenciavam 

a VBR e na década seguinte esse número passou para 104, o que representa um aumento de 

mais de 500%, evidenciando a importância crescente das duas teorias para a busca de vantagem 

competitiva. Dentre as quatro perspectivas de estudos evidenciadas pelos autores, a primeira 

delas denominada “domínios de marketing”, fornece insigths teóricos e empíricos sobre os 

efeitos dos recursos nas estratégias de marketing, bem como os efeitos mercadológicos nas 

decisões em termos de recursos e desempenho organizacional.  

Tais constatações confirmam as afirmações de Wernerfelt (2014) e Barney (2013), que 

a relação entre as teorias beneficia as duas abordagens por aprofundar seus aspectos. Sob a 

perspectiva da VBR, os autores afirmam que as pesquisas de marketing ajudam a elucidar 

lacunas do estudo sobre recursos e capacidades. Barney (2013) sugere que a conversa entre o a 

estratégia e o marketing são susceptíveis de gerar insights em ambos os campos. Assim, a partir 

dos objetivos deste estudo e conforme destaca Day (2011), quando uma empresa cria suas 

estratégias a partir do mercado, confere à ela vantagem competitiva por fortalecer o negócio ao 

integrar os recursos e capacidades aos produtos e serviços adequados aos clientes. 

Guerrazzi et al. (2015) realizaram um estudo bibliométrico sobre o relacionamento entre  

marketing e estratégia nos principais periódicos internacionais de impacto no século XXI e 

constataram que dos 5270 artigos analisados, aqueles que aliam os estudos do marketing e da 

VBR estão entre os mais presentes. A partir dos estudos dos autores, tal como constaram 

Kozlenkova, Samaha e Palmatier (2014), as pesquisas de marketing empregando a VBR são 

superiores àquelas em que a visão baseada em recursos utiliza-se dos pressupostos de marketing 

em benefício da teoria, como o abordado neste estudo, que sugere que o valor para o cliente a 

partir da perspectiva do marketing possa lançar luz sobre a combinação de recursos e 

capacidades pra a criação de valor. 

Assim, a seção seguinte apresenta o arcabouço teórico deste estudo e foi estruturado 

segundo a formulação dos objetivos específicos. Na sequência são apresentados os 

procedimentos metodológicos utilizados para a elaboração do trabalho: estratégia de pesquisa; 

o método e a abordagem do estudo; ambiente e entrevistados, os procedimentos utilizados para 

a coleta, tratamento e análise dos dados; e as condições para garantir a confiabilidade, a validade 

e a qualidade da pesquisa. Depois são apresentadas as análises realizadas e as conclusões. Por 

fim são indicadas as referências utilizadas em todo o corpo da tese, tanto no referencial teórico 

como na discussão dos resultados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

  

Ao procurar responder a questão “como os recursos e capacidades são combinados para 

criar valor para o cliente?”, esta seção apresenta a fundamentação teórica da Visão Baseada em 

Recursos (VBR) e do Marketing com o objetivo de entender a combinação de recursos e 

capacidades que levam à criação de valor para o cliente.  

A construção do referencial teórico considerou primariamente a VBR e os seus 

pressupostos para a criação de valor por constituir a base da discussão teórica e oferecer 

subsídios para a explicação de como o trabalho foi estruturado. Assim, a primeira seção 

apresenta-se como “pano de fundo” para a seção dois “elementos da criação de valor”, que foi 

delineada tendo como base os objetivos específicos estabelecidos: a perspectiva do cliente para 

o entendimento de valor, pautada na teoria de marketing (subseção 2.2.1) e os recursos e 

capacidades (subseção 2.2.2) e a sua condição estratégica (subseção 2.2.3).  

 

2.1 A criação de valor na perspectiva da VBR 

 

Para a Visão Baseada em Recursos (VBR) a criação de valor é elemento central e 

fundamental para a vantagem competitiva (BOWMAN; AMBROSINI, 2000; BARNEY; 

PETERAF, 2003). Barney e Peteraf (2003) afirmam que para criar valor, uma empresa deve 

produzir maiores benefícios que seus concorrentes por meio da diferenciação superior, preço e 

redução de custos. Valor, por sua vez, é a diferença entre os benefícios percebidos, o preço que 

o cliente está disposto a pagar e o custo econômico do fornecedor (BARNEY; PETERAF, 

2003). 

Segundo Barney e Peteraf (2003) a abordagem de valor defendida pela VBR é análoga 

ao pensamento de Brandenburger e Stuart (1996) e de Besanko et al. (1996), por considerar que 

uma empresa tem vantagem competitiva se ela for capaz de criar mais valor econômico do que 

o concorrente marginal em seu mercado de produto. Assim, valor é a diferença entre o benefício 

percebido, o preço que o cliente está disposto a pagar e o custo de um produto/serviço, 

enfatizando sobremaneira seu caráter econômico. De forma mais direta, valor é a análise que o 

cliente faz do custo em relação ao benefício do produto ou serviço (BARNEY; PETERAF, 

2003).  

Para Barney e Peteraf (2003) maior valor indica maior eficiência no sentido de que cria 

mais valor a empresa que produz mais benefícios com os mesmos custos que os rivais ou os 

mesmos benefícios por um custo menor. Conforme os autores, o processo de criação de valor 
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deve enfatizar três perspectivas: (i) a comparação dos benefícios líquidos e os custos; (ii) os 

aspectos referentes aos princípios econômicos fundamentais (soma das rendas econômicas) e 

(iii) os benefícios percebidos pelos clientes (e não apenas a qualidade), a partir de uma visão 

do marketing.  

Ao considerar a criação de valor, Barney e Peteraf (2003) são consonantes com 

Brandenburger e Stuart (1996) e Bowman e Ambrosini (2000) por defenderem que o valor é 

fruto da aquisição de recursos e da consequente transformação desses recursos em produtos ou 

serviços que são depois vendidos aos compradores.  Haverá sustentação desse valor se os 

recursos, valiosos e raros, não permitirem imitações e tampouco substitutos (BARNEY, 1991). 

Segundo Barney (1991) os recursos é que são valiosos e criam valor quando permitem a uma 

empresa conceber ou implementar estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia.  

A partir dos argumentos de que para a VBR são os recursos estratégicos a fonte de 

criação de valor (BARNEY, 1991), Priem e Butler (2001a), principais críticos à VBR no tocante 

valor, sugerem que a mera posse de recursos não garante a criação de valor e, consequentemente 

a obtenção da vantagem competitiva.  

Diferente do que colocaram Priem e Butler (2001a; 2001b): (i) que os pesquisadores 

da VBR defendem que os constructos vantagem competitiva e criação de valor são altamente 

ligados, mas não são capazes de explicar esta relação e  (ii) que é impreciso o conceito criação 

de valor pela VBR, Brandenburger e Stuart (1996), Bowman e Ambrosini (2000) e Ramsay 

(2005) destacam que estes são desafios não só para a VBR, mas para as diversas áreas do 

conhecimento, especialmente para a administração estratégica de maneira geral.  

A partir da análise dos artigos publicados nos periódicos disponíveis nas bases de dados 

ProQuest, Hebsco, Jstore, Spell e Portal Capes, observa-se que os constructos valor e criação 

de valor ainda são conceitos incipientes, subjetivos e envolve diferentes níveis de análise, 

corroborado por Geraerdts (2012).  Conforme apontam Lepak, Smith e Taylor (2007) a 

existência da pluralidade de definições sobre criação de valor e esta como fonte de vantagem 

competitiva, traz desafios para estudiosos de diferentes campos, incluindo o desenvolvimento 

de uma definição comum para o termo.  

Além de destacar a falta de consonância a respeito do que é valor, Ramsay (2005) deixa 

claro que, com exceção do marketing, os outros campos consideram a perspectiva do cliente 

em suas definições, mas não conseguem explica-la, tal como acontece com Priem e Butler 

(2001a; 2001b) que evidenciam o valor como constructo oriundos do cliente, mas não oferecem 

os fundamentos para a sua determinação. 
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Richins (1994) já havia chamado a atenção para a criação de valor para além das bases 

econômicas como fator de vantagem competitiva. Segundo o autor, a definição econômica para 

o valor, que dá sustentação para os diferentes conceitos do campo da administração estratégica, 

evidenciando a relação custo-benefício, não reflete o valor real para os clientes, uma vez que 

as questões emocionais podem sobressair aos aspectos econômicos.  

Brito e Brito (2012) ao analisarem a relação entre vantagem competitiva, criação de 

valor e desempenho, consideram que a partir das relações  fornecedores e clientes, a empresa 

pode criar mais valor e expandir as fronteiras da disposição a pagar e o custo de oportunidade. 

Ainda segundo os autores, fruto dessa relação está a possibilidade da empresa explorar a 

assimetria entre os produtos e a média do mercado. 

Guenzi e Troilo (2007) corroboram com Ramsay (2005) e Richins (1994) ao 

defenderem que o valor só é fonte de vantagem competitiva se estiver associado a uma 

concepção do cliente, pois é este valor (o do cliente) que é capaz de determinar como a empresa 

operacionaliza suas estratégias.  

A respeito da constituição do valor pelo cliente, Priem e Butler (2001a, 2001b) 

destacam que a VBR não é capaz de explicar como empresas podem transformar recursos em 

valor, especialmente porque, segundo Priem e Butler (2001a, 2001b), as definições imprecisas 

e tautológicas sobre criação de valor oferecidas pela VBR têm provocado, entre outros debates, 

como o valor é determinado, se de forma endógena (dentro da empresa), de forma exógena 

(pelo mercado), ou de outra forma.  

Ao considerar as premissas da VBR para a criação de valor, Priem e Butler (2001a) 

enfatizam dois argumentos de Barney (1991) para a determinação exógena de valor pela VBR: 

a de que recursos são valiosos quando são capazes de explorar ou neutralizar ameaças do 

ambiente de uma empresa e que recursos são valiosos quando permitem que uma empresa 

conceba ou implemente suas estratégias de forma mais eficiente e eficaz que seus competidores.  

Assim, conforme Priem e Butler (2001a), tais definições de valor mostram que o 

mercado, por meio de suas ameaças, oportunidades e competição é que determina como os 

recursos são configurados para criar valor para o cliente. Ainda segundo Priem e Butler (2001a) 

é a percepção do cliente que determina como os recursos podem criar valor para o cliente. 

Barney (2001) em resposta a Priem e Butler (2001a) e ao reexaminar seu artigo de 

1991, corrobora com os autores ao afirmar que o valor é determinado mediante aspectos 

exógenos, mas reforça que, ainda que o cliente seja fonte de valor, as condições sob as quais os 

recursos e capacidades são utilizados é que garantirá a forma como o valor será criado. Da 

mesma forma, Srivastava, Fahey e Christensen (2001) acreditam que o entendimento de valor 
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para o cliente é capaz de gerar recursos superiores à medida que eles refletem os desejos dos 

clientes. 

De forma a estabelecer a conexão entre os recursos e capacidades da empresa e valor 

para o cliente (determinação exógena de valor), Sirmon, Hitt e Ireland (2007) enfatizam que a 

gestão de recursos de uma empresa deve partir de um portfólio de recursos (soma de todos os 

recursos controlados pela empresa) com o propósito de gerar e sustentar valor para o cliente. 

Segundo os autores, decorrente de uma orientação externa (do cliente), os recursos e 

capacidades devem ter o objetivo de gerar soluções para seus clientes. A criação de valor, 

portanto, se inicia pela provisão de valor pelos clientes e a empresa que for capaz de gerar mais 

utilidade para os clientes que a concorrência, desfrutará de uma vantagem competitiva.  

Ao utilizar o termo “gerar mais utilidade”, Sirmon, Hitt e Ireland (2007) refere-se aos 

recursos e capacidades da empresa que são combinados e transformados em produtos ou 

serviços. Wernerfelt (1984) já havia chamado a atenção para a relação recurso-produto, ao 

enfatizar que cada empresa utiliza estratégias capazes de determinar um perfil específico de 

recursos utilizados para a elaboração de produtos.   

Produtos são as ofertas (produtos ou serviços) produzidas pela empresa baseadas em 

recursos e capacidades que ela possui (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). Segundo 

Zubac, Hubbard e Johnson (2010), as características dos produtos/serviços em relação aos 

concorrentes irá depender da combinação estratégica de recursos e capacidades (ZUBAC; 

HUBBARD; JOHNSON, 2010). 

Ao discutir as capacidades de marketing, Day (2011) reforça o pensamento de Zubac; 

Hubbard e Johnson (2010) ao defender que o ambiente organizacional torna-se mais dinâmico 

e competitivo se suas ações partirem de informações dos clientes. Isso porque possibilita à 

empresa alinhar suas implantações de recursos às demandas do mercado e consequentemente 

criar valor para o cliente. Segundo o autor, a empresa cria valor se a proposição de valor refletir 

em ofertas que sejam desejadas pelos clientes de forma superior aos concorrentes. 

Day (2011) afirma ainda que esta visão abrangente envolve ligações importantes entre 

clientes e empresas por possibilitarem mudanças e adequações de produtos e serviços como 

resposta às demandas. Para o autor, a criação de valor inicia-se em uma abordagem externa, no 

mercado, que leva ao desenvolvimento de novos recursos e capacidades ou a exploração mais 

estratégica dos ativos existentes por meio da coordenação das atividades empresariais. 

Sobre a combinação estratégica de recursos, Zubac, Hubbard e Johnson (2010) afirmam 

que investir em recursos isolando a proposição “valor para o cliente” não é fator preponderante 
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para produzir produtos e serviços que os clientes “queiram comprar” e que permitam à empresa 

competir com sucesso no mercado.  

Portanto, mediante objetivo da pesquisa e a partir dos autores evidenciados nesta seção, 

a criação de valor capaz de gerar vantagem competitiva origina-se no entendimento do que é 

valor para o cliente e culmina em produtos e serviços capazes de satisfazê-los, que são fruto 

(produtos e serviços) de uma combinação de recursos e capacidades. Desta forma, o valor é 

determinado de forma exógena e é componente da criação de valor; os produtos e serviços 

desejados pelos clientes, por sua vez, são determinados de forma endógena, a partir da 

combinação estratégica dos recursos e capacidades. Em outras palavras, o ambiente interno 

(recursos e capacidades) é decisivo para a criação de valor à medida que a percepção do cliente 

(valor para o cliente) contecta-se aos recursos que são combinados e transformados em produtos 

finais desejados por eles.  

Em resumo, a criação de valor neste trabalho, deve fazer uso de dois elementos, que 

estão conectados: (i) valor para o cliente (teoria de marketing) e (ii) a combinação de recursos 

e capacidades heterogêneos e inimitáveis que são transformados em produtos e serviços que 

são desejados pelos clientes (teoria da VBR). A figura 1 ilustra a criação de valor e seus 

elementos considerados neste trabalho. 

 

Figura 1 – Elementos da criação de valor 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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A respeito dos elementos que compõem a criação de valor, Zubac, Hubbard e Johnson 

(2010) ressaltam que enquanto o marketing é capaz de lançar luz sobre a natureza do valor para 

o cliente, a VBR é a teoria capaz de explicar a combinação estratégica de recursos e 

capacidades. Clulow, Barry e Gerstman (2007) destacam que a articulação da VBR e da teoria 

de marketing é fundamental para o avanço dos estudos sobre a criação de valor. 

Na próxima seção aborda-se os elementos que constituem a criação de valor.  

 

2.2 Elementos da criação de valor 

 

2.2.1 Valor para o cliente  

 

Ao considerar que o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos 

que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes (AMERICAN 

MARKETING ASSOCIATION, 2004), a teoria tem se concentrado quase que exclusivamente 

na compreensão de como produtos e serviços são capazes de satisfazer clientes, de forma a 

desenvolver relacionamentos lucrativos e duradouros entre clientes e organizações mais 

eficiente e efetivamente que as empresas concorrentes (KOTLER; KELLER, 2012). É, de 

acordo com Holbrook (1999), a base para a atividade de marketing. 

 Assim, a finalidade central do marketing, que é a construção de relacionamentos de 

longo prazo, mutuamente satisfatórios e prósperos entre organização e clientes (KOTLER; 

KELLER, 2012) perpassa por um dos constructos básico da teoria: a troca. De um lado há os 

clientes, com suas necessidades, desejos e demandas e do outro, as organizações, capazes de 

entregar produtos e/ou serviços que sejam valorizados por eles. Enquanto o primeiro espera 

satisfazer suas necessidades e desejos (valor para o cliente), o outro aspira a que suas ofertas 

sejam preferidas, que entreguem valor (valor do cliente) (WOODRUFF, 1997). 

Os constructos “valor do cliente” e “valor para o cliente”, em geral são tratados como 

sinônimos. No entanto, os termos originados da língua inglesa apresentam em suas raízes 

conotações distintas. “Valor do cliente”, é tradução de customer equit e, está associado ao 

estudo financeiro que a organização pode obter de cada cliente ou grupo de clientes (RUST; 

ZEITHAML; LEMON, 2001). Já o termo “valor para o cliente” é a tradução de customer value 

e significa explorar, criar e entregar valor superior ao cliente a partir das suas necessidades e 

desejos, tornando a oferta de uma empresa, marca ou produto preferido pelo cliente (RUST; 

ZEITHAML; LEMON, 2001). Segundo Kotler e Keller (2012) o conceito valor para o cliente 
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de Rust, Zeithmal e Lemon (2001) está adequado à teoria de marketing e será o termo adotado 

neste estudo. 

Assim, o valor para o cliente tem a função de contribuir para que a empresa satisfaça 

seus clientes de forma superior à concorrência (WOODRUFF, 1997). Isso é fundamental 

porque os clientes, que estão satisfeitos com os produtos e serviços que a empresa entrega, 

tendem a permanecer fieis, garantindo compras futuras e relacionamentos de longo prazo 

(LINDGREEN; WYNSTRA, 2005).  

Segundo Kotler (1972), relacionamentos duradouros só são possíveis se a empresa 

compreender que o valor para o cliente representa mais que a relação custo-benefício, mais que 

questões monetárias, incluindo outros aspectos subjetivos como tempo, energia e sentimento. 

Tal constatação, segundo Kotler e Keller (2012), é adequada para qual esta relação, qual seja: 

se empresa-consumidor (business to consumer/costumer – B2C) ou empresa-empresa (business 

to business – B2B). 

Kotler e Keller (2012), assim como Christopher (2003) e Sinchi-Levi, Kaminsky e 

Sinchi-Levi (2007) (apesar de não serem pesquisadores da área de marketing, estudam o valor 

para o cliente organizacional e oferecem contribuições importantes para este estudo) destacam 

que os clientes, sejam os consumidores finais ou os organizacionais, compram mais que 

produtos, compram benefícios e experiências. Por isso, conforme ressalta Christopher (2003), 

a importância de se conhecer o que o cliente valoriza é determinante para a atração e 

manutenção do cliente e consequente vantagem competitiva. 

De acordo com Sinchi-Levi, Kaminsky e Sinchi-Levi (2007), na relação B2B, mas 

também evidenciada na relação B2C de acordo com Kotler e Keller (2012), a preocupação em 

compreender o valor para o cliente vai além da simples análise da ausência ou indicadores de 

defeito de produção, uma vez que as características de um produto ou serviço, os serviços de 

apoio, as ofertas intangíveis, tais como marca e imagem podem ser mais valorizados para o 

cliente. Segundo Kotler e Keller (2012), sejam quais forem os clientes, se B2B ou B2C, o que 

o cliente valoriza é a experiência oriunda da posse de um produto ou serviço e cabe a ele, cliente, 

consumidor final ou organizacional, definir as dimensões que mais impactam na decisão de 

compra, que caracterizam valor para ele. 

Lindgreen e Wynstra (2005) e Geraerdts (2012) consideram que o constructo ainda 

representa desafios para os diferentes campos de estudo, inclusive para o marketing. Segundo 

os autores, as pesquisas sobre o conceito de valor para o cliente e como este se reflete em 

satisfação não são contemporâneas para a área de marketing, mas apenas recentemente a 

definição de valor foi usada pelos pesquisadores de uma forma muito mais explícita. Os autores 
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chamam a atenção para a escassez de estudos que têm se dedicado a examinar o que é valor 

para o cliente e como ele é criado, entregue e consumido, bem como ele é percebido pelo 

cliente. 

Em 2012 o periódico Industrial Marketing Management publicou cadernos especiais 

com trabalhos sobre o tema e ressaltou algumas lacunas na teoria. Geraerdts (2012), editor da 

publicação, enfatiza que apesar do crescente número de estudos sobre valor, este ainda é um 

assunto que representa inúmeras incógnitas para o campo científico. Ele afirma que os estudos 

sobre valor devem considerar os clientes como ativos-chave por compreender que as suas 

necessidades e desejos é que devem refletir em ofertas que os satisfaçam e não as ofertas 

“criarem” necessidades e desejos. Só assim, a partir do valor para o cliente, as empresas obtêm 

vantagem competitiva. 

A respeito das incertezas sobre o que é valor para o cliente, segundo Sanchez-Fernandez 

e Iniesta-Bonilho (2007), apesar das muitas tentativas de estabelecer um modelo de valor para 

o cliente, os pesquisadores ao longo do tempo produziram opiniões divergentes sobre sua 

conceituação e ambiguidades em relação à definição, dimensão e a medida de valor para o 

cliente. Sanchez-Fernandez e Iniesta-Bonillo (2007), assim como Gummerus (2013), 

ofereceram contribuições ao apresentar uma extensa revisão de literatura que ilustra o estado 

da investigação sobre valor para o cliente.  

Woodruff (1997) ao aprofundar o conceito de valor para o cliente afirma que as 

diferenças significantes nos estudos se referem à forma como a definição é constituída, 

normalmente dependente de outros termos não claramente conceituados, tais como utilidade, 

benefícios e qualidade. 

Apesar das várias conceituações sobre valor para o cliente oferecidas, há três vertentes 

de pensamento que se destacam e que possibilitam às empresas, a partir do entendimento de 

valor para o cliente, formularem suas estratégias para a criação de produtos e serviços capazes 

de satisfazer os clientes e adequados ao objetivo desse estudo: Zeithaml (1988), que enfatiza a 

experiência e o significado do cliente (valor percebido); Woodruff (1997), que ressalta os 

atributos do produto e a satisfação dos clientes; e Holbrook (1999) que destaca a interação entre 

clientes e empresa (relacionamentos) (SANCHEZ-FERNANDEZ; INIESTA-BONILHO, 

2007). 

Lindgreen e Wyntra (2005) e Matthyssens, Vandenbempt e Berghman (2008) apontam 

que os estudos de marketing influenciados por Zeithaml (1988), Woodruff (1997) e Holbrook 

(1999) sobre valor seguem duas dimensões: (a) o valor total de bens/serviços, que é resultado 
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da experimentação e (b) o valor de relacionamento, que é composto de funções diretas e 

indiretas de uma relação entre empresa e cliente.  

 O modelo de Holbrook (1999) é a corrente de estudos que enfatizam o valor a partir 

dos relacionamentos, pautam-se na abordagem fenomenológica para valor e consideram as 

dimensões interatividade, relativismo, preferência e experiência de consumo como inerentes ao 

valor para o cliente. Não será tratado nesta pesquisa por não estar consonante com os objetivos 

do estudo, em função da sua ênfase no valor estar direcionada ao relacionamento e informações 

cognitivas do cliente, na experiência que deriva da relação e não como clientes percebem 

produtos ou serviços adquiridos.  

Sobre os trabalhos cujo valor é resultado da experimentação, segundo Sanchez-

Fernandez e Iniesta-Bonilho (2007), há duas correntes de estudo. Liderada por Zeithaml (1988), 

a primeira corrente defende que o valor para o cliente é um constructo unidimensional, em que 

um único conceito geral pode ser medido por um item ou um conjunto de itens que avalia a 

percepção do cliente. A outra abordagem, multidimensional, vai na contramão de Zeithaml 

(1988) ao defender que valor para o cliente é um constructo que depende de diversos fatores ou 

dimensões inter-relacionados, que formam a representação integral de um fenômeno, como é o 

caso da proposta de Woodruff (1997).  

As pesquisas disponíveis nas bases de dados como ProQuest, Hebsco, Jstore, Spell e 

Portal de Periódicos Capes sobre valor para o cliente, segundo a teoria de marketing, vão na 

vertente do que indicam Lindgreen e Wyntra (2005) e Matthyssens, Vandenbempt e Berghman 

(2008), mas dada a complexidade e as inúmeras definições sobre o termo, o presente trabalho 

enfatiza aquela em que os atributos dos bens e serviços e os benefícios oriundos de sua posse 

originam o valor, por estarem adequados ao tema e ao objetivo do trabalho. Assim, as 

abordagens de Zeithmail (1988) e Woodruff (1997) estão descritas a seguir.   

 

2.2.1.1 Modelo de Zeithaml 

 

 A teoria de Zeithmal (1988) é uma das que primeiro sistematizou o valor a partir da 

perspectiva do cliente e tem suas bases nos estudos de Gutman (1982), conhecida como Teoria 

Meios-Fim, que defende que os clientes decidem sobre suas compras a partir de um processo 

que é influenciado por: (i) vínculos entre os atributos do produto/serviços; (ii) as consequências 

percebidas a partir do consumo; (iii) os valores pessoais dos clientes.  Em outras palavras, a 

teoria estabelece uma conexão entre as características da oferta e as necessidades individuais 
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dos clientes, tais como benefícios. A teoria meios-fim defende que todo indivíduo tem objetivos 

e usam os atributos dos produto/serviços como meio de alcançar o objetivo final desejado.   

Zeithaml (1988) enfatizou em seu modelo a relação valor-preço-qualidade como 

principal atributo valorizado pelo cliente e é tratado a partir de quatro definições: (i) valor como 

sinônimo de preço baixo; (ii) como sinônimo das características do produto; (iii) como 

sinônimo da relação qualidade e preço; (iv) como sinônimo da relação produto e preço. Em 

suma, o valor para o cliente proposto pela autora é decorrente do trade-off entre o benefício e o 

sacrifício.  

Assim, Zeithaml (1988) propôs uma hierarquia de variáveis em que os clientes avaliam 

os produtos de acordo com a percepção que têm do preço, qualidade e valor, conforme figura 

2. Como consequência da relação entre os três constructos, o pesquisador argumenta que o 

preço (e o sacrifício de posse) que o cliente percebe é o atributo com nível mais inferior, seguido 

da qualidade, chamada por ele de atributo de nível superior e, por fim, que o valor percebido é 

a variável de nível mais alto, inferida a partir do preço e da qualidade percebida. 

 

Figura 2 – Modelo de Zeithaml 

 

Fonte: adaptado de Zeithaml (1988) 

 

No modelo de Zeithaml (1988) a qualidade pode ser induzida tanto por fatores 

endógenos quanto por fatores exógenos.  Os que se referem aos aspectos internos dizem respeito 

às características e/ou composições do produto e qualquer alteração neles, muda a natureza da 
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oferta, tais como design, componentes etc. Já os externos, apesar de estarem relacionados ao 

produto, não representam suas particularidades físicas, como por exemplo a marca, o preço, os 

canais de distribuição. Os fatores internos e externos, conforme destaca a autora, afeta 

diretamente o valor percebido, especialmente aqueles aspectos relacionados aos preços de 

referência e aqueles que afetam diretamente o cliente. 

Já o sacrifício percebido pelo cliente deve levar em conta os aspectos monetários (ou 

seja, a quantia paga para comprar o produto), como os aspectos não monetários, evidenciados 

como o tempo e o esforço investido para procurar e adquirir o produto.  

Dito desta forma, a autora defende que a relação preço-qualidade se justifica porque 

mesmo que um produto tenha altos níveis de qualidade, mas o cliente não puder pagar para 

adquirí-lo, não irá configurar valor para o cliente; por outro lado, ainda que um produto tenha 

níveis mais baixos de qualidade, mas tiver preços mais justos, que o cliente possa pagar, 

representará valor para o cliente. 

 

2.2.1.2 Modelo de Woodruff 

 

O modelo de valor para o cliente proposto por Woodruff (1997) é resultado da pesquisa 

de Woodruff e Gardial (1996). Segundo esses pesquisadores, o valor ocorre quando o benefício 

é entregue. Não é resultado apenas das características e atributos do produto ou serviço, mas 

como consequência da posse, resultante da experiência vivida. Apesar de reconhecer que 

elementos como a qualidade forneça considerações importantes para a constituição do valor, 

Woodruff (1997) ressalta que outros aspectos devem ser analisados, especialmente porque a 

qualidade, conforme o pesquisador, é elemento criado pela empresa e não necessariamente é 

característica valorizada pelo cliente. 

Assim, Woodruff (1997) afirma que empresas que decidem competir na criação de valor 

superior para o cliente devem buscar responder às seguintes questões: 

- (1) o que exatamente os clientes valorizam? (identificação do que é valor para o cliente: 

dimensões/atributos de valor);  

- (2) de tudo o que os clientes valorizam, quais valores (dimensões/atributos) são os 

mais importantes? Nesse ponto, a partir da empresa, é possível identificar em quais aspectos a 

empresa deve se concentrar para obter vantagem competitiva;  

(3)  como os clientes pensam que esses valores (dimensões/atributos) podem ser 

entregues? A empresa, neste ponto, identifica todos os aspectos que ela pode entregar de forma 

a satisfazer os clientes;  
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(4) como o valor para o cliente pode mudar? De posse de tais informações, a empresa 

deve traduzir “valor para o cliente” em desempenho superior, decorrentes de seus aspectos 

internos.  

Conforme Woodruff (1997), para entender como o valor é criado, primeiro é preciso 

identificar a perspectiva ou nível para o qual o valor está sendo gerado e que o valor para o 

cliente é um constructo multidimensional. Dito assim, o autor considera que o conceito de valor 

para o cliente sugere forte relação entre os atributos do produto, desempenho e satisfação do 

cliente, que é um sentimento de resposta às avaliações de uma ou mais experiências de uso do 

produto. A conceituação de Woodruff (1997) diz respeito à preferência e à avaliação que o 

cliente faz dos atributos e desempenho do produto e a consequência decorrente do uso que 

facilitam/dificultam os objetivos e propósitos do cliente.  

Conforme demonstrado na Figura 3, o modelo proposto pelo autor segue uma hierarquia 

de valor para o cliente e refere-se, assim como o modelo de Zeithaml (1988), à lógica da Teoria 

Meio-Fim, proposta por Gutman (1982) e leva em consideração a hierarquia do processo. 

 

Figura 3 – Modelo de Woodruff 

 

 

Fonte: adaptado de Woodruff (1997) 
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O modelo de Woodruff (1997) propõe que os produtos ou serviços e a forma como os 

clientes se relacionam com eles podem ser representados em um modelo de três níveis: (i) 

atributos do produto; (ii) desempenho ou consequência do uso e (iii) valores pessoais. Os níveis 

são interligados e os mais baixos são meios para os de nível superior, que por sua vez, tendem 

a ser mais subjetivos. Dito de outra forma, o nível atributo do produto é mais fácil de ser 

mensurado e identificado; já a consequência do uso e os valores pessoais dizem respeito a 

critérios mais abstratos. 

A preocupação de Woodruff (1997) é compreender o que o cliente valoriza e não apenas 

em medir se estão ou não satisfeitos. Tal preocupação diz respeito às quatro perguntas 

evidenciadas pelo autor e descritas no início deste tópico. Considera que valor para o cliente é 

fruto de uma perspectiva multidimensional por enfatizar o valor desejado pelo cliente (metas e 

objetivos dos clientes; consequências desejadas em situação de uso; atributos desejados e 

performance atribuída) e a satisfação do cliente (satisfação com base na meta; satisfação com 

base em consequência e satisfação com base em atributo).  

O processo de entendimento de valor para o cliente começa pela segmentação de 

mercado, ou seja, em identificar os clientes atuais da empresa, aqueles que relacionam-se com 

ela, para então compreender suas necessidades e desejos (metas e objetivos) e identificar os 

critérios de compra, que são os atributos preferidos e desejados pelos clientes que, como 

consequência de uso, reflete em satisfação. Em suma, o modelo contempla o valor desejado e 

a satisfação com o valor percebido.  As etapas da hierarquia de Woodruff (1997) são assim 

descritas: 

 

Etapa 1: Atributos e desempenho 

Começando pela parte inferior da Figura 2, os clientes analisam os produtos por seus 

atributos/dimensões específicos e performances e criam um sentimento de satisfação pelo valor 

recebido.  

Os atributos referem-se às partes, características e componentes que o cliente utiliza para 

referir-se a um produto ou serviço. Compreende tantos os aspectos físicos e tangíveis (atributos 

concretos), tais como tamanho, cor e sabor; como aspectos intangíveis (atributos abstratos), como 

a qualidade, ambiente, atendimento, marca. Segundo o autor, relaciona-se ao produto propriamente 

dito e são identificados a partir da descrição de um produto ou serviço. 

 

 

 



28 
 

Etapa 2: Consequências de uso 

A partir da identificação dos atributos valorizados pelos clientes, segue a busca pela 

compreensão em profundidade das consequências e nuances das várias situações de uso. Esta 

etapa diz respeito à avaliação que o cliente faz da empresa e dos atributos, referentes aos pontos 

fortes e fracos da empresa identificados após o consumo do produto/serviço. 

  Ao adquirir o produto/serviço, os clientes criam desejos e preferências por 

determinados atributos e analisam seu desempenho: se estes ajudam ou o impedem de atingir 

as experiências (benefícios) desejadas.  

Ainda que o cliente valorize determinado(s) atributo(s) (etapa 1), é mediante a 

experiência/experimentação do produto/serviço que o cliente será capaz de identificar: (i) as 

consequências funcionais, que resultam em benefícios que os produtos/serviços acarretam ou nas  

características diretamente observáveis decorrentes do uso; e (ii) as consequências psicológicas, que 

dizem respeito às características menos observáveis, que possuem um significado abstrato tanto 

positivo quanto negativo, geralmente ligado à sentimentos, tais como imagem, conforto, status, 

entre outros.  

As consequências de uso refletem, portanto, as consequências funcionais e psicológicas 

consideradas a respeito do uso do produto/serviço. É o que o produto/serviço faz pelo cliente. 

 

Etapa 3: Metas e objetivos 

O último nível diz respeito a como os clientes valorizam as consequências em relação 

aos objetivos propostos, aquilo que referia-se à expectativa do produto. Nesta etapa, o cliente 

analisa se o consumo resultou na satisfação daquilo que era desejado por ele, se seus objetivos 

foram alcançados. 

As metas e objetivos  são os valores essenciais e pessoais, relacionados aos propósitos e 

metas do cliente. São os motivadores para o uso e compreende a avaliação que o cliente faz dos: (i) 

atributos concretos; (ii) atributos abstratos; (iii) consequências funcionais; (iv) consequências 

psicológicas.  

 A respeito da satisfação para o cliente, que refere-se aos valores para o cliente, Woodruff 

(1997) defende que é o sentimento do cliente em resposta às avaliações de uma ou mais 

experiências de uso de um produto. Segundo o autor, a hierarquia de valor para o cliente ajuda 

a responder à seguinte pergunta: o que exatamente os clientes avaliam sobre o uso de 

experiências? Quando acionado para fazer uma avaliação, o cliente constrói algumas noções 

aprendidas com as experiências passadas e presentes sobre o valor que eles desejam. 
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Dessa forma, para compreender o que é valor para o cliente, o presente trabalho 

considerou o valor como uma definição exógena que reflete a preferência e a avaliação que o 

cliente faz dos atributos e do desempenho do produto em relação aos seus objetivos e 

propósitos. De acordo com o modelo de Woodruff (1997), o valor para o cliente pode ser 

apreciado em diferentes níveis de abstração (multidimensões) de forma a combinar as 

características/atributos valorizados pelos clientes como meio para o estado final desejado, 

como resultado de suas experiências.  

 Dito assim, o modelo proposto por Woodruff (1997) não só esclarece satisfatoriamente 

a percepção do cliente, como oferece dimensões capazes de combinar os recursos e capacidades 

estratégicos para criar valor para o cliente (discutidos na próxima seção). Zeithmal (1988) 

apesar de contribuir para o entendimento de valor para o cliente, sugere que o valor é definido 

a partir de uma relação custo-benefício, indicando uma associação de troca entre o que é dado 

e o que é recebido. Segundo a autora, valor está ligado à utilidade de um produto e a ênfase dos 

seus estudos estão nos conceitos de preço e qualidade para a determinação de valor sob a 

perspectiva do cliente.  

Woodruff (1997), por outro lado, propõe que o valor não é simplesmente resultado da 

aquisição de produto, que é o meio que possibilita ao consumidor atingir seu objetivo, mas da 

experiência completa, fruto de fatores objetivos e subjetivos. A criação de valor, segundo o 

autor, dá-se a partir das consequências do consumo, da posse do produto.  

A partir do modelo de Woodruff (1997), a empresa pode combinar recursos e 

capacidades em um ou mais dos seis aspectos evidenciados pelo pesquisador capazes de criar 

valor para o cliente, além de fornecer informações sobre os diferentes investimentos em 

recursos e capacidades para cada tipo de atributo valorizado pelo cliente (ZUBAC; HUBBARD; 

JOHNSON, 2010) que resultam o produto/serviço.  

Segundo Zubac, Hubbard e Johnson (2010), o modelo proposto por Woodruff (1997) 

ainda contribui para a combinação de recursos e capacidades estratégicos porque procura 

responder as perguntas apresentadas no início deste tópico. Tais perguntas evidenciam o fato 

de existirem diferenças entre os que as empresas pensam ser valor para o cliente e o que 

efetivamente o cliente valoriza. A todo o momento, conforme Woodruff (1997), o pesquisador 

deve instigar o respondente com a seguinte pergunta “Mas o que isso significa?”, como forma 

de obter mais informações subjetivas, não latentes.  

 Em resumo, a conceituação de valor para o cliente, de acordo com Woodruff (1997), se 

justifica porque: (i) os autores da área de marketing reconhecem a contribuição de sua 

conceituação, conforme já destacado; (ii) o modelo é sistemático para a análise de valor por 
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considerar: aos atributos e desempenho do produto/serviço; à situação de uso; às metas e 

objetivos dos clientes. Zeithmal (1988), por outro lado, enfatiza a relação valor-preço-

qualidade, podendo não refletir as dimensões valorizadas pelos clientes; (iii) as percepções do 

cliente são o foco do estudo de Woodruff (1997) e não as características pré-determinadas pela 

empresa, tal como a qualidade e o preço destacados no estudo de Zeithmal (1988); (iv) é 

adequado ao entendimento de Barney e Peteraf (2003) que, para criar valor para o cliente, a 

empresa deve produzir benefícios mais eficazes e eficientes que os concorrentes.; (v) a partir 

do entendimento das dimensões de valor propostas por Woodruff (1997), é possível identificar 

a combinação estratégica dos recursos e capacidades. Por outro lado, as dimensões qualidade e 

preço, ressaltadas por Zeithmal (1988) como determinantes para o valor, podem não ser capaz 

de identificar a combinação estratégica de recursos e capacidades; e (vi) fornece informações 

para investimento em recursos e capacidades estratégicos pautados na satisfação dos clientes. 

Acredita-se que a partir da identificação de como o valor é entendido pelo cliente, 

própria da teoria de marketing e de acordo com a hierarquia de valor de Woodruff (1997), a 

empresa seja capaz de criar valor para o cliente em termos dos recursos e capacidades 

estratégicos ao transformá-los em produtos ou serviços desejados em satisfação para o cliente. 

 A subseção seguinte apresenta os conceitos de recursos e capacidades, tendo em vista 

tratar a sua combinação estratégica capaz de criar valor para o cliente. 

 

2.2.2 Recursos e Capacidades 

 

Wernerfelt (1984) e Barney (1991) denominam os ativos controlados por uma empresa 

como recursos e tratam as capacidades como subconjuntos deles. Grant (1991) e Amit e 

Shoemaker (1993), por exemplo, distinguem recursos de capacidades e reconhecem os efeitos 

de cada um nas estratégias empresariais. Teece, Pisano e Shuen (1997) por outro lado ressaltam 

a importância das capacidades organizacionais desenvolverem novas capacidades em 

ambientes de mudanças, instituindo o termo capacidades dinâmicas.  

Conforme destacam Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010), há pouca clareza entre os 

autores da VBR sobre os termos e definições dos ativos controlados por uma empresa. Ainda 

que cada uma das abordagens tenham pressupostos específicos, elas compartilham de uma 

mesma estrutura teórica: que o ambiente interno desenvolve os elementos centrais para a 

formulação de estratégias capazes de gerar vantagem competitiva sustentável, por serem estes 

as principais constantes sobre as quais uma empresa pode estabelecer sua identidade e sua 

lucratividade (GRANT, 1991).  
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Assim, neste trabalho os termos recursos e capacidades são utilizados de forma 

interdependente e são apresentados a seguir. A última subseção apresenta a condição estratégica 

dos recursos e capacidades. 

 

2.2.2.1 Recursos 

  

Penrose (1959), em seu trabalho seminal sobre a teoria do crescimento da empresa, a 

considera como um conjunto de recursos produtivos. Segundo a autora, recursos são as coisas 

físicas que uma empresa compra, aluga ou produz para uso próprio e para as pessoas que são 

parte efetiva da organização. Ainda conforme Penrose (1959), os recursos são importantes em 

função do serviços que ele pode desempenhar. A depender da forma como ele é empregado, o 

recurso pode impulsionar ou limitar a competitividade. 

Ampliando o trabalho de Penrose (1959), Wernerfelt (1984) defende que recurso é tudo 

aquilo que pode ser considerado como uma força ou fraqueza de uma empresa. Barney (1991) 

define recursos como todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, atributos da 

empresa, informações etc., controlados por uma empresa e capazes de melhorar sua eficiência 

e eficácia. Segundo Barney (1991), os recursos de cada empresa têm características peculiares 

que determinam as diferenças de desempenho entre concorrentes. Conforme o autor, é a relação 

dos recursos e a interação entre eles que garante a vantagem competitiva. 

Grant (1991), ao conceituar recursos propôs um framework prático que determina a 

formulação de uma estratégia empresarial. Conforme o autor, recursos são os inputs 

empresariais (equipamentos importantes, patente, finanças, habilidade dos funcionários) 

necessários para que uma empresa determine suas estratégias.  

De uma forma mais linear, Amit e Shoemaker (1993) consideram recursos como ativos 

capazes de gerar renda para a empresa. Ainda segundo eles, recursos são estoques de fatores 

adquiridos e controlados pela empresa e resultam em produtos ou serviços que, por sua vez, 

usam uma gama de outros recursos. 

Diversos autores deram definições de recursos que permitem às empresas conceber e 

implementar estratégias de criação de valor (BARNEY, 2001; KRAAIJENBRINK; SPENDER; 

GROEN, 2010) e de forma geral, os recursos da firma foram classificados em físicos e humanos 

(PENROSE, 1954), tangíveis e intangíveis (WERNERFELT, 1984), simples e complexos 

(HALL, 1992; AMIT; SHOEMAKER, 1993), em ativos físicos e intangíveis (COLLIS; 

MONTGOMERY, 1995). Dentre as classificações, a que permite melhor clareza e é mais 
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utilizada pela VBR é a que se refere às suas características de tangibilidade e intangibilidade 

(KRAAIJENBRINK; SPENDER; GROEN, 2010). 

Recursos tangíveis são aqueles que podem ser vistos, medidos e quantificados, como 

máquinas, equipamentos, matéria-prima, entre outros (WERNERFELT, 1984). São mais 

simples e mais fáceis de serem adquiridos, por estarem relacionados à propriedade (AMIT; 

SHOEMAKER, 1993). Já os recursos intangíveis são aqueles que estão enraiados na cultura da 

empresa e se acumulam ao longo do tempo, tais como capacidade gerencial, processos 

organizacionais, informações, reputação etc. (WERNERFELT, 1984).  

Conforme Hall (1992), os recursos intangíveis são categorizados em habilidades (know-

how e cultura) e ativos (marcas, patentes, direitos autorais, contratos, segredos industriais, 

reputação e redes de relacionamento). Segundo Hall (1992), recursos intangíveis são geradores 

de ganhos por serem singulares e de difícil imitação. Caso contrário, se não forem fonte de 

vantagem competitiva, não são considerados relevantes. O autor destaca ainda que os ativos 

intangíveis mais estratégicos referem-se à reputação da empresa e do produto. 

Ainda que Hall (1992) afirme que os recursos intangíveis são os mais valiosos por serem 

mais difíceis de serem interpretados e caracterizados, mais difíceis de serem copiados ou 

substituídos e, assim, mais propensos de resultar em vantagem competitiva, Collis e 

Montgomery (1995) defendem que o que torna um recurso valioso é a forma como ele é 

utilizado pela firma, tal como avalia Penrose (1959): que tanto os recursos físicos (tangíveis) 

como os humanos (intangíveis) são únicos à medida que a aliança dos dois resulta em 

desempenho superior. Assim, é a heterogeneidade dos recursos que garantem à empresa sua 

característica singular (PENROSE, 1959). 

Segundo Wernerfelt (1984) os recursos de uma empresa são a razão para esta se 

diferenciar ao destacar que a busca pela vantagem competitiva a induz a desenvolver recursos 

únicos, sejam eles tangíveis ou intangíveis.  

Assim como foram classificados de diferentes formas, os recursos também foram 

categorizados de distintas maneiras (KRAAIJENBRINK; SPENDER; GROEN, 2010).  

Segundo Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010), descrições do que pode constituir a base de 

recursos empresariais estão quase sempre em aberto.  

Hofer e Shendel (1978) foram os que possibilitaram a contribuição inicial de 

categorização de recursos e influenciaram autores ao longo do tempo, tais como Barney (1991; 

2002) e Grant (1991) e tem possibilitado melhor identificação dos recursos organizacionais:  

- recursos físicos: bens tangíveis (BARNEY, 1991);  
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- recursos humanos: ligados ao conhecimento e à competência das pessoas que fazem 

parte do processo produtivo (PENROSE, 1959);  

- recursos organizacionais: estrutura de relatórios formais da empresa, o planejamento 

formal e informal, o controle e sistemas coordenados, assim como as relações informais entre 

grupos dentro da empresa e entre elas e outras pertencentes ao seu ambiente (BARNEY, 1991); 

- recursos financeiros: dinheiro da empresa e/ou outros ativos financeiros que possam 

ser convertidos em dinheiro (BARNEY, 2011); 

- recursos tecnológicos: propriedades tecnológicas, tais como patentes, expertise na 

aplicação, know-how, sistemas de informação, entre outros ligados à tecnologia da informação, 

produção ou qualquer outra área (GRANT, 1991); e  

- recursos reputacionais:  provenientes da reputação da empresa e produtos para clientes, 

fornecedores e diversos públicos (GRANT, 1991).  

Tendo em vista o objetivo de identificar a combinação estratégica dos recursos e 

capacidades capazes de criar valor para o cliente, este trabalho considerou recursos como ativos 

tangíveis e intangíveis que a empresa identifica, mantêm, combina e transforma em produtos e 

serviços valorizados pelos clientes.  

 

2.2.2.2 Capacidades  

 

A base dos estudos da VBR são os recursos da empresa (WERNERFELT, 1984). Grant 

(1991) enfatiza que isoladamente poucos recursos são produtivos. Segundo o autor, a atividade 

produtiva requer a cooperação e a coordenação de grupos de recursos proporcionados pelas 

capacidades. Assim, uma capacidade é a habilidade de um grupo de recursos para realizar 

alguma tarefa ou atividade. Enquanto os recursos constituem a fonte das capacidades de uma 

empresa, estas são a principal fonte de sua vantagem competitiva (GRANT, 1991). Conforme 

Amit e Shoemaker (1993), a partir da aquisição desses recursos eles são combinados e se tornam 

capacidades, que por sua vez aumentam a aplicabilidade de recursos e atingem os objetivos 

empresariais. 

Capacidade refere-se à realização de tarefas utilizando os recursos com o objetivo de 

alcançar determinado resultado (GRANT, 1991). Enquanto os recursos são elementos 

controlados e de propriedade organizacional, as capacidades referem-se ao know how de uma 

empresa para implantar e combinar os recursos e processos em busca de um objetivo final 

(AMIT; SCHOEMAKER, 1993).  
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As capacidades possibilitam, portanto, que a empresa coordene suas atividades e 

utilizem seus recursos. A esse respeito, Barney (2011) refere-se às capacidades como 

características organizacionais que possibilitam às empresas conceberem estratégias e 

implementá-las. São, segundo o autor, a habilidade organizacional para identificar recursos e 

desenvolver novos recursos.  

Amit e Shoemaker (1993) afirmam que as capacidades organizacionais são incorporadas 

por um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis e são reconhecidas como possíveis fontes 

de heterogeneidade. Grant (1991) e Amit e Shoemaker (1993) são consonantes ao defenderem 

que a vantagem competitiva é fruto da capacidade de executar as atividades funcionais básicas 

da empresa mais eficientemente que os concorrentes, enfatizando a combinação entre recursos 

e pessoas. Segundo Helfat e Peteraf (2003) a capacidade não refere-se apenas à junção de 

recursos, mas à exploração eficiente dos recursos disponíveis a partir de objetivos específicos, 

equipes organizadas, que tenham condições de identificar os recursos necessários para 

desenvolver uma capacidade específica. Helfat e Peteraf (2003) definem capacidade 

organizacional como a habilidade de uma organização de realizar uma série de tarefas 

utilizando recursos organizacionais com o propósito de alcançar determinado resultado final. 

Collis (1994) ressalta que, tal como a identificação dos recursos, não é possível 

caracterizar todas as capacidades organizacionais porque cada empresa desenvolve a sua 

própria configuração de recursos e esta configuração, por sua vez, é que determina as 

capacidades organizacionais distintivas de cada empresa.  

Em estudo sobre as capacidades de empresas orientadas para o mercado, Day (1994) 

identificou as capacidades essenciais para organizações que queiram vantagem competitiva em 

termos de compreensão e satisfação de clientes. Segundo o autor, as empresas têm capacidades 

distintas que suportam sua atuação no mercado. Day (1994) define capacidades como um 

conjunto complexo de experiências, conhecimentos e habilidades acumulados pela empresa ao 

longo do tempo e que possibilitam coordenar atividades e implementar recursos.  

Ainda conforme Day (1994), a dificuldade de identificar capacidades incide justamente 

por elas permearem, de certa forma, toda a organização, conectando os processos internos 

(recursos humanos, tecnologia, atividades operacionais) aos processos externos (informação do 

cliente, relacionamentos com clientes). Ao enfatizar os processos internos e externos, Day 

(1994) afirma que o diferencial de uma empresa está na sua capacidade de identificar o que os 

clientes valorizam e de posse desta informação, oferecer a eles os produtos ou serviços certos.  
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Segundo Day (1994) quando uma empresa desenvolve a capacidade de conectar os 

processos internos e externos, leva-a a perceber oportunidades, definir estratégias, tomar 

decisões baseadas em fatos, neutralizar a concorrência e entregar valor para o cliente. 

Barney (2011) exemplifica capacidades como competências de marketing, trabalho em 

equipe, cooperação entre gerentes. Ao analisar as capacidades de marketing, Day (1994) 

enfatiza a informação de mercado e o relacionamento com clientes como capacidades cruciais 

para organizações que pretendem ser orientadas para o mercado. Grant (1991) identifica a   

distribuição e logística, campanhas de marketing, gerenciamento de produtos e gestão de marca, 

controle financeiro, entre outros e destaca que as capacidades mais importantes são aquelas que 

surgem a partir da integração das capacidades funcionais individuais, sendo específica de cada 

organização e por isso, fonte de vantagem competitiva.  

Essas capacidades funcionais destacadas por Grant (1991) são definidas por ele como 

capacidades estratégicas centrais. Helfat e Peteraf (2003) denominaram as capacidades 

funcionais como capacidades operacionais para desenvolver produtos e serviços. Segundo as 

autoras, é a habilidade que a empresa tem de combinar, montar e implementar os ativos 

empresariais utilizando determinados protocolos, atividades, rotinas, processos, sistemas e 

habilidades de seus funcionários para executar e coordenar a variedade de tarefas exigidas para 

realizar a atividade, como a fabricação de um produto específico (HELFAT; PETERAF, 2003).  

Prahalad e Hamel (1990) definiram as capacidades estratégicas centrais como 

competências centrais e representam o aprendizado coletivo na organização, especialmente por 

coordenar diversas capacidades de exploração de recursos. Segundo os autores, as 

competências essenciais são aprimoradas ao longo do tempo e são a fonte das estratégias 

competitivas.  

Apesar de semelhantes e em alguns aspectos complementares, a análise de Prahalad e 

Hamel (1990) sobre as competências essenciais e de autores como Grant (1991) e Amit e 

Shoemaker (1993) acerca das capacidades, estas não podem ser tratadas como sinônimos. As 

competências essenciais de Prahalad e Hamel (1990) envolve um conjunto de habilidades 

presentes em múltiplas unidades de negócios e enfatiza seu caráter corporativo. Segundo os 

autores, não são específicas de produto ou serviços, mas contribuem para o mix de produtos ou 

serviços. Transcendem as unidades de negócio e impactam profundamente toda a organização. 

Por outro lado, as capacidades tratadas pela VBR são consideradas a partir de unidades 

de negócio que apesar de estarem relacionadas, detêm demandas por recursos e capacidades 

diferentes, devendo ser combinadas de forma específica (AMIT; SHOEMAKER, 1993).  



36 
 

Neste trabalho, capacidade foi considerada como a habilidade de entender o que o 

cliente valoriza identificando e combinando os recursos tangíveis e intangíveis estratégicos em 

busca de um objetivo final, que neste caso, refere-se ao atendimento das dimensões valorizadas 

pelos clientes em termos de produtos ou serviços. Em resumo, é a habilidade da empresa em 

criar valor para o cliente em termos dos recursos estratégicos ao transformar os atributos 

desejados em satisfação para o cliente.  

 

2.2.3 A condição estratégica dos recursos  

 

Ao enfatizar a condição única de um recurso, Barney (1991) destaca que nem todos os 

recursos são recursos estrategicamente relevantes, mas quando são heterogêneos e de difícil 

imitação, permitem que uma empresa conceba e coloque em prática estratégias que resultem 

em vantagem competitiva. Segundo Grant (1991), os recursos e capacidades de cada empresa 

têm características peculiares que determinam a vantagem competitiva e as diferenças de 

desempenho entre concorrentes.  

As características peculiares de um recurso são, conforme Collis e Montgomery (1995): 

não ser imitável, ter durabilidade, a empresa ter apropriabilidade (processos e rotinas para 

combinar recursos), capacidade de substituição limitada e superioridade competitiva.  Para 

Amit e Shoemaker (1993), são oito os critérios para que as características únicas de um recurso 

ou capacidade garantam vantagem competitiva; complementaridade (recursos e capacidades 

implementados ou aplicados de forma integrada), escassez, baixa negociação, imitabilidade, 

imobilidade, apropriabilidade, durabilidade e sobreposição dos fatores estratégicos da indústria 

(recursos e capacidades são determinantes para as estratégias e não os fatores da indústria).  

Ao discutir as condições únicas dos recursos, Barney (1991; 2001) propôs um modelo, 

denominado VRIO, utilizado para identificar os atributos estratégicos de um recurso ou 

capacidade.  O modelo sugere que os recursos e capacidades devem ser: (i) valiosos (ii) raros, 

(iii) imperfeitamente imitáveis, ou onerosos para imitar e (iv) capazes de serem explorados 

pelos processos organizacionais. 

Barney (2001) afirma que se um recurso ou capacidade controlado por uma empresa 

não for valioso, ele não permitirá que a empresa escolha ou implemente estratégias que 

explorem suas oportunidades ou neutralizem suas ameaças. Se um recurso é valioso, mas não 

é raro, a exploração dos recursos gerará paridade competitiva (recursos valiosos, mas não raros, 

podem ser considerados forças organizacionais, mas não geram vantagem competitiva). Se um 

recurso ou capacidade é valioso, raro, mas capaz de ser imitado, gerará uma vantagem 
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competitiva temporária, até que a concorrência tome para si determinada habilidade. Por fim, 

se um recurso ou capacidade é valioso, raro e custoso de imitar, explorá-lo gerará vantagem 

competitiva. O atributo organização é um fator de ajuste do modelo VRIO, atuando como forças 

organizacionais e competências diferenciais sustentáveis.  

Assim, o modelo VRIO de Barney (1996) reúne um conjunto de ferramentas capazes de 

identificar os recursos da empresa, bem como o potencial estratégico de cada um para 

determinar vantagens competitivas, tornando possível formular e implementar estratégias 

eficazes. De forma geral, o recurso e a capacidade são avaliados mediante uma pergunta em 

relação ao valor, raridade, imitabilidade e exploração organizacional e as respostas determinam 

seu potencial competitivo. A seguir são descritos cada um dos componentes que formam o 

modelo de Barney (1996). 

a) O Valor: refere-se à condição estratégica para explorar uma oportunidade ou 

neutralizar uma ameaça, de modo a desenvolver uma força organizacional ou uma paridade 

competitiva. A questão-chave para determinar o atributo de valor de um recursoé: o recurso 

permite que a empresa explore uma oportunidade ambiental e/ou neutralize uma ameaça?  

 Diferententemente, Collins e Montgomery (1995) enfatizam que só é possível 

identificar se um recurso é ou não valioso se ele for comparado ao recurso correspondente do 

concorrente, pela interação com as forças do mercado e em um contexto cronológico. Bowman 

e Ambrosini (2000), por sua vez, destacam a necessidade de compreender o que é valor para o 

cliente. Da mesma forma, Sirmon, Hitt e Ireland (2007) ressaltam a percepção do cliente para 

a determinação de valor e a consequente gestão de recursos e capacidades. Helfat et al. (2007), 

semelhantemente à Sirmon, Hitt e Ireland (2007), afirmam que os recursos são considerados 

valiosos quando são capazes de se adaptarem às necessidades dos clientes em um lugar e em 

um momento determinado, de acordo com o contexto. 

b)  A raridade: diz respeito à disponibilidade do recurso no mercado para os 

concorrentes (BARNEY, 1991). Segundo o autor, se um conjunto específico de recursos não 

for raro, então uma grande quantidade de empresas será capaz de conceber e colocar em prática 

suas estratégias, possibilitando apenas uma paridade competitiva. Portanto, a raridade significa 

ter um recurso único, com características singulares, controlado por apenas algumas poucas 

empresas concorrentes. A questão-chave para identificar o atributo de raridade é: o recurso é 

controlado apenas por um pequeno número de empresas concorrentes? Em geral, enquanto o 

número de empresas que possuir um recurso valioso específico for menor do que o número de 

empresas capaz de gerar uma dinâmica de concorrência perfeita em um setor, esse recurso terá 

o potencial de gerar vantagem competitiva (BARNEY, 1991). 
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c) A inimitabilidade: compreende a dificuldade em copiar ou obter determinado 

recurso (BARNEY, 1991) A inimitabilidade, de acordo com Barney (1991, 2011), ocorre em 

função:  

(i) da capacidade da empresa em obter um recurso em condições históricas singulares, 

possibilitando o pioneirismo. Collis e Montgomery (1995) denominam essa característica de 

trajetória da organização, ao considerar tudo o que aconteceu durante a trajetória que levou ao 

seu acúmulo, sendo os competidores incapazes de adquirir tais recursos instantaneamente; (ii) 

o vínculo entre os recursos possuídos por uma empresa e sua vantagem competitiva ser ambígua 

em termos causais (concorrentes não conseguem entender o que está por trás da vantagem 

competitiva). A respeito da ambiguidade causal, Collis e Montgomery (1995) enfatizam que os 

concorrentes ficam frustrados por não conseguirem esclarecer qual é o recurso de valor e como 

recriá-lo; (iii) o recurso que gera a vantagem competitiva é socialmente complexo, por exemplo, 

relacionamento interpessoal, confiança, cultura, reputação, entre outros; e (iv) ser provenientes 

de direitos de propriedade (patentes).  

Segundo Collis e Montgomery (1995), a impossibilidade de imitação encontra-se no 

âmago da geração de valor, porque limita a concorrência. Segundo os autores, se um recurso 

não permitir imitações, maior será a probabilidade de que qualquer fluxo de lucros que ele 

venha a gerar seja sustentável. Por outro lado, um recurso que possa ser facilmente copiado, 

gera vantagem competitiva de caráter temporário. Assim, a questão-chave para a 

inimitabilidade: é difícil ou custoso imitar/obter o recurso ou capacidade? 

d) A organização: considera a exploração e organização dos recursos pela empresa de 

forma eficiente. Assim, a vantagem competitiva é decorrente da forma como a empresa opera 

e relaciona os recursos estratégicos e não estratégicos (BARNEY, 2011), explorando os 

processos organizacionais para produzir o que pode ser considerado produtos/serviços finais da 

empresa (AMIT; SHOEMAKER, 1993). Atua, segundo Barney (2011), como ajuste do modelo 

VRIO, uma vez que a posse de recursos e capacidades valioso, raros e imitáveis não são 

suficientes para a geração de vantagem competitiva. É a exploração e a organização desses 

recursos que garantem a sustentação da vantagem competitiva. A questão-chave para o atributo 

organização é: as políticas e procedimentos da empresa são organizados para explorar os 

recursos valiosos, raros e custosos para imitar? 

O quadro 1 apresenta o modelo VRIO. 
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Quadro 1 – Modelo VRIO 

Valioso? Raro? Inimitável? 
Inserido na 

Organização? 
Implicações Competitivas 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

 

Não 

Sim 

Sim 

 

 

Sim 

Sim 

Não 

 

 

Sim 

Desvantagem Competitiva 

Paridade Competitiva 

Vantagem Competitiva Temporária 

Vantagem Competitiva Sustentável 

Fonte: Adaptado de Barney (2011) 

 

 Segundo Collis e Montgomery (2008), os recursos são estratégicos quando são 

combinados entre si e quando as empresas conseguem identificar as atividades que melhor 

desempenham para esta combinação estratégica dos recursos. Segundo os autores, uma boa 

estratégia corporativa requer uma reavaliação contínua dos processos empresariais que geram 

vantagem competitiva.  

Apesar de ser o método mais indicado para avaliar os recursos de uma empresa, Knott 

(2009) ressalta que o modelo VRIO apresenta limitações entre a teoria e a prática, 

especialmente na identificação estratégica dos recursos intangíveis e das capacidades 

organizacionais, por estes serem elementos que estão incorporados à empresa e serem difíceis 

de manipular. Assim, o autor propõe um modelo ampliado do VRIO, chamado de VRIO 

expandido.  

O modelo de Knott (2009) é constituído por duas etapas. A primeira delas é a condição 

expandida dos recursos e capacidades e está dividido em três fases. A segunda etapa refere-se 

à dinâmica competitiva e é especificado por duas fases. A etapa 1 identifica os recursos e 

capacidades estratégicos, sua condição de entrada e a etapa 2 aponta se esses recursos e 

capacidades são fonte de vantagem competitiva sustentável ou temporária, sua condição de 

permanência. 

 

Etapa 1: Condições expandidas para um recurso ou capacidade 

 A primeira fase do modelo de Knott (2009) é a seleção dos recursos candidatos à 

avaliação.  Para o autor esta é a fase mais complicada para a aplicação do modelo VRIO 

expandido porque uma variedade de atributos e estratégias podem ser considerados recursos, 

quando na verdade não são.  

Para Barney (1991), os atributos e estratégias dos recursos são aqueles que formam o 

VRIO. Esses atributos, segundo o autor, são considerados indicadores empíricos para 
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determinar a condição heterogênea e imóvel dos recursos e ainda sua utilidade de gerar 

vantagem competitiva sustentável.  

Diferentemente, Knott (2009) define atributos como as características distintivas de uma 

empresa capazes de criar valor, tais como propriedades de produtos, serviços e estratégias 

adotadas pela empresa e não apenas os baseados no modelo VRIO. O autor recomenda que a 

escolha dos recursos e capacidades seja baseada em atributos de produtos ou serviços que 

tenham características duradouras e diferenciadas para posteriormente serem identificados os 

recursos e capacidades que detêm esses atributos.  

Conforme destaca Knott (2009), após a definição dos recursos e capacidades, a fase dois 

diz respeito à avaliação externa do valor do atributo. O autor enfatiza o contexto externo para 

um impacto positivo ou negativo sobre o valor dos atributos porque, caso contrário, se a 

auditoria for focada apenas internamente, pouco pode-se aferir sobre seu desempenho 

competitivo e a consequente criação de valor.  

A avaliação externa permite ainda que a empresa escolha e implemente estratégias a 

partir dos recursos e capacidades que explorem uma oportunidade ou neutralize uma ameaça 

(BARNEY, 2001) a partir dos atributos que são valorizados pelos clientes. Knott (2009) destaca 

ainda, na fase 2, que os recursos são apenas valiosos se conduzirem à eficiência superior e só é 

alcançada quando este valor for percebido pelo cliente ao representar superioridade de 

inovação, performance, desempenho e diferencial em relação à concorrência. Caso o atributo 

escolhido não atenda o valor para o cliente, um recurso ou capacidade não podem ser 

considerados estratégicos. 

A terceira fase do modelo de Knott (2009) considera a análise das condições internas da 

empresa e se ela está organizada para explorar o atributo para formar um recurso ou a 

capacidade. Refere-se ao componente organização do modelo VRIO de Barney (2001). Diz 

respeito às condições da empresa, se seus processos e políticas estão adequados para a 

exploração do atributo. Se sim, o atributo é considerado um recurso ou capacidade.  

 

Etapa 2: Dinâmica competitiva 

 Tendo decidido que um atributo é um recurso ou capacidade organizacional, a etapa 2 

enfatiza a dinâmica competitiva, tais como a evolução do mercado e a tecnologia. Assim, a 

avaliação da raridade é a primeira fase da etapa 2 e analisa se as empresas concorrentes têm um 

recurso equivalente. O questionamento “O recurso/capacidade é raro(a)?” possibilitará dois 

caminhos: se muitos o detêm, vão competir com paridade competitiva e conceberão e colocarão 
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em prática as mesmas estratégias; empresas que têm recursos singulares entre um conjunto de 

empresas irão gerir uma vantagem competitiva.   

 A segunda fase diz respeito ao teste de inimitabilidade que define a duração da vantagem 

competitiva. O questionamento diz respeito ao quanto é difícil ou custoso imitar/obter o recurso. 

Caso seja difícil, significa que o recurso gera vantagem competitiva sustentável. Caso contrário, 

Knott (2009) identifica que o recurso suscita em vantagem competitiva temporária. 

O modelo de Knott (2009) avalia o impacto das condições internas e externas de um 

atributo da empresa/produto/serviço e considera que estas condições podem alterar os 

resultados da condição estratégica de um recurso porque as respostas distintas das condições 

internas e externas são capazes de criar, manter e combinar os recursos e capacidades com base 

nos atributos da empresa/produto/serviço.  

A Figura 4 ilustra a proposta de Knott (2009).  

 

Figura 4 – Modelo VRIO Expandido 

 

Fonte: Adaptado de Knott (2009) 

 

A partir do modelo, a condição estratégica dos recursos e capacidades neste trabalho, 

foi identificada a partir do modelo de Knott (2009), por considerar as condições externas (valor 

para o cliente) e as condições internas (recursos e capacidades) e ainda por enfatizar os atributos 

valorizados pelos clientes, que são identificados no modelo de Woodruff (1997). 
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O modelo proposto por Knott (2009) está adequado aos objetivos deste trabalho porque 

além de considerar os componentes destacados por Barney (1991; 1996) propõe que o atributo 

de uma empresa torna-se um recurso ou capacidade quando direcionado para a eficiência 

superior, valor percebido pelo cliente ou resposta do cliente, adequado à proposta deste estudo. 

A definição operacional para determinar a condição estratégica levou em consideração as 

condições expandidas do VRIO (KNOTT, 2009), para os termos organização, raridade, e 

inimitabilidade; e o modelo de Woodruff (1997) para a determinação de valor para o cliente.  

Para a conceituação operacional da “combinação de recursos e capacidades” considera-

se a identificação e integração dos recursos e capacidades estratégicos capazes de criar valor 

para o cliente (ZUBAC, HUBBARD; JOHNSON, 2010). A fim de tornar efetiva a criação de 

valor pela VBR, a empresa deve combinar os recursos da empresa à medida que eles sejam 

capazes de refletir o valor do cliente por meio de produtos e serviços. Assumiu-se que os 

modelos de Woodruff (1997) e Knott (2009) poderiam oferecer bases para entender a 

combinação de recursos e capacidades capazes de criar valor para o cliente. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Este capítulo apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho: sua 

estratégia; o método e a abordagem do estudo; ambiente e entrevistados, os procedimentos 

utilizados para a coleta, tratamento e análise dos dados; e as condições para garantir a 

confiabilidade, a validade e a qualidade da pesquisa. 

 

3.1 Estratégia da pesquisa 

 

Tendo em vista responder a questão que norteou este estudo, adotou-se a estratégia de 

identificar pontos e contrapontos nas ações adotadas por empresas competidoras para 

conectarem o valor para os cliente à combinação de recursos e capacidades que levam seus 

produtos e serviços à satisfação deles, de maneira diferenciada dos concorrentes. Para isso, o 

trabalho foi dividido em duas etapas.  

Na primeira etapa foram entrevistados clientes das empresas fornecedoras, com a 

finalidade de “caracterizar as dimensões de valor para o cliente por meio dos produtos e serviços 

oferecidos”. Na segunda etapa entrevistou-se, em duas fases, executivos de empresas com o 

intuito de “identificar os recursos e capacidades estratégicos” (fase 1) e “identificar como esses 

recursos e capacidades são combinados para resultar em produtos e serviços capazes de 

satisfazer os clientes mais eficazmente que os concorrentes” (fase 2). 

Dessa maneira, adotou-se dois roteiros de entrevistas (Apêndices A e B) com perguntas 

abertas e padronizadas para a coleta de dados. Foram elaborados conforme os objetivos 

propostos, por meio de uma matriz de amarração (Apêndice C e Apêndice D). O roteiro de 

entrevistas para os gestores das fornecedoras foi dividido em duas partes, para atender às fases 

1 e 2. 

A escolha por clientes de fornecedores seguiu uma sugestão de Woodruff e Flint (2001), 

que ao entrevistarem estes clientes sobre mudanças de valor, defendem que além de serem raras 

as pesquisas que analisam o valor para clientes B2B, escolher clientes de fornecedores em vez 

de consumidores, possibilitam às empresas conhecerem o valor para além do valor individual 

(próprio do valor para cliente final), que tende a ser muito subjetivo e, por esta natureza, pode 

não encontrar pontos convergentes de análise que possibilitem às empresas utilizar a percepção 

de valor para o cliente como fonte de vantagem competitiva.   
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Como mostra a Figura 5, a pesquisa foi elaborada em fases, de maneira sequencial. A 

identificação do valor para o cliente teve como base a hierarquia de valor proposta por 

Woodruff (1997) e a condição estratégica destes recursos foram pautados no modelo VRIO 

expandido de Knott (2009). A coleta e tratamento dos dados das etapas 1 e 2 estão apresentados 

nas seções 3.4 e 3.5 respectivamente. 

 

Figura 5 - Modelo da pesquisa  

 
 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A unidade de análise deste trabalho é a combinação de recursos e capacidades. 

Conforme revisão de literatura e figura 5, caracterizar as dimensões de valor para o cliente 

antecede a identificação da combinação estratégica dos recursos e capacidades capazes de criar 

valor para o cliente. Assim, valor para o cliente pode ser considerado um start para o processo 

de investigação da unidade de análise.  

 As subseções seguintes apresentam os procedimentos metodológicos utilizados para a 

definição da abordagem e método de pesquisa, o ambiente de estudo e entrevistados e, por fim, 

a confiabilidade, a validade e a qualidade da pesquisa. 
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3.2 Abordagem e Método da pesquisa 

 

Este estudo, cujo objetivo foi entender a combinação de recursos e capacidades que 

levam produtos e serviços à satisfação dos clientes de maneira diferenciada dos concorrentes, 

requereu a sua identificação no ambiente concreto das empresas. Neste caso, o método de 

pesquisa mais adequado foi o estudo qualitativo exploratório-descritivo por favorecer o 

conhecimento não só dos detalhes do fenômeno, no caso deste que é pouco explorado (ZUBAC; 

HUBBARD; JOHNSON, 2010), como por possibilitar o melhor entendimento do contexto a 

partir do ponto de vista dos clientes e gestores envolvidos nas estratégias empresariais (FLICK, 

2004; LEE, 1999;  PATTON, 2002). 

Outra justificativa para a escolha do método qualitativo deveu-se ao fato da questão de 

pesquisa implicar na obtenção da experiência do participante em suas práticas do dia-a-dia e o 

seu conhecimento cotidiano (FLICK, 2004), sem a necessidade de generalizações estatística, 

relações lineares de causa e efeito ou representatividade numérica (PATTON, 2002). 

Pretendeu-se, portanto, entender a manifestação dos fenômenos, no ambiente em que 

acontecem, a partir de diferentes perspectivas (FLICK, 2004). 

 A abordagem da pesquisa foi a exploratória-descritiva em função da pesquisa estar 

centrada na VBR, que é uma teoria ainda emergente (RIBEIRO, COSTA, MURITIBA, 

OLIVEIRA NETO, 2011) no campo científico-acadêmico. Assim, procurou esclarecimento e 

desenvolvimento dos conceitos com vistas a descrever suas características, buscar insigts e 

familiaridade com o assunto de forma mais profunda (COLLIS; HUSSEY, 2005; BLAIKIE, 

2009). Foi descritiva, por tratar com questões do tipo “o que” e “como”, ou seja, que práticas 

são adotadas para combinar recursos e capacidades visando à criação de valor diferenciado ao 

cliente (FLICK, 2004). 

 Ao considerar a criação de valor para o cliente como um dos constructos investigativos 

deste estudo, considerou- se a perspectiva de Priem e Butler (2001a) a respeito da lacuna teórica 

na VBR para a determinação exógena de valor, oriunda do cliente, especialmente porque os 

pressupostos da teoria enfatizam o ambiente interno e não contemplam o valor para o cliente, 

proveniente do ambiente externo. A existência de uma lacuna teórica é outro princípio para a 

determinação da pesquisa exploratória (COLLIS; HUSSEY, 2005). 
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3.3 Ambiente da pesquisa  

 

O primeiro critério para a escolha do ambiente da pesquisa foi este ser representativo 

no cenário nacional e que o produto analisado fosse pautado em dimensões de valor 

determinantes para a tomada de decisão de compra pelos clientes. Por consequência, outro 

critério considerado foi em relação às estratégias em termos de recursos e capacidades dos 

fornecedores estarem pautadas na entrega de valor a partir de produtos e serviços, de forma a 

obterem vantagem competitiva. 

Para atender aos critérios elencados, escolheu-se o setor de agronegócios, mais 

especificamente a indústria de sementes de soja. Conforme aponta a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2016), em 2016 o agronegócio brasileiro terminou o ano 

com participação de 23% de fatia no Produto Interno Bruto (PIB) e segundo dados da Confederação, 

em termos econômicos, foi o setor que menos sofreu quedas.  Atualmente o Agronegócio brasileiro 

responde por aproximadamente 39% das exportações (CNA, 2016). 

Ainda segundo a Confederação, o Brasil é o país com maior extensão da América Latina e 

o quinto do mundo com maior capacidade agrícola. Cerca de 30% de suas terras são utilizadas para 

o Agronegócio e aproximadamente 61% do seu território ainda é de matas originais, demonstrando 

a sua força e potencialidade. 

Parte da responsabilidade pelo crescimento do setor, deve-se a produção de soja e milho, 

que tem garantido avanços importantes para o Agronegócio. Segundo a Associação dos Produtores 

de Soja e Milho do Brasil (APROSOJA/BR, 2015), o avanço das culturas tem amadurecido o setor 

e forçado os fornecedores de insumos e produtores, chamados pela Associação de Empreendedores 

do Agronegócio, a aprimorarem suas práticas e ofertar aos seus clientes produtos com maior valor 

agregado e maior qualidade.  

A soja, principal produto do agronegócio no Brasil, responde por cerca de 27% da safra 

mundial (CNA, 2016) e cerca de 47% da produção nacional por produto (CONAB, 2016). Em 2016 

o país produziu cerca de 101,2 milhões de toneladas de soja, conforme dados da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2016). Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa em 

Agropecuária (EMBRAPA, 2016), o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, estando 

atrás apenas dos Estados Unidos.  

O crescimento da produção e o aumento da capacidade competitiva da soja brasileira estão 

associados aos avanços científicos e à disponibilidade de tecnologia de toda a cadeia, conforme 

aponta a Embrapa (2016) e o Ministério da Agricultura (MAPA, 2016). Segundo a Aprosoja/Br 

(2016), a média nacional de saca por hectare é de 50 e a safra de 2015 apresentou lavouras com 
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produtividade acima de 70, demonstrando que, entre outros fatores, o aumento da produtividade é 

resultado de um trabalho de toda a cadeia ao investir em tecnologia e pesquisa capazes de 

incrementar a produtividade, tornando-se essencial o desenvolvimento constante de inovações e para 

o aumento da produtividade em toda a cadeia (ABRASEM, 2016). A figura 6 apresenta a cadeia 

produtiva da semente de soja. 

 

Figura 6 – Cadeia da Soja no Brasil 

 

Fonte: Lazzarini e Nunes (2000) 

 

Segundo a Associação Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM, 2016), a indústria 

de sementes de soja brasileira é uma das mais modernas do mundo, seja no que se refere a 

pesquisa para o desenvolvimento de cultivares, seja na estrutura de produção. O Brasil é 

referência do desenvolvimento de soja e conta com um parque sementeiro diversificado, de 

acordo com a Abrasem (2016).  

Ainda conforme a associação, é a adoção conjunta de cultivares melhoradas (estima-

se que haja no Brasil mais de 1.300 cultivares de soja registradas), insumos agrícolas e técnicas 

adequadas de cultivo, que tem feito com que os rendimentos das lavouras experimentem 

resultados tão positivos influenciando significativamente na competitividade das sementeiras e 

na decisão de escolha dos produtores.  



48 
 

A cada nova safra, conforme aponta a Abrasem (2016), os agricultores escolhem 

dentre as diversas empresas do setor, as que pretendem fazer negócios. Para a Embrapa (2016), 

as empresas fornecem aos agricultores a escolha mais ampla de produtos e de serviços que os 

ajudarão a produzir mais, conservar mais e melhorar vidas.  

As principais entregas são: sementes convencionais e transgênicas com alta 

produtividade; biotecnologias que permitem culturas mais duráveis e nutritivas; soluções 

seguras e eficazes para proteção de cultivos (EMBRAPA, 2016). Neste contexto, conforme a 

Embrapa (2016), as indústrias de semente usam biotecnologia de ponta e material genético de 

alta qualidade e potencial produtivo para criar produtos que atendam às diferentes necessidades 

e realidades dos agricultores. Esses produtos são oferecidos por meio de várias marcas – cada 

uma delas fornecendo aos agricultores soluções que melhor se adequam às suas propriedades. 

Optou-se realizar o estudo na região da cidade de Rio Verde, Goiás, por conveniência, 

por representar maior facilidade de acesso aos entrevistados e em função da cidade representar 

importante polo do agronegócio no cenário nacional. 

Conhecida como a capital do agronegócio de Goiás, Rio Verde como o município mais 

rico em produção agropecuária do Brasil (IBGE, 2016). Ainda segundo o IBGE (2016), Rio Verde 

é a quarta mais populosa cidade do estado de Goiás (cerca de 220 mil habitantes), e detêm o 

quarto maior PIB do estado.  

A cidade destaca-se, ainda de acordo com o IBGE, por possuir a melhor infraestrutura 

da região. Com uma área de 8.388,3 Km², a cidade conta com 457 estabelecimentos industriais, 

3743 estabelecimentos do comércio varejista, além de ser o maior produtor de soja e sorgo em 

Goiás, segundo lugar no cultivo de milho e terceiro em produção de feijão, o  maior produtor de aves 

e suínos no estado, além de ter o terceiro maior rebanho bovino, maior arrecadador de impostos 

sobre produtos agrícolas e centro difusor de novas tecnologias, de acordo com dados da Secretaria 

de Estado de Gestão e Planejamento de Goias (SEGPLAN-GO, 2015). Boa parte dessa matéria-

prima, segundo a Segplan-GO abastece um dos maiores complexos de produção de alimentos da 

América Latina, instalado na cidade.  

Rio Verde se caracteriza como um dos principais agropólos de Goiás pela estreita 

associação entre os principais segmentos das cadeias produtivas agropecuárias e agroindustriais 

e a ênfase na inovação tecnológica, que torna esta relação muito competitiva e eficiente no 

aproveitamento das potencialidades desenvolvidas ao longo dos anos.  

Diante do exposto, para o atendimento do objetivo do trabalho, optou-se por estudar a 

conexão entre o que o produtor rural valoriza em termos de semente de soja e como sementeiras 

combinam seu recursos e capacidades para criarem essa semente valorizada por eles. 
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A escolha das empresas desta pesquisa teve por base os seguintes critérios: fase 1, 

produtores de soja de uma mesma região e fase 2, empresas competidoras que firncecem 

sementes de soja para os produtores da região. 

Na fase 1 entrevistou-se dez produtores de soja que representam adequadamente a 

realidade da região. O modelo que suportou a primeira etapa foi o proposto por Woodruff 

(1997). O primeiro passo do modelo sugeriu a identificação dos clientes-alvo (segmentação de 

mercado) por serem considerados os clientes cujo valor é importante para uma empresa.  

Para esta caracterização, contou-se com a ajuda (indicação) de dois professores do 

curso de Agronomia, da Universidade de Rio Verde (UniRV), cujos estudos e pesquisas 

centram-se na dinâmica do agronegócio e a produtividade regional. Objetivou-se nesta fase 

construir um ambiente que representasse a realidade da região e não necessariamente utilizar 

apenas parâmetros como área plantada e produtividade. Assim, o grupo entrevistado contou 

com produtores que plantam em grandes e pequenas áreas com o intuito de aproximar, com o 

máximo de veracidade, do que é valor para os clientes da indústria de soja. 

O quadro 2 apresenta o ambiente de estudo da primeira etapa. 

 

Quadro 2 – Ambiente de estudo – etapa 1 

Código  Plantio médio  Código Plantio médio 

P1 15.000 hec.  P6 25.000 hec. 

P2 10.000 hec.  P7 15.000 hec 

P3 9.000 hec.  P8 15.000 hec. 

P4 5.000 hec.  P9 12.000 hec. 

P5 8.000 hec.  P10 20.000 hec. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Para a segunda etapa foram entrevistadas três sementeiras com matriz na cidade de 

Rio Verde. Apesar de haver na região muitas empresas produtoras de sementes, excluiu-se as 

multinacionais e/ou aquelas que têm filial na cidade, mas cuja matriz está em outra localidade: 

 

- Sementeira 1 (S1) 

Presente em Rio Verde há 17 anos,  desde a sua criação desenvolveu uma moderna 

estrutura de industrialização de sementes de soja, com processos automatizados. Em 2013 se 

tornou uma das maiores empresas de produção de soja do Sudoeste Goiano. São 80.000m² de 

uma estrutura com capacidade para produzir até 800.000 sacas de sementes de soja e com 

projeção para 1 milhão de sacas. Sua terceira e mais nova Unidade de Beneficiamento de 
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Sementes está entre as mais modernas do país, com equipamentos de última geração e alto 

rendimento com um moderno sistema de automação.  

Possui cinco armazéns refrigerados com rigoroso controle de temperatura para garantir 

a qualidade das sementes e manter seu alto vigor. Em parceria com uma multinacional, foi 

pioneira em tratamento químico-industrial de sementes no Sudoeste Goiano. É bicampeã 

brasileira como a melhor empresa do Brasil no Segmento de Sementes (Prêmio Melhores do 

Agronegócio). Mantém parceria com grandes multinacionais. 

 

- Sementeira 2 (S2) 

Empresa do ramo agropecuário, dentro do segmento agrícola trabalha com um leque 

variado de produtos e serviços, A empresa construiu, em mais de 40 anos de trabalho, uma 

longa história de experiências, conhecimentos e tecnologia. A empresa conta com modernas 

estruturas de produção, armazenagem, beneficiamento e industrialização de grãos, em especial 

a soja. Oferece também outros serviços, tais como armazenagem de grãos e beneficiamento de 

sementes.  

Recentemente investiu na montagem de uma moderna indústria de desativação de soja 

(grão não destinado à produção é transformado em outros produtos, tais como ração), cuja 

capacidade produtora é de 300 t/dia. A unidade foi estruturada de forma a atender às normas de 

controle de qualidade e produzir farelo integral de boa composição. Mantém convênios com 

empresas de referência, tradição e renome na produção, pesquisa e desenvolvimento de 

sementes de soja. Para garantir a qualidade do produto que vende, conta com duas unidades de 

beneficiamento de sementes (UBS), dentre as mais modernas do país, equipadas com câmaras 

climatizadoras, responsável por manter a temperatura das sementes, importante recurso para a 

manutenção da qualidade da semente.  

 

- Sementeira 3 (S3) 

Criada em 1994, conta com uma área de mais de 12.000 ha. de soja para a produção 

de sementes com capacidade de beneficiar mais de 300.000 sacas de soja de 60 kg de grãos a 

granel. Para a produção de soja com alta qualidade, a empresa detém maquinários de alta 

tecnologia, tais como plantadeiras com sistema pneumático, pulverizadores auto propelidos no 

controle de plantas daninhas, insetos e doenças fúngicas e, para a colheita, o uso de máquinas 

com sistema axial, que reduzem o dano mecânico na semente (hoje são doze máquinas com 

este sistema).  
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Atualmente, para a conservação das sementes, investiu em um dos mais modernos 

processos do país, o resfriamento artificial Cool Seed, capaz de manter a germinação e o vigor 

da semente por mais tempo. Desde 2009 dispõe de um laboratório de desenvolvimento e análise 

de sementes. Um dos seus principais clientes é a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB). Dentre os seus parceiros, estão multinacionais de prestígio. 

 

3.3.1 Entrevistados 

 

Para atender aos objetivos da pesquisa, conforme já mencionado, foram entrevistados 

na primeira fase os produtores de soja, proprietários ou responsáveis pela decisão de compra de 

sementes de soja. Todos os produtores da região são clientes de alguma sementeira localizada 

na cidade em que o estudo foi realizado. A amostragem intencional, por conveniência e 

acessibilidade, facilitou a identificação de indivíduos com experiências e conhecimentos 

relevantes para o estudo, conforme indica Patton (2002). 

A duração das entrevistas está destacada no quadro 3: 

 

Quadro 3 – Produtores rurais entrevistados 

Código  Função Duração  Código Função Duração 

P1 Sócio/Agrônomo 33 min.  P6 Proprietário 31 min. 

P2 Proprietário 25 min.  P7 Proprietário 26 min. 

P3 Sócia/Agrônoma 28 min.  P8 Proprietário 35 min. 

P4 Sócio/Agrônomo 22 min.  P9 Proprietário 21 min. 

P5 Sócio 26 min.  P10 Proprietário 27 min. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Para a segunda fase entrevistou-se executivos, nível de diretoria ou alta gerência, das 

três sementeiras identificadas na subseção anterior, que participam das definições estratégicas 

dos negócios. Nas três empresas foram entrevistados os proprietários. A seleção dos 

entrevistados na fase 2, também deu-se pelo modo intencional, por conveniência e 

acessibilidade.  

A fase dois foi dividida em duas etapas: a primeira para identificar recursos e 

capacidade e a segunda para combinar recursos e capacidades. As entrevistas tiveram, 

respectivamente, duração de 53 minutos e 55 minutos (S1); 43 minutos e 32 minutos (S2); 46 

minutos e 33 minutos (S3). Foram entrevistados os mesmos gestores nas suas etapas. 

 Para as duas fases, com clientes e executivos, houve a reflexão prévia sobre o que se 

esperava dos entrevistados em relação aos objetivos da pesquisa, o tempo disponível para 
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conseguir boas entrevistas e a facilidade de acesso aos possíveis entrevistados (PATTON, 

2002). 

Quando ao tamanho da amostra, foram seguidas as indicações de Patton (2002), que 

afirma não existirem regras para definir seu tamanho na pesquisa qualitativa, mas que o seu 

tamanho depende do que se deseja saber, do propósito da pesquisa, do que é útil, do que gera 

credibilidade e do que pode ser feito com o tempo e os recursos disponíveis. 

Para a primeira fase, de uma lista de 30 produtores rurais, foram contatados 15, sendo 

que apenas cinco não puderam participar do estudo. O tamanho da amostra (10) decorreu pela 

saturação e redundância dos dados, em que não se encontraram outras contribuição para o 

estudo (GODOI; MATTOS, 2006).  

Na segunda fase, contatou-se apenas as três sementeiras presentes no estudo. A 

justificativa para a definição de mais de dois entrevistados deveu-se a possibilidade de 

comparação entre as combinações de recursos e capacidades em diferentes empresas 

competidoras, identificando semelhanças e diferenças entre elas (ZUBAC; HUBBARD; 

JOHNSON, 2010).  

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados  

 

Utilizou-se a entrevista como técnica de coleta de dados, tanto para “caracterizar as 

dimensões de valor para o cliente por meio dos produtos e serviços oferecidos” quanto para 

“identificar os recursos e capacidades estratégicos que combinados resultam em produtos e 

serviços capazes de satisfazer os clientes mais eficazmente que os concorrentes”.   

Foi adotado a técnica de entrevista com roteiro padronizado com perguntas abertas, 

específicas para cada uma das duas etapas, tendo em vista o estudo ter sido de natureza 

descritiva. A sua elaboração teve como base o referencial teórico apresentado a priori (FLICK, 

2009), distribuído de maneira sucinta em uma “matriz de amarração” (Apêndices A e B).  

As entrevistas semiestruturadas possibilitaram ao entrevistado discorrer sobre o tema de 

estudo, seguindo as questões previamente definidas, tendo possibilitado a necessária 

flexibilidade na sua condução, reordenação e exploração dos assuntos aderentes aos objetivos 

da pesquisa (PATTON, 2002; LEE, 1999).  

Sobre as perguntas adicionais, especialmente na etapa 1, conforme sugestão de 

Woodruff (1997), foi utilizada a pergunta “O Sr(a) pode explicar melhor?”, sempre que se 

demonstrou necessário conhecer os aspectos menos latentes sobre o valor para o cliente.  
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As entrevistas foram realizadas face-a-face e individualmente (CRESWELL, 2014) 

após agendamento formal com o entrevistado, com o envio prévio das questões, nos casos de 

solicitação do entrevistado (FLICK, 2009). As entrevistas foram gravadas com o seu 

consentimento deles. 

A postura adotada pela pesquisadora foi pautada por aquela apresentada por Flick 

(2009): (i) a especificidade, ao exibir os elementos que determinam o impacto ou a definição 

de um evento/constructo para o entrevistado; (ii) o espectro, que garante que os aspectos e 

tópicos relevante à questão de pesquisa sejam abordados; e (iii) a profundidade, demonstrado 

pela experiência do entrevistado. 

A partir da identificação dos clientes organizacionais e dos executivos das sementeiras, 

foi feito contato via telefone ou e-mail para agendamento das entrevistas nas duas fases. O 

horário e local das entrevistas foram definidos pelos entrevistados e todas ocorreram em seus 

escritórios (produtores) e nas empresas (sementeiras). Por se tratar de uma entrevista gravada, 

foi solicitada autorização ao entrevistado para a utilização do gravador e registrado seu 

consentimento. Foi anotado o horário de início e término das entrevistas. 

Sobre a confidencialidade da identidade do entrevistado, esta pesquisa adotou o critério 

de sigilo, e os entrevistados foram informados no agendamento das entrevistas sobre o 

anonimato. Códigos foram utilizados para identificar cada uma das entrevistas. 

Foram colocadas previamente à disposição dos entrevistados, informações sobre a 

pesquisa, tais como: dados sobre o pesquisador: nome, e-mail e telefone; dados do programa de 

pós-graduação a que a pesquisa está vinculada: o tipo de pesquisa, a linha de pesquisa, natureza 

e objetivos da pesquisa; e o roteiro de entrevista. Apenas um produtor solicitou o roteiro 

previamente. 

 

3.5 Tratamento dos dados 

 

A transcrição dos dados textuais, que compreendeu a transformação de dados brutos em 

categorias significativas seguiram a lógica de Gibbs (2009): cautela, planejamento, 

detalhamento, designação e anonimação. Primeiro, por haver a reprodução de gravações (fala) 

em cópia digitada (texto) e segundo, para reduzir o grau de interpretação por parte do 

pesquisador ao fazer essa transformação dos dados (GIBBS, 2009), tendo em vista o estudo ser 

descritivo.  
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Nas etapas 1 e 2 foi utilizada a estratégia de transcrição integral, de forma literal, tal 

como os dados se apresentaram (GIBBS, 2009) e incluiu apenas o conteúdo manifestado (o que 

estava no texto, o visível) (GRANEHEIN; LUNDMAN, 2004).  

Para considerar a anonimato dos respondentes, foi utilizada uma referência literal e 

numérica como técnica para assegurar a confidencialidade das informações utilizadas (GIBBS, 

2009), quais sejam: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10, para os produtores rurais (clientes 

da etapa 1) e S1, S2 e S3 para os executivos das sementeiras (etapa 2).  

Utilizou-se planilhas pró-memória, apresentadas na matriz de análise estruturada 

(Apêndices C e D), por permitir a adoção de critérios para que as informações fossem melhor 

documentadas e visualizadas, de forma a garantir a qualidade no tratamento dos dados.  

Entre as várias técnicas analíticas existentes, optou-se pela análise de conteúdo 

(categorização), por configurar-se como um conjunto de técnicas de análises das comunicações 

que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(BARDIN, 2011).  

 Outra justificativa para a escolha da análise de conteúdo referiu-se ao fato de ser capaz 

de estabelecer conexão e conferir significação aos dados coletados em relação à teoria. Deste 

modo, a categorização teve como primeiro objetivo fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos (BARDIN, 2006). 

A análise de conteúdo dedutiva, embora tradicionalmente esteja ligada à abordagem 

quantitativa, tem estado presente cada vez mais na abordagem qualitativa (GRANEHEIM; 

LUNDMAN, 2004). Assim, a análise deste estudo consistiu em descobrir os núcleos de sentido 

apoiados na codificação que foi delineada a priori, a partir da teoria (BARDIN, 2011).  Assim, 

a codificação foi resultado da planilha para tratamento dos dados, conforme já mencionado 

(Apêndice C e Apêndice D) que, a partir dos objetivos específicos, delinearam as perguntas do 

roteiro de entrevista que, por sua vez, pré-codificaram os temas que foram extraídos das 

entrevistas. 

O tratamento compreendeu três etapas,: (i) pré-análise; (ii) exploração do material e (iii) 

categorização (a posteriori), baseadas em Bardin (2011).  

A pré-análise dos dados, correspondeu à leituras dos depoimentos transcritos, com o 

objetivo de fazê-los mais aderentes às perguntas. Isso se deveu ao fato de algumas perguntas 

terem sido respondidas não necessariamente na ocasião e na ordem em que foram formuladas 

as perguntas. Além disso, serviu para ajustar aquelas perguntas que acabaram sendo formuladas 

adicionalmente.  
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A segunda etapa, exploração do material, consistiu nos recortes das transcrições dos 

depoimentos, na forma de unidades semânticas, ou sejam, palavras-chaves e trechos de frases 

que melhor sintetizaram as expectativas quanto às respostas (BARDIN, 2011). Em seguida, 

foram colados nas colunas correspondentes a cada entrevistado. Como os entrevistados foram 

divididos em dois blocos, produtores e sementeiras, cada um foi objetivo de uma planilha 

específica (Apêndices C e D). Esse procedimento foi indispensável para se poder ter uma visão 

de conjunto e tratar objetivamente e com foco claro, uma quantidade significativa de textos.  

A etapa de categorização correspondeu a uma síntese final das unidades semânticas, de 

maneira a se obter a melhor representação dos conteúdos. Para isso, foram feitas leituras 

horizontais das planilhas, a partir das perguntas dispostas à esquerda das planilhas, abrangendo 

as unidades semânticas de cada entrevistado dispostas nas colunas. As leituras implicaram em 

uma sequência de reduções para resultarem em temas, dispostos em uma coluna específica. A 

coluna dos temas foi dividida de acordo com os objetivos específicos, pois estes foram os 

norteadores iniciais das perguntas. As perguntas concentraram os códigos pré-definidos do 

tratamento dos dados (BARDIN, 2011).  

Para se chegar às categorias foi feito o último procedimento, uma nova redução dos 

temas, mantida a mesma divisão por objetivo específico. 

O tratamento de dados procurou seguir as recomendações de Bardin (2011), quais 

sejam:  

(i) exclusão mútua: cada unidade semântica ser exclusiva de uma pergunta;  

(ii) homogeneidade: seguir critérios precisos de escolha e alocação dos conteúdos; 

(iii) pertinência: o material tratado conectado ao quadro teórico; 

(iv) objetividade e fidelidade: garantir a qualidade da pesquisa; e 

(v) produtividade: o máximo aproveitamento dos conteúdos dos depoimentos. 

 

3.6 Confiabilidade, validade e qualidade da pesquisa  

  

 Para garantir a confiabilidade, a validade e a qualidade da pesquisa, procurou-se atender 

à validade interna, validade do constructo, validade externa e confiabilidade, tal como indicam 

Gibbert e Ruibrok (2010). 

A respeito da validade interna, fez-se as conexões entre os constructos e os resultados, 

que compreendeu às fases que foram desde o estabelecimento dos objetivos da pesquisa às 

análises dos dados sustentadas pela teoria, com base em uma estruturação lógica e consistente.  
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Com vistas ao aumento da da validade da pesquisa, foram utilizados protocolos para 

cada um dos roteiros de entrevista (Apêndice A e Apêndice B, respectivamente), com questões 

e tópicos baseados na revisão de literatura e desenvolvidos a partir de uma matriz de amarração 

e da planilha pró-memória (Apêndice C e Apêndice D), que vincula os objetivos específicos 

aos principais conceitos do referencial teórico. Utilizar uma matriz estruturada possibilitou 

apresentar, avaliar e disseminar os dados mais importantes de uma forma simples e objetiva de 

maneira confiável (AVERILL, 2002). 

Para cada etapa, foi utilizado o mesmo roteiro para os entrevistados, com o objetivo de 

obter diferentes percepções sobre as questões abordadas (FLICK, 2009). Os termos que 

apareceram no roteiro de entrevista e que pudessem apresentar dúvidas sobre a sua 

conceituação, foram tratados no decorrer da pergunta, como por exemplo a definição de 

recursos e capacidades. 

A validade do constructo neste estudo foi garantida mediante dois passos destacados: 

(i) os constructos da pesquisa tiveram conceitos especificados e relacionados aos objetivos 

propostos e (ii) os objetivos específicos, que relacionam os conceitos, tiveram como 

fundamentação teórica os estudos publicados em bases de dados científicas. Também foi 

garantida na fase de coleta de dados, mediante entrevistas com gestores/produtores de empresas 

diferentes, possibilitando o desenvolvimento de uma linha convergente de informação, com o 

objetivo de garantir uma observação exata da realidade. 

 Para assegurar a validade externa, não obstante haver dificuldades em relação a 

pesquisas qualitativas, buscou-se a representatividade dos entrevistados: dez produtores rurais 

para a primeira fase e três sementeiras para a segunda fase, todos com expressiva experiência 

profissional e empresarial, promovendo-se a confrontação entre fornecedores e clientes, para 

que os resultados da pesquisa pudessem ser aplicados em outros contextos (GIBBERT; 

RUIBROAK, 2010). 

Quanto à confiabilidade foi atendida ao tornar as etapas do processo as mais 

operacionais possíveis, a partir da descrição do contexto, da seleção e características dos 

participantes, da coleta dos dados, das análises e das conclusões (GRANEHEIM; LUNDMAN, 

2004) descritas anteriormente. 

Por fim, a qualidade, compreendeu ética, a integridade e a honestidade das informações, 

o atendimento dos objetivos propostos, à interpretação adequada dos resultados e a retenção 

das informações (YIN, 2015; GIBBERT; RUIBROAK, 2010). Para estes fins, o princípio de 

consentimento para participar da entrevista foi informado e significou que os participantes da 

pesquisa souberam exatamente os propósitos da pesquisa e qual o destino dos dados depois que 
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a pesquisa fosse concluída. Estas informações foram explicitadas no início da entrevista e, caso 

optassem pela desistência (o que não ocorreu), em qualquer momento, as informações que 

tivessem sido coletadas seriam devolvidas ou destruídas.  

Ao término da entrevista, foi disponibilizado o e-mail da entrevistadora. Após a 

transcrição das entrevistas, o material foi enviado aos entrevistados para validação das 

informações. Todos responderam aprovando as transcrições via e-mail. A identidade, o 

contexto e as organizações foram mantidos no anonimato, de acordo com a solicitação dos 

entrevistados.  
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4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

 

 Este capítulo apresenta a análise das entrevistas em duas etapas: primeiro com os 

produtores de soja com o objetivo de caracterizar as dimensões de valor atribuído por estes aos 

produtos e serviços oferecidos pelas sementeiras. Depois, a análise entre o que os produtores 

valorizam e a combinação de recursos e capacidades realizados pelas sementeiras para atender 

eficazmente seus clientes, seguindo a ordem dos objetivos específicos, conforme o quadro 4. 

  

Quadro 4: Etapas das análises 

 Empresa Objetivo específico Fases 

Etapa 

1 

Produtores 

de Soja 

Caracterizar as dimensões de 

valor para o cliente por meio dos 

produtos e serviços oferecidos 

- Identificação dos Atributos (tangíveis e 

intangíveis); 

- Consequências de uso (pontos positivos e 

negativos); 

- Expectativas (satisfação com o produto). 

Etapa 

2 
Sementeiras 

Identificar os recursos e 

capacidades estratégicos que 

combinados resultam em produtos 

e serviços capazes de satisfazer os 

clientes mais eficazmente que os 

concorrentes. 

- Identificação dos Recursos e Capacidades 

estratégicos; 

- Combinação de recursos e capacidades 

estratégicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Os entrevistados foram identificados por siglas, pela ordem das entrevistas.  

 Produtores de Soja (P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7, P8, P9 e P10); 

 Sementeiras (S1; S2; S3). 

 

4.1 Dimensões de valor para o cliente por meio dos produtos e serviços 

oferecidos 

 

 As entrevistas com produtores de soja demonstraram que valor em termos de semente 

de soja é multidimensional, conforme defende Woodruff (1997), já que nenhum produtor 

demonstrou tomar decisão de compra pautada em apenas uma dimensão de valor. Ao escolher 

uma variedade de semente, não a faz de forma aleatória, mas com base em características 

específicas que são importantes para o seu negócio, a fim de realizar um objetivo desejado.  

 Percebeu-se que a definição de valor pautada na relação custo-benefício ou na 

qualidade-preço, adotada na maioria das discussões sobre valor (BOWMAN; AMBROSINI, 

2000) não se aplica stricto sensu para os produtores de soja. Com excessão de um entrevistado, 

(P5), o preço sequer foi citada ao longo das entrevistas como dimensão de valor. O atributo 

qualidade, presente em todas as entrevistas e valorizado pelos respondentes, é fator 
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significativo, mas não foi fonte única de valor, estando sempre associada a outras dimensões, 

como indica Woodruff (1997).  

 Assim, valor em termos de semente de soja abrange muitas dimensões. Valor para os 

produtores refere-se a um resultado funcional, ligado ao uso da semente de soja, envolvendo 

uma troca entre o que o cliente recebe e o desempenho da semente, incorporando o que é 

desejado e o que é efetivamente recebido. Quando compram e usam a semente de soja, os 

produtores formam seus desejos de preferências em relação à semente e por fim, aprendem a 

desejar certas consequências de maneira a atingir seus objetivos, como defendem Woodruff 

(1997) e Zubac, Hubbard e Johnson (2010).  

 O quadro 5 apresenta o resumo das categorias de valor para o produtor rural e foram 

caracterizados a partir do objetivo do estudo. A coluna “hierarquia de valor” ilustra as etapas 

do modelo de Woodruff (1997) que foram seguidos no estudo.  

 

Quadro 5 –  Resumo das categorias de valor para o cliente 

Objetivo especifico Hierarquia de valor Categorias 

Caracterizar as dimensões de 

valor para o cliente por meio 

dos produtos e serviços 

oferecidos 

- Atributos tangíveis e 

intangíveis 

 Padrão de qualidade com perda mínima 

 Confiança na Marca 

 Atendimento com suporte técnico 

- Consequências de uso  Elevada produtividade 

- Expectativas  Resultados positivos continuados 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O processo de entendimento de valor para os produtores de soja, conforme mencionado, 

é multidimensional e à medida que as etapas de valor (atributos tangíveis e intangíveis, 

consequências de uso e expectativas) foram alcançadas, mais subjetivas as dimensões foram se 

tornando, corroborando com o que afirma Woodruff (1997): o nível atributo do produto foi 

mais fácil de ser identificado; já a consequência do uso e os benefícios para o negócio disseram 

respeito a critérios mais abstratos.  

Conforme defende Woodruff (1997), os benefícios menos abstratos, valorizados pelos 

produtores, facilitaram a realização do objetivo de ordem superior, já que os níveis foram 

atingidos à medida que os entrevistados demonstraram estar satisfeitos com os atributos 

valorizados no nível anterior: a partir da avaliação pelos produtores a respeito da semente de 

soja adquirida, o pós-consumo e os benefícios pretendidos.   

Os produtores de soja percebem a semente de soja como um conjunto de atributos 

tangíveis e intangíveis no nível mais baixo da hierarquia: antes de comprar ou usar a sementes, 

eles desenvolvem ideias (desejos) com relação a atributos específicos que eles acreditam que 
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irão contribuir para a realização das suas consequências desejadas (nível intermediário). A 

criação e formulação dessas consequências desejadas dependem das experiências de uso dos 

produtores, com o plantio da semente de soja e à medida em que essas consequências 

contribuem para a realização dos objetivos do cliente (satisfação para o cliente), atinge-se o 

mais alto nível hierárquico (WOODRUFF, 1997). 

Começando pela parte inferior da hierarquia, os clientes analisam a soja por seus 

atributos e dimensões específicos. Consideram os aspectos físicos e tangíveis e aspectos 

intangíveis, a partir da descrição do produto. As categorias do primeiro nível da hierarquia 

“atributos do produto” são: padrão de qualidade com perda mínima, confiança na marca e 

atendimento com suporte técnico. 

A partir da identificação dos atributos, passou-se à caracterização da compreensão das 

consequências das situações de uso (nível 2), por meio da avaliação que o cliente faz da empresa 

e/ou dos atributos positivos e negativos do produto/empresa após a compra. A categoria 

identificada no segundo nível é a “elevada produtividade” da semente. 

O último nível referiu-se às expectativas do produto ao observar se a semente, após o 

plantio pelos produtores, resulta em satisfação, no que diz respeito aos objetivos serem ou não 

alcançados. São os motivadores para o uso e compreensão da avaliação que o produtor faz dos 

atributos funcionais (nível 1) e consequências de uso (nível 2) Woodruff (1997).  

Segundo o autor o último nível refere-se à resposta à avaliação que o cliente tem a 

respeito da experiência de uso e resulta, em geral, em recompra, parceria e relacionamento. A 

satisfação considerada neste trabalho refere-se aos julgamentos que os produtores fazem sobre 

o desempenho do produto em relação às suas expectativas e a satisfação reflete ou não no 

estabelecimento de parcerias/relacionamentos entre empresa e cliente. A categoria do terceiro 

nível está pautada nos “resultados positivos continuados”, indicando o objetivo que os 

produtores esperam da semente de soja. 

A figura 7 apresenta as multidimensões (categorias) de valor para o produtor, que 

seguiram o proposto por Woodruff (1997) que, conforme já explicitado, são interdependentes.  
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Figura 7 – Hierarquia de valor para o produtor de semente de soja 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Observou-se ao longo das entrevistas, haver forte relação entre as características da 

soja e o diferencial das empresas sementeiras, ligada aos serviços prestados por elas, 

evidenciando a inter-relação das dimensões: produtos, serviços e empresa, que mesclam-se na 

definição de valor para o cliente, sendo em muito indissociáveis (WOODRUFF (1997).  

 Assim, a análise demonstrou que o fator “confiança na Sementeira” aparece em todas 

as categorias. Ou seja, ao longo dos depoimentos dos entrevistados, as dimensões valorizadas 

pelos produtores em termos de semente de soja estão comumente associadas aos serviços 

prestados pelas Sementeiras. Dito de outra maneira, quando expuseram livremente sobre as 

características relevantes da soja, os respondentes combinaram atributos do produto aos 

atributos da empresa, como o relatado por P2: 

 

[...] a característica principal é a qualidade, que entra a germinação e o vigor, além 

disso a idoneidade da empresa [...] o processo começa na aparência da soja, passa pelo 

processo industrial, a confiança na empresa [...] o bom atendimento, a entrega de um 

produto com as características descritas [...] (P2). 
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 Assim como P2, ao detalhar o valor para o seu negócio em termos da soja que adquire, 

P3 destaca a germinação e o vigor como determinantes e mais adiante afirma que “sem dúvida 

é o relacionamento que a minha empresa tem com sementeira o fator mais importante”.  

 O mesmo acontece com P1 ao expressar ser “a germinação, o vigor, a idoneidade da 

empresa e o serviço prestado”. Ao ser indagado para a identificação do atributo mais relevante 

dentre os destacados por ele, afirmou ser “difícil porque para o meu negócio, essas quatro 

características não andam longe uma da outra”.   

À luz deste exemplo e para que as dimensões de valor pudessem ser categorizadas, as 

perguntas direcionadas aos produtores de soja seguiram uma estrutura baseada no referencial 

teórico, em que foi possível primeiro identificar as características específicas consideradas 

relevantes em termos de soja, para então identificar os atributos da soja que facilitam e/ou 

dificultam o desempenho da lavoura, capazes de resultar em satisfação em termos da semente 

de soja, refletidas em seu valor de uso/posse.   

As categorias do primeiro objetivo específico estabelecido são descritos a seguir. 

 

4.1.1 Atributos tangíveis e intangíveis  

  

 Ao desenvolver a primeira etapa de investigação de valor para o produtor rural, 

considerou-se os atributos/dimensões capazes de descrever o produto (semente de soja), 

referentes à definição geral e especificação do produto. Contemplou-se tantos os aspectos 

físicos quanto os abstratos capazes de identificar aquilo que é considerado importante em 

termos de sementes de soja. A seguir são apresentadas as categorias referentes ao primeiro nível 

de valor, segundo os produtores rurais: padrão de qualidade, confiança na marca e atendimento 

com suporte.  

 

4.1.1.1 Padrão de qualidade com perda mínima 

 

 O padrão de qualidade da semente foi o atributo mais valorizado pelos entrevistados, 

estando presente em todas as entrevistas. Nesta categoria estão agrupados os fatores 

germinação e vigor da semente e o aspecto físico da semente, que quando presentes 

positivamente resultam, segundo os produtores, em perda mínima na produção.  

Essas características são tratadas como relevantes para o desenvolvimento da semente 

no campo e geralmente não são consideradas separadamente. 

 



63 
 

Quando você fala em qualidade de semente, engloba alguns fatores [...] que dependem 

de dois fatores: vigor e germinação [...] que são as características mais importantes 

para a semente [...] decide-se por uma outra semente a partir do seu laudo referente 

às porcentagens de vigor e germinação (P1).  

 

Qualidade para nós produtores é uma série de coisas, mas essencialmente é o vigor e 

a germinação. Esses aspectos são determinantes e não se pode falar em semente sem 

que se pense nesses aspectos [...] apesar de ser tratados como duas coisas, elas são 

únicas para o nosso negócio e são dependentes (P6). 

 

Uma não anda sem a outra (vigor e germinação). Se tiver tudo e não tiver germinação, 

você terá prejuízo [...] semente com qualidade é aquela que tem bons índices de 

germinação e vigor e é dessa qualidade que o nosso negócio depende (P7). 
 

Assim, quando perguntados sobre a principal característica de uma semente de soja, 

determinante para a sua escolha, todos os entrevistados disseram ser os altos índices de 

germinação e vigor. P2 afirmou que “a germinação e o vigor de sementes constituem 

características fundamentais para o sucesso da nossa produção e da qualidade da semente” e 

conforme destaca P4, “no fim, o que procuramos é uma semente com altos índices de 

germinação e vigor”. Sobre a importância desses atributos, P1, P4 e P9 seguem os relatos: 

 

Quando eu vou escolher uma semente, a primeira coisa que eu olho é a germinação e 

o vigor [...] Então são os pontos mais importantes, porque se ela não nasce e não 

cresce, nada mais adianta (P9). 

 

Se o adubo for ruim, você adapta; se o veneno não for adequado, você muda; mas se 

a semente não tiver vigor e germinação, você não produz. [...] claro que é uma soma 

de outras coisas, mas essas duas são importantes para todo o ciclo (P1).  

 

Olha, sempre volta na germinação e no vigor. Porque o que me interessa é o máximo 

de produtividade e essa produtividade começa na semente e no seu vigor e germinação 

(P4).  

 

Em todas as entrevistas ficou evidente que o aspecto físico é outro componente 

estratégico para o padrão de qualidade valorizados pelos produtores. Apesar de reconhecerem 

que há outros fatores endógenos determinantes para a qualidade da soja, tais como “o clima, o 

preparo da terra, operação de colheita, presença de pragas” (P2), a aparência da semente é o 

primeiro fator que o produtor tem contato ao comprar um lote e definir qual semente irá 

comprar.   

 

Apesar da germinação da semente ser a soma da qualidade física, genética e sanitária 

do grão, o primeiro fator que consideramos é a aparência da semente. Ela diz muito 

sobre a semente [... ]não podemos dizer sobre a produtividade sem que haja o plantio 

e é o padrão do lote que nos dá indícios sobre a germinação e o vigor da semente (P8). 

   
Para nós a característica física é o primeiro fator que nos chama a atenção. O grão 

estar avariado reflete no resultado da produção. Grãos mofados, queimados, 
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danificados, quebrados, com cores diferentes tem grande chance de comprometer o 

nosso resultado final. Pode ser que a semente feia produza, mas quem é louco de 

correr riscos em um setor cheio de riscos? (P7). 

 

Inicialmente é a característica física. Nós nos preocupamos com tanta coisa, chuva, 

praga etc. e vou correr o risco de comprar uma semente com uma aparência 

inadequada? Essa qualidade física diz muito sobre a garantia de produzir uma semente 

com as especificações prometidas (P3). 

 

Atributos como pureza, tamanho, peso e coloração são essenciais para os produtores 

para a escolha da semente por demonstrarem que a semente tem um mesmo padrão, com um 

lote regular. Tais aspectos tornam-se importantes pré-requisitos para os resultados esperados 

pelos produtores. 

 

A integridade física e o padrão da semente é um aspecto importantíssimo para o 

produtor [...] porque reflete o desempenho no campo, especialmente na germinação. 

Sementes sem defeito, sem danos constituem um requisito muito importante para a 

produtividade e qualidade do produto final (P6). 

 

Ter um padrão dos grãos é imprescindível para determinar a forma de plantar e 

engloba outros fatores, como o padrão da peneira, padronização, dano mecânico, uma 

semente quebrada não germina. Se tiver uma semente feia, é difícil acreditar no bom 

resultado [...] e a aparência da soja te dá muitos indícios para a produção (P1). 

 

P8 afirma ainda que a padronização dos lotes garante economia para os produtores, já 

que “a homogeneidade na semeadura no campo possibilita economia na quantidade de 

sementes e regulagem das semeadoras”, o que possibilita “resultados mais consistentes, tanto 

na colheita, como nas questões financeiras”. Sobre esses resultados esperados, P1 concorda ao 

afirmar que o padrão uniforme e o lote regular das sementes reflete “economia para o produtor 

e confiança na sementeira”, já que promove perdas mínimas. 

Sobre a padronização da semente, os entrevistados ressaltam o papel das sementeiras 

nos processos de gestão, tais como armazenagem, tratamento e embalagem como essenciais e 

reflexivos à entrega de uma semente com o aspecto físico uniforme.  

 

A armazenagem, com ambiente controlado em relação à temperatura e umidade da 

semente; à higiene das embalagens, à forma de entrega do produto [...] a gente sabe 

que nem toda sementeira está preocupada com esses aspectos, se não há padronização 

nem na embalagem, quanto mais na semente propriamente dita (P4).  

 

Você encontra por aí embalagens que tem a presença de insetos vivos, parte deles, 

matérias estranhas, impurezas [...] tudo isso é reflexo da forma como o grão é tratado 

na Sementeira. Talvez a semente até tem boa germinação, bom vigor, mas abrir uma 

embalagem e se deparar com sementes avariadas, quer nos dizer que a sementeira 

quer vender e ponto. Por isso eu digo, a aparência da semente diz muito sobre o 

trabalho da Sementeira e vários quesitos (P10). 
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A depender da sementeira, você sabe que a sua colheita vai ser reflexo da semente 

que você comprou, eu falo sobre o aspecto físico mesmo da semente. A depender da 

forma como a semente é tratada, a tecnologia usada, a forma como armazena, 

identifica-se defeitos (P2). 

 

Portanto, segundo os entrevistados, o padrão de qualidade “é um diferencial na escolha 

da semente, já que é fruto também de uma série de fatores” (P9). Os fatores destacados por P9 

e evidentes também em outras entrevistas, estão, em geral, associados à confiabilidade na marca 

e ao atendimento com suporte técnico da sementeira (tratados a seguir). 

 Em suma, a categoria padrão de qualidade refere-se à combinação de germinação e 

vigor e aspecto físico regular e são a base para a determinação de uma semente ter ou não bons 

resultados e ser capaz de entregar ou não valor para o cliente. Além de exercer um impacto 

direto sobre a produtividade, é uma importante razão para a satisfação para o produtor no que 

se refere aos atributos tangíveis e resulta e reflete os atributos intangíveis valorizados pelos 

clientes: confiança na marca e atendimento com suporte técnico. 

 

4.1.1.2 Confiança na marca 

 

 Conforme destacado no tópico anterior, o ponto de partida para os resultados dos 

produtores é a escolha da semente. Os aspectos ligados à qualidade de produção são essenciais 

e resultam em “uma diversidade de espécies, variedades e marcas de sementes disponíveis no 

mercado” (P1). Identificou-se que a marca que ancora o produto é um valor estratégico para o 

produtor e decorre da confiança, credibilidade, idoneidade e segurança que os produtores têm 

nas sementeiras e nas sementes que elas vendem.  

Nesse sentido, P7 afirma que nem sempre comprar uma variedade com determinado 

nível de qualidade garante os resultados pretendidos e que, tão importante como esse aspecto, 

é a marca que está por trás dela. Para o entrevistado, a marca está  intimamente ligada à garantia 

de qualidade. Segundo ele:  

 

É muito comum que as sementeiras digam que a semente não germinou por falta de 

água ou temperatura, porque esses são fatores limitante dela [...] então, a idoneidade 

da sementeira diz muito sobre esses fatores [germinação e vigor] [...] certamente a 

marca da sementeira é que garante os bons resultados, que nos dá tranquilidade (P7).  

 

 Os entrevistados P3 e P4 avaliam que a marca da semente é essencial para os seus 

negócios por representar confiança e diferenciação: 
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Quando você compra de uma empresa ruim, aí você vê a diferença [...] talvez seja 

estranho para as pessoas ouvirem a gente falar da marca da semente, mas aqui na 

empresa nós sabemos que nome queremos levar para a fazenda, porque esse é o ponto 

pra nós, é o essencial, é o início de tudo (P3). 

 

A semente que eu compro leva um nome que para nós é tão importante quanto a 

qualidade propriamente dita [...] é uma sementeira que obedece aos mais criteriosos 

processos de produção, com uma equipe de profissionais que tem conhecimento, que 

nos passa confiança (P6). 

 

Os entrevistados P1 e P3 destacam, além da confiança na marca, a idoneidade e a 

garantia da especificação do produto pela sementeira são fatores preponderantes: 

 

A marca e as informações que estão por trás dela é um ponto importantíssimo para o 

produtor. As empresas garantem: ‘Germinação tantos por cento, vigor tantos por 

cento’. E aí você planta e ela está com 50% de germinação, planta 20 sementes por 

metro, nasce 10. Pronto, está feito o seu prejuízo [...] você tem que acreditar na marca. 

Você só vê que você está bem assessorado, quando compra de uma marca ruim.  

 

a marca que eu compro me estrega aquilo que eu preciso, com o padrão especificado 

[...] tem garantia, confiança [...] o meu fornecedor de semente quando fala que entrega 

80% de germinação e vigor, você pode ter certeza que entrega 80% [...] outras podem 

ter índice maior, mas não confio [...] eu até compro de outra marca, mas só quando a 

minha fornecedora não tem aquilo que eu preciso, mas isso é raro (P3). 

 

Para o entrevistado P9 a escolha da marca é determinante porque “é tudo pra gente, 

então ninguém é louco de arriscar a lavoura em uma marca que não confia [...] porque a semente 

é o essencial, o início de tudo”. Sobre a semente ser a centralidade dos negócios, o entrevistado 

P10 declarou: 

 

O agricultor no final das contas é a cobaia de tudo. Se lança uma soja nova, se lança 

um híbrido novo, qualquer produto e não vai bem, nós é que pagamos o pato. Então, 

a escolha da semente certa é extremamente importante. Eu não compro de outra 

sementeira [...] se a gente errar no começo, acabou. Eu não corro o risco de comprar 

se não for a marca X (P10). 

 

A credibilidade da marca é considerada por P7 como “a soma de tudo que o produtor 

procura na semente”. P1 afirmou: “a gente chegou em um ponto que tem que escolher uma 

empresa que tenha credibilidade no mercado, que te ofereça todas as características que a gente 

precisa [...] não dá para errar [...] o nome da sementeira diz muito sobre a qualidade do produto”. 

Da mesma forma, P3 destacou a credibilidade da marca como aspecto importante ao 

afirmar que “falou que é a marca (X), eu confio integralmente [...] porque eu sei exatamente o 

tipo de semente que estou comprando [...] o nome dela é sinônimo de qualidade, em todos os 

sentidos”.  
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Os entrevistados P1 e P5 ressaltaram em suas entrevistas que a depender da marca que 

está por trás do produto, é preciso fazer testes para atestar o vigor e a germinação e comprovar 

o material genético: 

 

As sementeiras atestam sempre seus altos níveis de germinação e vigor. Eu sempre 

pergunto: ‘vocês colocam vigor em nota fiscal?’, a maioria não consegue responder, 

só dizem: ‘nosso vigor está acima de 90%’, mas então por que não colocam em nota 

fiscal? Muitos falam uma coisa e é outra [...] então nestes casos, precisamos fazer 

testes com estas sementes para atestarmos esses níveis (P5). 

 
[...] a gente compra a maior parte de semente dessa empresa. Quando a gente compra 

de outras empresas, a gente vê que o material dela é melhor [...] às vezes você compra 

de um terceiro, faz o teste aqui, e você não consegue o objetivo de uma empresa como 

a que a gente compra. Porque dependendo da marca eu faço teste pra saber se a 

semente tem ou não os índices [...] da minha sementeira não costumo fazer, só se for 

uma variação nova, a pedido deles (P1). 

 

Sobre a necessidade de testes, P9 afirmou que  

 

ter que realizar testes para assegurar a qualidade da semente é uma perda de tempo e 

dinheiro para o produtor [...] então eu compro a marca que eu confio [...] já pensou 

eu ainda ter que investir tempo e dinheiro para fazer testes? 

 

 Ponto importante destacado pelos entrevistados é o fato da marca da semente ser da 

região e criar sementes adequadas às necessidades de seus clientes, por atender às “diversas 

particularidades dos produtores” (P7) e por “oferecer variedades de sementes para as diferentes 

necessidades [...] porque todo ano tem variedade nova, com opções para cada realidade, 

buscando sempre o melhoramento em termos de sementes para aquilo que a nossa terra 

demanda” (P3).  

 Sobre as variedades de semente e a marca ser regional, os entrevistados P1 e P8 ainda 

ressaltaram: 

 

A gente até compra de outras empresas, mas a gente percebe que o material da nossa 

é melhor, é mais puro, nasce melhor [...] Às vezes você compra marcas nacionais ou 

multinacionais reconhecidas que produzem sementes maravilhosas, mas não são 

adequadas para a nossa região (P1). 

 

Às vezes você compra de uma empresa que não tem o conhecimento da região e vem 

te oferecer uma coisa muito generalizada, quando você faz o teste, não atinge os 

objetivos e resultados da semente criada para atender as nossas especificidades (P8). 

 

 O fator regionalização e diversificação de sementes é evidenciado ao longo de toda a 

entrevista de P3. Para o entrevistado ser uma marca regional é um dos fatores preponderantes 

para a sua tomada de decisão e faz toda a diferença para o seu negócio: 
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Nós estamos falando de uma região com terra diversa. Em uma mesma fazenda, a 

depender, tem que considerar mais de uma variedade de semente [...]a marca que eu 

trabalho tem uma variedade de semente, para os diferentes ciclos, com diferentes 

especificações [...] porque você que não é da área pode pensar ‘semente é semente’. 

Mas não é. Há marcas e marcas (P3). 

  

 O fato da marca ser regional ainda é destacado por P6: “o que eu acho interessante é 

que estou falando de uma empresa da região que pensa no produto certo para esta região [...] 

ela conhece a localidade e desenvolve seus produtos para esta localidade”. E conclui “esta 

marca está preocupada em entregar a semente que a região precisa e mais, essa semente é 

tratada de acordo com o que o produtor necessita. Há acessibilidade”. 

 Ainda sobre a marca da semente ser importante para o produtor, P9 afirma: “quando 

eu compro um lote de sementes, a sementeira que me fornece, me entrega o padrão que eu 

preciso [...] é uma marca forte na região, é pioneira na produção de sementes, é confiável”. P1 

afirma que é o histórico da marca que determina quem ela é e isso “geralmente eu posso 

comprovar na minha prática. Há marcas e marcas [...] e eu escolho aquela que me oferece o 

maior diferencial, o melhor material”. 

 Em resumo, percebe-se que para o produtor, a marca por trás da semente de soja é um 

dos atributos intangíveis importantes na escolha do produto que compram. Essa, em linhas 

gerais, é que confere a credibilidade, a confiabilidade e a idoneidade da empresa e do produto. 

Características como germinação e vigor, principais atributos de uma soja, em muito, é 

decorrente da imagem e reputação da sementeira. 

  

4.1.1.3 Atendimento com suporte técnico 

 

Outro atributo intangível valorizado pelos produtores refere-se aos serviços de 

atendimento com suporte técnico da sementeira em todas as etapas da produção.  

Para os entrevistados, características como funcionários qualificados, agilidade, 

facilidade de pedido, orientação ao cliente, visitas técnicas, devoluções/reparo são alguns dos 

atributos que compõem a categoria. Os entrevistados assim relatam: 

 

Depois que há a compra da semente, que decide por qual variedade, nós percebemos 

que o potencial produtivo é aproveitado ao máximo quando há uma equipe capaz de 

nos auxiliar em todas as etapas do processo. Essa assistência é extremamente 

importante. Eu acredito que é tão importante quanto todos os aspectos ditos 

anteriormente (P2). 
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São particularidades como ter uma equipe que nos acompanha desde a escolha da 

semente até a colheita que faz com que nossos negócios atinjam os resultados que 

esperamos. Acredito que não basta ter uma boa semente sem um apoio técnico para 

nos dar suporte após a compra. Esse é um ponto importante (P7).  

 

Eu poder contar com uma sementeira em todo o meu processo é extremamente 

importante, desde a decisão da soja X, com determinada característica, até a colheita 

[...] ter um pessoal qualificado, técnicos que nos ajudam em todo o processo é um 

ponto que valorizamos muito (P3). 

  

O entrevista P4 destacou que a assessoria da sementeira é um ponto importante para a 

sua decisão de compra por lhe possibilitar tranquilidade e demonstrar interesse dela no seu 

negócio. Segundo o entrevistado, atendimento diferenciado e suporte representa valor não só 

para os produtores, mas para a própria empresa por resultarem em dados para seus centros de 

pesquisa. De acordo com o entrevistado: 

 

Quando a gente vai fazer uma compra, primeiro a gente senta, discute sobre as 

variedades [...] eles nos auxilia nessa primeira decisão, de acordo com a nossa 

realidade e necessidade. E durante o período que a cultura está desenvolvendo, eles 

fazem visitas [...] se está desenvolvendo dentro do esperado de acordo com o ciclo 

[...] Eu acredito que eles trazem isso para dentro da empresa e tentam melhorar para 

a próxima safra. Eu acredito nisso porque a cada ano que passa vem melhorando a 

qualidade dos produtos disponíveis (P4). 

  

Para P10 “não é apenas a característica da semente que me importa, mas se vou ou não 

ter suporte nas etapas da minha produção”. Para P2 e P10, ter uma fornecedora de semente que 

está presente do início ao fim do processo é um ponto importante. Segundo ainda os 

entrevistados: 

 

Eles olham uma série de coisas, olha para todo o nosso negócio [...] fazem visita da 

pré-colheita à colheita [...] olham dano mecânico, se preciso [...] se preciso nos auxilia 

na secagem da semente, indicam a umidade adequada para a conservação da semente 

nos nossos armazéns [...] estão presentes em todos os processos (P2).  

 

Avalio uma série de coisas [...] o atendimento e os serviços prestados pela sementeira 

é importante pra mim. Algumas sementeiras aí querem vender, entregam a semente e 

ponto final. Essas, não asseguram a germinação e o vigor porque se precisa de uma 

ajuda na lavoura, ninguém encontra um funcionário [...] me tranquiliza comprar de 

uma sementeira que me ajuda na escolha da semente, que tem visita de agrônomo na 

decisão de colheita no momento certo (P10). 

 

 Fruto do suporte e atendimento em todas as etapas, da compra ao plantio, está a 

facilidade de reparos de erros/restituição de sementes. O entrevistado P5 salienta que uma 

empresa dispor de profissionais qualificados para suporte nas etapas de produção, é 
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determinante para o caso de restituição de produto, quando eles não atingem os resultados 

esperados. Segundo ele: 

 

Quando as empresas acompanham o ciclo da lavoura, eles são co-responsáveis pela 

nossa produção [...] eu, por exemplo, no ano passado tive problema com um lote de 

semente e a sementeira que eu comprei, que estava acompanhando a lavoura, restituiu 

a semente e me deu uma bonificação. Qualquer outra sementeira poderia não restituir 

(P5). 

  

O mesmo é dito por P7. Segundo esse produtor, “apesar de todo o prejuízo que dispomos 

quando uma semente não apresenta o vigor e a germinação esperados, empresas idôneas que 

têm agrônomos sérios e que acompanham a lavoura, nos dão a tranquilidade de que seremos 

restituídos com outro lote de semente, caso o erro esteja na semente”. O entrevistado reforça 

que este não é “nem de longe, o que desejamos”, já que segundo ele, “há o momento certo para 

o plantio”, mas lhes garante tranquilidade.  

Em resumo, o atendimento com suporte técnico das sementeiras reflete em satisfação 

para os produtores porque configura como diferenciação de um produto e um serviço que em 

geral é indiferenciado. Conforme destacaram entrevistados como P2 e P10 é a fase de 

“personalização da oferta”, em que as necessidades dos clientes são atendidas individualmente.  

O valor destacado pelos entrevistados em termos de serviço de apoio vai ao encontro 

do que Kotler e Keller (2012) defendem: quando um produto não pode ser facilmente 

diferenciado, o sucesso pode estar na adição de serviços valorizados e na melhoria da qualidade 

em que são prestados. Trata-se de uma importante base para o estabelecimento de parceria entre 

sementeiras e produtores (tratado em 4.1.3).  

 

4.1.2 Consequências de uso (pontos positivos e negativos)  

 

A partir das características da semente, procedeu-se à avaliação que o produtor faz, 

referente aos pontos positivos e negativos do produto, que impactam no seu desempenho. 

Nesta fase, considerou-se as experiências a partir da compra da semente, contemplando os 

aspectos mais relevantes positivos ou negativos.  

Representa a análise dos valores da etapa 1 após a compra, a partir do desempenho do 

produto. Assim, os produtores de soja avaliaram a performance, como consequência do uso, 

dos valores “padrão de qualidade”, “confiança na marca” e “atendimento com suporte”, para 

então identificar aquilo que valorizam e esperam que a semente tenha após o seu plantio.  
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4.1.2.1 Elevada produtividade 

  

Se a qualidade da semente para todos os produtores (capacidade de germinação, vigor 

e aspecto da soja), a marca da semente e o atendimento com suporte oferece desempenho 

positivo, os produtores afirmaram que o que é determinante para a escolha de uma semente, é 

a sua capacidade elevada de produtividade, como consequência do plantio da semente.  

Dessa maneira, P8 indicou que há duas questões importantes que o produtor espera 

depois que planta a semente de soja: sua maior produtividade e precocidade. Para ele, a primeira 

é “prioridade do negócio de qualquer produtor” e a segunda “possibilita maior rentabilidade 

porque possibilita melhor resultado produtivo”.  

Os entrevistados acreditam que a elevada produtividade é resultado da tecnologia do 

grão (biotecnologia e tratamento da semente) e do papel das sementeiras no desenvolvimento 

de uma semente com altos índices de germinação e vigor.  Assim, esses dois aspectos, segundo 

eles, interferem na produtividade da semente. 

Entrevistados como P1, P2, P6, P7, P8, P9 e P10 relacionam a elevada produtividade 

que esperam de suas lavouras à tecnologia do grão, como a biotecnologia e os serviços de 

tratamento da semente, por ser este um aspecto “complexo, mas que garantem maior 

produtividade” (P8) e que, conforme destaca P1, “traz reflexos significativos na qualidade e na 

produção da semente, possibilitando aos produtores vivenciar índices de produtividade cada 

vez maiores”. P6 afirma que “empresas que desenvolvem grãos e não estão atentos a estes 

aspectos (biotecnologia e tratamento da semente) tenderão a oferecer uma semente menos 

produtiva”. Sobre isso, o entrevistado P1 assim manifestou,  

 

Essa tecnologia TSI (Tratamento de Semente Industrial) é um exemplo de facilidade 

pra gente. Ao invés do produtor comprar o produto químico e tratar a semente na 

fazenda antes de plantar, investir em mão de obra, correr o risco do pessoal da fazenda 

se intoxicar, ele compra a semente já protegida, mais coberta. É uma benfeitoria 

imensa pra nós e para os resultados que esperamos (P1). 

 

Sobre o melhoramento de sementes em prol de melhor produtividade, P4 assegurou 

que “a cada ano tem sido mais complexo ter uma boa produtividade, sendo necessário investir 

em maquinários mais especializados e um manejo diferenciado [...] investir em sementes com 

uma boa genética é essencial para o melhor rendimento”.  

Todo o resultado esperado, de acordo com o entrevistado, “só é possível quando se 

compra de uma sementeira que desenvolve um material de alta qualidade, que garante o 
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rendimento máximo”. O entrevistado P2 também acredita no desenvolvimento de novas 

sementes como pré-requisito para a maior produtividade: 

 

O desenvolvimento de novos grãos tem se mostrado importante especialmente para o 

melhoramento genético da soja, possibilita maior resistência para enfrentar 

temperaturas cada vez mais inconstantes e chuvas mais escassas. Comprar de uma 

empresa que investe em inovação é muito importante e acho que os produtores estão 

cada vez mais preocupados em adquirir sementes com maior rendimento, maior 

precocidade (P2). 

 

P5 afirma que o desenvolvimento de novas e melhores sementes e maior investimento 

por parte das sementeiras é que possibilitará sementes com maior vigor e germinação. O 

entrevistado ressalta que “investir na produção de sementes melhores resulta em lotes de 

semente com qualidade superior, que por sua vez resultará em plantas mais vigorosas e 

produtivas, capazes de evitar sementes com envelhecimento antecipado ou incapazes de resistir 

à doenças, pragas, temperaturas e condições hídricas inconstantes”. Sobre esse aspecto, P5 

considera:  

 

É a partir de técnicas mais precisas na produção de sementes que as sementeiras têm 

fornecido sementes de elevada qualidade em termos de germinação e vigor [...] na 

região, duas empresas têm se destacado nesse ponto e para o nosso negócio é um 

ponto importante [...] demonstra que o material genético delas é superior (P5). 
 

Sobre o papel das sementeiras nos resultados produtivos da semente, P2 revelou que 

“produzir sementes com altos índices de qualidade é um desafio para as sementeiras e que só é 

possível a partir do investimento de técnicas e pesquisa”. O entrevistado P6 também destacou 

o papel da sementeira: 

 

Há sementes e sementes, sementeiras e sementeiras, e é indiscutível que algumas 

estão investindo em tecnologia e o futuro reserva lugar para as aquelas que garantir 

cuidados com os seus processos tecnológicos, que garanta qualidade total do produto 

e no final, maior produtividade (P6).  

 

O entrevistado P9 assegurou que “não é à toa que as sementes que tem comprado (de 

determinada sementeira) tem maior produtividade”, tendo acrescentado que: “na nossa região 

a sementeira (X) é a mais inovadora que tem, vive ganhando prêmio no Brasil em termos de 

inovação, isso é importante, nos deixa orgulhosos e mais seguros sobre a qualidade da semente 

que a gente compra e sobre os resultados que elas nos dará na colheita”.  

O entrevistado P1 acredita no potencial de inovação da sementeira como determinante 

para sementes mais produtivas e para sua decisão de compra: “eu creio hoje que na nossa região 
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ela (Sementeira X) é a mais inovadora e essa é uma das razões para eu comprar dela”. P1 e P4 

assim afirmam sobre esse aspecto:  

 

Há muitos anos a sementeira X tem investido em pesquisa com o intuito de criar 

sementes com um melhor aproveitamento do clima da região e da variabilidade 

ambiental. Temos percebido, ao longo dos anos, aumento da produtividade, melhora 

na qualidade da produção e maior diversificação de sementes (P1). 

 

Pelo que eu conheço, a estrutura dela é mais sofisticada [...] onde as sementes são 

armazenadas e guardadas também são ambientes controlados, com tecnologia de 

ponta. Então isso me traz garantia de comprar um produto melhor, com mais 

qualidade e maior produtividade (P4).  

  

O entrevistado P10 ressaltou a importância do investimento em profissionais 

especializados na identificação de sementes com qualidade superior, com material cada vez 

mais produtivo: “sei que a Sementeira que fornece a minha semente tem investido em pessoal 

que sabe o que faz [...] pesquisadores, parcerias, doutores que têm desenvolvido sementes com 

um material genético superior, com melhor produtividade”.  

Tal afirmação é constatado ainda por P1 ao assegurar que “é diferente você comprar de 

quem você sabe que está investindo em pesquisa, em profissional que sabe o que está fazendo 

[...] isso nos dá mais segurança, mostra o interesse deles pelo setor e resulta em sementes mais 

produtivas, que é o que nos interessa”. 

 Em resumo, para os produtores, a elevada produtividade da semente é o principal 

aspecto que valorizam após o plantio da semente de soja por impactar diretamente nos 

resultados dos seus negócios. Observou-se que para os produtores, a produtividade da semente 

está intimamente ligada ao seu aperfeiçoamento em termos de biotecnologia e tratamento. É 

uma importante proposição de valor porque, como destaca P6, representa a “essência dos seus 

negócios, das sementeiras e do setor de forma geral”, sendo importante em toda a cadeia.  

 As entrevistas oferecem indícios de que a elevada produtividade, pautada na associação 

positiva dos valores da etapa 1, representa importante valor para o produtor de soja e é, assim 

como a etapa 1 é para a etapa 2, a base para a satisfação para o cliente de semente de soja. De 

modo geral, segundo a hierarquia de valor para o cliente, a satisfação é o resultado comparativo 

entre o desempenho da semente de soja e a expectativa do produtor de soja. Se os valores forem 

alcançados, o cliente estará satisfeito. A fase seguinte analisa a expectativa do produtor de soja 

a respeito do produto.  
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4.1.3 Expectativas 

 

A partir da avaliação e a compreensão dos atributos valorizados pelos clientes sobre os 

atributos concretos e abstratos e as consequências a partir do uso, é possível identificar se a 

semente de soja atende ou não às expectativas dos produtores. Nessa fase, os entrevistados 

avaliaram se os atributos de valor “padrão de qualidade com perda mínima”, “confiança na 

marca”, “atendimento com suporte técnico” e “elevada produtividade” têm sido entregues na 

semente de soja que compram atendem às suas expectativas. Conforme destacam Woodruff 

(1997) e Lindgreen e Wysnstra (2005) é fundamental a análise da expectativa para a terceira 

etapa do modelo porque clientes satisfeitos com produtos que compram tendem a permanecer 

fieis, garantindo compras futuras e relacionamentos de longo prazo. 

 De todos os entrevistados, apenas P5 declarou não ser fiel à uma sementeira e, 

consequentemente, foi o único que deu indícios de ter menor satisfação com a semente que tem 

comprado. De acordo com ele: 

 

Não posso dizer que estou satisfeito 100%, há muito o que melhorar. Seria uma nota 

7 (de 0 a 10). Eu defino de que sementeira vou comprar a partir da agressividade no 

mercado, do poder de negociação. Eu elejo aqui na região duas sementeiras [...] no 

meu viés, o mesmo padrão de qualidade [...] aí, então, elegendo esse mesmo padrão, 

eu vou partir para a negociação. 

  

 Assim, quando questionados se estavam ou não satisfeitos com a semente de soja que 

compram, com exceção de P5, todos os entrevistados afirmaram que estão e, como 

consequência dessa satisfação, ao longo de todas as entrevistas a parceria foi o atributo mais 

valorizado demonstrando ter suas expectativas alcançadas, por indicar lealdade e recompra, 

conforme Woodruff (1997).  

A categoria desta etapa, descrita da subseção seguinte, refere-se aos “resultados 

positivos continuados” que os produtores esperam da semente de soja que compram, tendo em 

vista a construção de relacionamentos de longo prazo. As entrevistas evidenciaram que os 

produtores que têm encontrado ao longo do tempo os resultados que esperam nas sementes de 

soja, tem criado parcerias estratégicas com seus fornecedores.  

 

4.1.3.1 Resultados positivos continuados (parceria) 

 

O resultado sobre fidelidade e consequente relacionamento entre produtores e 

sementeira é influenciado por todas os atributos descritos até aqui e estiveram presentes ao 
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longo de todas as entrevistas (com exceção de P5, conforme já mencionado). Portanto, 

estabelecer ou não parceria com as sementeiras recai sobre as dimensões (categorias) “padrão 

de qualidade com perda mínima”, “confiança na marca”, “atendimento com suporte técnico” e 

“elevada produtividade”. Essas são as dimensões que os produtores mais esperam que as 

sementes de soja atendam, por serem determinantes para seus resultados positivos continuados, 

que são pré-requisito do relacionamento de parceria. 

Para P1 os resultados positivos decorrem da acessibilidade à sementeira, em ouvir e ser 

ouvido e que esta característica é fruto da preocupação que a fornecedora de sementes tem com 

o seu negócio. Ele assim se expressou: 

 

Tudo, 100%, é arrancado da safra [...] e a empresa que a gente compra consegue 

atribuir uma boa safra para nós. E a gente, como compra uma quantidade boa, 

consegue ter acesso a opinar. Ali eles escutam a gente e tentam se adaptar ao mais 

próximo que o agricultor precisa. Então todo ano eles estão melhorando, tentam se 

aproximar mais do agricultor (P1). 

 

Nesse sentido, P8 também acredita que ser ouvido pela sementeira é importante e ainda 

acredita que “pra nós é importante quando a empresa parece ter o mesmo objetivo que a gente, 

é quando a gente pode opinar, falar o que está ou não bom e saber que seremos ouvidos”. Em 

seguida concluiu: “para nós a sementeira X é uma extensão da nossa fazenda, está junto com a 

gente e isso é muito importante”. Da mesma maneira, P6 afirma que uma empresa parceira, é 

aquela “que parece estar preocupada com a necessidade do produtor e não só na venda da 

semente”.  

Fruto dos resultados positivos continuados, estão os testes que os produtores 

desenvolvem em suas fazendas sobre uma nova cultura de soja. O entrevistado P1afirmou 

ajudar suas sementeiras com testes por acreditar que “os bons resultados de uma lavoura são 

fruto de uma troca, eu te ajudo e você me ajuda” (P1). Os depoimentos a seguir reforçam essas 

colocações:  

 

Eu ajudo ela (Sementeira) com o teste. Se eles querem testar alguma coisa na minha 

fazenda eu deixo [...] eles todo ano vêm com variedades novas, porque assim, há 10 

anos atrás tinha duas variedades de soja no Centro-Oeste. Há 5 anos atrás, tinha 20 

variedades, hoje deve ter 500 variedades. Então assim, você tem um mercado que 

cresce muito e a minha fornecedora está à frente de muitas na disponibilidade de 

variedades e eu, à medida que posso, ajudo com testes de novas culturas. É importante 

pra mim, é importante pra eles (P1). 

 

Quando eles desenvolvem algum tipo de semente, que é nova no mercado, fazem 

testes na nossa terra, para tratar essa semente, pensar nela de acordo com a realidade 

da região [...] eu me sinto parte do processo. Pra nós é importante (P9). 
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Além de testes, P2 e P7 desenvolveram parceria com a sua fornecedora na produção de 

sementes. Segundo os entrevistados: 

 

Nós somos parceiros, a gente produz sementes para eles também, a gente tem parceria 

em testes e produção de sementes. Eles vendem semente pra gente e eles pegam pra 

trás para produzir mais sementes (P7). 

 

No meu caso específico, a relação vai além de empresa-cliente. Eu tenho uma parceria 

como cliente e como produtor de semente, seria como um cooperador. Eu multiplico 

sementes pra ele, tem esse relacionamento de parceria (P2). 

 

Os entrevistados P3, P8 e P9 ainda salientaram em seus depoimentos que só compram 

de outra empresa quando não há o produto que desejam e que estes são casos raros. Sobre este 

aspecto, P9 afirmou: “o relacionamento que a minha empresa tem com a sementeira (X) é um 

dos fatores mais importantes. Nós somos parceiros mesmo”. 

O entrevistado P3 apresentou o discurso mais enfático, sobre a parceria que construiu 

com a sua sementeira ao longo dos anos. O entrevistado creditou à parceria, a confiança que a 

sementeira deposita no seu negócio ao realizar testes nas suas terras; ao fato do seu fornecedor 

de sementes apresentar diferencial em termos da qualidade final do seu produto. Segundo P3:  

 

Antes meu pai, que era o responsável pela compra, [...] ele não pensava nas vantagens 

de uma parceria. Ele comprava 10% de uma, 10% de outra. [...] vi que a empresa não 

podia contar com a gente e nem a gente com eles [...] porque não tem volume de 

compra, de negócio. Quando eu vim para a empresa, eu fui percebendo que a 

qualidade do produto final não era a mesma [...] Eu não tinha o mesmo padrão, a 

mesma qualidade.  

 

  

Por fim, P3 completou afirmando investir na parceria com a sementeira, entre outros 

fatores, em função da inovação, pioneirismo, flexibilidade e preocupação com os negócios dos 

clientes. Ele declarou estar “fechado com a sementeira X”.  Segue o depoimento:  

 

O que a gente consegue quando a empresa sabe que somos parceiros dela, a 

preocupação dela com a nossa empresa muda! E tem outra coisa, ela é pioneira.Está 

sempre preocupada em desenvolver uma semente já tratada, vive ganhando prêmio 

por essa inovação [...] Quando eles desenvolvem um tipo novo de semente, eles não 

ficam empurrando pra gente. Eles permitem que a gente faça teste na nossa terra, pra 

ver a adaptação, para ver aquela realidade [...] Então, eu sou fechado mesmo com a 

Sementeira (X), porque o relacionamento, a preocupação de me entregar aquilo que 

eu quero, outra empresa ainda não fez por nós (P3). 

 

Para P10, os relacionamentos que construiu ao longo dos anos com a sementeira pautou-

se numa via de mão dupla, a partir do interesse mútuo e dos resultados positivos. Segundo o 
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entrevistado, a lucratividade é importante, mas não a qualquer custo. O entrevistado enfatizou 

o investimento que vê na sementeira como um importante ponto valorizado por ele:  

  

Eu fui percebendo que eu tinha menos problema com a Sementeira (X). O tratamento, 

o produto é diferente. Eu tenho meus interesses, eles o deles e vi que esses dois 

interesses podiam ser ajustados no campo comum. Eles querem vender, é claro, mas 

não a qualquer custo. Não sou ingênuo de acreditar que eles estão preocupados com 

o cliente de graça, sem pensar no lucro. Mas eles investem no segmento de sementes 

como um todo. Você vê que no final, o custo-benefício é maior. Dificilmente, hoje eu 

mudaria de fornecedor (P10).  

 

  

Quando perguntados sobre se estavam satisfeitos com o produto que têm adquirido, os 

entrevistados asseguraram que sim, à exceção de P5. As declarações de P1, P8 e P3 são 

ilustrativas: 

 

Sim, porque se tivesse deixando a desejar para o nosso empreendimento, que é a 

lavoura, eu acho que nós já teríamos procurado outro parceiro [...] para a gente é a 

mais confiável. A partir do momento que o agricultor perde a confiança em alguma 

coisa, é difícil de recuperar. Aí acaba a parceria [...] pra você ter uma ideia estou com 

essa empresa desde que ela começou (P1). 

 

Eu vou colocar 90%. Não 100% porque tem umas coisinhas a serem acertadas, para 

eles melhorarem. Se estou ou não satisfeito? Há mais de 10 anos trabalho com essa 

empresa, então tira você essa conclusão. Ninguém compra um produto do qual o seu 

negócio depende de uma empresa que não atende aquilo que você precisa. (P8). 

 

Muito satisfeito. Eu confio na empresa. E tem outra coisa, ela (Sementeira) parece que 

quer vender pra mim. Ela tem demonstrado estar à frente das demais, em termos de 

qualidade da semente [...] da forma como ouve o produtor. Até agora, tudo o que te 

disse que é importante ter em uma semente, encontro na semente que compro dela 

(P3). 

 

Em suma, as sementeiras com as quais os produtores se relacionam têm criado 

estratégias para manterem seus clientes satisfeitos pautando-se em resultados positivos 

continuados. À medida que as perguntas foram encaminhadas para a análise da expectativa que 

têm do produto, foi possível observar que os produtores estabeleceram relacionamentos de 

lealdade com seus fornecedores de sementes a partir desses resultados e, da mesma maneira, a 

continuidade dos resultados positivos é fruto da parceria que desenvolveram ao longo do tempo. 

Tal constatação se dá em função dos entrevistados, de maneira geral, afirmarem ter um 

único fornecedor de sementes. Quando compram de outras sementeiras, é sempre uma compra 

esporádica, o volume de semente é pequeno e só ocorre quando não há a variedade de que 

necessitam no seu principal fornecedor. 
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A satisfação dos produtores fica clara na verificação de que tem havido repetição na 

compra e ainda pela parceria que os produtores afirmam ter estabelecido com a sua sementeira. 

As entrevistas evidenciaram haver por parte das sementeiras, esforço em “personalizar” os 

produtos e serviços prestados.  

Se por um lado o produto em si não pode ser único para cada um dos clientes, a 

variedade de sementes dá indícios de que há um esforço em atender as diversas necessidades 

dos produtores. Por outro lado, o atendimento diferenciado e o suporte técnico oferecidos 

significa que há preocupação das sementeiras com os resultados dos negócios dos produtores, 

o que para eles reflete em continuidade dos resultados positivos e consequente parceria mútua, 

já que a produtividade recai sobre a qualidade das sementes que vendem. 

 

4.2 Caracterização dos recursos e capacidades estratégicos para a criação de 

valor para os clientes 

  

A partir da orientação exógena de valor pautada na percepção do cliente (ZUBAC; 

HUBBARD; JOHNSON, 2010), nesta etapa, passou-se à identificação dos recursos e 

capacidades estratégicos para a criação de produtos e serviços preferidos pelos clientes.  

Para caracterizar os recursos e capacidades que resultam na semente de soja que o 

produtor deseja, analisou-se inicialmente se os atributos valorizados pelos clientes são 

identificados/reconhecidos pelas sementeiras. Isso porque a sincronização do valor da semente 

de soja, para clientes e empresas, representa a primeira etapa para a seleção dos recursos e 

capacidade (se há entendimento, por parte das empresas, dos atributos de valor para o cliente), 

conforme o modelo de Knott (2009) e o que sugerem Zubac, Hubbard e Johnson (2010). 

Segundo os autores, a ligação entre a gestão de recursos e capacidades e o valor para o cliente 

será capaz de resultar em vantagem competitiva, a partir da combinação dos recursos e 

capacidades. 

 

4.2.1 Convergência do valor de produtos e serviços para clientes e empresas 

 

É importante ressaltar que este trabalho considerou como o valor dos recursos e 

capacidades aqueles estratégicos na geração de valor para os clientes por meio do produto que 

adquirem. De acordo com a etapa 1 do modelo de Knott (2009), os recursos e capacidades são 

selecionados se forem capazes de resultar em produto, neste caso na semente de soja, valorizada 
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pelos clientes. As demais etapas do modelo de Knott (2009), organização, raridade e 

imitabilidade são tratadas nas subseções de recursos e capacidades. 

Segundo Zubac, Hubbard e Johnson (2010), os recursos e capacidades são considerados 

estratégicos se levarem o produto à eficiência superior e entregar valor para o cliente (se forem 

percebidos pelos clientes e preferidos por eles), por meio da sua combinação.   

Assim, primeiramente, questionou-se os entrevistados das sementeiras sobre as 

características que são úteis para descrever a soja que os seus clientes valorizam com o objetivo 

de identificar se as sementeiras conheciam os aspectos mais relevantes para os produtores e/ou 

se criariam suas sementes com base nos atributos de valor para os clientes.  

Segundo os entrevistados, a semente de soja isoladamente não é capaz de entregar valor 

para o cliente por ser, em vários aspectos, muito parecida com a soja vendida pelos 

competidores. De acordo com eles, para o cliente o valor do produto refere-se a um somatório 

de fatores, corroborando com Woodruff (1997) e com o que os clientes afirmaram sobre a 

multidimensionalidade de valor. 

Os principais atributos de valor, segundo os executivos, referem-se principalmente à 

qualidade da semente, em termos de germinação e vigor, à sua capacidade produtiva e aos 

serviços de atendimento especializado. Os principais atributos valorizados pelos produtores só 

se refletem na semente que o cliente deseja se estiverem associados aos serviços prestados pelas 

sementeiras, estando de acordo com o que os clientes na etapa 1 afirmaram. Segundo os 

entrevistados: 

 

É um somatório de características que o cliente valoriza. A qualidade, no que se refere 

germinação e vigor, a sua classificação, sua pureza e claro, os serviços que nós 

oferecemos são os principais determinantes. No nosso ramo, o produto não anda sem 

o serviço (S1). 

 

Eu acredito que é a qualidade da semente, o potencial genético, a tecnologia, a 

confiança na marca e claro, o serviço que oferecemos: assistência técnica, auxílio no 

campo, análises. Uma sementeira deve saber que não vende só sementes, vende um 

produto associado ao serviço (S2). 

 

Sem dúvida a germinação e o vigor e a nossa capacidade de prestar um serviço de 

qualidade, que implicará na semente que o cliente quer (S3).  

 

Ao serem perguntados como identificam as características valorizadas pelos clientes, 

S1, S2 e S3 responderam que o fato das sementes que desenvolvem e vendem serem fruto de 
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um processo parecido com o que o produtor utiliza na sua produção, convergem para a melhor 

identificação do valor para ele. De acordo com os entrevistados: 

 

Conheço na pele as necessidades dos clientes. É muito simples, é ouvir o cliente, 

observar. É poder contar com uma equipe de campo capaz de identificar o que a 

semente deve ter para ter melhor performance no campo. É ter sensibilidade para saber 

de que forma a empresa pode contribuir para os melhores resultados da lavoura (S1). 

 

De certa forma, os sementeiros são produtores rurais, nós somos agricultores, então 

conhecemos as realidades da região, conhecemos de perto os problemas climáticos, 

de solo, irrigação [...] nós temos um cuidado muito grande com o cliente, estamos 

sempre em contato com ele, ouvindo-o [...] temos um time de preparado (S3). 

 

Outro ponto considerado importante para a oferta de valor para o cliente, refere-se ao 

relacionamento que as sementeiras estabelecem com os produtores ao longo do tempo. A 

confiança que os produtores depositam na sementeira é fruto de uma relação de longa data. Os 

entrevistados relataram que:  

 

Para você levar essa solução para o agricultor, primeiro você tem que saber identificá-

la, você tem que estar próximo desse agricultor, se você não estiver próximo dele, 

você não vai saber o que ele quer [...] é mais que relação cliente-empresa, nesse 

negócio, é vínculo de confiança e confiança precisa de tempo (S1). 

 

A gente pensa assim “temos que vender para aquele cliente e sempre”. Para você 

vender para aquele cliente sempre, você tem que suprir as necessidades dele e saber 

como suprir. E as necessidades vão surgindo a todo momento (S2).  

 

Se a gente não tiver essa informação da necessidade dele junto desse consultor, a gente 

não consegue atender [...] é um trabalho de confiança, que vai atingindo aos poucos 

(S3). 

 

Para a manutenção dos relacionamentos com os clientes, S1, S2 e S3 afirmaram que o 

investimento constante nas características físicas e de performance da semente é o fator 

preponderante para a fidelização, conforme descreveram: 

 

Nós temos uma equipe treinada e capacitada para estar ao lado desse produtor, vendo 

de perto as características da semente no campo [...] e do lado de cá, na empresa, 

estamos investindo não naquilo que ele quer hoje, mas daqui 5 anos [...] estamos 

investindo numa semente cada vez mais produtiva (S1). 

 

Então, ao final, o que o agricultor precisa hoje? Só me vem uma coisa na cabeça, 

produtividade ano a ano. Se o agricultor produzir, ele vai bem e a gente vai bem. E 

ele vai comprar de novo, porque ele vai estar satisfeito [...] Então essa é a premissa do 

negócio. Investir em tecnologia, em pesquisa para essa produtividade safra a safra 

(S2). 

 

No fim, acredito que o que ele quer são duas coisas: ser produtivo nesta safra e nas 

que vêm depois. Então a produtividade entra o que? Cultivares, variedades novas, 

tecnologias novas, como a biotecnologia, cultivares... são preocupações constantes na 

nossa empresa (S3). 
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Sendo assim, com o objetivo de obter desempenho superior em termos do produto que 

vendem, os executivos afirmaram investir em estratégias que fomentam o desenvolvimento de 

sementes de sojas cada vez mais adequadas à realidade da região e às necessidades dos clientes, 

vinculada a um atendimento técnico diferenciado. Segundo eles, o valor para o cliente em 

termos do produto que vendem é um conjunto de aspectos: qualidade, em termos de germinação 

e vigor; atendimento especializado, capaz de solucionar os problemas no campo e produtividade 

constante. S1 assim sintetiza: 

 

Primeiro de tudo é na qualidade e produtividade constante. Então você tem que 

entregar um produto de qualidade não num ano mas em todos os anos. Porque o 

produtor compra todo ano. Hoje, só de variedades com biotecnologia e pró, deve ter 

mais de 50 cultivares. O agricultor é bombardeado a toda hora com um monte de 

informação. Você tem que passar confiança (S1). 
 

Assim, essas dimensões destacadas pelos entrevistados demonstram estar em conexão 

com os atributos valorizados pelos produtores de soja, analisados na etapa 1. Diante dessa 

constatação, a semente de soja valorizada pelos clientes é decorrente de um conjunto de 

recursos e capacidades que foi identificado pelos entrevistados e analisados à luz do referencial 

teórico (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1986, 1991, 2011; HALL, 1992; COLLINS; 

MONTGOMERY, 2008).  

Conforme Zubac, Hubbard e Johnson (2010), recursos e capacidades estratégicos 

precisam entregar aquilo que os clientes valorizam em termos de produto ou serviço. De posse 

dos atributos valorizados pelos produtores em termos de semente de soja, a subseção seguinte 

descreve os recursos e capacidades considerados estratégicos pelos executivos para a entrega 

de valor para os clientes, para então combiná-los de forma a resultar na semente de soja 

preferida pelos clientes. 

 

4.2.2 Recursos e Capacidades 

  

 Para a identificação dos recursos e capacidades relevantes para a entrega de uma 

semente de soja valorizada pelo produtor, o tratamento das respostas dos executivos resultou 

em quatro categorias constituídas por dois recursos e duas capacidades: parque industrial e 

parcerias estratégicas (recurso tangível); conhecimento tácito, técnico e de gestão atualizados 

(recurso intangível); capacidade de performar sementes e integrar processos essenciais; e 

capacidade de diferenciação de produtos e serviços partilhados com os clientes. 
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O quadro 6 apresenta os recursos e capacidades capazes de resultar na semente 

valorizada pelo produtor de soja, identificados pelas categorias elaboradas a partir do 

tratamento dos depoimentos.  

 

Quadro 6 –  Resumo das categorias de recursos e capacidades 

Objetivo especifico 

Recursos  

 Parque Industrial com parcerias 

estratégicas 

Identificar recursos e capacidades 

que levam produtos e serviços à 

satisfação dos clientes 

 Conhecimento tácito, técnico de 

gestão atualizados 

Capacidades 

 Performar sementes e integrar 

processos essenciais 

 Diferenciação de produtos e 

serviços partilhados com os 

clientes 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a descrição dos recursos e capacidades, nesta subseção é feita a avaliação da sua                                                                                                                                                                                                                                   

condição estratégica e a sua dinâmica organizacional e competitiva, a partir dos elementos do 

VRIO expandido de Knott (2009): estruturas organizacionais e de gestão, raridade e 

imitabilidade. 

 

4.2.2.1 Parque Industrial com parcerias estratégicas 

 

A primeira categoria identificada pelos entrevistados refere-se ao parque industrial e 

as parcerias estratégicas que as empresas dispõem. Está inserida nesta categoria o conjunto de 

equipamentos, maquinários, propriedades rurais e parceiros que são necessários para o processo 

de desenvolvimento de sementes, da maturação à entrega ao produtor: unidades de 

beneficiamento, armazéns, pesquisas, laboratórios, postos de recepção, silos para 

armazenagem, entre outros. 

Segundo os entrevistados, 

 

Para oferecer aos clientes uma semente com alta performance, com a qualidade e a 

produtividade que o produtor espera, uma sementeira deve investir em tecnologia, em 

um parque industrial com maquinários de alto nível, com laboratórios capazes de 

avaliar constantemente essa semente [...] o investimento é alto, mas é o que propicia 

ter uma semente com qualidade também superior (S1). 

 

Para garantir qualidade e satisfazer as exigências dos nossos clientes, a nossa empresa 

conta com unidades de beneficiamento de sementes, que estão entre as mais modernas 

do país. Lá estão disponíveis equipamentos de ponta, que são capazes de promover 
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um moderno processo de armazenamento e beneficiamento garantindo todo o seu 

potencial produtivo e qualidade (S2). 
 

Parte da alta produtividade esperada pelos clientes está no desenvolvimento da 

semente que nós entregamos para ele e parte desse desenvolvimento está no conjunto 

de equipamentos, maquinários, tecnologia, no campo de produção, nos laboratórios 

que dispomos (S3). 

 

Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que além de investirem em uma 

infraestrutura capaz de produzir sementes cada vez mais produtivas, estabelecem parcerias 

estratégicas com empresas que detêm expertises não disponíveis em suas empresas. Eles assim 

afirmaram: 

 

Somado ao conjunto de equipamentos, unidades, estão as empresas parceiras. No 

nosso caso, temos laboratórios, mas se há algum tipo de análise, de pesquisa que não 

realizamos, contamos com os nossos parceiros. É assim que vamos complementando 

todas as etapas para a produção e uma semente cada vez melhor. 

 

A produção de soja envolve um somatório de habilidades e equipamentos que nem 

sempre dispomos ou temos condições de ter nas nossas empresas. Quando 

percebemos que não somos capazes de adquirir um serviço ou uma tecnologia 

importante no curto prazo, estabelecemos parcerias com outras empresas e isso é 

muito estratégico para a nossa empresa (S3). 
 

No nosso caso, por exemplo, nós mantemos convênios com empresas de referência, 

tradição e renome no que se refere à pesquisa. Nós não temos laboratório de pesquisa 

aqui, mas isso não significa que nós colocamos no mercado produtos não testados, 

não analisados [...] essas parcerias é uma garantia de que o meu produto será entregue 

com êxito (S2).  
 

Além de representar um complemento para o recurso, as parcerias configuram ainda 

a entrega de um portfólio mais completo dos produtos e serviços que as sementeiras oferecem 

aos clientes, conforme destaca S2: “há cultivares que são protegidas e só podem ser 

multiplicadas e/ou comercializadas se houver concessão de licença. Essas parcerias são 

importantes para as nossas empresas e para os nossos clientes”.  

Ao analisar as entrevistas, sob o ponto de vista da condição estratégica do recurso, 

apesar dos equipamentos e parcerias estarem disponíveis para todos os competidores e parecer 

ser um recurso trivial, eles são considerados estratégicos quando observados em conjunto. É, a 

partir da integração dos equipamentos e parceiras que as sementes apresentam diferentes 

performances. Conforme aponta Barney (1991), as instalações concretas podem ser de fácil 

imitação, mas o sistema integrado e seus elos de ligação é que são difíceis de serem duplicados.  

Tal como destaca Barney (1991), o diferencial está na forma como eles são agrupados 

e no investimento que fazem, seja na aquisição de equipamentos mais modernos, seja no 

estabelecimento de parcerias com empresas capazes de complementar seus serviços. Segundo 
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S1, “além do sistema de armazenagem e das unidades de beneficiamento serem considerados 

de ponta, nossa empresa foi considerada pioneira na região ao implantar o processo de 

tratamento industrial de sementes”. 

A partir do modelo de Knott (2009), a primeira etapa a ser avaliada, após a percepção 

da condição de valor para o cliente, foi a organização e exploração dos recursos pela empresa. 

De acordo com os entrevistados, as estruturas organizacionais e de gestão que possibilitam que 

o recurso seja explorado produtivamente pela empresa estão associadas às necessidades 

estruturais para a melhoria do produto, ligados à área técnica e de produção (S1 e S3) e a partir 

das políticas de gestão participativa (S2), conforme os relatos a seguir:  

 

Por se tratar de decisões que envolvem grandes investimentos, implementamos 

recentemente na empresa a governança corporativa e eles [investimentos] são sempre 

decididos a partir de um planejamento em que o conselho administrativo e os 

principais executivos da empresa analisam as necessidades apresentadas pelos 

colaboradores, geralmente a área técnica e de produção [...] são considerados os 

investimentos que apresentarem possibilidade econômica para a empresa e que resulte 

em melhoria da soja que entregamos, dos processos [...] (S1).  

 

Nossos processos e a forma como gerimos a nossa empresa estão passando por 

mudanças. Precisávamos de uma reestruturação e estamos considerando uma gestão 

mais participativa, envolvendo mais os colaboradores, especialmente os gestores das 

áreas na tomada de decisão. Então, no caso de investimentos de propriedade, de 

unidades, equipamentos, de parcerias, há sempre as discussões em reuniões regulares 

com os principais gestores das áreas, em que são analisados as necessidades e a 

viabilidade dessas aquisições ou das parcerias (S2). 

 

Na nossa empresa acompanhar os estudos, as pesquisas do setor e são eles que 

determinam se temos uma estrutura física adequada para acompanhar as mudanças 

do setor, se estamos entregando a qualidade que o produtor precisa, se temos 

condições, com os equipamentos que temos, de desenvolver uma nova variedade de 

soja [...] então os agrônomos, os técnicos estão constantemente atentos à nossa 

estrutura.  

 

Sob a avaliação da dinâmica competitiva do recurso, raridade e inimitabildiade, um dos 

entrevistados afirmou ser uma das poucas sementeiras do Brasil e a única do seu porte a contar 

com silos de armazenagem 100% refrigerados; uma de suas unidades de beneficiamento de 

sementes ser considerada uma das mais modernas do país, com equipamentos de última geração 

e alto rendimento, além de ter sido pioneira na região no tratamento industrial de sementes, 

com a aquisição de uma máquina totalmente automatizada.  

Mais uma vez, percebe-se que isoladamente os equipamentos e aquisições não são raros, 

mas a habilidade de utilizá-lo de maneira integrada e de acordo com as novas tecnologias e 

antecipação do mercado é que configura essa condição, corroborando com Grant (1991), que 
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defende que os recursos que conferem maior poder de mercado são aqueles possuídos em 

conjunto.  

  Segundo S1, o parque industrial da empresa contribui para o diferencial da semente 

que vende e possui características únicas por ser um conjunto elaborado. Assim, percebe-se, 

conforme aponta S1 que as aquisições físicas não são feitas de forma isolada, mas para 

fortalecer o seu sistema de produção de semente. Para um dos entrevistados: 

 

Os equipamentos que compõem o que chamamos de parque industrial é importante 

recurso. Com o período de armazenagem, se você não oferecer essas condições de 

armazenamento, o vigor e a germinação vão cair. Estabelecemos o critério de ter 

100% dos armazéns refrigerados [...] é um diferencial para conservar essa qualidade 

que os clientes tanto valorizam (S1). 

 

Além de ser um recurso raro, a composição dos parques industriais dificultam a 

imitação especialmente quando integrados à forma de gestão e aos processos, conforme aponta 

Collis e Montgomery (1995), para quem a trajetória da organização e o vínculo entre recursos 

e vantagem competitiva impedem os competidores de adquirirem os recursos instantaneamente, 

porque são acumulados ao longo dos anos. Segue um depoimento ilustrativo 

 

Para você contar com um portfólio completo de sementes, você precisa dispor de 

várias tecnologias, investir em biotecnologia para aumentar a produtividade e ajudar 

o produtor no corte dos custos de produção e isso requer que estejamos atentos às 

pesquisas, às novas tecnologias e adequá-las aos nossos processos antes que os 

concorrentes sejam capazes de trazê-las. Para nós essa inovação dos produtos e a 

forma como adequamos os serviços que são entregues juntos com essa empresa é que 

torna o recurso difícil de ser imitado (S1). 

  

Outro fato que demonstra ser esse um recurso de difícil imitação está nas fazendas 

próprias das sementeiras, em que as sojas destinadas à semente são desenvolvidas, conforme 

aponta Barney (1991), que defende que uma empresa que possui instalações em lugares muito 

valiosos, tem em mãos um recurso difícil de ser imitado. Um dos entrevistados afirmou que 

suas propriedades de desenvolvimento de soja estão bem localizadas, na mesma região que seus 

clientes e representa uma forte etapa para a entrega de um produto de valor para o cliente. 

Segundo ele: 

  

O fato das fazendas produtoras de semente estarem na região onde esta mesma 

semente é vendida implica em uma soja mais adequada à realidade do produtor [...] 

contamos com fazendas localizadas estrategicamente, com solos parecidos com os 

que o meu cliente tem. Quando vou desenvolver, passo pelas mesmas intempéries que 

ele, sei bem as necessidades que ele tem. Isso implica no meu serviço [...] acredito 

que esse é um recurso raro porque, pelo menos na nossa região, não há disponibilidade 

de terras férteis à venda (S2).    
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 Pode-se concluir que o recurso parque industrial, por ser considerado um recurso 

tangível (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991) pode ser de mais fácil aquisição pelos 

competidores (AMIT; SHOEMAKER, 1993), mas uma possível fonte de vantagem competitiva 

em função dos serviços que ele pode desempenhar e do produto que ele oferece. Assim, o 

recurso pode ser considerado estratégico quando seus elementos (equipamentos, unidades, 

propriedades, parcerias etc.) estiverem integrados. É esse elo que representa a sua dificuldade 

de duplicação e ser capaz de resultar na semente de soja que o cliente valoriza, em termos dos 

atributos qualidade e produtividade. 

 

4.2.2.2 Conhecimento tácito, técnico e de gestão atualizados  

 

A categoria que compreende o conhecimento dos recursos humanos e de gestão: 

formação técnica e experiência prática, funcionários capacitados e competentes, equipe 

confiável, atendimento e a habilidade dos funcionários de oferecer serviços de apoio ao 

produto.  

Os executivos foram consonantes ao afirmarem que sem o conhecimento que seus 

funcionários e as sementeiras dispõem não seria possível entregar aos clientes o valor que eles 

esperam em termos do produto e dos serviços que compram. Segundo S1, “se você tem 

máquinas de qualidade, mas não tem pessoas habilitadas, dotadas de conhecimento para operá-

las e retirar o melhor delas, não há como entregar um produto com qualidade”.  

Para S2, “o atendimento, a assistência que damos ao produtor são fruto do conhecimento 

dos nossos funcionários, cada um com a sua habilidade”. S3 assim complementa a importância 

do recurso: “como somos uma empresa que produz sementes e somos relevantes para a região, 

necessitamos de uma equipe técnica e comercial dotada de conhecimento, desde o vendedor, 

em função das diferentes cultivares, até o agrônomo, por prestar assistência técnica às diferentes 

necessidades”  

Tal como descreve Barney (1991), um recurso é estratégico quando permite que a 

empresa conceba e implemente estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia, como é o 

caso do conhecimento tácito, técnico e de gestão. Sobre a interferência do recurso e sua 

importância na melhoria das empresas, os entrevistados assim o descreveram: 

 

As decisões tomadas por nós ao final dependem da equipe e do conhecimento dos 

profissionais com os quais podemos contar [...] e a nossa equipe é muito bem 

informada, é o cerne do nosso negócio é a ponte entre a nossa infraestrutura e o 

produto e entre o produto e o cliente [...] de nada adianta ter também pessoas se elas 

não detêm o conhecimento necessário para desempenhar suas funções (S1). 
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Para o nosso negócio, para a competitividade que enfrentamos, especialmente o 

grande número de sementeiras piratas, a chave para o sucesso está em entregar não só 

uma semente com qualidade, mas sobretudo um serviço que, em geral é o apoio dos 

agrônomos em todas as fases da produção. O conhecimento técnico dos nossos 

funcionários, da produção da soja aqui na empresa à colheita do produtor, que faz a 

diferença (S2). 

 

Na nossa empresa, o que consideramos importante, é o cliente chegar aqui e ser 

atendido por funcionários treinados, que sabe o que está dizendo [...] Acredito que 

boa parte do nosso sucesso é porque nossos vendedores, nossos agrônomos sabem o 

que estão dizendo, passam confiança para o produtor.  

 

 

Quando questionados sobre o que o cliente valoriza após a definição da variedade de 

soja que irá cultivar, S1, S2 e S3 destacaram que a confiança que a sua equipe e a empresa 

como um todo transmitem e os serviços oferecidos por ela são pontos primordiais para os 

clientes. Segundo eles: 

 

Hoje nós contamos com cerca de 45 engenheiros agrônomos ao lado do agricultor 

para posicionar da melhor forma possível cada cultivar, cada época de plantio em cada 

tipo de solo, buscando um melhor rendimento. [...] é aí que está parte do nosso 

diferencial em relação à concorrência (S1). 

 

A inteligência de todos os setores, o que você pode oferecer juntamente com o produto 

[...]Se você não tiver inteligência comercial e produtiva, começar a pensar em CRM, 

em gerenciar o teu cliente para tentar levar a ele um produto e um serviço melhor que 

a concorrência, você fracassa (S2). 

 

As empresas da nossa região, de certa forma está muito bem estruturada. Seja a que 

tem a operação própria ou a que tem parcerias sólidas com outras empresas [...] tem 

empresas e empresas, níveis diferentes tecnológicos, de investimentos, de localização, 

de porte, mas a grande diferença está nos seus arranjos e eles, em geral parte do 

conhecimento da equipe [...] eu acho que essa é a grande possibilidade de gerar uma 

diferença de fato (S3). 

 

 

Assim, a partir da possibilidade de gerar vantagem competitiva, analisou-se a sua 

condição estratégica fundamentada no modelo de Knott (2009). Os entrevistados, tal como em 

relação ao primeiro recurso, afirmaram que quando se pensa isoladamente, o conhecimento 

tácito, técnico e de gestão, apesar de importante, não é um recurso estratégico do ponto de vista 

de raridade e imitabilidade, mas sim quando inserido na organização e integrado a outros 

elementos. Segundo Hoskisson et.al (1999), as empresas têm desempenho melhor quando a 

associação do conhecimento individual, social e de gestão são capazes de ser transformado em 

produtos valiosos. De acordo com os entrevistados: 

 

As pessoas [que se] formam numa faculdade têm a mesma formação, mas e daí pra 

frente? Acho que é a experiência dele associado à empresa, a habilidade de cada 

funcionário no contexto empresarial, na conduta empresarial ao longo dos anos que 

faz toda a diferença (S1). 
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O sucesso de uma equipe depende não só do seu conhecimento técnico, mas também 

da sua capacidade de trabalhar esse conhecimento no contexto da organização (S2).  

 

Sobre como organizam esse recurso, os entrevistados afirmaram estar apoiados em 

ações/estratégias voltados ao desenvolvimento contínuo dos funcionários. Para S1 o recurso 

está amparado pelo programa de governança corporativa, a partir de uma gestão de pessoas com 

um programa bem estruturado de incentivo; para S2 por meio da gestão de pessoas e segundo 

S3 o recurso está pautado na cultura organizacional (S3). Eles assim se manifestaram: 

 

As pessoas, ao serem selecionadas para alguma atividade específica são contratadas 

se seus conhecimentos estão adequados aos cargos Temos todo um programa, um 

plano de cargos e salários e carreira dentro da empresa, remuneração, projeto bolsa-

estudos, ajuda-combustível, plano de saúde. Temos todo um código de ética escrito, 

uma conduta empresarial [...] Procuramos, a partir de uma gestão planejada, 

desenvolver habilidades, fazer com que o nosso colaborador sinta-se como peça 

importante na nossa empresa (S1). 

 

Você tem uma equipe composta por profissionais das diferentes áreas. A nossa gestão 

de pessoas se encarrega de gerenciar toda essa diversidade de competências. Nós 

temos uma política de recrutamento e seleção que consegue deter bons talentos e 

temos sido trampolim para o mercado. Quando um profissional se destaca, os 

funcionários são constantemente assediados por multinacionais parceiras (S2). 

 

Considero o nosso recurso humano muito bem preparado, comprometido. E nós 

acreditamos que essa capacidade deles é também fruto na cultura da nossa empresa. 

Muitas pessoas falam assim, você tem uma excelente equipe. Não! Nossa empresa 

que tem um cultura de desenvolver as pessoas, que exerçam seu conhecimento da 

melhor forma possível (S3). 

 

Sob o ponto de vista da dinâmica competitiva, conforme ressalta Barney (1991), os 

recursos mais difíceis de serem imitados e considerados raros são os mais complexos. Assim, 

o conhecimento ao ser integrado no contexto organizacional representa uma expertise difícil de 

ser compreendida (HALL, 1993), o que o torna o recurso importante para a dinâmica 

competitiva. É o modo como os conhecimentos complementam-se em conjunto, conforme 

apontam os entrevistados: 

 

Não que as outras empresas não tenham condições de ter a mesma equipe que a nossa, 

mas atualmente contamos com mais de 40 agrônomos nas mais diversas 

especialidades, alinhados com os objetivos da empresa [...] é um time que se 

completa. Seus conhecimentos são complementares. É importante quando você 

investe em habilidades distintas, porque você é capaz de solucionar os diversos 

problemas dos clientes. Nesse caso, eu considero que o meu recurso seja raro (S1). 

 

Acho que o nosso diferencial está no atendimento que prestamos ao cliente [...] nosso 

time é treinado para resolver todos os problemas dos clientes, da escolha da cultivar 

à alguma necessidade que surgir em alguma etapa da produção, é o conjunto que os 

serviços representam que é o nosso diferencial (S2). 
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Como síntese, considerando as ideias de Hall (1992) e de Hoskisson et.al (1999) sobre 

o recurso intangível, percebe-se que o conhecimento tácito, técnico e de gestão descrito nesta 

seção, é valioso por ser difícil de ser interpretado e caracterizado. É mais difícil de ser copiado 

ou substituído se avaliado sobre em sua totalidade, sendo mais propensos a resultar em 

vantagem competitiva. Hoskisson et.al (1999) afirmam que a interação do conhecimento tácito 

e explícito quando socializado, combinado e externacionalizado (do conhecimento dos 

indivíduos, da organização e de sociedade) leva à uma vantagem difícil de imitar. 

 

4.2.2.3 Capacidade de performar sementes e integrar processos essenciais  

 

A partir dos depoimentos, percebeu-se que a categoria capacidade de performar 

sementes e integrar processos essenciais representa importante capacidade para as empresas 

por referir-se às competências e know-how da empresa ao desenvolver as sementes que os 

clientes valorizam (GRANT, 1991; AMIT; SHOEMAKER, 1993).   

Os elementos que compõem a categoria dizem respeito à performance da semente 

assegurada; às capacidades de multiplicar a expertise dos parceiros; à absorção rápida do 

conhecimento externo e repasse aos clientes; à sinergia nos processos essenciais e à elaboração 

de processos e critérios únicos para as diferentes etapas do desenvolvimento de sementes. 

Segundo os entrevistados, a associação dessas habilidades é capaz de garantir à semente os 

atributos que os clientes valorizam. 

De acordo com os executivos, essa capacidade é estratégica para as empresas por 

representar um dos grandes diferenciais na maneira como elas combinam seus elementos físicos 

e humanos capazes de garantir-lhes diferencial competitivo em termos do produto e do serviço 

agregado a ele, corroborando com Amit e Shoemaker (1993). Para eles: 

 

A concorrência é contínua. Para você ter competitividade, você tem que executar sua 

atividade da melhor forma possível, ter expertise,, criando processos que só a empresa 

seja capaz de executar. Nós buscamos sempre desenvolver uma cultivar diferente, 

aumentamos nossa regra em relação a qualidade, buscando uma parceria que vá somar 

no nosso trabalho, melhoramos os processos internos, de assistência técnica [...] esse 

somatório faz a diferença (S1). 

 

É tudo o que envolve o know-how. Eu acho que é a capacidade de fazer a condução 

de todo esse processo. Porque é um ciclo muito longo com um processo cheio de 

rupturas [...] de pontos que podem mitigar a qualidade. Uma influência, uma indústria 

ao seu aberto [...] então eu acho que o ponto é ‘know-how' e a sua capacidade produtiva 

aliada aos recursos que você tem [...] é você conseguir adequar essa estrutura para ter 

essa eficiência, eu acho que é o mais estratégico (S2). 

 



90 
 

O nosso grande objetivo é entregar a melhor semente. Para que você entregue a 

melhor semente, para que ela não tenha essa perda mínima lá do campo, você precisa 

associar a ela duas características fundamentais: a qualidade, que essa semente vai 

germinar a contento do agricultor e a capacidade de performar para entregar 

produtividade. Então a associação dessas duas coisas, da qualidade do produto e da 

performance que esse produto vai ter a campo que resulta na semente valorizada (S3). 

 

 Os entrevistados consideram que os processos, critérios e rotinas organizacionais 

criados e estruturados são relevantes por garantir padrão para as atividades da empresa no que 

se refere ao desenvolvimento de sementes diferenciadas e com os atributos que o cliente 

valoriza. Sobre a importância dos elementos na performance da empresa, os entrevistados assim 

relataram: 

 
São os vários processos que nós implementamos na produção de sementes hoje, que 

eu acho que têm colocado a nossa empresa em um padrão um pouco diferenciado em 

relação ao mercado de sementes de soja [...] nossa capacidade de produzir uma 

semente com qualidade reconhecida em muito se deve aos critérios e rotinas que 

estabelecemos na empresa (S1). 
 

Considero que os processos, as regras que desenvolvemos como o ponto central do 

nosso trabalho. Tanto as que envolvem o desenvolvimento da semente, quanto as da 

produção dos nossos cliente (S2). 

 

Um dos grandes desafios e importante diferencial para o desenvolvimento da semente 

que o cliente quer está na nossa nas atividades coordenadas que criamos [...] temos 

que ser efetivos em todos os passo-a-passo, do manejo do solo à colheita da semente 

do produtor (S3).  

 

 Além dos processos estabelecidos, S1 afirmou que os critérios criados pela empresa 

também constituem a base para a produção de sementes com alta produtividade para o 

agricultor. Segundo ele, o protocolo que cada empresa cria é único e dificilmente pode ser 

reproduzido por outra em função do conjunto de elementos (físicos e humanos) que cada uma 

dispõe. Um dos entrevistados descreveu as análises das sementes como um desses critérios: 

 

Quando a semente é produzida, quando chega na nossa unidade de beneficiamento de 

semente, até o agricultor retirar, passa por cerca de 30 análises. Existe todo um 

rastreamento que é feito da semente. Isso é fundamental. Essa quantidade de análises 

que você faz ao longo do período de armazenagem (S1). 
 

Tal como S1, S2 afirmou que a sinergia entre as etapas de produção e os processos é o 

que garante o sucesso da semente, acrescentando que dificilmente haveria um processo igual 

ao outro nas empresas competidoras, confirmando o que Stalk, Evans e Shulman (1992) 

declaram, que o desenvolvimento e a integração da cadeia geram vantagem competitiva e 
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estabelecem os processos capazes de entregar valor para o cliente diferentemente em cada 

organização.  Segundo S2: 

 

Nosso negócio é uma grande indústria a céu aberto com ‘N’ processos, com ciclo 

extremamente longo [...] você ser bom em uma parte do processo não vai te garantir 

sucesso. [...] não basta você ser bom comercialmente e não ter operação de 

beneficiamento e armazenagem, falhar na produção no campos, se você não tiver um 

controle de qualidade. Então, é a sinergia do processo que vai te levar ao sucesso (S2).  

  

Outro elemento tido como relevante, refere-se à capacidade que a empresa tem que ter 

para performar/multiplicar produtos, serviços e etapas a partir das parcerias. Tal habilidade, 

chamada por Cohen e Levinthal (1990) de capacidade de absorção, se refere à capacidade de 

uma empresa de reconhecer o valor de informações novas e externas, assimilá-las e aplica-las 

para fins comerciais. A esse respeito S1, S2, S3 afirmaram que: 

 

Tem consultorias, parceiros, entidades, universidades que te fomentam informação, 

tecnologia, etapa que nos auxilia a tomar as melhores decisões. Então, a empresa 

precisa desenvolver uma habilidade de conduzir todo o processo, seja o próprio ou o 

desses parceiros. Isso que garante a qualidade diferenciada da semente (S1). 

 

Não adianta ter uma parceria estratégica e pronto. Por exemplo, no caso da 

multiplicação de semente de outra empresa [...] ela não me dá a semente pronta. Ela 

me dá a semente para multiplicar e fazer todo o processo. Então, de nada adianta eu 

ter tecnologia e não saber fazer o produto final ou usar uma tecnologia, avaliar um 

laudo (S2). 

 

No nosso ramos, as parcerias são importantes para as etapas de desenvolvimento de 

sementes porque nem sempre conseguimos ter o processo, o know-how na totalidade 

[...] mas ter o know-how de saber trabalhar a partir do parceiro é importante para o 

resultado da semente, saber conduzir todo o processo (S3).  

  

 A respeito das estruturas organizacionais e de gestão que a empresa utiliza para a 

exploração desta capacidade, os entrevistados demonstraram que a integração e participação 

das diversas áreas são cruciais. Para eles, a gestão integrada (S1 e S3) e a gestão participativa 

(S2) são importantes formas de administração da capacidade. Segundo eles: 

 

Uma equipe altamente especializada e que entenda todos os fatores que podem alterar 

a composição desse produto [...] não tem uma operação mais ou menos importante. 

Todas as operações têm o seu nível de importância [...] Envolver, comprometer as 

pessoas [...] buscamos a colaboração contínua e integrada (S1). 

 

A base são os nosso funcionários estarem integrados ao processo [...] terem o 

entendimento de que as diversas áreas, estruturas são ponto essencial para a entrega 

do produto que o cliente quer [...] Sem a minha função, a do outro sozinha não 

complementa o todo (S3). 
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Uma gestão participativa. Você tem que ter um corpo de gestores que atendam as 

diferentes áreas que conversam entre si e que conheça o processo um do outro [...] 

trabalhar baseado em resultados e processos capaz de gerenciar toda essa diversidade 

de competências (S2). 

 

Por terem sido desenvolvidas ao longo das suas histórias, serem difíceis de imitação e 

por estarem alicerçadas no conhecimento referente a trajetória da organização, considera-se 

essa capacidade como fonte de vantagem competitiva sustentável (BARNEY, 1991; COLLIS; 

MONTGOMERY, 1995; GRANT, 1996). De acordo com os entrevistados: 

 

A qualidade da semente, os atributos dela é derivado de vários processos que nós 

implementamos na produção dessa sementes ao longo da nossa história. A forma 

como fazemos a integração desse processo, com rigorosas etapas é que tem colocado 

a nossa empresa num padrão um pouco diferenciado em relação ao mercado de 

sementes de soja [...] é o somatório desses recursos que faz a diferença. (S1) 

 
Acredito que é difícil de imitar, raro por causa da nossa experiência. Atuamos nesse 

segmento há muito tempo e tem o investimento que fazemos em equipamento, 

agrônomos com boa formação. Acho que isso implica num padrão diferenciado (S3). 

 

S1 ainda considera que a sua capacidade de performar sementes de alto padrão é um 

recurso raro em função dos padrões e processos de qualidade que desenvolve. Segundo S1, há 

anos a sua sementeira é a responsável por produzir todas as variações de um tipo de semente 

para uma multinacional americana, considerada uma das maiores empresas de ciência e 

tecnologia para o agronegócio do mundo. O entrevistado assim relatou: 

 

Nós nos preparamos, capacitamos para fazer esse serviço para ela, como fazemos em 

todas as nossas áreas. Ou seja, uma empresa de médio porte, do Estado de Goiás, 

fazendo o trabalho para uma multinacional [de] nível global [...] com a mesma 

qualidade ou uma qualidade superior [...] Então nós nos preparamos, capacitamos, 

criamos normas, regras e processos para fazer esse serviço (S1). 
 

Conclui-se que cada um dos elementos que compõem o processo de gerenciamento de 

recursos e capacidades possui importância por si só, mas, a fim de criar produtos e serviços 

capazes de entregar valor para os clientes, eles devem ser sincronizados (SIRMON; HITT; 

IRELAND, 2007). Assim, se cada um dos ativos é parte considerável, a integração e o equilíbrio 

entre eles mostra-se necessária para a entrega de valor para o cliente. 

 

4.2.2.4  Diferenciação de produtos e serviços partilhados com os clientes  

 

O portfólio de recursos e capacidades capazes de criar a semente valorizada pelos 

clientes é complementado pela capacidade de diferenciação de produtos e serviços partilhados 
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com os clientes. Nessa capacidade estão presentes os elementos aliança de produtos e serviços 

e a sua capacidade de estarem integrados ao trabalho do cliente; capacidade de inovação; de 

prestar atendimento diferenciado a partir de serviços técnicos. Juntos, os elementos constituem 

importantes habilidades e processos para alcançar uma relação de colaboração entre empresa e 

clientes (DAY, 1994).  

Nesse sentido, S1, S2 e S3 destacaram que o investimento em estratégias que 

aproximam a empresa dos clientes, especialmente em termos de atendimento diferenciado, além 

de promover maior conhecimento sobre os produtos e serviços desejados pelos clientes, resulta 

em relacionamentos sólidos e fieis em um mercado com muitos concorrentes. 

Essa constatação corrobora com o pensamento de Day (1994) que defende que o 

diferencial de uma empresa está na sua capacidade de identificar o que os clientes valorizam e 

de posse desta informação, oferecer a eles os produtos e serviços adequados.  

Os entrevistados acreditam que parte dos esforços das sementeiras em investir nessa 

conexão com os clientes, entregando-lhes não só sementes produtivas, mas serviços adicionais, 

deve-se à presença cada vez maior dos sementeiros que desenvolvem sementes ilegais, 

chamadas por S2 e S3 de sementeiras piratas, “que multiplicam sementes sem pagar os royalties 

pelo germoplasma e pela biotecnologia, por exemplo, e vendem a preços mais baratos”. 

Nesse sentido, S1 afirma que “as empresas que são capazes de resolver a maior parte 

dos problemas do produtor, diferenciando seus serviços e produtos, é a que detêm maior poder 

de competitividade e são capazes de se destacar nesse mercado de muitos competidores e afastar 

as sementeiras ilegais”. S3 complementa afirmando que “nosso negócio é mais que a venda de 

sementes, está aí o diferencial das empresas [...] e esse diferencial está na forma como cada 

uma das sementeiras integra seus produtos e serviços e compartilha, repassa para seus clientes”.   

Para os executivos, a condição estratégica da capacidade refere-se à esta particularidade 

e assertividade do compartilhamento das relações entre empresa e cliente. Segundo Collis e 

Montgomery (1995), os recursos e capacidades não podem ser avaliados isoladamente, mas na 

interação com as forças do mercado, por exemplo, ao contribuir para a produção de um produto 

ou serviço que os consumidores desejem. 

  

O que torna essa capacidade diferente na minha empresa é a capacidade de levar 

solução para o agricultor. Primeiro você tem que saber identificar as necessidades, 

tem que estar próximo desse agricultor [...] criar esse produto e esse serviço em 

conjunto com ele para tê-lo no ano que vem [...] e para você vender para aquele cliente 

sempre, você também tem que suprir as necessidades dele. (S2).  
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São muitos os competidores, de todos os tipos, vendendo semente muito parecida. O 

que precisamos é ampliar o leque dos serviços agregados à essa semente, investir num 

serviço prestado em conjunto com o produtor. Só assim fideliza o cliente. Nesse ramo, 

o atendimento faz toda a diferença, especialmente o atendimento dos agrônomos e 

eles [agrônomos] devem estar sempre próximos do produtor (S3). 

 

Sobre as estruturas organizacionais e de gestão que as empresas utilizam para a 

exploração da capacidade, os entrevistados afirmaram que a gestão de pessoas orientada para o 

cliente aliada às áreas técnicas da empresa é que são o suporte para essa capacidade, conforme 

os relatos: 

 

Nós investimentos em uma gestão integrada, em que as pessoas são estimuladas a 

desempenhar o seu papel focado no cliente. É trazer esses problemas para as diferentes 

áreas da empresa para pensar em processos que possam resolver esses problemas, 

como o caso do TSI. Só é possível na nossa empresa porque os agrônomos detectaram 

essa necessidade e a nossa equipe foi capaz de desenvolver o serviço (S1). 

 

Nossa equipe comercial precisa desenvolver o tino para entender a necessidade do 

cliente porque são eles que estão em contato com o cliente [...] é saber transformar 

essa necessidade em serviços que resolvam o problema ou que melhore o produto, em 

conjunto com todas as áreas da empresa (S2). 

 

Pra nós é a contratação, a motivação e o treinamento da equipe comercial e da equipe 

técnica em desenvolver as habilidades necessárias para antever necessidades ou 

resolver os problemas do agricultor (S3).  

 

 

Conforme apontaram S1, S2 e S3, a diferenciação de produtos e serviços partilhados 

com clientes estão pautadas no know-how que as empresas desenvolvem ao integrar as suas 

equipes técnicas ao processo de produção de semente e à transferência desse conhecimento para 

o produtor. Conforme apontam Grant (1991) e Amit e Shoemaker (1993), a vantagem 

competitiva é fruto da capacidade de executar as atividades funcionais básicas da empresa mais 

eficientemente que os concorrentes, enfatizando a combinação entre recursos e pessoas.  

Segundo os entrevistados: 

 

Tem o manejo dessa tecnologia, porque muito do que eu faço no meu ciclo produtivo, 

o agricultor vai fazer no ciclo dele. Então eu transfiro esse conhecimento. Eu tenho 

que ter assertividade no desenvolvimento da minha semente e nessa transferência de 

conhecimento. Eu preciso saber performar e saber ajudar o produtor no campo (S1).  

 

Aí que está a o diferencial de uma empresa [...] não de vender e entregar uma semente 

de qualidade, mas de fato que aquela semente atinja seu objetivo com potencial. Aí 

entram os serviço para auxiliá-lo, como o armazenamento dessa semente após a 

entrega até o plantio na sua estrutura, o manejo dessa semente, o tratamento dela (S2). 

 

Nosso cliente depara-se com incertezas. Um auxílio no planejamento, um amparo no 

momento do plantio, a entrega da semente na fazenda do agricultor, um trabalho pós-

venda de certificação da performance da semente no campo. Esse atendimento é um 

diferencial (S3).  
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Ao considerar a dinâmica competitiva da capacidade, segundo S1, S2 e S3, os serviços 

prestados pela equipe técnica em conjunto com os produtores é que possibilita a maior 

configuração de raridade e de inimitabilidade por representar um processo que só é estratégico 

em função da conexão. Essa perspectiva está em conformidade com o pensamento de Helfat e 

Peteraf (2003), que asseguram que uma capacidade detêm a heterogeneidade sustentada quando 

a empresa, à sua maneira, combina, monta e implementa os ativos empresariais utilizando 

determinados protocolos, atividades, rotinas, processos, sistemas e habilidades de seus 

funcionários para executar e coordenar a variedade de tarefas exigidas. Segundo S1:  

 

Se um dos elos [agrônomo e cliente] se romper, não será possível copiar essa 

diferenciação, esse atendimento, porque ela só é estratégica porque essas partes estão 

juntas [...] os serviços prestados para cada cliente é resultado dessa interação, é difícil 

copiar porque as necessidades e as relações serão outras (S1). 

 

Outro ponto destacado pelos entrevistados, sob a perspectiva de raridade, referiu-se à 

experiência da sementeira e os relacionamentos de parceria que desenvolveu ao longo dos anos, 

corroborando o posicionamento de Collis e Montgomery (1995) de que a trajetória da empresa 

leva ao acúmulo e a uma configuração de recursos e capacidades incapazes de serem adquiridos 

pelos competidores em função de tudo que aconteceu durante a trajetória que levou ao seu 

acúmulo. Segundo os entrevistados: 

 

Com o passar dos anos nós vamos produzindo sementes e serviços de assistência de 

acordo com a realidade dos clientes. Nós vamos adquirindo parcerias que sejam 

capazes de entregar aquilo que o cliente vai precisar daqui 3, 5 anos [...] estamos no 

mercado tempo suficiente para conhecermos os clientes de olhos fechados, porque a 

maioria deles está na empresa desde o seu início (S1). 

 

Empresas de sucesso pensam no produto e serviço o mais personalizado possível para 

atender a particularidade do cliente. Esse know how, essa habilidade de integrar 

produto e serviço é difícil de copiar. São anos desenvolvendo essa habilidade (S3). 

 

 

Assim, identificou-se que parte da entrega de uma semente valorizada pelo cliente 

provém da capacidade da empresa em diferenciar seus produtos e serviços a partir da relação 

próxima com o cliente. Isso corrobora o defendido por Day (1994), de que o diferencial de uma 

empresa está na sua capacidade de identificar o que os clientes valorizam e de posse desta 

informação, oferecer a eles os produtos ou serviços certos.  

No caso específico da indústria de produção de sementes, as características hídricas, de 

solo, de localização, entre outros, refletem na produtividade da soja e a sua capacidade de 

germinação e vigor em muito é fruto da semente propriamente dita, mas também da sua 
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associação aos serviços de apoio. Day (1994) defende que a conexão com o mercado e o 

relacionamento com clientes são cruciais para organizações que pretendem orientar seus 

produtos e serviços para o mercado, tornando-os diferenciados em comparação aos dos 

concorrentes.  

     

4.3 Combinação dos recursos e capacidades estratégicos para a criação de 

valor  

 

 A partir da identificação dos recursos e capacidades estratégicos para a criação de uma 

semente de soja capaz de entregar valor diferenciado para os clientes, esta subseção identifica 

a combinação desses recursos e capacidades que resultam em produtos e serviços capazes de 

satisfazer os clientes mais eficazmente que os concorrentes.  

Nesta etapa os executivos das sementeiras identificaram as combinações que 

consideram mais estratégicas para atender cada um dos atributos de valor para os clientes com 

o foco nas expectativas dos clientes (topo da hierarquia de valor para o cliente, segundo 

Woodruff, 1997).  

Para a produção de sementes de soja valorizadas pelos clientes, observou-se que os 

recursos e capacidades estratégicos são combinados entre si e não apenas os recursos, como 

sugerem Sirmon, Hitt e Ireland (2007). Neste estudo, as etapas que sucedem a identificação dos 

atributos de valor dizem respeito à combinações de recursos e capacidades estratégicos 

conforme o quadro 7. 

 

Quadro 7 – Combinação de recursos e capacidades estratégicos 

       Combinação 

 

Valor 

Parque Industrial 

com parcerias 

estratégicas 

Conhecimento 

tácito, técnico e de 

gestão atualizados 

Performar 

sementes e 

integrar processos 

essenciais 

Diferenciação de 

produtos e 

serviços 

partilhados com 

os clientes 

Padrão de qualidade 

com perda mínima 
X X X  

 

Confiança na Marca 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Atendimento com 

suporte técnico 

 X  X 

 

Elevada 

produtividade 

 

X 

 

X 

 

X 
 

 

Resultados positivos 

continuados 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Fonte: elaborado pela autora 
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Em todas as combinações identificadas houve pelo menos um recurso e uma capacidade 

no mesmo agrupamento. Em todas elas o recurso conhecimento tácito, técnico e de gestão 

atualizados estão presentes. De acordo com S1, a importância do recurso refere-se ao fato de: 

 

Sem o conhecimento das pessoas e da organização nenhum atributo de valor pode ser 

entregue [...] os nossos clientes querem a cada safra, uma semente mais produtiva e 

só volta no próximo ano o cliente que teve produtividade. A maior produtividade passa 

pelo conhecimento das pessoas e da empresa [...] Hoje temos mais de 70% de retenção 

de cliente e não retêm clientes a empresa que não investe em pessoas e no seu 

conhecimento (S1).  

 

Ao analisar o quadro 7, constata-se que as sementeiras utilizam os mesmos recursos e 

capacidades estratégicos para cada um dos atributos de valor para o cliente, sinalizando que tais 

combinações, sob a perspectiva da competitividade, não são capazes de gerar vantagem 

competitiva sustentável por ser comum às empresas. Observa-se que, isoladamente, as 

combinações dos recursos e capacidades necessárias para a entrega de valor para o cliente é 

vista pelos executivos como facilmente imitável, mas a forma como essa combinação é 

organizada pela empresa é que representa o diferencial. 

Assim, eles são considerados estratégicos a partir dos mecanismos de integração, 

organização e coordenação, bem como dos elos que cada organização dispõe para realizar a 

combinação, o que resulta na dificuldade de duplicação, tal como como destaca Barney (1991). 

Sobre essa constatação, os entrevistados afirmaram:  

 

Não acho que a junção de recursos seja diferente da minha empresa para outra, mas 

na forma como nós combinamos [...] a diferença está em como eu junto esses recursos, 

a minha gestão, como coordeno os recursos [...] esse é o pulo do gato (S1). 

 

Para entregar a qualidade que o cliente quer, é mais que equipamentos, pessoas e saber 

performar, é como a aliança é feita. Isso é estratégico (S2). 

 

Tão importante quanto selecionar os elementos, está a capacidade de integrar tudo 

isso. De adequar para a realidade da minha empresa, que é diferente do concorrente 

(S3) 

 

A partir dos depoimentos, percebe-se que cada uma das combinações com vistas à 

entrega de valor considerou três etapas após a determinação das dimensões valorizadas pelos 

clientes: (i) caracterização dos recursos e capacidades estratégicos para a entrega de valor para 

o cliente (constituição de uma base de recursos e capacidades); (ii) seleção dos recursos e 

capacidades mais estratégicos para cada atributo de valor e (iii) identificação da 

representatividade de cada recurso e capacidade estratégico na combinação (integração dos 

recursos e capacidades). A figura 8 ilustra as etapas. 
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Figura 8 – Etapas da combinação de recursos e capacidades 

 

Fonte: elaborada pela autora 
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A caracterização dos recursos (etapa 1), subsequente à identificação dos atributos de 

valor para os clientes, refletiram os ativos que as empresas detêm para entregar valor para o 

cliente (seção 4.2). Ao identificar esses ativos, há a formação de uma base de recursos e 

capacidades que são estratégicos para a oferta de valor para os clientes. São todos os recursos 

e capacidades estratégicos, sem ainda terem sido agrupados. 

Ao examinar cada uma das dimensões de valor para os clientes, as empresas 

selecionam da base de recursos e capacidades (etapa 2), aqueles que são centrais para 

refletir/entregar cada dimensão de valor (como visto no quadro 7 e já descrito, a seleção foi 

comum às sementeiras). Para esta etapa, as dimensões de valor são novamente analisadas uma 

a uma, porque cada uma delas reflete em uma seleção própria de recursos e capacidades. 

Por fim, as sementeiras identificam a representatividade do recurso/capacidade na 

combinação (etapa 3) com o objetivo de atender cada atributo de valor. Trata-se da forma como 

são integrados os recursos/capacidades selecionados em cada combinação. A 

representatividade de cada um dos recursos e capacidades podem variar de uma combinação 

para a outra, conforme descrito a seguir. Se a etapa 2 resultou em consonância entre as 

sementeiras, a representatividade indica o diferencial entre as combinações, em função dos 

recursos e capacidades serem organizados e integrados diferentemente pelas empresas.  

Considerando cada um dos atributos de valor, as figuras 9, 10, 11, 12 e 13 apresentam 

as dimensões de valor para o cliente (no centro das figuras) e as seleções de recursos e 

capacidades estratégicos (etapas 2 e 3). Subsequente a cada figura, apresenta-se a 

representatividade dos recursos e capacidades em cada combinação (pelos depoimentos, vê-se 

a diferenciação da representatividade dos recursos e capacidades pelas sementeiras).  

 

Figura 9 – Padrão de qualidade com perda mínima 

 

Fonte: elaborada pela autora 
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Representatividade: 

  

Na mesma medida o parque industrial e saber performar, porque a nossa empresa 

tem uma janela de colheita em que ela vai receber em dois meses o produto a ser 

trabalhado o ano todo, tem que ser amostrada, analisada, armazenada [...]. A semente 

se faz no campo e se conserva na indústria de credenciamento [...] depois, o 

conhecimento, que ajuda a operacionalização dos equipamentos e da execução de 

todos os processos [...] sem conhecimento não há a qualidade, mas os dois primeiros 

tem maior impacto (S1). 

 

Essencialmente o conhecimento técnico e a gestão do processo. Depois, as parcerias 

e a estrutura [...] no nosso caso, as parcerias é um braço agrícola muito forte (S2). 

 

Considero que o parque industrial e a os processos que dispomos, bem definidos, 

delineados, garantem esse padrão de qualidade. O conhecimento é essencial, mas 

considero-o mais fluido se tivermos uma estrutura e processos bem definidos (S3). 

 

 

Figura 10 – Confiança na marca 

 

Fonte: elaborada pela autora 

  

Representatividade: 

  

Essencialmente o conhecimento da empresa e dos funcionários e a diferenciação dos 

produtos e serviços partilhados com os clientes. Esses dois garantem considerável 

parte do conjunto. Para chegar nos 100%, adiciona-se a minha capacidade de 

performar, de saber produzir semente, mais que integrar processos, nesse caso, a 

performance é mais importante (S1). 

 

É um misto bem equilibrado dos três. Mas eu acho que nessa configuração, o 

conhecimento e a disponibilidade da equipe associada ao conhecimento da empresa e 

a diferenciação dos produtos, reflete um ponto importante [...] o cliente ter ciência que 

nós sabemos fazer semente é significativo para a confiança da marca (S2).   

 

Sem sombra de dúvidas o partilhar produtos e serviços é o mais importante nessa 

junção [...] o conhecimento e o saber fazer são essenciais, mas estar ligado ao cliente 

tem um grande impacto na entrega desse atributo (S3). 
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Figura 11 – Atendimento com suporte técnico 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

 Representatividade: 

  

Uma proporção bem equilibrada entre o conhecimento da equipe e a diferenciação 

de produtos e serviços partilhados com os clientes. Quanto mais conhecimento detiver 

o meu funcionário, mais ele terá a capacidade de diferenciar os nossos produtos e 

prover os serviços que os cliente querem (S1). 

 

Mais que a diferenciação dos produtos e serviços, está o conhecimento da equipe. É 

ela que garantirá a diferenciação, que é tão importante para esta combinação (S2). 

 

Considero difícil imaginar como eu integro esses dois, mas o conhecimento é mais 

estratégico, porque ele que garante o diferencial, a relação (S3). 

 

 

Figura 12 – Elevada produtividade 

  

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

 Representatividade: 

  

Essencialmente performar e integrar processos essenciais é o mais importante. Até 

porque aqui é esse elemento que garante, em termos, os outros dois [...] a combinação 
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só produz o resultado para o cliente se o meu parque industrial e o conhecimento dos 

meus funcionários e da empresa forem somados a esta combinação (S1). 

 

É a tua capacidade de fazer o produto performar em primeiro lugar. Depois, é ter o 

conhecimento para assessorar o seu cliente e deter os equipamentos, tecnologias 

essenciais (S2). 

 

A produtividade requer antes de mais nada saber fazer, conhecer e ter tecnologia e 

equipamento ao dispor da empresa [...] mas nesse ponto, o saber fazer me parece mais 

importante (S3). 
 

Figura 13 – Resultados positivos continuados 

 

Fonte: elaborada pela autora 

  

Representatividade: 

  

Como este é o elemento que congrega todos os demais, acredito que seja a 

combinação bem equilibrada de todos os recursos. Não consigo imaginar que um se 

sobreponha ao outro. Aqui está o equilíbrio, o mais complicado na minha ótica (S1). 

 

Acho que é um trabalho que requer uma relação de todos esses que nós listamos. Esse 

é que vai garantir a longevidade da empresa (S2). 

 

Considero que para continuar a entregar todos esses elementos que o cliente queira, 

eu preciso pensar estrategicamente nos quatro com muito cuidado (S3). 

 

Ainda tendo como base o quadro 7 e as figuras 9, 10, 11, 12 e 13, para o atendimento 

de cada um dos atributos de valor nota-se que um mesmo agrupamento de recursos e 

capacidades pode produzir resultados distintos no atendimento de diferentes atributos de valor. 

Tal constatação pode ser identificada nos atributos “padrão de qualidade com perda mínima” 

(figura 9) e “elevada produtividade” (figura 12), que utilizam a mesma combinação de recursos 

e capacidades: parque industrial e parcerias estratégicas, conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados e performar sementes e integrar processos essenciais. 
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Ao questionar os executivos sobre como essas mesmas combinações podem gerar 

diferentes resultados, percebeu-se que apesar dos mesmos recursos e capacidades terem sido 

selecionados, proporcionalmente cada um deles tem representatividade distinta para o 

atingimento de cada um dos atributos de valor, como pode-se verificar pela descrição da 

representatividade das combinações dos atributos 1 e 4. Ou seja, são integrados de forma 

distinta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Enquanto para o “padrão de qualidade com perda mínima” o parque industrial e 

parcerias estratégicas e a capacidade de performar sementes e integrar processos essenciais são 

a centralidade da combinação, para a “elevada produtividade” a capacidade de performar 

sementes e integrar processos essenciais apresenta-se como motriz da combinação. 

 Os depoimentos dos entrevistados trouxeram outra consideração relevante para as 

combinações capazes de satisfazer os clientes mais eficazmente que os concorrentes. Conforme 

destacado, isoladamente cada uma das combinações são capazes de entregar valor para os 

clientes por envolver os recursos e capacidades que são estratégicos para as dimensões de valor 

da semente de soja, mas quando as combinações são analisadas para além dos recursos e 

capacidades estratégicos, nota-se a presença de outros recursos e capacidades que não os que 

constituem a base da entrega de valor.  

Segundos os entrevistados, as combinações demandam outros recursos e capacidades, 

que não são os centrais, por possibilitarem à empresa diferenciar o seu produto. S1 chama esses 

recursos e capacidades de “elementos de apoio que ajudam a atingir outros objetivos da 

combinação”; S2 denomina-os de “suporte para os recursos e capacidades estratégicos, que 

melhora a combinação” e S3 classifica-os como “outras expertises da organização que contribui 

para a maior entrega de valor”.  

Neste sentido, há nas combinações os recursos e capacidades estratégicos, aqueles 

centrais (inerentes) e que constituem a base para a entrega dos atributos de valor para os clientes 

(etapa 1) e os recursos e capacidades complementares, que são capazes de prover diferenciação 

entre as combinações e sementeiras. 

O quadro 8 apresenta os recursos e capacidades que complementam a combinação para 

cada um dos atributos de valor. 
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Quadro 8 – Recursos e Capacidades Complementares 

Atributos de valor Recursos e Capacidades Estratégicos 
Recursos e Capacidades 

Complementares 

Padrão de qualidade 

com perda mínima 

- Parque Industrial com parcerias 

estratégicas 

- Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados - Performar 

sementes e integrar processos 

essenciais 

-Planejamento e controle de campo 

-Protocolos estruturados 

-Serviços de Logística e Armazenagem 

-Pesquisa e Análise do produto em todas 

as etapas; 

-Certificação nos diferentes processos 

Atendimento com 

suporte técnico 

- Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados 

- Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

-Informação do cliente  

-Relacionamento com cliente 

-Liderança da Organização 

-Conhecimento de mercado 

Confiança na Marca 

- Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados  

- Performar sementes e integrar 

processos essenciais  

- Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

- Reputação da empresa  

- Capacidade de reter clientes 

 

Elevada 

produtividade 

- Parque Industrial com parcerias 

estratégicas 

- Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados  

- Performar sementes e integrar 

processos essenciais 

-Desenvolvimento tecnológico e 

intercâmbio de informações com 

parceiros 

-Capacidade de antever 

necessidades/novidades 

 

Resultados positivos 

continuados 

- Parque Industrial com parcerias 

estratégicas 

- Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados  

- Performar sementes e integrar 

processos essenciais 

- Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

-Trajetória e expertise da empresa 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Notou-se que as sementeiras alocam outros recursos/capacidades individualmente à 

combinação com o objetivo de proporcionar um ganho superior. Os depoimentos dos 

entrevistados confirmam esta posição: 

 

Para entregar para o cliente o que ele valoriza, tem esses essenciais, mas para ter 

resultados melhores, preciso investir em outros, como por exemplo investir em 

pesquisa, desenvolvimento e análise da semente [...] sempre há uma coisa nova para 

integrar [...] para ser melhor (S1). 

 

Sem esses (estratégicos) não se pode entregar o valor que o cliente espera, mas para o 

meu cliente preferir o meu produto, preciso ir além dessa combinação, fazer mais para 

entregar para ele um resultadomelhor que o meu concorrente (S2).   

 

Essencialmente é essa a combinação estratégica (“parque industrial com parcerias 

estratégicas”, “conhecimento tácito, técnico e de gestão atualizados” e performar 

sementes e integrar processos”), mas nessa combinação há outras questões, outras 

expertises da organização, por exemplo o planejamento logístico [...] nós tentamos 

aprimorar constantemente esses atributos para diferenciar dos concorrentes (S3). 
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Tais constatações confirmam o pensamento de Grant (1991) ao afirmar que as empresas, 

para sustentarem sua vantagem competitiva precisam não só investir nos recursos existentes, 

mas também no desenvolvimento constante da sua base de recursos. Essa inserção significa 

investir na manutenção dos recursos e capacidades estratégicos para a criação de valor, mas 

também na aquisição de recursos e capacidades para complementar a combinação e estender 

posições de vantagem competitiva, assim como para ampliar o conjunto de oportunidades 

estratégicas (GRANT, 1991).  

Notou-se que de forma mais enfática entre os demais entrevistados, a S1 é a que detém 

mais recursos e capacidades complementares, o que confere a ela maior possibilidade de deter 

vantagem competitiva (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; ADGEBESAN, 2009; TYLER, 2001).  

Outro ponto relevante na S1, refere-se ao fato de que para todas as combinações de 

recursos e capacidades estratégicos, há recursos e capacidades complementares únicos, não 

presentes na combinação das demais, tais como: pesquisar e analisar a semente em todas as 

etapas e certificação em todos os processos, para a primeira combinação; liderança 

organizacional, para a segunda; retenção de clientes, para a terceira; antecipar necessidades, 

novidades e variedades, para a quarta etapa. 

Ainda sobre esta diferenciação, na proporção, S1 tem mais capacidades que recursos 

complementares e por serem mais complexas que os recursos, elas são mais difíceis de serem 

adquiridas/imitadas pelos concorrentes (GRANT, 1991; AMIT;  SHOEMAKER, 1993). Estas 

constatações sugerem que S1 é capaz de implementar estratégias de criação de valor para os 

clientes que não sejam facilmente duplicadas pelos concorrentes, por compor um conjunto de 

recursos complementares e especializados que sejam escassos, duráveis, não facilmente 

comercializáveis e difíceis de imitar (AMIT;  SHOEMAKER, 1993). 

Ao fazer um paralelo entre a combinação de recursos e capacidades estratégicos e 

complementares em relação à hierarquia de valor, observa-se que a base da hierarquia, 

constituída pelos atributos tangíveis e intangíveis, requerem um conjunto maior de recursos e 

capacidades complementares. À medida que as dimensões vão atingindo o topo da pirâmide, 

em que o valor torna-se mais subjetivo e mais difícil de identificar, por referir-se aos objetivos 

e metas, menor é o número de recursos e capacidades complementares. Possivelmente o número 

decrescente de recursos e capacidades complementares à medida que a hierarquia é alcançada 

se deve ao fato de cada uma das etapas de valor serem subsequentes, ou seja, há acúmulo dos 

recursos e capacidades complementares das etapas anteriores cada vez que uma nova etapa é 

atingida.  



106 
 

Tomando como exemplo a dimensão “resultados positivos continuados” (topo da 

hierarquia), segundo os respondentes, para atingir seu objetivo de valor, as empresas devem 

“combinar todos os seus recursos e capacidades” (S1; S2; S3). Por envolver muitos ativos, a 

gestão dessa combinação é naturalmente complexa porque compreende os demais atributos de 

valor da hierarquia, já que o objetivo do cliente só é alcançado se os níveis anteriores tiverem 

sido atingidos (WOODRUFF, 1997). 

Assim, constata-se que a combinação de recursos e capacidades estratégicos passíveis 

de entregar mais valor para os clientes que os competidores perpassa pela heterogeneidade 

dessa combinação ao inserir recursos e capacidades complementares e únicos. Esta associação 

de recursos e capacidades centrais e complementares únicos é que resulta em produtos e 

serviços capazes de satisfazer os clientes mais eficazmente que os concorrentes.  

Os recursos e capacidades complementares, ao apoiar os centrais para a entrega de valor 

para o cliente, torna a combinação única e pode ser importante fonte de heterogeneidade por 

criar barreiras que impedem outras empresas de imitar tais combinações. Ficou claro que os 

recursos e capacidades complementares são elementos-chave que os centrais devem manter 

para garantir vantagem competitiva ao entregar os atributos que os clientes valorizam.  

Em resumo, com o objetivo de responder a questão de pesquisa “como os recursos e 

capacidades são combinados para criar valor para o cliente?” e tomando como referência a 

definição operacional de “combinação de recursos e capacidades”: identificação e integração 

dos recursos e capacidades estratégicos capazes de criar valor para o cliente, foi possível 

identificar cinco passos para que a combinação entregue valor para o cliente: 

1. Caracterização dos atributos de valor para o cliente; 

2. Identificação de recursos e capacidades estratégicos; 

3. Seleção dos recursos e capacidades estratégicos para cada atributo de valor; 

4. Integração (representatividade) dos recursos e capacidades na combinação. 

5. Inserção de recursos e capacidades complementares  

Quando a empresa procura vantagem competitiva a partir do valor para o cliente, há um 

sexto elemento na combinação: identificação de recursos e capacidades complementares 

únicos. Ao integrar recursos e capacidades complementares únicos à combinação, a empresa 

detêm vantagem competitiva quando os produtos e serviços obtêm a satisfação dos clientes de 

maneira diferenciada dos concorrentes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de responder a questão de pesquisa “como os recursos e capacidades 

são combinados para criar valor para o cliente” constatou-se que, a partir do valor atribuído aos 

produtos e serviços da empresa, os recursos e capacidades estratégicos são associados a cada 

atributo de valor dentro de uma hierarquia de valor para o cliente, complementados por outros 

recursos e capacidades. Essa hierarquia é clara para as sementeiras nas definições de suas 

estratégias para a conquista e manutenção dos clientes, constituindo uma das descobertas mais 

relevantes da pesquisa. 

Combinar recursos e capacidades requer não só a seleção e integração de recursos e 

capacidades estratégicos para o valor, mas a sua conexão com recursos e capacidades 

complementares, que constituem elementos indispensáveis para a entrega dos atributos que os 

clientes valorizam. Ficou evidente que a existência de uma quantidade maior desses ativos 

complementares implicou em maiores possibilidades de obtenção da vantagem competitiva 

pelas sementeiras. 

A figura 14 sintetiza como empresas combinam recursos e capacidades para criar valor 

aos produtos e serviços.  

 

Figura 14 – Combinação de recursos e capacidades 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Ao se considerar o valor a partir dos clientes, os produtores rurais, os resultados 

mostraram que em termos de semente de soja o valor é multidimensional e dinâmico por 

abranger diversos níveis em que um é subsequente ao outro, configurando uma hierarquia. A 

satisfação do cliente (topo da hierarquia) é resultado de etapas que são atingidas quando os 

atributos de ordem anterior são alcançados e valorizados pelo cliente. Assim, o valor é dinâmico 
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em função da sua característica multidimensional e pela própria natureza da hierarquia (etapa a 

etapa), confirmando a teoria.  

O dinamismo inicia-se nas características tangíveis e intangíveis que formam a base da 

hierarquia e constituem as ideias (desejos) iniciais que determinam a escolha do produto. No 

segundo nível os clientes fazem a sua avaliação após a compra do produto:  performance do 

produto em relação aos atributos tangíveis e intangíveis. Os aspectos valorizados após a compra 

impactam diretamente no resultado final do produto: a avaliação geral do produto antes e após 

a compra (topo da hierarquia) que implica na satisfação do produto/serviço.  

Assim, o dinamismo da hierarquia em termos de semente de soja, significa que o nível 

atributo do produto é mais fácil de ser mensurado e identificado. Já a consequência do uso e os 

valores pessoais têm a ver com os critérios mais abstratos e são decorrentes de uma 

convergência dos níveis antecedentes, evidenciando que os atributos menos abstratos facilitam 

a realização do objetivo de ordem superior. Assim, os níveis superiores são atingidos à medida 

que os clientes demonstram estar satisfeitos com os atributos dos níveis anteriores. 

 Chamou a atenção a constatação dos atributos de valor para os produtores estarem claros 

para as sementeiras. Uma provável justificativa para isso refere-se ao fato dos produtores de 

sementes de soja e as sementeiras, participantes do estudo, constituírem negócios de sucesso, o 

que indica que o valor atribuído pelos produtores e reconhecidos pelos executivos tem facilitado 

as decisões internas e a visão mais objetiva de suas estratégias em termos de recursos e 

capacidades. 

 Os recursos e capacidades considerados como estratégicos fazem parte de um conjunto 

de outros recursos e capacidades que garantem a sua condição estratégica. É a forma como eles 

complementam-se que resulta na semente de soja que os clientes valorizam. O diferencial está 

no modo como os recursos e capacidades estratégicos são agrupados e nos seus elos de ligação. 

Isoladamente, os recursos e capacidades não são necessariamente raros ou difíceis de serem 

imitados, mas a forma como são geridos, integrados aos demais, inseridos na organização e 

conectados aos clientes é que resulta na sua heterogeneidade.  

Não existe, portanto, um recurso ou capacidade que possa ser isolado como sendo aquele 

estratégico para a criação de valor, pois sua consequência exige a associação com os 

complementares e depende da complexidade da hierarquia dos valores dos clientes. Assim, a 

combinação de recursos e capacidades envolve os recursos e capacidades estratégicos centrais, 

essenciais para a entrega de valor para o cliente, e os recursos e capacidades complementares, 

capazes de prover diferenciação entre as combinações e competidores.  
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No que se refere à hierarquia de valor, era esperado que em cada etapa houvesse um 

agrupamento com representatividade em relação a recursos e capacidades. Nesse quesito, foram 

encontradas divergências entre a representatividade dos recursos e capacidades pelas 

sementeiras entrevistadas, o que significou um dos aspectos para a diferenciação das 

combinações.  

Isso mostrou que quanto mais complexo o nível da hierarquia, mais recursos e 

capacidades complementares são inseridos na combinação. Assim, quanto mais recursos e 

capacidades complementares estratégicos a empresa detém, maior a sua possibilidade de obter 

vantagem competitiva.  

Desta maneira, a combinação de recursos e capacidades estratégicos passíveis de 

entregar mais valor para os clientes que os competidores, perpassa pela heterogeneidade dessa 

combinação ao inserir recursos e capacidades complementares únicos. Mais que combinar os 

recursos e capacidades estratégicos para a criação de valor, portanto, é necessário identificar 

outros recursos e capacidades que complementam esta combinação. Essa associação entre 

recursos e capacidades centrais e complementares únicos é que resulta em produtos e serviços 

capazes de satisfazer os clientes mais eficazmente que os concorrentes.  

Uma contribuição adicional desta pesquisa aos trabalhos de Zubac, Hubbard, Johnson 

(2010) diz respeito à conexão entre os recursos e capacidades centrais, os complementares e a 

hierarquia de valor para o cliente. Ficou evidente que a base da hierarquia de valor para o 

cliente, requer um conjunto bem maior de recursos e capacidades complementares.  

Outra contribuição é que, à medida que as dimensões foram atingindo o topo da 

pirâmide, em que o valor tornou-se mais subjetivo e mais difícil de identificar, menor foi o 

número de recursos e capacidades complementares, mas mais complexa foi a combinação dos 

recursos e capacidades centrais por envolver mais capacidades, no caso das consequências de 

uso, e por considerar todos os recursos e capacidades para o objetivo do cliente (topo da 

hierarquia de valor). Portanto, no que se refere aos recursos e capacidades complementares, há 

um acúmulo dos recursos e capacidades complementares das etapas anteriores cada vez que 

uma nova etapa é atingida. 

Ao contrário do que supunham Zubac, Hubbard, Johnson (2010) que defendem que, 

para criar valor para o cliente a partir da combinação de recursos e capacidades, a empresa deve 

deter um grande número de recursos e capacidades, a pesquisa apontou dois recursos e duas 

capacidades nesse tipo de negócio. Não foi a quantidade, mas sim a configuração e integração 

deles que tornou possível a sua base de ativos ser funcional e ser fonte de valor para o cliente. 
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As constatações da pesquisa contradizem ainda outra afirmação de Zubac, Hubbard, 

Johnson (2010), de que as empresas devem investir continuamente em uma base de recursos e 

capacidades para a criação de valor. Como no caso do negócio estudado as combinações de 

recursos e capacidades centrais tendem a ser estáveis, o que muda e diferencia a habilidade de 

criar valor para o cliente mais eficazmente que os concorrentes é a inserção e investimento 

constante em recursos e capacidades complementares.  

Diante dos resultados obtidos, uma implicação teórica que fundamentou o 

desenvolvimento do presente trabalho está na conexão dos constructos que constituem a criação 

de valor: valor para o cliente e recursos e capacidades. Essa conexão envolveu duas abordagens 

teóricas que se complementaram: a teoria do marketing (do ponto de vista do valor para o 

cliente) e a da visão baseada em recursos (para combinação de recursos e capacidades).  

Embora a VBR contemple a criação de valor como base para a vantagem competitiva, 

o seu papel tem sido explicar como as empresas capturam valor dos clientes por meio de seus 

recursos e capacidades e não como a combinação de recursos são capazes de criar valor para o 

cliente. Por outro lado, a teoria de marketing dedica-se a explicar a percepção do cliente para o 

valor, mas não esclarece como esse valor pode ser transformado pelas empresas em produtos e 

serviços desejados por eles. 

Os resultados deste trabalho demonstraram que a lacuna foi coberta pela pesquisa, pelo 

menos em relação às empresas e ao setor estudado, em função da criação de valor capaz de 

gerar vantagem competitiva ter se originado no valor para os produtores e ter culminado na 

semente de soja valorizada por eles, fruto da combinação de recursos e capacidades das 

sementeiras.  

Dessa maneira, notou-se que a conexão entre o valor para o cliente e a base de recursos 

e capacidades estratégicos ofereceram para as sementeiras uma série de estratégias em termos 

de combinações de recursos e capacidades.  

Os modelos adotados para a identificação de valor para o cliente, de Woodruff (1997), 

e para a condição estratégica de recursos e capacidades, de Knott (2009), se mostraram 

adequados par atender aos objetivos do trabalho. O modelo de Woodruff (1997) mostrou-se 

aderente para a definição de valor para os clientes em função dos entrevistados afirmarem que 

valor é um resultado funcional em que cada dimensão apresenta-se interligada às demais e à 

medida que elas são identificadas, dão base para que os níveis superiores sejam atingidos.  

O modelo de Knott (2009) foi adequado para a identificação da condição estratégica dos 

recursos e capacidades. Constituíram a base de recursos e capacidades estratégicos aqueles 

ativos baseados nos atributos de produtos e serviços valorizados pelos clientes; capazes de 
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serem organizados pela empresa; raros e de difícil imitação. Também se mostrou adequado por 

considerar os ativos de entrada como fruto do valor para o cliente. A partir desse modelos foi 

possível entender que quando uma empresa busca externamente o valor, ela considera a 

percepção do cliente e é esta percepção que apoia a seleção interna dos seus ativos e fornece a 

base para a criação de valor.  

Uma importante contribuição do modelo proposto por Woodruff (1997) é ter facilitado 

aos executivos expressarem as combinações de recursos e capacidades de diversas formas.  

A respeito da metodologia utilizada e considerando a natureza do objetivo da pesquisa, 

por se tratar de um estudo exploratório-descritivo, o método qualitativo apresentou-se adequado 

por possibilitar muitos detalhes nos depoimentos, com maior descrição e explicação dos 

fenômenos nas duas etapas, tanto com clientes como com fornecedores. 

 Os resultados do estudo fornecem implicações para a prática administrativa no sentido 

de auxiliar os gestores na tomada de decisões estratégicas em termos de recursos e capacidades 

focando diferentes níveis de valor. Os apontamentos sugerem que a hierarquia de valor e a 

combinação de recursos e capacidades levam gestores de empresas a desenvolverem diferentes 

investimentos e integração de recursos e capacidades estratégicos e complementares capazes 

de criar valor diferenciado para o cliente.  

Uma limitação do trabalho está na sua base teórica. O valor, que demonstrou ser um 

tema complexo e multifacetado, demandou uma pesquisa extensa sobre as suas diferentes 

abordagens e apresentou-se como primeira limitação deste estudo por ser um constructo que 

ainda representa desafios para os diferentes campos de estudo, inclusive para a VBR, que 

fundamentou o trabalho. Em função do setor estudado ser local e compreender condições 

relativamente estáveis em termos do negócios e do produto e serviço que oferecem aos clientes, 

pode representar outra limitação do estudo. 

Como sugestão para pesquisas futuras, a replicação do estudo em outros ambientes para 

além da região estudada, em outros setores, segmentos e contextos competitivos apresenta-se 

como importantes e necessárias. 

Ao considerar ainda o ambiente deste estudo, as capacidades dinâmicas não 

apresentaram-se como ativos inerentes para a combinação de recursos e capacidade no setor 

estudado. Entender a combinação de recursos e capacidades para a criação de valor em 

ambientes muito mais dinâmicos demonstra ser uma possibilidade para estudos futuros, 

envolvendo recursos e capacidades complementares como ativos relevantes do processo. 

Verificar a configuração da hierarquia de valor em ambientes dinâmicos e em setores que há 

mudanças de valor representa outra possibilidade de estudo. 
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O estudo dos recursos e capacidades complementares heterogêneos, sua análise como 

unidade de estudo e sua condição estratégica apresenta-se como sugestão para outros estudos. 

Outra proposta de pesquisa seria o estudo da representatividade de cada um dos recursos e 

capacidades nas combinações para os atributos de valor. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevistas - clientes 

Elemento 1: Valor para o cliente (Revisto após a 1ª entrevista) 

 

Bloco 1 – Introdução ao tema e objetivo da pesquisa, identificação da empresa e do 

entrevistado 

 

Pergunta-Problema: Como os recursos e capacidades são combinados para criar valor para o 

cliente? 

Objetivo: Caracterizar as dimensões de valor para o cliente por meio dos produtos e serviços 

oferecidos. 

 

Bloco 2 – Caracterizar as dimensões de valor para o cliente (atributos, consequências de uso e 

satisfação) 

 

1. Que tipo de características são úteis para descrever “a soja”? Ou seja, quais os aspectos mais 

relevantes pra descrever a soja ideal para o seu negócio? 

 

2. Das características destacadas (*), qual o atributo mais relevante, o que você considera mais 

valioso?  

 

3.  Sobre esse atributo (*), que aspectos físicos e tangíveis (atributos concretos, de natureza 

física, concreta) são mais importantes? 

 

4. Da mesma forma, que aspectos intangíveis (atributos abstratos, marca, patente, ambiente de 

trabalho) são mais importantes? 

 

5. Desses dois aspectos evidenciados (*), quais as características mais importantes? 

 

6. Que pontos positivos você identifica após a compra desse produto? Que aspectos contribuem 

para o melhor funcionamento do produto? 

 

7. Há algum atributo não presente no produto, mas identificado como estratégico para o seu 

negócio?  

 

8. Considerando os pontos positivos e negativos (descrever), de forma geral, como você avalia 

o produto? 

 

9. Como você avalia a semente de soja que você compra? Este produto satisfaz aquilo que o 

seu negócio precisa?  

 

10. Quais as razões das preferências apontadas? Por que a sua empresa compra esta semente? 

 

11. Em síntese, qual o principal valor percebido na soja que você compra, que o faz preferir 

este produto e não o de outro fornecedor? 

 

 

** Sempre que necessário considerar a pergunta: 

“O Sr(a) pode explicar melhor?” 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevistas - empresas 

Elemento 2: Recursos e capacidades estratégicos (Revisto após a 1ª entrevista)  

 

Bloco 1 – Introdução ao tema e objetivo da pesquisa, identificação das ações e estratégias para 

a entrega de valor para o cliente. 

 

Introdução: O objetivo deste estudo é o de entender a combinação de recursos e capacidades 

que levam produtos e serviços à satisfação dos clientes, de maneira diferenciada dos 

concorrentes.  

 

A entrevista será dividida em duas etapas: a primeira para a identificação de recursos e 

capacidades e sua condição estratégica (blocos 1, 2 e 3) e a segunda compreende a combinação 

de recursos e capacidades capazes de criar valor para o cliente (bloco 4). 

 

1. Que tipo de características são úteis para descrever “a soja” que o seu cliente mais valoriza? 

Ou seja, quais os aspectos mais relevantes para descrever a soja mais valorizada pelo seu 

cliente? 

2. A respeito desse atributos (*), o que a sua empresa tem feito para o atendimento desse valor?  

 **Se responderem muitas estratégias/ações, enfatizar 2 ou 3 mais importantes. 

 

Bloco 2 – Identificar/Selecionar os recursos e capacidades estratégicos para os atributos 

valorizados pelos clientes  

 

3. Esse conjunto de atributos (*) estão pautadas em que recursos tangíveis? 
 ** Para cada estratégia, descrever recursos  

 ** Considerar: recursos como ativos tangíveis e intangíveis que a empresa identifica, mantêm, combina e 

transforma em produtos e serviços valorizados pelos clientes. Tangíveis (fabricas, maquinas, equipamentos, corpo 

técnico, infraestrutura de TI etc.) 

 

4. E em que recursos intangíveis?  
 ** Considerar: recursos como ativos tangíveis e intangíveis que a empresa identifica, mantêm, combina 

e transforma em produtos e serviços valorizados pelos clientes. Intangíveis (marca, reputação, conhecimento 

tecnológico e operacional etc.)  

 

5. Desses recursos listados (descrevê-los) qual deles é considerado mais estratégico? 

 

6. Que capacidade(s) são responsáveis pelo atendimento dos atributos valorizados pelos 

produtores? 
 **Para cada estratégia, descrever recursos e capacidades 

   ** Considere capacidade como a habilidade da empresa em implantar e combinar os recursos tangíveis e 

intangíveis em busca de um objetivo final, que no caso deste estudo refere-se ao atendimento das dimensões 

valorizadas pelos clientes (relacionamento com cliente, definição de preços, desenvolvimento tecnológico etc.) 

 

7. Qual delas é a capacidade mais significativa?  

 

 

Bloco 3 – Analisar a condição interna da empresa e sua dinâmica competitiva (Knott, 2009) 

 

8. Que estruturas organizacionais e de gestão possibilitam que estes recursos e capacidades 

sejam explorados produtivamente pela empresa? 
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9. Esses recursos e capacidades são raros? Somente a sua empresa ou poucos concorrentes os 

possuem? Poderia explicar? 

 

10. Esses recursos e capacidades podem ser imitados pelos concorrentes ou transferidos para 

eles? Poderia explicar? 

 

Bloco 4 – Identificar a combinação de recursos e capacidades que levam produtos e serviços à 

satisfação do cliente 

 

11. A respeito dos atributos valorizados pelos clientes, em termos de semente de soja (*), como 

os seus recursos (**) e capacidades (***) são combinados para serem transformados na semente 

que o seu cliente valoriza? 
(*) descrever os atributos de valor 

(**) descrever os recursos 

(***) descrever as capacidades 

Considerar todos os temas/categorias de dimensões de valor 

 

12. A partir destas combinações, quais as razões para os seus clientes preferirem a semente de 

soja que a sua empresa vende? 
Objetivo: identificar como objetivo final da hierarquia de valor para o cliente (resultados positivos 

continuados) sé alcançado a partir da combinação de recursos e capacidades. 

 

 

* em todos as perguntas, se necessário, pedir explicações 

  



APÊNDICE C – MATRIZ DE AMARRAÇÃO E MATRIZ DE ANÁLISE ESTRUTURADA (ETAPA 1) 

 

MATRIZ DE AMARRAÇÃO (Etapa 1) 

 

Problema de pesquisa: 

Como os recursos e capacidades são combinados para criar valor para o cliente? 

 

Objetivo geral: 

Entender a combinação de recursos e capacidades que levam produtos e serviços à satisfação dos clientes, de maneira diferenciada dos concorrentes. 

 

 
Objetivos específicos (1) Referencial Teórico (2) Roteiro entrevistas (3) Considerações Finais (4) 

1 Caracterizar as dimensões de valor 

para o cliente por meio dos produtos e 

serviços oferecidos 

1.1 Valor para o cliente 

 Woodruff (1997): resultado dos 

atributos do produto e satisfação do 

cliente; 

 Rust; Zeithaml; Lemon, (2001); 

Geraerdts (2012): necessidades e desejos; 

 Kotler (1972): mais que questões 

monetárias, aspectos subjetivos; 

 Christopher (2003) e Sinchi-Levi, 

Kaminsky e Sinchi-Levi (2007): mais 

que produtos, benefícios e experiências; 

 Zeithaml (1988): a partir da compra, 

experiência de uso; 

 Bowman e Ambrosini (2000): 

percepção de utilidade do 

produto/serviço; 

 

Dimensões de valor (Woodruff, 1997) 

 perspectiva ou nível para o qual o 

valor está sendo gerado; 

 valor para o cliente é um constructo 

multidimensional; 

 relação entre os atributos do produto, 

desempenho e satisfação do cliente; 

1.1.1 Que tipo de características são úteis 

para descrever “a soja”? Ou seja, quais os 

aspectos mais relevantes pra descrever a soja 

ideal para o seu negócio? 

 

1.1.2 Das características destacadas (*), qual 

o atributo mais relevante, o que você 

considera mais valioso?  

 

1.2.1 Sobre esse atributo (*), que aspectos 

físicos e tangíveis (atributos concretos, de 

natureza física, concreta) são mais 

importantes? 

 

1.2.2 Da mesma forma, que aspectos 

intangíveis (atributos abstratos, marca, 

patente, ambiente de trabalho) são mais 

importantes? 

 

1.2.3 Desses dois aspectos evidenciados (*), 

quais as características mais importantes? 

 

1.3.1 Que pontos positivos você identifica 

após a compra desse produto? Que aspectos 

- Valor em termos de semente de soja 

é  multidimensional; 

- As multicategorias de valor são 

interdependentes; 

- O valor para clientes considera uma 

relação de interdependência entre 

produtos, serviços e imagem da 

empresa; 

- à medida que as etapas de valor 

(atributos tangíveis e intangíveis, 

consequências de uso e expectativas) 

foram alcançadas, mais subjetivas as 

dimensões foram se tornando: o nível 

atributo do produto foi mais fácil de 

ser identificado; já a consequência do 

uso e os benefícios para o negócio 

disseram respeito a critérios mais 

abstratos.  

 

Valor para os clientes de sementes de 

soja: 

 Padrão de qualidade com perda 

mínima 

 Confiança na Marca 

 Atendimento com suporte técnico 
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 sentimento de resposta às avaliações 

de uma ou mais experiências de uso do 

produto; 

 

Definição operacional: reflete a 

preferência e a avaliação que o cliente 

faz dos atributos e do desempenho do 

produto em relação aos objetivos e 

propósitos dos clientes. 

 

1.2 Atributos do produto (Woodruff, 

1997):  

 produto propriamente dito e são 

identificados a partir da descrição de um 

produto ou serviço. 

 

Identifica: 

 partes, características e componentes 

que o cliente utiliza para referir-se a um 

produto ou serviço; 

 aspectos físicos e tangíveis (atributos 

concretos), tais como tamanho, cor e 

sabor;  

 aspectos intangíveis (atributos 

abstratos) como a qualidade, ambiente, 

atendimento, marca. 

 

1.3 Consequências de uso 

 pontos fortes e fracos da empresa 

identificados após o consumo do 

produto/serviço; 

 análise do desempenho: se ajuda ou 

impede de atingir as experiências 

(benefícios) desejadas; 

 

Identifica: 

 consequências funcionais (benefícios 

que os produtos/serviços acarretam ou 

contribuem para o melhor funcionamento do 

produto? 

 

1.3.2 Há algum atributo não presente no 

produto, mas identificado como estratégico 

para o seu negócio?  

 

1.3.3 Considerando os pontos positivos e 

negativos (descrever), de forma geral, como 

você avalia o produto? 

 

1.4.1 Como você avalia a semente de soja 

que você compra? Este produto satisfaz 

aquilo que o seu negócio precisa?  

 

1.4.2 Quais as razões das preferências 

apontadas? Por que a sua empresa compra 

esta semente? 

 

1.4.3 Em síntese, qual o principal valor 

percebido na soja que você compra, que o faz 

preferir este produto e não o de outro 

fornecedor? 

 

 

 Elevada produtividade 

 Resultados positivos continuados 

 

- A teoria base do trabalho (Hierarquia 

de valor para o cliente),  de Woodruff 

(1997) definiu satisfatoriamente a 

percepção do cliente e ofereceu 

dimensões capazes de identificar os 

recursos e capacidades estratégicos. 
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nas  características diretamente 

observáveis decorrentes do uso); 

 consequências psicológicas, 

(características menos observáveis, que 

possuem um significado abstrato tanto 

positivo quanto negativo, geralmente 

ligado à sentimentos, tais como imagem, 

conforto, status, entre outros) 

 

1.2.3 Metas e Objetivos 

 satisfação daquilo que era desejado 

por ele, se seus objetivos foram 

alcançados; 

 valores essenciais e pessoais, 

relacionados aos propósitos e metas do 

cliente 

 

Definição operacional: o valor para o 

cliente pode ser apreciado em diferentes 

níveis de abstração (multidimensões) de 

forma a combinar as 

características/atributos valorizados pelos 

clientes como meio para o estado final 

desejado, como resultado de suas 

experiências. 

 

 



MATRIZ DE ANÁLISE ESTRUTURADA (Etapa 1)  

 
Objetivo 

específico 1 
Caracterizar as dimensões de valor para o cliente por meio dos produtos e serviços oferecidos 

   
Hierarquia 

de valor:  

Produtores de Soja  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Categoria 

A
tr

ib
u

to
s 

ta
n

g
ív

ei
s 

e 
in

ta
n

g
ív

ei
s 

Aparência da 

soja e lote; 

tamanho, 

coloração 

regular; 

padrão dos 

grãos; 

sementes com 

aspecto 

regular 

Qualidade de 

produção da 

semente no 

que se refere 

ao vigor e 

germinação 

Aspecto físico 

regular; não 

ter sementes 

com 

aparências 

diversas; não 

apresentar 

Qualidade da 

semente em 

termos de 

germinação e 

vigor. 

Característic

a física da 

semente; 

tamanho, 

peso, 

coloração; 

lote com 

sementes 

regulares 

Qualidade 

produtiva da 

semente em 

termos de 

germinação 

e vigor. 

Sementes com 

tamanho e 

aparência 

regular 

Qualidade da 

semente: 

máximo de 

produtividade 

em relação ao 

vigor e 

germinação 

Aparência 

física, 

tamanho, 

característica

s regulares 

Qualidade 

de produção 

(se a 

semente 

apresenta 

bons índices 

de 

germinação 

e vigor) 

Integridade 

física, 

padrão da 

semente, 

sementes 

com 

aparência 

regular das 

sementes 

Capacidade 

produtiva da 

semente em 

termos de 

germinação 

e vigor 

Característica 

física; grão 

não avariados, 

não mofados, 

queimados, 

danificados, 

quebrados; 

lote apresentar 

regularidade 

nos grãos; 

Semente com 

qualidade de 

produção 

(germinação e 

vigor) 

Qualidade 

física, 

genética, 

sanitária; 

aparência da 

soja; 

padronização 

das sementes 

por lote; 

características 

uniformes 

Bons índices 

de qualidade 

produtiva 

(germinação e 

vigor) 

Sementes 

com mesma 

aparência no 

lote 

Qualidade 

produtiva da 

semente, em 

termos de 

germinação 

e vigor 

Aparência 

da semente; 

aspectos 

físicos da 

semente; 

sementes 

com padrão 

regular; 

Germinação 

e vigor como 

garantia para 

a qualidade 

da semente, 

se vai ou não 

produzir 

 

Padrão de 

qualidade com 

perda mínima 

 

Confiança e 

idoneidade da 

marca da 

semente 

Marca 

representa a 

qualidade do 

produto 

Confiança 

na marca é 

sinônimo da 

qualidade da 

semente e 

em termos 

de padrão do 

lote 

Marca 

representa 

confiança e 

diferenciação 

da semente. 

A depender 

da marca, é 

necessário 

fazer testes. 

Marca como 

qualidade da 

semente. 

Marca como 

garantia da 

qualidade da 

semente 

Credibilidade 

da marca 

garante a 

qualidade da 

semente 

A marca 

representa 

credibilidade 

Confiança 

na marca. 

Marca como 

garantia da 

qualidade 

produtiva. 

Confiança 

na marca em 

função dos 

riscos de 

marcas 

novas 

 

Confiança na 

Marca 

Funcionários 

qualificados, 

facilidade no 

pedido, 

agilidade, 

orientação ao 

cliente 

Melhor 

aproveitament

o produtivo 

quando há 

equipe de 

auxílio em 

todas as 

Contar com 

pessoal 

qualificado, 

técnicos que 

auxiliam em 

todos o 

processo. 

Assessoria da 

Sementeira é 

ponto 

importante; 

Atendimento 

diferenciado e 

suporte 

Sementeira 

dispor de 

profissionais 

qualificados 

para suporte 

nas etapas de 

produção é 

Confiança 

no suporte 

técnico e no 

atendimento 

em todo o 

ciclo de 

produção 

Assistência 

desde a 

escolha da 

semente à 

colheita 

ajudam no 

alcance dos 

Vendedores de 

semente e 

agrônomos 

das 

Sementeiras 

são 

importantes 

Atendimento 

de 

funcionário 

treinado, que 

passam 

confiança, 

facilita a 

Enfatiza não 

só a 

qualidade da 

semente, 

mas se vai 

ou não ter 

suporte em 

Atendimento 

com suporte 

técnico 
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etapas; 

Funcionários 

treinados para 

dar suporte, da 

escolha da 

semente ao 

plantio. 

Orientação 

ao cliente 

em todo o 

processo 

representam 

diferencial 

para o negócio 

importante 

para o caso 

de 

restituição 

de semente. 

resultados 

esperados e da 

restituição de 

semente, caso 

necessário. 

para o 

produtor rural 

e para sua 

produtividade 

compra. 

Assessoria 

na lavoura, 

em todas as 

fases, do 

plantio à 

colheita. 

todas as 

fases da 

produção. 

Atendimento 

e serviços de 

apoio são 

determinante

s 

C
o
n

se
q

u
ên

ci
a
 d

e 
u

so
  

Inovação da 

semente em 

biotecnologia 

e TSI como 

benefício para 

o produtor; 

Potencial de 

inovação para 

a Sementeira; 

Investimento 

em pesquisa e 

pessoal 

qualificado 

Investimentos 

em pesquisa 

tem resultado 

em sementes 

mais 

produtivas 

Tecnologia 

na produção 

de novas 

variedades 

Tecnologia é 

importante por 

representar 

melhores 

rendimentos 

para o 

produtor; 

Representa 

inovação para 

a Sementeira 

Tecnologia 

resulta em 

uma semente 

mais 

produtiva 

(germinação 

e vigor); 

 

Processo 

tecnológico 

garante 

sementes 

mais 

inovadoras, 

com mais 

qualidade 

Biotecnologia 

e tecnologia 

para 

tratamento de 

semente  

Tecnologia 

possibilita 

maior 

produtividade 

e precocidade 

dos grãos 

Tecnologia 

possibilita o 

desenvolvim

ento de 

novos grãos 

(aprimorame

nto da 

semente); 

mais 

variedades; 

interesse no 

desenvolvim

ento regional 

Investimento 

em 

tecnologia e 

pesquisa: 

sementes 

mais 

precisas, 

melhor 

cobertura e 

rendimento. 

Enfatiza o 

investimento 

em pessoal 

qualificado 

 

Elevada 

produtividade                                                     

E
x
p

ec
ta

ti
v
a
s 

(S
a
ti

sf
a
çã

o
) 

Satisfeito. 

Acessibilidade 

à Sementeira; 

Ouvir e ser 

ouvido; 

Parceira em 

testes e 

produção de 

sementes. É 

fiel à uma 

sementeira. 

Satisfeito. 

Sementeira 

como extensão 

da fazenda. 

Tem uma 

sementeira 

como 

fornecedora de 

grãos.  

Satisfeito. 

Só compra 

de outra 

empresa, 

quando não 

há a semente 

na 

Sementeira. 

Parceira 

pautada em 

relacioname

nto de longo 

prazo. 

Confiança 

na semente 

que compra. 

Satisfeito. 

As sementes 

que têm 

comprado tem 

dado os 

resultados que 

espera. É fiel à 

uma empresa. 

Parcialmente 

satisfeito. 

Não é fiel à 

uma 

sementeira. 

Decide na 

compra, pela 

agressividad

e da 

empresa. 

Satisfeito. 

Compra de 

outra 

sementeira 

quando não 

encontra o 

produto que 

necessita (é 

raro). A 

Sementeira é 

parceira nos 

negócios. É 

fiel à uma 

sementeira. 

Satisfeito. 

Parceira com 

testes e 

produção de 

sementes. Tem 

uma empresa 

como 

fornecedora 

dos grãos. 

Satisfeito. 

Ouvir e ser 

ouvido; 

Sementeira 

como parceira 

dos negócios. 

É fiel à uma 

empresa. 

Satisfeito. 

Relacioname

nto com a 

Sementeira é 

um dos 

pontos mais 

importantes. 

É fiel à uma 

empresa. 

Satisfeito. 

Parceria com 

Sementeira 

pautada em 

interesses 

mútuos: 

lucratividade 

e 

produtividad

e. 

Tratamento 

diferenciado. 

É fiel à uma 

empresa. 

 

Resultados 

positivos 

continuados 
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APÊNDICE D – MATRIZ DE AMARRAÇÃO E MATRIZ DE ANÁLISE ESTRUTURADA (ETAPA 2) 

 

MATRIZ DE AMARRAÇÃO (Etapa 2) 

 

Problema de pesquisa: 

Como os recursos e capacidades são combinados para criar valor para o cliente? 

 

Objetivo geral: 
Entender a combinação de recursos e capacidades que levam produtos e serviços à satisfação dos clientes, de maneira diferenciada dos concorrentes. 

 
Objetivos específicos (2) Referencial Teórico (2) Roteiro entrevistas (3) Considerações Finais (4) 

Identificar a combinação de 

recursos e capacidades que levam 

produtos e serviços à satisfação 

dos clientes  

2.1 Recursos 

 Penrose (1959): coisas físicas que uma 

empresa compra, aluga ou produz; 

 Wernerfelt (1984): força ou fraqueza de 

uma empresa; 

 Barney (1991): ativos, capacidades, 

processos organizacionais, atributos da 

empresa, informações etc., controlados por 

uma empresa e capazes de melhorar sua 

eficiência e eficácia; 

 Grant (1991): inputs empresariais para a 

determinação de estratégias; 

 Amit e Shoemaker (1993):  estoques de 

fatores que são adquiridos e controlados pela 

empresa e resultam em produtos ou serviços; 

 

2.1.1 Classificação: 

 Penrose (1959): físicos e humanos; 

 Wernerfelt (1984): tangíveis e 

intangíveis;  

 Hall, (1992); Amit; Shoemaker (1993): 

simples e complexos; 

 Collis e Montgomery (1995): ativos 

físicos e intangíveis 

 

1. Que tipo de características são úteis para 

descrever “a soja” que o seu cliente mais 

valoriza? Ou seja, quais os aspectos mais 

relevantes para descrever a soja mais 

valorizada pelo seu cliente? 

 

2. A respeito desse atributos (*), o que a sua 

empresa tem feito para o atendimento desse 

valor?  

**Se responderem muitas estratégias/ações, 

enfatizar 2 ou 3 mais importantes. 

 

3. Esse conjunto de atributos (*) estão 

pautadas em que recursos tangíveis? 

**Para cada estratégia, descrever recursos  

** Considerar: recursos como ativos 

tangíveis e intangíveis que a empresa 

identifica, mantêm, combina e transforma em 

produtos e serviços valorizados pelos 

clientes. Tangíveis (fabricas, maquinas, 

equipamentos, corpo técnico, infraestrutura 

de TI etc.) 

 

4. E em que recursos intangíveis?  

** Considerar: recursos como ativos 

tangíveis e intangíveis que a empresa 

- a ligação entre a gestão de recursos e 

capacidades e o valor para o cliente 

foram capazes de contribuir para a 

identificação de recursos e capacidades 

estratégicos. 

- os atributos valorizados pelos clientes 

são identificados pelas sementeiras 

evidenciando uma convergência entre 

empresa e clientes sobre valor (Zubac, 

Hubbard e Johnson, 2010). 

- empresas que são capazes de resolver 

a maior parte dos problemas do 

produtor, diferenciando seus serviços e 

produtos, é a que detêm maior poder de 

competitividade e são capazes de 

destacar nesse mercado de muitos 

competidores. 

- a conexão com o mercado e o 

relacionamento com clientes são 

cruciais para organizações que 

pretendem orientar seus produtos e 

serviços para o mercado, tornando-os 

diferenciados em comparação aos dos 

concorrentes.  

- identificar o valor para o cliente é a 

primeira etapa para a seleção de 
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2.1.1.1 Recursos tangíveis 

 Wernerfelt (1984): podem ser visto, 

medidos e quantificados, como máquinas, 

equipamentos, matéria-prima, entre outros; 

 Amit; Shoemaker (1993): mais simples e 

mais fáceis de serem adquiridos, por estarem 

relacionados à propriedade; 

 

2.1.1.2 Recursos intangíveis 

 Wernerfelt (1984): enraiados na cultura 

da empresa e se acumulam ao longo do 

tempo, tais como capacidade gerencial, 

processos organizacionais, informações, 

reputação etc; 

 Hall (1992): habilidades (know-how e 

cultura) e ativos (marcas, patentes, direitos 

autorais, contratos, segredos industriais, 

reputação e redes de relacionamento) 

Definição operacional: recursos são ativos 

tangíveis e intangíveis que a empresa 

identifica, mantêm, combina e transforma em 

produtos e serviços valorizados pelos clientes. 

Assim, os recursos organizacionais capazes de 

criar valor para o cliente são aqueles baseados 

em atributos valorizados pelos clientes que são 

identificados, combinados e transformados em 

produtos ou serviços desejados por eles e 

possíveis de satisfazê-los.  

 

2.2 Capacidades 

 Grant (1991): habilidade de um grupo de 

recursos para realizar alguma tarefa ou 

atividade; 

 Amit; Shoemaker (1993): know how de 

uma empresa para implantar e combinar os 

recursos e processos em busca de um 

objetivo final; 

identifica, mantêm, combina e transforma em 

produtos e serviços valorizados pelos 

clientes. Intangíveis (marca, reputação, 

conhecimento tecnológico e operacional etc.)  

 

5.  Desses recursos listados (descrevê-los) 

qual deles é considerado mais estratégico? 

 

6. Que capacidade(s) são responsáveis pelo 

atendimento dos atributos valorizados pelos 

produtores? 

**Para cada estratégia, descrever recursos e 

capacidades 

** Considere capacidade como a habilidade 

da empresa em implantar e combinar os 

recursos tangíveis e intangíveis em busca de 

um objetivo final, que no caso deste estudo 

refere-se ao atendimento das dimensões 

valorizadas pelos clientes (relacionamento 

com cliente, definição de preços, 

desenvolvimento tecnológico etc.) 

 

7. Qual delas é a capacidade mais 

significativa?  

 

8. Que estruturas organizacionais e de gestão 

possibilitam que estes recursos e capacidades 

sejam explorados produtivamente pela 

empresa? 

 

9. Esses recursos e capacidades são raros? 

Somente a sua empresa ou poucos 

concorrentes os possuem? Poderia explicar? 

 

10. Esses recursos e capacidades podem ser 

imitados pelos concorrentes ou transferidos 

para eles? Poderia explicar? 

 

 

recursos e capacidades (Zubac, 

Hubbard e Johnson, 2010). 

- recursos e capacidades são 

selecionados se forem capazes de 

resultar em produto, neste caso na 

semente de soja, valorizada pelos 

clientes. 

- De posse dos atributos valorizados 

pelos produtores em termos de semente 

de soja, a subseção seguinte descreve 

os recursos e capacidades considerados 

estratégicos pelos entrevistados para a 

entrega de valor para os clientes, para 

então combiná-los de forma a resultar 

na semente de soja preferida pelos 

clientes. 

- Recursos e capacidades estratégicos 

para a entrega de valor torna-se fonte 

de vantagem competitiva em função 

dos serviços que ele pode desempenhar 

e do produto que ele oferece.  

- Recurso pode ser considerado 

estratégico quando seus elementos 

estiverem integrados e é esse elo que 

representa a sua dificuldade de 

duplicação e é capaz de resultar na 

semente de soja que o cliente valoriza, 

em termos dos atributos qualidade e 

poder de produtividade. 

- Quando se pensa isoladamente, 

recursos e capacidades não são  

estratégicos do ponto de vista de 

raridade e imitabilidade, mas sim 

quando inseridos na organização e 

integrados a outros elementos. 

- O conjunto de recursos e capacidades 

que são estratégicos para a entrega de 

valor para o cliente. 
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 Helfat e Peteraf (2003): a realização de 

tarefas utilizando recursos organizacionais; 

 Barney (2011): habilidade organizacional 

para identificar recursos e desenvolver novos 

recursos; 

 Day (1994): conjunto complexo de 

experiências, conhecimentos e habilidades 

acumulados pela empresa ao longo do tempo 

e que possibilitam coordenar atividades e 

implementar recursos; 

Definição operacional: habilidade de 

entender o que o cliente valoriza identificando 

e combinando os recursos tangíveis e 

intangíveis estratégicos em busca de um 

objetivo final, que neste caso, refere-se ao 

atendimento das dimensões valorizadas pelos 

clientes em termos de produtos ou serviços. 

Em resumo, é a habilidade da empresa em criar 

valor para o cliente em termos dos recursos 

estratégicos ao transformar os atributos 

desejados em satisfação para o cliente. 

 - Recursos e capacidades de 

desenvolvidas ao longo das suas 

histórias, serem difíceis a imitação e 

por estarem alicerçadas no 

conhecimento referente a trajetória da 

organização, considera-se a 

capacidade como fonte de vantagem 

competitiva sustentável. 

- Para a entrega de valor, as empresas 

precisam identificar recursos e 

capacidades que geram a associação 

entre produtos e serviços. 

 

Recursos e capacidades estratégicos 

para a criação de valor: 

 

- parque industrial e parcerias 

estratégicas; 

- conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados; 

- performar sementes e integrar 

processos essenciais; 

- diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes. 

 2.4 Combinação de recursos e capacidades 

 Zubac, Hubbard e Johnson (2010): 

identificar e integrar os recursos estratégicos; 

 Sirmon, Hitt e Ireland (2007): 

transformação de recursos em 

produtos/serviços. 

 Peteraf e Barney (2003): aquisição de 

recursos e consequente transformação em 

produtos e serviços que são depois vendidos 

aos compradores; 

 Amit; Shoemaker (1993): identificar, 

desenvolver e implementar recursos e 

capacidades. 

Definição conceitual: identificação e 

integração dos recursos estratégicos capazes 

11. A respeito dos atributos valorizados pelos 

clientes, em termos de semente de soja (*),  

como os seus recursos (**) e capacidades 

(***) são combinados para serem 

transformados na semente que o seu cliente 

valoriza? 

(*) descrever os atributos de valor 

(**) descrever os recursos 

(***) descrever as capacidades 

Considerar todos os temas/categorias 

 

12. A partir destas combinações, quais as 

razões para os seus clientes preferirem a 

semente de soja que a sua empresa vende? 

- A integração e o equilíbrio entre 

recursos e capacidades mostra-se 

necessário para a entrega de valor para 

o cliente. 

- o diferencial de uma empresa está na 

sua capacidade de identificar o que os 

clientes valorizam e de posse desta 

informação, oferecer a eles os produtos 

e serviços certos. 

- recursos e capacidades estratégicos 

são combinados entre si e não apenas 

os recursos, como sugerem Sirmon, 

Hitt e Ireland (2007); 

- conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados estão presentes em 
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de criar valor para o cliente. A fim de tornar 

efetiva a criação de valor pela VBR, a 

empresa deve combinar os recursos da 

empresa à medida que eles sejam capazes de 

refletir o valor do cliente por meio de 

produtos e serviços.  

 

2.5 Condição Estratégica 

 Collis e Montgomery (1995): não ser 

imitável, ter durabilidade, a empresa ter 

apropriabilidade (processos e rotinas para 

combinar recursos), capacidade de 

substituição limitada e superioridade 

competitiva; 

 Amit e Shoemaker (1993): 

complementaridade, escassez, baixa 

negociação, imitabilidade, imobilidade, 

apropriabilidade, durabilidade e sobreposição 

dos fatores estratégicos da indústria; 

 Barney (1991; 2001): modelo VRIO 

(recursos valiosos, raros, imperfeitamente 

imitáveis e serem explorados pela 

organização); 

 Knott (2009): VRIO expandido:  

 condições expandidas do recurso e 

capacidade: condições externas (valor) e 

condições internas (organização); 

 dinâmica competitiva: raro e difícil de 

imitar. 

Conceituação operacional: as condições 

expandidas do VRIO: condições externas 

(valor); condições internas (organização) e 

dinâmica competitiva: ser raro e difícil de 

imitar. 

Objetivo: identificar se o objetivo final da 

hierarquia de valor para o cliente (Resultados 

positivos continuados) são alcançados a 

partir da combinação de recursos e 

capacidades)  

todas as combinações, demonstrando a 

sua importância. 

- os entrevistados utilizam a mesma 

seleção de recursos e capacidades 

estratégicos para cada um dos atributos 

de valor para o cliente; 

- por utilizarem a mesma base, entrega 

valor para o cliente, mas não gera 

vantagem competitiva. 

- isoladamente, as combinações dos 

recursos e capacidades necessárias 

para a entrega de valor para o cliente é 

facilmente imitável, mas a forma como 

essa combinação é organizada pela 

empresa é que representa o diferencial. 

- combinações com vistas à entrega de 

valor considerou três etapas: (i) 

caracterização dos recursos e 

capacidades estratégicos para a entrega 

de valor para o cliente (constituição de 

uma base de recursos e capacidades); 

(ii) seleção dos recursos e capacidades 

mais estratégicos para cada atributo de 

valor e (iii) identificação da 

representatividade deles na 

combinação (integração dos recursos e 

capacidades). 

- um mesmo agrupamento de recursos 

e capacidades podem produzir 

resultados distintos no atendimento de 

diferentes atributos de valor. 

- Quando os mesmos recursos e 

capacidades são selecionados, a 

representatividade deles na 

combinação diferencia os atributos de 

valor. 

- isoladamente cada uma das 

combinações são capazes de entregar 

valor para os clientes por envolver os 



131 
 

recursos e capacidades que são 

estratégicos para os atributos de valor 

da semente de soja. 

- a inserção de outros recursos e 

capacidades que não os que constituem 

a base da entrega de valor, possibilita à 

empresa diferenciar o seu produto. 

- combinações os recursos e 

capacidades estratégicos, aqueles 

centrais (inerentes) e que constituem a 

base para a entrega dos atributos de 

valor para os clientes e os recursos e 

capacidades complementares, que são 

capazes de prover diferenciação entre 

as combinações e sementeiras. 

Proporciona ganho superior. 

- para sustentarem sua vantagem 

competitiva precisam não só investir 

nos recursos existentes, mas também 

no desenvolvimento constante da sua 

base de recursos. Essa inserção 

significa investir na manutenção dos 

recursos e capacidades estratégicos 

para a criação de valor, mas também na 

aquisição de recursos e capacidades 

para complementar a combinação e 

estender posições de vantagem 

competitiva. 

- recursos e capacidades 

complementares, ao apoiar os centrais 

para a entrega de valor para o cliente, 

torna a combinação única e pode ser 

importante fonte de heterogeneidade 

por criarem barreiras que impedem 

outras empresas de imitar tais 

combinações.  

- recursos e capacidades 

complementares são elementos-chave 

que os centrais devem manter para 
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garantir vantagem competitiva ao 

entregar os atributos que os clientes 

valorizam. 

- atributos tangíveis e intangíveis, 

requerem um conjunto maior de 

recursos e capacidades 

complementares. À medida que as 

dimensões vão atingindo o topo da 

pirâmide, em que o valor torna-se mais 

subjetivo e mais difícil de identificar 

por referir-se aos objetivos e metas, 

menor é o número de recursos e 

capacidades complementares. 

- mais que combinar os recursos e 

capacidades estratégicos para a criação 

de valor, é necessário identificar outros 

recursos e capacidades que 

complementam esta combinação. 

Segundo os entrevistados, esta 

associação de recursos e capacidades 

centrais e complementares é que 

resulta em produtos e serviços capazes 

de satisfazer os clientes mais 

eficazmente que os concorrentes. 
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MATRIZ DE ANÁLISE ESTRUTURADA (Etapa 2)  

 

Valor para o 

cliente 

Sementeiras Temas 
Categoria 

S1 S2 S3 Sementeiras Produtores 

Dimensões de 

valor para o 

cliente 

-Isoladamente não entrega 

valor; somatório de 

características (produto e 

serviços) 

-Qualidade (padronização, 

vigor e germinação, 

pureza) 

-Garantia da qualidade e 

da produtividade 

-Entendimento das 

necessidades dos clientes 

-Equipe de campo que 

ouve o cliente 

-Processo de 

desenvolvimento de 

semente parecido com a 

produção do cliente 

-Resolver a maior parte 

dos problemas do produtor 

-Credibilidade dos 

produtos e serviços 

oferecidos 

-Ano após ano, entrega do 

produto com qualidade 

-O cliente reconhece a 

qualidade da semente pelo 

nome da Empresa 

-Cliente repete a compra 

quando percebe que a 

empresa entregou o 

- Composição de fatores 

-Qualidade (fisiológica e 

capacidade de expressão 

genética 

-Tecnologia (genética e 

biotecnologia) 

-Potencial genético 

-Serviço 

-Busca conhecer a 

realidade dos produtores 

-Sempre em contato com 

os clientes 

-Concorrência obriga a 

investir em serviços, não 

só na semente em si, mas 

nos serviços atrelados ao 

produto; 

-Relação de confiança na 

empresa 

-Investimento na 

manutenção da qualidade 

em todas as variedades, ao 

longo dos anos 

 

- Não é apenas um aspecto 

-Germinação e Vigor 

-Prestação de serviço 

-Relacionamento próximo 

com os produtores; 

-Serviço de campo está em 

contato com a realidade do 

cliente 

-Investimento em serviços 

que aproxima-o dos 

clientes 

-Serviços técnicos 

especializados 

-Manter a qualidade dos 

produtos para haver 

recompra de uma produção 

para outra 

-Estar próximo do cliente 

-Histórico da empresa 

-Investimento em sementes 

cada vez mais produtivas 

-Associação de produtos 

e serviços adequados às 

necessidades do 

produtor. 

-Qualidade em termos de 

germinação e vigor. 

- Sementes cada vez 

mais produtivas 

-Atendimento técnico 

especializado para a 

solução dos problemas 

no campo. 

-Credibilidade e 

confiança da empresa 

 

- Padrão de qualidade 

com perda mínima 

- Confiança na Marca 

- Atendimento com 

suporte técnico 

- Elevada 

produtividade 

- Resultados positivos 

continuados 

 

Convergência 

entre empresas e 

clientes sobre os 

atributos de 

valor para o 

cliente  

Objetivo 

específico 2 

Identificar os recursos e capacidades estratégicos que combinados resultam em produtos e serviços capazes de satisfazer os 

clientes mais eficazmente que os concorrentes. 
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produto com as 

características indicadas 

-Empresa precisa antever 

novidades para produzir 

sementes cada vez mais 

produtivas 

 

 
Recursos e 

Capacidades 

Estratégicos 

Sementeiras 

Temas Categoria 
S1 S2 S3 

Recursos 

Equipamentos: 

- sistema axial (danos 

mecânicos) 

- pré-limpeza 

- secagem 

- armazenagem (100% das 

etapas são refrigeradas) 

- limpeza 

- beneficiamento 

- Tratamento de semente 

Fazendas localizadas 

estrategicamente 

- Parque industrial com 

maquinários de alto nível, 

com laboratórios capazes 

de avaliar constantemente 

essa semente 

- Parcerias estratégicas 

para complementar a 

estrutura física 

- Conjunto de 

equipamentos, unidades, 

estão as empresas parceiras 

- parque industrial no todo 

contribui para o diferencial 

da semente 

-Investimento no conjunto 

de máquinas e 

equipamentos capazes de 

armazenar as sementes 

(armazenagem 

climatizada, controle da 

umidade, maior proteção) 

-Equipamentos 

tecnológicos para a 

produção de sementes com 

altos índices de qualidade 

- Fazenda bem equipada, 

com maquinários 

adequados 

- Localização das fazendas 

que produzem as sementes 

que serão vendidas aos 

clientes 

- Estrutura física 

complementada com 

expertises  parceiras 

- parcerias configuram a 

entrega de um portfólio 

completo 

-Estrutura de colheita 

Propriedade rural 

adequada às propriedades 

dos clientes 

-Fazendas/propriedades 

estão localizadas na 

mesma região que as dos 

clientes, garante uma 

semente adequada às 

necessidades dos clientes. 

-Estrutura de recepção e 

armazenagem. 

-Equipamentos modernos e 

climatizados que garantem 

a qualidade da semente. 

-Agrupamento de 

equipamentos, 

maquinários, tecnologia, 

no campo de produção 

- Não somos capazes de 

adquirir um serviço ou 

uma tecnologia importante 

no curto prazo, 

estabelecemos parcerias 

-Equipamentos integrados 

- Parque industrial integrado. 

- Equipamentos e máquinas. 

- Unidade e Laboratórios. 

- Localização. 

- Parcerias no desenvolvimento de 

pesquisas e produtos 

 

 

Parque Industrial e 

parcerias estratégicas 
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- Equipe técnica (externos 

e internos) 

- Mais de 45 agrônomos 

- Funcionários habilitados 

- equipe é muito bem 

informada 

- conhecimento necessário 

para desempenhar suas 

funções 

- experiência, a habilidade 

dos funcionários 

- diversas especialidades 

- time que se completa. 

- Conhecimentos são 

complementares 

-- Pesquisadores e 

funcionários qualificados  

 

-Equipe Técnica e 

Comercial 

- Time comercial, técnico, 

do controle de qualidade e 

gestão qualificado 

- conhecimento dos nossos 

funcionários 

- gente que saiba fazer 

- conhecimento 

agronômico, o 

conhecimento técnico da 

qualidade, com técnicos 

capazes de certificar essa 

qualidade 

-Integração das expertises 

-Agrônomos, funcionários 

de vendas e equipe interna 

- equipe técnica e 

comercial dotada de 

conhecimento 

- assessoria competente 

- conhecimento da equipe 

- conhecimento da equipe 

no contexto da organização 

-equipe com diferentes 

habilidades 

-Complemento das 

habilidades 

- Equipes técnicas, comerciais e de gestão 

experientes e integradas. 

- Diversidade de especialidades. 

- Complementação de conhecimento 

- Conhecimento da organização 

 

Conhecimento tácito, 

técnico e de gestores 

integrados  

Capacidades - não há um processo igual 

ao outro nas empresas 

competidoras 

- ter expertise,, criando 

processos que só a 

empresa seja capaz de 

executar 

- critérios também 

constituem a base para a 

produção de sementes 

** Avaliação constante da 

semente (pré-colheita, 

colheita e pós-colheita); 

- Corpo técnico treinado e 

capacitado que obedeça os 

processos e atenda as 

necessidades dos clientes 

- capacidade da gerência 

de transferir conhecimento 

e compartilhar as 

operações e processos 

- Capacita seus 

funcionários para serem 

consultores para o 

agricultor 

- Investimento em gestão 

de pessoas e cursos 

- Capacidade de fazer a 

condução do processo de 

forma diferenciada dos 

concorrentes. 

- Capacidade de adequar a 

estrutura à expertise  

- Capacidade de performar 

e desenvolver os próprios 

conhecimento.  

- Conhecimento dos RH 

aliado ao conhecimento 

dos serviços 

- parceria com empresas 

fornecedoras de 

- As pessoas são 

consideradas estratégicas 

para as suas funções 

- desenvolvimento de 

novas variedades a partir 

de parceria com outras 

empresas; 

- desenvolve pesquisa de 

co-participação; 

- tratamento da semente: 

busca em outras empresas 

expertises que não dispõe 

para a entrega do melhor 

produto para o cliente. 

-Escolha dos parceiros, de 

outras empresas que 

auxiliam na produção de 

soja, devem estar alinhadas 

às condições da empresa. 

- parcerias são importantes 

para as etapas 

-Performance da semente assegurada. 

-Sinergia nos processos essenciais. 

- Absorção rápida do conhecimento 

externo e repasse aos clientes.  

- Multiplicar expertises de parcerios. 

- Processos integrados para garantir 

qualidade superior 

 

 

Capacidade de 

performar sementes e 

integrar processos 

essenciais 
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- reconhecimento da 

equipe em considerar que 

todas as etapas de todos os 

processos são igualmente 

importantes 

- saber performar sementes 

- adequação aos cargos 

para performar a melhor 

semente  

-Desempenho dos 

funcionários frente às 

situações – performance 

dos funcionários aliada aos 

serviços  

- Lançamento de 3 a 4 

novos cultivares por ano, 

antever as variedades para 

as mudanças da terra, 

clima etc) 

- Investimento  no 

desenvolvimento de 

cultivares mais produtivas; 

- Investimento em 

tecnologia capaz de 

entregar sementes mais 

produtivas e mais 

protegidas; 

- Capacidade tecnológica 

na produção de sementes 

adequadas à realidade 

regional 

- Pioneirismo no TSI 

- Interação do processo, 

todas as etapas são 

interdependentes e 

importantes para o todo 

(Secagem, armazenagem... 

do desenvolvimento de 

sementes ao pós-venda) 

tecnologia, somado ao 

know-how da empresa 

- desenvolve a capacidade 

de performar a expertise de 

outras empresas e de 

transferir o conhecimento 

para seus corpo técnico. 

- aliança do know how 

interno ao know how de 

outras empresas que 

garante a qualidade da 

semente  

- performar/multiplicar 

produtos, serviços 

- Performance e Sinergia 

do processo 

- Know how dos serviços 

aliado ao know how dos 

produto 

-Investimento em 

beneficiamento dos grãos e 

armazenagem 

- condução de todo o 

processo é individual à 

empresa 

- rotinas organizacionais 

criados e estruturados 

 

 

- Processos e etapas 

criteriosas 

- certificação da 

performance da semente 

no campo 

- Inteligência comercial 

para relacionamento com 

cliente. Ênfase para a 

adequação dos serviços e 

produtos para aquilo que o 

cliente valoriza. 
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- A qualidade da semente, 

os atributos dela é 

derivado de vários 

processos interdependentes 

- Testes em todas as etapas 

(critérios) 

**são mais de 40 etapas 

monitoradas e avaliadas 

** cada variedade passa 

por cerca de 30 análises 

antes de ser vendida 

**processo todo 

tecnificado 

 - solucionar os problemas 

dos clientes a partir dos 

serviços técnicos 

diferenciados 

- serviços de assistência 

contribuem para sementes 

mais produtivas dos 

clientes 

- ouvir o cliente para 

adequação dos produtos e 

serviços 

- antever necessidades 

- a diferenciação está na 

aliança de produtos de 

qualidade com serviços 

técnicos 

- ênfase em pesquisas 

internas e externar para a 

entrega de sementes mais 

produtivas 

- sementeiro tem que estar 

à frente das tendências 

- Cuidado na entrega de 

produtos adequados às 

exigências dos clientes. 

- Produto em muito 

indiferenciado, o foco deve 

ser nos serviços que os 

clientes precisam 

- serviço para auxiliar a 

formar a melhor lavoura 

- atendimento, da compra à 

colheita do produtor gera 

diferenciação 

- Produto em muito 

indiferenciado, o foco deve 

ser nos serviços que os 

clientes precisam 

- Clientes fazem parte do 

aprimoramento de 

produtos e serviços 

- Foco no atendimento 

especializado. 

- Desenvolvimento e 

melhoria dos produtos 

existentes. 

- Melhoria contínua em 

serviços e produtos como 

diferenciação dos 

concorrentes 

- Parceria com clientes 

gera produtos e serviços 

valorizados por eles 

-Aliança de produtos e serviços como 

diferenciação 

- Produtos e serviços integrados aos 

clientes 

-Inovação de produtos e serviços 

-Atendimento como diferencial 

competitivo 

-Clientes como parceiros 

-Atenção às necessidades dos clientes. 

- Solucão de problemas dos clientes a partir 

dos serviços técnicos 

 

 

Diferenciação de 

produtos e serviços 

integrados e partilhados 

com clientes  
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Valor para o 

cliente 

Combinação de Recursos e Capacidades 

S1 S2 S3 Semelhanças Divergências 

Padrão de 

Qualidade com 

perda mínima 

R e C estratégicos R e C estratégicos R e C estratégicos R e C estratégico R e C estratégico 

-Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

1, 2 e 3  

R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio 

-Capacidade de integrar recebimento 

e classificação 

-Planejamento de campo 

-Protocolos bem definidos 

-Pesquisa e Análise das etapas 

-Logística 

-Certificação nos diferentes processos 

- Etapas estruturadas 

- Entrega 

-Planejamento logístico 

- Protocolos para clientes e 

funcionários estruturados 

-Planejamento e 

controle de campo 

-Protocolos 

estruturados 

-Serviços de 

Logística e 

Armazenagem 

S1: Pesquisa e 

Análise do 

produto em todas 

as etapas; 

Certificação nos 

diferentes 

processos 

 

Atendimento 

com suporte 

técnico 

R e C estratégicos R e C estratégicos R e C estratégicos R e C estratégico R e C estratégico 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

2 e 4  

R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio 

-Relacionamento com cliente 

- Informação do cliente 

-Liderança da Organização: 

Capacidade de motivar e integrar 

funcionários 

-Conhecimento de mercado 

- CRM 
- Saber ouvir o clientes 

 

- Relacionamento 

com cliente 

 

S1: Liderança da 

Organização  

Confiança na 

marca 

R e C estratégicos R e C estratégicos R e C estratégicos R e C estratégico R e C estratégico 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

2, 3 e 4  

R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio 
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-Reputação da empresa 

-Capacidade de reter clientes 

 

-Imagem da empresa 

-Transparência nos processos e nas 

relações 

 

-Transparência dos negócios 

Reputação da 

empresa 

 

S1: Capacidade de 

reter clientes 

Elevada 

produtividade 

R e C estratégicos R e C estratégicos R e C estratégicos 
R e C 

estratégicos 

R e C 

estratégicos 

-Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

1,2 e 3  

R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio 

-Antever necessidades/novidades 

-Desenvolvimento tecnológico 
Troca de informações com parceiros Tecnologia 

Desenvolvimento 

tecnológico e 

intercâmbio de 

informações com 

parceiros 

S1:Capacidade de 

antever 

necessidades/novi

dades 

 

Resultados 

positivos 

continuados 

R e C estratégicos 
R e C estratégicos R e C estratégicos R e C 

estratégicos 

R e C 

estratégicos 

-Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

- Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

- Parque Industrial e parcerias 

estratégicas 

-Conhecimento tácito, técnico e de 

gestão atualizados, 

-Capacidade de performar e integrar 

processos essenciais 

-Diferenciação de produtos e serviços 

partilhados com os clientes 

1, 2,3 e 4  

R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio R e C de apoio 

- Experiência da Empresa 

-Informações empresariais 
-Trajetória e expertise da empresa 

- Experiência da empresa 

 

Trajetória e 

expertise da 

empresa 

S1:Informações 

empresariais 

 


