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Com a expansão das empresas e o aumento do poder financeiro dos 

consumidores, em um cenário econômico nacional de instabilidade, os 

requisitos de consumo para a garantia da compra são os principais 

alvos dos interesses estratégicos das orgaanizações, em especial, 

daquelas que lidam diretamente com seus clientes. Logo, tais requisitos 

ou critérios devem ser encontrados e otimizados em concordância com 

os objetivos operacionais dos processos produtivos. Portanto, este 

artigo trata da elaboração de um sistema de planejamento da 

produção com base na utilização da ferramenta matriz importância-

desempenho de Slack (2008) em uma empresa atacadista de produtos 

alimentícios de Campina Grande - PB. Esperou-se com a aplicação da 

presente ferramenta obter um alinhamento dos objetivos de 

desempenho da empresa com o que o mercado impõe, visto que a 

função produção apenas se relaciona aos objetivos de desempenho a 

partir da necessidade e das exigências de seus consumidores. Porém, 

mediante o uso e as análises das prerrogativas da matriz, foi 

visualizado carências no contexto empresarial que precisam ser 

modificados afim de garantir, a curto prazo, a entrada da organização 

a novos mercados promissores e, consequentemente, possibilitar um 

aumento potencial no número de clientes. 

 

Palavras-chaves: planejamento estratégico; critérios de desempenho; 

sistemas de produção. 
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1. Introdução 

A preocupação das empresas de analisar as exigências de seus clientes, em um universo onde 

o mercado apresenta-se de forma competitiva, tem se configurado como um dos principais 

mecanismos de controle e otimização das estratégias de operações adotadas, pois de todos os 

aspectos que influenciam na prioridade dos objetivos de desempenho de uma organização, os 

mais emergenciais são aqueles que partem  dos interesses de seus consumidores.   

Esses interesses para com um determinado produto são vistos quando tal organização oferece 

suporte suficiente para compreender as necessidades e sugestões impostas. 

Segundo Betto, Ferreira e Talamini (2007), as alternativas para a contribuição nas 

modificações estratégicas e organizacionais é a priorização das ações através dos critérios 

competitivos (custo, qualidade, flexibilidade, inovatividade, etc.). 

Para Corrêa e Corrêa (2008, p.71): “Já que o sistema de operações não pode tornar-se 

excelente em todos os critérios competitivos é essencial que se direcionem os esforços para 

atingir excelência naquilo que mais importa, ou seja, nas necessidades que o mercado 

pretendido prioriza.”  

Visto a necessidade de verificar tais questões, Slack (1993) propôs uma ferramenta chamada 

matriz importância-desempenho para verificar, com base na visão do cliente e da 

concorrência, quais critérios são ganhadores de pedidos, qualificadores e indiferentes. Tal 

ferramenta procura permitir a empresa aprimorar seus principais fatores competitivos em 

termos de curto, médio e longo prazo. A partir deles as operações serão focalizadas, já que a 

aplicação de capital só será efetivada naquilo que realmente é importante para os objetivos 

econômicos e financeiros do setor.  

Portanto, este artigo busca apresentar um sistema de planejamento da produção com base na 

ferramenta matriz importância-desempenho de Slack (2008) em uma empresa atacadista de 

produtos alimentícios de Campina Grande – PB, de forma a garantir alinhamento dos 

objetivos de desempenho da empresa com as necessidades de mercado. Há também o enfoque 

na análise sobre a coerência dos interesses da corporação com os pressupostos estabelecidos 

por seus consumidores, mediante a aplicação da matriz, com ênfase na correção dos 

problemas referentes às estratégias adotadas e aquelas utilizadas pela concorrência antes da 

utilização de tal ferramenta de estudo. 

Para uma empresa do segmento atacadista, a aplicação da matriz gera a problemática: Será 

que a visualização dos critérios competitivos aos olhos do cliente e da concorrência permitirá 

a organização otimizar suas estratégias corporativas, ou apenas servirão como mero 

instrumento de análise do mercado? 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 A construção do planejamento estratégico: a foco na matriz importância-

desempenho X critérios competitivos 

Para que se inicie o processo de estratégia de produção em operações, a empresa deve avaliar 

seu desempenho, suas competências e habilidades disponíveis para elaboração das ações de 

otimização de suas competências (DIAS e NEVES, 2010). Dessa forma, é necessário que a 

organização compreenda quais critérios ela dispõe e podem ser relevantes para a geração de 

valor perante ao comportamento das empresas concorrentes. 
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No comércio atacadista, a forte relação com o consumidor garante equilíbrio do fluxo de 

demanda. Porém, possíveis falhas na determinação das condições impostas por tais agentes 

podem provocar divergências tanto no controle de entrada e saída dos produtos até aumentos 

gradativos de estoques. 

O portfólio de critérios competitivos que podem ser observados em uma empresa de atacado 

caracteriza-se por ser essencialmente extenso. São muitos os fatores que influenciam o cliente 

no ato da compra ou até mesmo no processo de escolha e fidelização deste, com determinada 

empresa.  

Sendo assim, segundo Abe (2004), os consumidores avaliam sobre diversos fatores ao 

efetivarem suas compras. A avaliação de cada um destes fatores é que direciona a obtenção 

dos produtos, além disso, cada um desses fatores possui uma relevância diferente na decisão a 

ser tomada pelo consumidor. 

Os principais fatores competitivos observados no contexto de uma empresa de atacado são: 

qualidade, mix de produtos, preço, tempo de espera em fila, localização, estrutura física e 

atendimento.  

Segundo Slack (2008), é necessária a correta integração entre posicionamento no mercado e 

os objetivos organizacionais, tendo esta integração como principal objetivo, a agregação de 

valor à organização, tornando-a um ambiente de consumo adequado e um ponto de venda 

competitivo.  

A aplicação da matriz é fundamental para que a empresa atacadista passe a gerar valor em 

critérios que realmente tem importância competitiva para a organização de seus processos. 

Segundo  Giovanoni (2009), a geração de valor será capaz de viabilizar o desenvolvimento 

dos produtos, serviços e das estratégias de produção em uma perspectiva inovadora, tendo 

como base os valores atribuídos segundo a ótica dos clientes. 

De acordo com Slack (1993), os critérios ganhadores de pedidos são aqueles que garantem a 

realização de um negócio. Os critérios qualificadores são os considerados mínimos e 

totalmente necessários pelos clientes. E os critérios indiferentes são aqueles que pouco tem 

importância para o consumidor. 

Para Paiva, Carvalho e Fenstersefeir (2004), o modelo proposto por Slack (1993) de se aplicar 

a matriz importância-desempenho tem suas vantagens no que tange a visualização das 

abordagens competitivas que devem ser avaliados, garantindo melhores possibilidades 

durante a elaboração das ações a serem implementadas. 

Quando se define quais dos critérios precisam ser aprimorados, a sequência estratégica de 

correção deve partir de ações que, segundo Corrêa e Corrêa (2005), são muitas e bastante 

complexas. Desse modo, é permitido enquadrá-las em áreas de decisão que, no universo 

atacadista, compreendem: projeto de serviços e manutenção, processos e tecnologia, rearranjo 

de fluxos e filas, sistemas de informação, qualidade, organização e melhoria das instalações. 

Convém ressaltar que a imposição da ferramenta proposta por Slack (1993) pode configurar 

situações onde a empresa deve apresentar o mínimo de possível de resiliência ou resistência 

as mudanças, já que os resultados propostos e as perspectivas de correção e controle partirão 

da inovatividade e modificação da estrutura estratégica da empresa praticada anteriormente. 

3. Procedimentos metodológicos 
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A pesquisa de mercado será feita mediante um questionário objetivo aplicado a trinta por 

cento da carteira de clientes da organização e, em relação a concorrência, esta será 

considerada em sua totalidade.  Nele, os principais critérios de desempenho serão analisados e 

enumerados segundo o grau de importância considerado por seus consumidores em relação 

aos concorrentes, sendo no comércio atacadista, avaliados pela qualidade, mix de produtos, 

preço, tempo de espera em fila, localização, estrutura física e atendimento. 

 A importância dada pelos clientes sobre os critérios estabelecidos será configurada conforme  

a escala de nove pontos adaptada por Slack (1993) para avaliar o desempenho dos objetivos 

estratégicos frente a concorrência. Abaixo, pode-se visualizar um esquema da escala e seus 

parâmetros de avaliação: 

 

FIGURA 1 – Escala de nove pontos para avaliar o desempenho dos objetivos estratégicos frente à concorrência. 

Fonte: Corrêa e Corrêa (2008) 

A escala que relaciona os critérios avaliados pelos clientes de acordo com o nível de 

vantagem competitiva também pode ser vista abaixo: 

 

FIGURA 2 – Uma escala de nove pontos para a classificação dos critérios competitivos frente aos clientes. 

Fonte: Corrêa e Corrêa (2008) 

Após a coleta dos dados, haverá o tratamento dos dados estatísticos onde o nível de confiança 

deve se situar entre noventa e cinco e cem por cento e o erro amostral entre zero e quatro por 
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cento. As conclusões obtidas serão colocadas em uma tabela de dupla entrada, onde serão 

relacionados os graus de importância com seus respectivos critérios, tanto na visão da 

concorrência como pelos clientes. 

Com a interpretação obtida pela análise das regiões da matriz, serão verificados quais das 

condições ou critérios precisam ser melhorados e quais podem ser classificados como 

vantagem competitiva sobre as empresas concorrentes. As possibilidades de correção das 

categorias serão apresentadas de acordo com o foco e o compromisso estratégico da empresa 

em estudo, a partir da observação na distribuição dos suprimentos necessários ao equilíbrio 

entre demanda do produto e oferta do cliente, além da verificação das condições pelas quais a 

corporação poderá investir no futuro com base na tendência de mercado. 

4. Apresentação e análise dos dados da pesquisa 

Nesta pesquisa, é importante salientar que, dentre as pessoas entrevistadas, estavam aquelas 

que detinham de conhecimento satisfatório para julgar a importância e os desempenhos da 

organização objeto de estudo e de sua concorrência. Dessa forma, serão apresentados os dados 

referentes as médias obtidas pelo grau de importância e desempenho relatado pelo 

entrevistado ( como valor mínimo 1 (um) e valor máximo 5 (cinco)) de acordo com a suas 

ponderações e no conhecimento que possuem sobre os temas. 

De acordo com os valores disponibilizados pelos clientes e, utilizando a escala de nove pontos 

de Slack (2008), pôde-se analisar os valores de acordo com a seguinte situação: médias de 

critérios estabelecidos entre 1 e 2, a avaliação de importância dada pelo cliente é baixa, logo, 

o critério foi classificado como menos importante. As médias de critérios estabelecidos entre 

3 e 4 foram classificadas como qualificadores e as médias estipuladas entre 4 e 5 foram 

subjugadas como um critério ganhador de pedido. 

A seguir, temos a tabela de valores que ilustra a mensuração dos critérios competitivos para a 

posterior análise e interpretação: 

 

TABELA 1 – Mensuração dos critérios competitivos de acordo com a análise dos clientes e da própria empresa 

em estudo. Fonte: produzido pelos autores 

De acordo com a tabela, podemos analisar que o fator com maior importância dada pelos 

clientes para as empresas do ramo de atacado refere ao mix de produtos, já que um atacado 

bastante flexibilizado tende a garantir o suprimento das necessidades de seus consumidores. 
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Com relação ao desempenho, pode-se inferir que o valor dado pelos clientes à organização 

objeto de estudo é inferior ao exigido, o que denota a insatisfação dos mesmos sobre a 

limitação na taxa de produtos ofertados. Nesse sentido, podemos considerar que, na visão dos 

clientes, o critério mix de produtos é ganhador de pedidos mas, na empresa em questão, sua 

classificação é tida como qualificadora. 

Visualizando os valores dados pelos próprios funcionários da organização, vê-se que a 

importância dada ao critério é relativamente a mesma e, além disso, o valor atribuído ao 

desempenho indica que os mesmos estão cientes de sua baixa eficiência e de seus possíveis 

prejuízos atuais e futuros caso alguma medida não seja tomada. 

Sobre o critério atendimento, o segundo mais importante de acordo com os clientes, o valor 

atribuído a sua importância lhe integra no quadro de ganhadores de pedidos. Analogamente, o 

mesmo acontece ao desempenho atribuído a organização, o que leva a induzir que o sistema 

de atendimento ao cliente atende aos requisitos e as exigências impostas. Como o 

desempenho da concorrência é inferior ao do atacado, têm-se que o critério é ganhador de 

pedidos e melhor que de seus concorrentes, sendo um fator primordial da empresa na busca 

por vantagem competitiva. 

É interessante salientar que, tanto a importância quanto o desempenho atribuído pela empresa 

é inferior aos valores e qualidades estabelecidas pelos clientes, o que traduz a reduzida visão 

da organização a cerca do impacto que tal critério representa para sua imagem e 

desenvolvimento. 

Ao se tratar de preço, a preocupação de ambos os segmentos (clientes e fornecedores) é, sem 

dúvida, uma dos principais fatores de modificação da gestão estratégica vigente. Para este 

caso, o critério preço é avaliado pelos clientes como alto ganhador de pedidos e, no atacado 

em estudo, o caso não é diferente. Com relação a concorrência, o desempenho deixa a desejar, 

o que possibilita confirmar a satisfação dos agentes de consumo em relação aos baixos preços 

oferecidos.  

Sob o olhar da própria empresa, em particular, uma característica peculiar foi relatada: o 

desempenho atribuído é quase semelhante ao que os clientes atribuíram a concorrência. Isso 

pode representar a busca, pela organização, em equiparar o valor de seus produtos com o de 

seus concorrentes, garantindo dessa forma uma disputa para a ocupação e consolidação no 

mercado. 

Em se falando de estrutura física, a importância dada pelos clientes reflete que o mesmo 

poderá se enquadrar como fator qualificador, ou seja, essencial para o andamento correto da 

corporação para o alcance do desenvolvimento e da maturidade organizacional. Já o 

desempenho atribuído a organização, o pior se comparado aos demais, é devido à disposição 

interna da empresa aos compradores, ao baixo investimento em reformas, ampliações e 

modificações no projeto (projetado a cerca de sessenta anos sem grandes mudanças ocorridas 

desde então) além da baixa preocupação com a disposição dos materiais e produtos no espaço. 

Com isso, podemos diagnosticar a estrutura física na organização, como um critério 

qualificador e pior que a concorrência.  

Por mais que a importância dada pelos funcionários indicam que a estrutura física seja 

qualificador, o desempenho relatado por eles comprova o alto grau de resiliência as 

transformações físicas, já que, de acordo com o valor obtido, a situação estrutural do atacado 
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nas condições vigentes, parecem não ser fonte de preocupações ou variável que necessite de 

mudanças visíveis. 

No que concerne a qualidade, a atribuição de valor cedido aos requisitos em relação a sua 

importância para organizações atacadistas o define como um critério qualificador e, como está 

próximo de ser um critério competitivo, deve apresentar, pelas empresas, um enfoque 

diferencial, ou seja, as organizações devem, individualmente, buscar um crescimento nesta 

característica além dos seus concorrentes. 

Quando se observa a análise dada aos clientes para o desempenho da organização à qualidade, 

pode-se compreender que a variável está abaixo da média do setor, de acordo com a escala de 

nove pontos de Slack (1993). Tal fato acontece, explicitado pelos próprios clientes, pela 

situação que a empresa vive sobre suas concorrentes, onde a busca  por melhores condições 

de qualidade não acompanha o ritmo de agregação de valor para o critério no mercado. Logo, 

a qualidade pode ser visualizada como critério qualificador e com desempenho menor que a 

concorrência. 

Observando os valores atribuídos pelo atacado em estudo, está claro que a organização 

enquadra a sua qualidade como critério ganhador de pedido e melhor que concorrência. Isso 

pode justificar  a falta de investimentos para a melhoria do desempenho e a consequente 

disparidade entre o resultado encontrado pelas informações da empresa e de seus clientes. 

Portanto, a importância dada pela corporação não apresenta resposta significativa ao 

desempenho que seus consumidores consideram. 

Ao se retratar a importância sobre a localização, os clientes confirmam que tal fator é 

essencial para o desenvolvimento sadio de uma empresa atacadista. Nesse caso, vê-se que a 

localização da empresa tem valor atribuído maior que o exigido, porém em uma distância 

pequena em relação a concorrência, que possui vantagens significativas sobre tal quesito. 

Logo, o diagnóstico dado a localização indica o critério como qualificador pelos clientes mas, 

em relação a concorrência, apresenta situação inferior no setor local. 

A importância dada pela organização no requisito localização é compatível com o 

desempenho atribuído pelos clientes. Porém, o desempenho relatado não atende à visão do 

mercado e o desempenho o equipara entre as concorrentes. A falta de análise do ambiente 

externo, bem como a confirmação de que fatores relacionados a localização não precisam ser 

modificados (em detrimento dos valores dados pela própria empresa) podem ser as causas das 

não conformidades entre clientes e concorrência para com a empresa. 

Por último, destacando o tempo de espera em fila, a importância atribuída pelos clientes é 

inferior aos demais fatores, o que indica a não necessidade de investimentos significativos 

para a melhoria nas empresas em questão. Nesse caso, o desempenho relatado é maior que a 

importância, o que indica satisfatoriedade dos clientes. Com relação a concorrência, o 

desempenho é marginalmente semelhante ao desempenho da empresa; isso traduz que a 

situação de tempo de espera em fila é suportada e não representa problemas aos compradores 

em todos os atacados da região.  

Então, compreendê-se que o critério também é qualificador e marginalmente semelhante a 

concorrência. 

Sob a análise da própria empresa no que tange a característica de tempo, os funcionários e 

integrantes contemplam vantagem competiviva e melhor que a concorrência. Assim, é 

importante que a organização revejam seus conceitos para que analisem com veemência sobre 
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uma situação que é dada por seus clientes e a sua não compatibilidade com as opiniões 

empresariais. 

De forma a entendermos as descrições dadas à todos os critérios, segue a matriz importância 

desempenho abaixo, onde a numeração nas regiões representa cada critério estudado, onde: 1 

– Mix de produtos; 2 – Atendimento; 3 – Preço; 4 – Estrutura física; 5 – Qualidade; 6 –  

Localização e 7 – Tempo de espera em fila. 

 

FIGURA 3 – Análise da matriz importância – desempenho de Slack (1993) para os critérios da empresa de 

atacado em estudo. Fonte: Adaptado de Kohls e Canever (2011) pelos autores. 

Portanto, percebe-se que algumas ações devem ser tomadas de forma que possibilite à todos 

os critérios se posicionar na zona apropriada tanto para os clientes quanto em relação a 

concorrência. 

5. Conclusões 

Com base nas inferências teóricas dadas por autores especialistas na matriz de Slack (1993), 

pode-se inferir que a aplicação da matriz importância-desempenho no setor de atacado é o 

primeiro passo para a coerência entre o planejamento estabelecido e a estratégia das operações 

adotadas, tendo como foco os interesses dos clientes e a desenvoltura da concorrência.  

Analisando a matriz em sua integridade, os fatores ou critérios numerados em um (mix de 

produtos), quatro (estrutura física), cinco (qualidade) e sete (tempo de espera em fila) 

necessitam de ações a curto e longo prazos para enquadrá-los como satisfatórios tanto para os 

clientes quanto para a situação perante o mercado concorrencial. 

Através de políticas para o aumento da flexibilidade de vendas, aumento potencial nas 

oportunidades de escolha para os clientes e nas alianças com novos fornecedores, entre outras 

estratégias, será possível aprimorar o critério mix de produto em intervalo de tempo 

relativamente curto, já que tal característica se apresenta próxima a zona adequada. 
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Já a estrutura física da organização, é observada como a característica de pior situação na 

abordagem vigente. Para otimizá-la, será necessário um conjunto de mudanças progressivas 

na situação atual da empresa, com investimentos altos, que possam garantir melhorias não só 

para os clientes, como para a própria situação de trabalho que vivem seus funcionários. 

Disposição inadequada de materiais e produtos, limpeza e higiene escassos são fatores que 

precisam ser urgentemente eliminados, com o intuito de possibilitar que o critério se 

posicione em um patamar próximo ou melhor que seus concorrentes. 

Para a qualidade, critério de importância significativa no contexto geral dos processos, deve 

ser aperfeiçoado mediante a melhoria dos outros critérios de desempenho que estejam em 

situações de correção. Todos os três outros fatores que necessitam de mudanças, se 

melhorados, podem modificar a postura e a imagem que seus clientes possuem com relação ao 

critério na organização. Outros fatores como aumento e reformulação das políticas de 

conservação dos produtos, melhoria na gestão de marketing e propagandas, além de alterações 

estratégicas de gestão podem melhorar a situação atual da qualidade na corporação. 

Enfatizando o tempo de espera em fila, o critério tido como qualificador pelos clientes poderá 

sofrer mudanças que aumentem o conforto e a permanência dos clientes ao seu 

estabelecimento. Percebeu-se que o valor dado a importância é inferior ao desempenho tanto 

da empresa quanto de seus concorrentes; Isso pode acontecer caso os próprios consumidores 

já estejam satisfeitos com a situação local. Portanto, algumas mudanças, porém não imediatas, 

podem aperfeiçoar o atendimento (aumento do número de funcionários ou garantias de 

capacitação para os que já atuam) e melhorar a situação atual. 

Para os critérios de números 2 (dois), 3 (três) e 6 (seis) referentes ao atendimento, preço e 

localização, apresentaram-se na zona adequada de acordo com a matriz importância- 

desempenho. Isso se deve a análise benéfica de comparação dos clientes da empresa com o 

mercado externo. Dos três critérios de desempenho que apresentam estratégias plausíveis, 

dois deles (preço e atendimento) são considerados ganhadores de pedidos enquanto um 

apresenta característica de qualificador. Consequentemente, tais critérios podem alavancar a 

organização no alcance potencial à novos clientes se combinada com outras estratégias de 

melhorias providas nos casos em situação desfavorecida. 

É importante enfatizar que os resultados da ferramenta podem não ser coerentes com a 

capacidade produtiva e/ou os recursos disponíveis. Com isso, cabe a organização decidir 

sobre o modo de como irá reagir às mudanças, para que a longo prazo ela consiga gerar 

vantagem competitiva sobre as demais. 

ambém deve-se destacar que a utilização da matriz, a análise de seus resultados e as 

estratégias de soluções e alternativas para melhoramento dos processos da organização 

relatados podem indicar o nível de postura empreendedora que a empresa dispõe, pois quanto 

maior for a liberdade para a reorganização devido as transformações impostas pelas respostas 

das análises, maior será as chances de se enfrentar a concorrência frente aos interesses 

propostos pelos clientes. 

Os resultados da matriz possibilitou a empresa atacadista analisar se a importância dada por 

uma abordagem imposta pelos clientes à todas as empresas do setor é proporcional ao 

desempenho que a mesma disponibiliza a tal critério, sendo assim, uma ferramenta crucial no 

entendimento da corporação sobre as suas unidades produtivas e sua relação com seus agentes 

de consumo. 
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