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RESUMO 

Em um cenário globalizado consumidores encontram-se mais criteriosos em relação a 

serviços e bens prestados, os mesmos buscam rapidez, qualidade e preços baixos. Sabe-se que 

nem todos os serviços oferecidos têm conseguido atender as necessidades de seus 

clientes.Portanto, visando contribuir para a solução do problema, este trabalho teve por 

objetivo analisar dados para aplicação da matriz Importância- Desempenho, por meio de uma 

pesquisa com consumidores de uma rede de supermercado na cidade de Marabá-PA. O artigo 

teve início com uma revisão teórica acerca do conceito da administração e papeis estratégicos 

da produção, além do detalhamento de ferramentas utilizadas. Com base nos resultados da 

pesquisa desenvolveu-se a Matriz Importância-Desempenho, de acordo com estudo feito: 

Objetivos de Desempenho e Perspectivas de Mercado. Nesta conjuntura, foram avaliados 

critérios os quais os clientes esperam que um supermercado tenha e como ele se posiciona 

diante de seus concorrentes. 

 

Palavras - Chave: Objetivos de Desempenho; Mercado; Melhoria. 

 

INTRODUÇÃO  

No cenário globalizado atual as pessoas possuem acesso a todo tipo de informação, 

isso as tornam mais exigentes e criteriosas ao consumirem algum produto ou serviço. 

Portanto, as organizações devem buscar melhoria constante, para ultrapassarem seus 

concorrentes e principalmente atenderem as necessidades dos consumidores com excelência. 

Segundo Fingelet al. (1996), na história do comercio varejista brasileiro são 

destacados alguns marcos que nortearam o comportamento das empresas nacionais. Assim foi 

nos anos 50 com a entrada em operação dos auto-serviços dos auto cérvices, implantado(s) 

pela rede Pão de Açúcar. Na década de 80 com a chegada do Carrefour, grupo francês, que 

consolidou o conceito de hipermercado. Pode-se analisar que estas redes de supermercados, 
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citadas acima, que estão localizadas na região paraense têm grande relevância social, de 

acordo com ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), entidade que representa o 

setor que corresponde por mais de 5% do PIB e que é um dos maiores empregadores do país. 

Quando se analisa o cenário competitivo da região de Marabá-PA, percebe-se que o 

investimento de organizações de outras regiões vem trazendo grandes prejuízos para as 

empresas já existentes nesta localidade. Trazendo esta realidade para as redes de 

supermercados, percebe-se que muitas estão perdendo a preferência dos consumidores. 

Segundo Slack et al. (2006), os concorrentes são pontos de comparação em relação ao 

qual a operação pode julgar seu desempenho. Do ponto de vista competitivo, à medida que as 

operações melhoram seu desempenho, o desempenho que mais interessa é o que leva a 

operação a superar os níveis de desempenho atingidos por seus concorrentes. Por que os 

supermercados, apesar de possuírem bons processos produtivos, devem continuar 

melhorando? 

Segundo SLACK et. al. 2006 é importante que as organizações utilizem alguma 

estratégia de medida de desempenho como condição de melhoria. Pois, as exigências do 

mercado e o desempenho da produção podem variar com o tempo. Assim o comércio varejista 

pode priorizar o melhoramento dos serviços de acordo com a concorrência. 

O propósito da aplicação da Matriz Importância-Desempenho foi analisar a execução 

da mesma em uma rede de supermercado. Para isso, identificaram-se entre os fatores 

competitivos: a influência do desempenho considerado relevante no comercio varejista e qual 

a importância desse desempenho para melhorar as operações produtivas, porque assim como 

eles, os concorrentes estão buscando melhoria. 

 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES 

Segundo Peinado e Graeml (2007), o mundo moderno é composto por vários tipos de 

organizações, sem as quais, a sociedade moderna não poderia existir. Por mais diferentes que 

elas sejam entre si, todas possuem atividades semelhantes, ou seja, possuem administração da 

produção. Portanto, cada uma possui sua forma de administrar a produção e 

conseqüentemente desenvolver seu próprio modelo sistêmico, pois o mesmo depende do 

produto ou serviço a ser comercializado e da sua capacidade de produção. 
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O planejamento da produção e o seu controle são de suma importância para que os 

objetivos de uma organização sejam alcançados no prazo escolhido sem afetar a qualidade do 

produto. Este planejamento garante à organização que os recursos produtivos, estejam 

disponíveis na quantidade, no momento e no nível de qualidade ideal, garantindo uma 

produção eficaz com mínimo possível de falhas e erros, conseqüentemente, obtendo um 

menor custo de produção e maior lucratividade para a organização.  

A função produção é central para a organização porque produz os bens e serviços 

que são a razão de sua existência, mas não é a única nem, necessariamente, a mais 

importante. É, entretanto, umas das três funções centrais de qualquer organização, 

que são: Função marketing, Função Desenvolvimento de Produtos/Serviço e Função 

Produção. Destaca-se também, as funções de apoio que suprem e apoiam a função 

produção: Função Contábil-financeira e Função recursos humanos. (Slack et. al., 

2009, p. 100) 

 

  Para Fernandes (2012) as indústrias, empresas e prestadoras de serviços estão 

estudando cada vez mais a administração da produção e operações, principalmente aquelas 

que estão atravessando um período de rápidas mudanças nesses mercados dinâmicos. 

Mudanças essas que fazem com que as indústrias repensem seu modo de administrar e 

também, o modo de interagirem com outras organizações, pois a concorrência é cada vez mais 

acirrada. Com a administração de produção e operações é possível definir prioridades e 

identificar os caminhos para o processo de desenvolvimento de um produto ou serviço. Em 

resumo, a administração da produção significa gerenciar processos.  

 

OBJETIVOS DE DESEMPENHO 

Slack et al. (2002) afirmam que: “No nível estratégico, a classificação mais útil dos 

objetivos de desempenho da produção que qualquer operação possa perseguir pode ser obtida 

identificando os Starkeholders da operação”. No qual, os Starkeholderssão determinados 

grupos ou pessoas que possuem possui interesse no processo de operação da organização, 

podendo se apresentar ser de duas formas, internos como funcionários da operação, ou são 

externos, como clientes e acionistas da empresa. A Figura 1ilustra alguns dos principais 

grupos de Stakeholders junto com alguns dos aspectos do desempenho da operação produtiva 

de interesse dos mesmos. 
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Figura 1: Objetivos estratégicos amplos para uma operação a grupos de interesse 

 
Fonte:SLACKet al. (2002). 

 

CINCO OBJETIVOS DE DESEMPENHO 

OBJETIVO DA QUALIDADE 

Segundo Slack et al. (2002): “fazer certo as coisas”, ou seja, a organização fornecer 

bens ou serviços aos seus consumidores, satisfazendo seus desejos e sem cometer erros. 

Assim, um bom desempenho da qualidade pode gera confiabilidade dos clientes e reduz os 

custos e, ainda, a probabilidade de retorno desse consumidor. 

OBJETIVO RAPIDEZ 

“Rapidez significa quanto tempo os consumidores precisam esperar para receber seus 

produtos ou serviços” (SLACK et. al. 2002), ou seja, tentando diminuir o tempo de solicitação 

de pedidos a entrega dos mesmos, podendo ser revisado olead time. 

OBJETIVO CONFIABILIDADE 

Confiabilidade é quando as atividade são realizadas no tempo certo tempo para os 

consumidores receberem seus bens ou serviços prometidos. Sendo esta medida apenas após o 

cliente ter usufruído do produto ou serviço, uma confiabilidade na operação interna, 

economiza tempo e dinheiro, além de proporcionar estabilidade para a organização. Portanto, 

pode- se analisar esta confiabilidade, se o cliente realmente recebeu o produto na hora certa. 

OBJETIVO FLEXIBILIDADE 

“É a capacidade de mudar a operação” (SLACK et. al., 2002). Sendo assim, a 

organização precisa estar em condições de mudar ou adaptar os processos de operações para 
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enfrentar circunstâncias inesperadas ou atender aos consumidores de forma individual, essa 

mudança deve atender a quatro tipos de exigência podendo ser visto no quadro1 abaixo: 

Quadro 1: As quatro variáveis de flexibilidade e suas habilidades 

VARIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE HABILIDADE 

Produto/Serviço Introduzir novos produtos e serviços. 

Composto (Mix) Fornecer ampla variedade de composto de 

produtos e serviços. 

Volume Alterar seu nível de Output ou de atividade. 

Entrega Mudar a programação de entrega do bem ou 

do serviço. 
Fonte: Os autores, 2016. 

 

OBJETIVO CUSTO  

 “Fazer as coisas o mais barato possível” (SLACK et. al., 2002). Para as empresas que 

concorrem diretamente em preço, o custo será seu principal objetivo de produção. Quanto 

menor o custo de produzir seus bens e serviços, menor pode ser o preço aos seus 

consumidores, porém sem afetar a qualidade do produto e conseguir que o seu processo 

produtivo seja efetuado de forma eficaz. 

PERSPECTIVA DOS REQUISITOS DO MERCADO 

"Um dos objetivos mais evidentes para qualquer empresa é satisfazer ao mercado a 

que está tentando servir”(SLACK et. al. 2002), ou seja, uma empresa que não compreende o 

que o mercado deseja, é impossível que esteja alcançando seus objetivos de desempenho.  

PRIORIDADE DE OBJETIVOS DE DESEMPENHO 

“É da perspectiva de mercado que os objetivos de desempenho deveriam ter 

prioridade” (SLACK et. al., 2002). De fato, a relação entre objetivo de desempenho com o 

mercado a que se opõe é influenciada por dois fatores: as necessidades dos grupos de 

consumidores da empresa e as atividades dos seus concorrentes.  

“A produção procura satisfazer aos clientes, desenvolvendo seus cinco objetivos de 

desempenho.” (SLACK et. al. 2002). De acordo com as exigências de seus clientes a empresa 

procura estabelecer fatores que as suprem, sendo são denominados de fatores competitivos, 

logo implicam diretamente com os objetivos de desempenho. A Figura 2mostra a relação 

entre os objetivos de desempenho da produção com alguns fatores competitivos. 
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Figura 2: Fatores competitivos diferentes implicam objetivos de desempenho diferente 

.  

Fonte:SLACKet al. (2002). 

 

“Os clientes não são a única influência importante na prioridade dos objetivos de 

desempenho. A atividade do concorrente também pode ser importante”(SLACK et. al. 2002), 

ou seja, em alguns momentos, a produção será influenciada por sua concorrência, isso não 

significa que a mesma se igualará a ela, porém a mesma servirá como base para ter um 

diferencial. 

 

MATRIZ IMPORTÂNCIA-DESEMPENHO 

Esta matriz foi desenvolvida inicialmente por Martilla e James (1997) para ser 

utilizada na avaliação do desempenho de algumas empresas levando em consideração a 

importância de alguns fatores aos olhos dos clientes e o desempenho dos mesmos em relação 

a concorrência. 

  “A prioridade de melhoria que deveria ser dada para cada fator competitivo 

pode ser avaliada através de uma comparação da sua importância e do seu 

desempenho.”(SLAK et.al., 2009).Através das questões aplicadas e dos dados recolhidos, 

poderá ser visto em que zona do gráfico a organização se encontra. Segue abaixo a figura 3 

com a estrutura da matriz: 

Figura 3: Zonas da Matriz Importância-Desempenho 
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Fonte: Os autores, 2016. 

Segundo Slack (2006) esta matriz possui quatro zonas com prioridades muito diferentes: 

● Zona “adequada”: Os fatores críticos estão acima da linha inferior de aceitabilidade, 

portanto são considerados satisfatórios. 

● Zona de “melhoramento”: está abaixo da linha inferior de aceitabilidade, e qualquer 

fator nessa área é alvo de melhoria. 

● Zona de “ação urgente”: fatores que são importantes para os clientes, mas seu 

desempenho está abaixo dos concorrentes. 

● Zona de “excesso”: os fatores não possuem tanta importância para os clientes, mas 

possuem um desempenho alto. 

Na figura 4.0 é percebível que a matriz e dividida em quatro zonas e em nove 

perspectivas, tanto de cima para baixo, como da esquerda para a direita. Sendo, em relação 

aos critérios: “Importância para os clientes” e “Desempenho frente aos concorrentes” (Visto 

nos Quadros 2 e 3 apresentados a seguir). 

 

Quadro 2: Classificação da importância para os clientes. 

1 a 3 Ganhadores de Pedidos 

4 a 6 Qualificador 

7 a 9 Menos Importante 
Fonte: Os autores, 2016. 

Quadro 3: Classificação do Desempenho frente aos concorrentes. 

1 a 3 Melhor que os concorrentes 

4 a 6 Igual aos concorrentes 
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7 a 9 Pior que os concorrentes 

Fonte: Os autores, 2016. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse estudo, optou-se pelo estudo de caso em uma 

determinada empresa varejista localizada em Marabá- PA, mais especificamente uma rede de 

supermercado. Para esta analise, teve como base o estudo sobre elementos que possam 

subsidiar a tomada de decisão no sentindo de permitir a sobrevivência e a competitividade das 

empresas desse setor, já que cada vez mais aumenta a concorrência no setor varejista, onde as 

mesmas disputam espaço. Dessa forma uma questão que levou a instigar a pesquisa foi: Qual 

a importância e o desempenho dos critérios competitivos, de acordo com a percepção dos 

clientes em relação à empresa e a sua concorrente? 

Para que fosse possível a organização, planejamento do estudo e alcançar os objetivos 

propostos, a pesquisa foi dividida em duas fases. A primeira constitui na revisão bibliográfica 

sobre o tema da pesquisa a cerca dos critérios competitivos (custo) administração da produção 

e operações, objetivos de desempenho, fatores críticos de sucesso e a Matriz Importância-

Desempenho. Além disso, foi feita a elaboração e justificativa do problema de pesquisa, bem 

como do investimento de coletas de dados. 

Na segunda fase, foi realizada a coleta de dados utilizados a partir de duas fontes 

básicas: a primeira foi obtida a partir da elaboração, validação e aplicação de um questionário 

por meio de respostas, dados as variáveis em cada critério competitivo, por meio de dois 

questionários em relação à empresa e sua concorrente. E na segunda, foram utilizados os 

resultados desses questionários para assim montar o gráfico da Matriz Importância-

Desempenho (Figura 4) de acordo com o modelo de Slack (1993), permitindo, assim, 

responder o objetivo é tirar conclusões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a aplicação dos questionários, uma tabela foi montada com as médias referente a 

importância e desempenho de cada fator abordado. 
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Figura 4:Matriz Importância-Desempenho 

 

 

Fonte: Os Autores, 2016. 

 
Fonte: Os Autores, 2016. 

Ao analisar os resultados inicia-se com uma grande preocupação já que a maioria dos 

fatores se encontram na zona de urgência. Sendo eles atendimento ao cliente, qualidade do 

produto, estrutura, higiene, disponibilidade dos produtos e variedade de produtos, onde 

através desta analise percebe-se que estes possuem grande importância para os consumidores, 

porém, o desempenho de cada um em relação à concorrência está muito baixo, por isso é 

necessário que haja uma mudança total para que o desempenho destes pontos aumente.  

Na zona de melhoria ou aprimoramento estão alguns fatores da área de custos e 

velocidade que são preço dos produtos, condições de pagamento e rapidez no atendimento. 
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Estes fatores por se encontrarem nesta região estão abaixo da zona de aceitabilidade, e 

precisam também de uma atenção especial para que haja uma melhoria. 

O fator que realmente é considerado satisfatório é o horário de funcionamento, que 

segundo os consumidores do, na maioria do tempo em que procuram o local, ele esta 

funcionando. Porém, ainda deve haver uma preocupação, pois este fator se encontra próximo 

a zona de melhoria. 

Outro fator que podemos citar que não está entre as variáveis estudadas é a 

localização. Durante a pesquisa, observou-se que alguns pontos dessa empresa encontram-se 

em uma boa localidade, e isso acaba sendo um fator que continua atraindo clientes das 

proximidades. 

 

CONCLUSÃO 

Ao analisar os resultados obtidos e todo processo de pesquisa, percebeu-se que o 

objetivo foi alcançado através do uso da matriz importância – desempenho. No qual foi 

possível fazer uma análise da visão dos clientes com relação à empresa estudada e seu 

posicionamento quanto a concorrência, e percebeu-se o quão importante é ter acesso a essas 

informações para saber onde e como começar o processo de melhoria, já que ele deve ser 

constante.Neste estudo foi feita uma adaptação da matriz de Slack, e com isso pode-se 

concluir que ela pode ser adaptada para ser utilizada em ramos diferentes, ou seja, possui uma 

grande flexibilidade e isso é umas das características que mais ajudou na pesquisa. 

Com relação a empresa estudada, percebe-se uma situação preocupante, onde a 

melhoria deve acontecer com urgência na maioria dos fatores,onde pode ser analisado que a 

sua concorrência está à frente e que se a mesma não começar um processo de melhoria,vai 

perder cliente e sua estabilidade no mercado.Concluindo, é interessante qualquer empresa 

estabelecer estratégias e assim ganhar seu espaço no mercado para garantir seu sucesso em 

longo prazo. 
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