
Cada organização possui uma

proposição de valor única baseada

em percepções de mercado de seus

componentes de valor, especialmente

qualidade e preço

Q
uando o Seis Sigma é aplicado para aumentar a

participação de mercado ou a receita total de uma

organização, em contraste com a redução de

custos, tudo se trata de lacunas - lacunas de valor.

Valor é um indicador importante da participação de mercado e

rentabilidade.1 Na verdade, as organizações com uma vantagem

de valor sustentável (uma lacuna de valor positivo entre elas

mesmas e um competidor) também estão suscetíveis a serem

líderes de rentabilidade e participação no mercado. Inversamente,

as organizações que não têm vantagens de valor, ou pior, são

retardatárias em valor, certamente serão perdedoras do ponto de

vista de desempenho de mercado.

Focado no Mercado e Direcionado pelo Valor (MFVDSS - Market

focused, volue driven) do Seis Sigma é uma ferramenta que as

organizações podem usar para estender seu valor de liderança.

Retardatários em valor podem usar MFVDSS para fechar as lacunas

entre eles mesmos e o líder de valor, assim aumentando sua

rentabilidade e participação de mercado.Tanto aumentar quanto

estreitar ou fechar uma lacuna de valor exige mudança no modo

como a organização cria e entrega valor. Isso significa que fluxos

críticos de valor e seus processos constituintes devem ser mudados.

Mas quais fluxos de valor e processos? Quem deveria identificá-los?

A resposta é simples - o mercado. E, já que as lacunas de valor

entre competidores são definidas pelos clientes de todas as

organizações competindo, é a voz do mercado (VOM - voice ofthe

market) - não apenas a voz dos clientes de uma única companhia -

que deve ser medida, entendida e usada para identificar as lacunas

de valor e os processos de base que as produzem.

Quando o Seis Sigma é usado para esse propósito, se torna

um processo para entender a natureza das lacunas, priorizando
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sua importância e ligando-as a processos organizacionais

específicos, únicos. Essa é a maneira que a voz de mercado (VOM),

direciona o foco do Seis Sigma da organização, eliminando

suposições e baseando-o numa abordagem sólida, empírica e

fundamentada no mercado.

Entendendo lacunas de valor
As lacunas de valor têm três potenciais fontes: qualidade,

preço, ou ambos. Classificações ou avaliações de mercado sobre

os vários aspectos de qualidade e preço de organizações

competidoras identificam diferenças no desempenho dessas

organizações que, por sua vez, identificam lacunas de valor. Cada

organização possui uma proposição de valor única baseada em

percepções de mercado de seus componentes de valor,

especialmente qualidade e preço.

A Figura l mostra as proposições competitivas de valor de

diversos fornecedores de tratores para o mercado agrícola. Os

dois principais componentes de valor são classificações

(avaliações) da qualidade (índice da qualidade do cliente, ou CQI),

organizadas nos eixos verticais, e classificações de preço,

organizadas nos eixos horizontais. Esses formam as bases da

matriz de valor competitiva. As classificações são os resultados

das pesquisas com clientes focadas em cada um dos negócios

competitivos - em outras palavras, a voz do mercado.

Os quadrantes são formados pela intersecção dos meios do

mercado para qualidade e preço. O competidor l cai

no quadrante de valor excelente (considerável),

baseado nas percepções de mercado de que os

negócios ou empresas estão oferecendo qualidade

superior num preço altamente satisfatório

(competitivo, justo, aceitável) e é o líder de

participação de mercado. Quanto melhor o

desempenho de uma organização em qualidade e

preço, mais além essa organização estará posicionada

no superior direito da matriz, representando valor

excelente (considerável).

Os competidores 2,4 e XYZ estão no quadrante

de valor insatisfatório, baseado nas baixas classificações

médias sobre qualidade e preço. Baixa qualidade a um

preço insatisfatório é a melhor definição de valor

insatisfatório ou medíocre. O competidor 3 está no

quadrante de relacionamento de desconto porque o

mercado avalia ou estima sua qualidade como média

baixa, o que o posiciona abaixo da média de mercado

em qualidade. As classificações de satisfação de preço

do competidor 3 estão acima da média, posicionando-o

à direita da média de mercado em preço. Em outras

palavras, a qualidade do produto do competidor 3 não é

muito boa, mas a organização não é percebida como

cobrando ou exigindo muito por isso.

A Figura l revela lacunas entre os competidores. Note a

lacuna entre XYZ e o competidor l. O desafio que XYZ

encontra é fechar essa lacuna de valor e, fazendo isso, aumentar

sua participação de mercado. Inversamente, o competidor l

gostaria de aumentar a lacuna que ele desfruta sobre seu rival

mais próximo, o competidor 4. Aí é onde o MFVDSS entra.

Bases para a lacuna de valor
A base para a matriz de valor competitivo é o modelo de

valor mostrado na Figura 2. É desenvolvido a partir das pesquisas

ou levantamentos de clientes que avaliam cada um dos principais

competidores. Conseqüentemente é um modelo baseado em

mercado, não específico a nenhuma organização determinada.

Essa é uma consideração importante porque, se o modelo

fosse desenvolvido somente a partir de classificações dos clientes

de apenas uma companhia, ele seria um modelo distorcido de

valor de mercado.Tal modelo baseado na voz do cliente não

contaria para a definição de valor vinda dos clientes que deixam

aquela companhia, esse modelo também não contaria para a

definição de valor de clientes que fazem negócios com

competidores. Conseqüentemente, tal modelo não seria tão útil

para a retenção ou aquisição do cliente, os dois critérios para

aumentos da participação de mercado.

Também é importante notar que esse é um modelo



empiricamente gerado e é único para o produto (tratores) e para

o mercado (agricultura), de onde os dados foram coletados.

Modelos gerados por dados de pesquisa de outros produtos e

mercados se diferenciarão desse, e é esse foco que faz a voz de

mercado (VOM) em relação ao valor ser tão poderoso em gerar

projetos focados de Seis Sigma.

Existem dois componentes para o modelo de valor:

preditivo (ou profético) e gerencial. No componente preditivo,

existem três direcionadores de valor: qualidade e preço, como

mencionado antes, mais imagem. Os números adjacentes a cada

direcionador de valor são pesos normalizadores beta de uma

análise de regressão e indicam a importância relativa de cada

direcionador quando se define valor. (Beta é uma medida que

relaciona o movimento do preço das ações com o movimento

de um índice; beta é utilizado para determinar o número de

contratos necessários para cobrir os futuros ou as opções de

futuros dos índices de ações). Nesse caso, qualidade é o mais

importante, seguido de preço e imagem. O modelo define o

dilema (escolha, decisão) entre os dois principais direcionadores

- qualidade e preço.

A qualidade é mais importante nesse modelo, levando a

conclusão que os crescimentos no valor virão primeiramente nos

aumentos ou melhoras na qualidade ao invés de diminuições no

preço. Qualidade e preço impactam as percepções de valor tanto

diretamente quanto indiretamente. O impacto direto de cada é

suplementado por um impacto indireto no valor através da

imagem. Esse impacto indireto é refletido na correlação entre

qualidade e imagem e a correlação entre preço e imagem.

Em outras palavras.se uma organização melhora a

qualidade de seu produto, a melhoria não terá apenas um

impacto direto e positivo no valor percebido de mercado, mas

também no valor por meio de uma melhoria relacionada à

imagem da organização. O modelo de valor de mercado da

Figura 2 é sólido (robusto), como evidenciado por um R2 de

.863 (valor máximo de R2 = 1.00). A estatística R2 é outro

resultado de uma análise de regressão, indicando o conteúdo

para o qual as variáveis de

indicadores (qualidade, imagem,

preço) explicam mudanças na

variável de interesse (valor).

Uma R2 de .863 indica que

aproximadamente 86% do que

os clientes nesse mercado

entendem por valor é

capturado nos componentes da

qualidade, imagem e preço.

Esse modelo também indica

que o valor é um indicador forte

de fidelidade (R2 = .842). Em

outras palavras, clientes que

deram ao seu fornecedor de

trator avaliações altas em valor

também declararam que

estariam mais propensos ou

motivados a recomendar o

produto a outros, comprar

novamente a mesma marca,

comprar anexos

complementares ao trator ou

outros produtos do mesmo

fornecedor local e ser menos

propenso a mudar para um

competidor em face de

descontos. Como uma

organização pode gerenciar os

componentes de valor, ela

também pode reter melhor seus

próprios clientes enquanto ganha

menos clientes fiéis dos

competidores.



Componente gerencial
Isso nos traz ao componente gerencial do modelo de valor, o

componente mais crítico aos praticantes do Seis Sigma. Cada um

dos componentes da qualidade listados no lado esquerdo do

modelo na Figura 2 é um elemento crítico específico para o fator

da qualidade (CTQ - criticai to quality) como definido e ranqueado

por meio da pesquisa VOM, ou voz do mercado. Esses CTQs

formam o índice da qualidade do consumidor.

Cada CTQ abrange mais critérios de desempenho detalhados,

que foram classificados pelos clientes de cinco fornecedores de

trator. Essas classificações de desempenho identificaram e

categorizaram cada um dos CTQs e identificaram sua importância

relativa como direcionadores ou condutores da qualidade. Como

antes, o número à direita de cada CTQ foi produzido por uma

análise de regressão, e os CTQs estão listados em ordem

descendente de importância. O serviço do fornecedor é o

direcionador mais importante da qualidade, seguido de operação

de máquina e produtividade de máquina.

Um ponto importante é que nem o valor e nem a qualidade

no ponto da produção necessariamente se traduz em valor ou

qualidade no ponto de consumo. Essa premissa fundamental exige

um entendimento de que valor e qualidade incluem não apenas

fatores de produto (operação de máquina, produtividade e

confiabilidade), mas também fatores de distribuição (serviço de

fornecedor ou distribuidor, teste e treinamento, vendas do

fornecedor, e ordem e entrega) que impactam as percepções de

mercado de valor no ponto de consumo.

O fluxo inteiro de valor do ponto de produção a ponto de

consumo deve ser modelado para verdadeiramente ser possível

entender os variados valores e fatores de qualidade. As

classificações de desempenho para cada competidor sobre os
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CTQs são críticas para

entender como fechar as

lacunas entre XYZ e o

competidor l. A Tabela l

mostra essas pontuações ou

classificações médias da

pesquisa de mercado (1 =

baixo desempenho, 10 =

desempenho excelente).

XYZ claramente tem

desvantagens em cada

direcionador de valor bem

como em todos os fatores

CTQ relativos ao

competidor I. Cada uma

dessas diferenças no

desempenho é

estatisticamente significante

num nível de 95% de

segurança (ou convicção) e

conta para a lacuna de valor

geral entre os dois competidores.

Identificando a importância da lacuna
CTQ

Quais lacunas CTQ conduzirão à maior mudança positiva em

valor? Qual deveria ser o foco do emprego do Seis Sigma? A

importância relativa das lacunas CTQ é uma função de dois

elementos: a diferença nas classificações entre dois competidores

e a importância relativa do fator CTQ sozinho (ou específico). A

Tabela 2 conta para esses elementos críticos.

Os fatores CTQ na primeira coluna foram tirados

diretamente do modelo de valor competitivo. Sua importância

relativa está indicada na coluna 2, novamente tirado diretamente

do modelo de valor. As colunas 3 a 7 mostram as classificações

CTQ para cada competidor. A coluna 8 mostra a lacuna de valor

entre XYZ e o competidor l (o alvo ou objetivo). A importância

da lacuna - importância multiplicada pela lacuna de valor - é

mostrada na coluna final.

Quanto mais alto o valor absoluto da classificação de

importância de lacuna, mais crucial ele é em fechar a lacuna de

valor entre os dois competidores. Nesse caso, o serviço do

fornecedor terá o maior impacto na lacuna de valor, seguido por

ensaio e treinamento e operação de máquinas.

Identificando a importância da lacuna
VPC

Já existe outro nível de análises de lacuna necessário para

identificar onde uma iniciativa de Seis Sigma deveria ser focada -

o nível de critério de desempenho de valor (VPC - value

performance criteria).VPCs são os atributos segmentados (itens de

questionário) que levam a cada um dos fatores de CTQ.







ponto da Figura 3, no entanto, é que a análise gerada na matriz de

processo/CTQ permite ao time focar mais em atividade de

mapeamento detalhado nos três processos identificados como

tendo o maior impacto no valor.

Essa atividade de mapeamento focada e detalhada revelará

áreas de problemas e oportunidades para conduzir os projetos

de Seis Sigma que farão o fluxo de valor mais eficaz e menos

custoso. Ligar o fator CTQ e seus constituintes VPCs a projetos-

chave no fluxo de valor torna a atividade de mapeamento mais

eficaz e eficiente. É mais eficaz porque o time está focado nos

processos certos e mapeando-os em detalhes suficientes para

revelar as causas-raiz. É mais eficiente porque o time não está

perdendo tempo mapeando processos que contribuem

relativamente pouco à criação e entrega de valor.

Focado no market e direcionado pelo
valor

Numa recente pesquisa de companhias que adotam o Seis

Sigma, 36% dos respondentes indicaram que a motivação inicial da

sua companhia para a implementação do Seis Sigma era a de

reduzir custos. Os restantes 64% disseram que a sua motivação

era também melhorar a qualidade, gerenciar melhor os negócios,

responder à pressão do competidor ou criar e introduzir novos

produtos como um modo de aumentar a receita.2

Claramente, o foco da maioria das empresas foi

externamente direcionado e envolveu, se feito corretamente,

algum tipo de cliente

ou informação de

mercado. Acrescente

a isso, outro achado

pertinente: O aspecto

da implementação do

Seis Sigma que

apresentou o maior

desafio foi selecionar

o projeto certo. Esses

dois resultados

indicam a necessidade

por uma iniciativa

MFVDSS - uma que

use oVOM para

tornar os fluxos de

valor da empresa mais

reagentes a aqueles

que eles são criados

para servir.

Essa iniciativa

permitirá que a

empresa melhore a

qualidade, gerencie os

negócios, responda à

pressão do

competidor e crie e apresente novos produtos, tudo com maior

probabilidade de elevar o desempenho de mercado. Usar as

definições do VOM de valor elevará a aplicação das ferramentas

do Seis Sigma para um novo nível - um que resulte em receita

substancial e ganhos de participação de mercado e identifique os

custos certos para reduzir sem diminuir a capacidade da

organização de entregar valor superior.

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, ano 16, n. 183, p. 10-18, ago. 2007.




