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Resumo 
 

A presente pesquisa tem como foco o estudo de caso da empresa startup Target, 
atuante no setor do transporte de cargas, que apesar de seu destacado 
desempenho no segmento de meios de pagamento eletrônico, busca encontrar um 
diferencial competitivo que mantenha de forma sustentável seu crescimento 
financeiro e máxima lucratividade, frente às mudanças do mercado. Para este fim, 
busca se como objetivo geral, analisar o posicionamento estratégico desta startup 
brasileira pioneira no segmento financeiro do setor de transporte rodoviário, na 
percepção dos seus públicos interno e externo, desdobrando em dois objetivos 
específicos que pretendem estudar as transformações no ambiente empresarial, 
especificamente no setor de transporte rodoviário de cargas, ocorridas no Brasil a 
partir da década de 2000 e pesquisar, na percepção do público interno e do público 
externo, as estratégias do Modelo Delta – “Solução Total para o Cliente”; “Melhor 
Produto”; “Lock-in do Sistema”, que melhor descrevem o posicionamento estratégico 
da Target. Para atingir os objetivos idealizados neste estudo, foi delineada uma 
pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, sustentada por meio do modelo 
analítico de posicionamento estratégico Delta. Os dados foram coletados por meio 
de um questionário disponibilizado para uma amostra do universo de colaboradores 
dos atuais clientes da empresa pesquisada, assim como para os seus 
colaboradores. Os dados da pesquisa foram auditados pela análise dos outliers 
univariados e dos outiliers multivariados. Os testes ANOVA e LSD, demonstraram 
que o atual posicionamento estratégico da Target está focado no posicionamento 
estratégico de “Solução Total para o Cliente”, algumas vezes não discriminado do 
posicionamento de “Melhor Produto”.  A análise do Modelo Delta na perspectiva de 
equações estruturais evidenciou que a empresa Target é percebida pelos seus 
diferenciais de “Solução Total para o Cliente” e “Melhor Produto”, com ênfase na 
primeira estratégia. Isto pôde ser observado tanto na avaliação descritiva das 
estratégias, pelas estatísticas descritivas dos construtos e testes de hipóteses. Por 
outro lado, o modelo de equações estruturais esclareceu a confusão existente entre 
os dois diferenciais mais reconhecidos, “Solução Total para o Cliente” e “Melhor 
Produto”. A confusão observada entre estas duas estratégias algumas vezes 
obscureceu a visão clara do posicionamento manifesto da empresa que demonstrou 
ao final deste estudo ser a “Solução Total para o Cliente”. 
 

Palavras-chave: Modelo Delta, Posicionamento Estratégico, Transporte Rodoviário 
de Cargas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Abstract 

 
The present study focuses on the case study of startup Target, a company active in 
the cargo transportation sector which despite its outstanding performance in the 
electronic payment media segment, seeks to find a competitive differential that 
sustainably maintains its financial growth and maximum profitability, given the 
changes in the market. To this end, it seeks as a general objective to identify the 
strategic positioning of this pioneering Brazilian startup in the financial segment of the 
road transport sector, in the perception of its internal and external publics, unfolding 
in two specific objectives that intend to study the transformations in the business 
environment, specifically in the road freight transport sector, which occurred in Brazil 
from the 2000s and to investigate, in the perception of the internal public and the 
external public, the strategies of the Delta Model - "Total Solution for the Customer"; 
"Best product"; "Lock-in System," which best describes Target's strategic positioning. 
In order to achieve the objectives outlined in this study, a descriptive research was 
designed, with a quantitative approach, supported by the analytical model of strategic 
positioning Delta. The data were collected through a questionnaire made available to 
a sample of the universe of employees of the current clients of the company 
surveyed, as well as to its collaborators. The research data were audited by the 
analysis of univariate outliers and multivariate operators. The ANOVA and LSD tests 
demonstrated that Target's current strategic positioning is focused on the strategic 
positioning of "Total Solution for the Customer", sometimes not discriminated against 
"Best Product" positioning. The analysis of the Delta Model from the perspective of 
structural equations showed that Target is perceived by its "Total Solution for the 
Customer" and "Best Product" differentials, with an emphasis on the first strategy. 
This can be observed both in the descriptive evaluation of the strategies, in the 
descriptive statistics of the constructs and in the tests of hypotheses. On the other 
hand, the structural equations model clarified the confusion between the two most 
recognized differentials, "Total Solution for the Customer" and "Best Product". The 
observed confusion between these two strategies sometimes obscured the clear 
view of the company's manifest positioning that demonstrated at the end of this study 
to be the "Total Solution for the Customer." 
 
Keywords: . Delta Model, Strategic Positioning, Road Freight Transportation. 
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1 Introdução 

 

Uma gestão ineficiente dos custos causam um impacto muito grande nos gastos 

gerais das empresas. De acordo com a ABML (Associação Brasileira de 

Movimentação Logística), o custo logístico em uma empresa pode equivaler a 19% 

do seu faturamento. Conscientizar da importância do custo logístico e seu impacto 

financeiro é o primeiro passo para se ter ciência do seu valor, de sua influência na 

cadeia logística e seu impacto na produtividade e lucratividade corporativa. 

 

Estima-se que 12,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro referem-se aos custos 

logísticos, dos quais 7,5% deste índice são representados pelo transporte rodoviário 

de cargas. O Banco Central estima que o Brasil gasta em média, todos os anos, algo 

em torno de 83 bilhões de reais com custos logísticos, ou seja, em torno de 5% do 

Produto Interno Bruto (PIB), podendo-se afirmar que o custo logístico impacta 

diretamente a competitividade do nosso país. De acordo com a ANTT – Agência 

Nacional de Transporte Terrestres (2011), os custos logísticos brasileiros são um 

dos mais altos do mundo, fazendo com que o nosso produto final se torne mais caro 

ou menos competitivo do que outros. 

 

Em âmbito nacional, um dos principais gargalos da produtividade, é a logística de 

transportes. O transporte representa o elemento mais importante do custo logístico 

na maioria das empresas e tem papel fundamental na prestação do serviço entregue 

ao cliente. Do ponto de vista de custos, Nazário (citado por Fleury et al., 2000, 

p.126) afirma que o transporte representa, em média, cerca de 60 % das despesas 

logísticas. De modo que o subsistema transporte é um dos mais importantes entre 

os componentes da logística, em razão dos impactos financeiros que produz nos 

custos, no nível de serviço e nas demais variáveis do sistema logístico (Alvarenga & 

Novaes, 1994). 

 

Dentro das malhas de logística, a malha rodoviária é atualmente a maior no Brasil. 

Em 2009, segundo a CNT (Confederação Nacional de Transportes), 61,1% de toda 

a carga transportada no Brasil utilizou o sistema modal rodoviário; 21,0% passaram 

por ferrovias, 14% pelas hidrovias e terminais portuários fluviais e marítimos e 
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apenas 0,4% por via aérea. A concentração do transporte de mercadorias por 

rodovias, a idade dos caminhões e o excesso de cargas transportadas por eles, 

além da extensa jornada diária dos caminhoneiros, são problemas que também 

precisam ser solucionados.  

 

Corroborando a necessidade de promover a redução dos custos logísticos com uma 

melhor gestão dos serviços logísticos, Fleury e Ribeiro (2001) defendem que a 

gestão inteligente da contratação dos serviços de operadores logísticos vem 

ganhando força rapidamente em todo o mundo. Tais operadores sejam eles, 

transportadores de carga, motoristas, governo, e até mesmo indústrias, convivem 

diariamente com inúmeros obstáculos como inacessibilidade territorial; manutenção 

precária de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias; falta de segurança; elevada 

burocracia; entre outros.  

 

Em concordância com Wanke (1998) e Figueiredo, Fleury e Wanke (2006), os 

possíveis motivos para terceirizar as atividades logísticas podem estar relacionados 

a (1) focalização no core business; (2) redução de custos; (3) redução no 

investimentos em ativos; (4) aumento dos níveis de serviço logístico prestado aos 

clientes; (5) aumento do controle das atividades logísticas; (6) aquisição de maior 

flexibilidade nas operações logísticas; (7) busca de maior eficiência na execução de 

atividades operacionais; (8) busca de maior know-how para a geração de novas 

soluções logísticas; (9) melhoria da Tecnologia da Informação utilizada; e (10) 

expansão dos mercado. 

 

Como estratégia para otimizar os custos logísticos, a terceirização com foco em 

fornecedores de serviços integrados, pode ser capaz de atender as necessidades 

logísticas, de forma integrada e com melhor custo logístico. Fleury et al (2000, 

p.134). Nesta seção, os dilemas do transporte rodoviário de cargas são abordados 

juntamente com as mudanças mercadológicas estando, em constante adaptação 

financeira, de inovaçao e legislativa a que estão submetidas, resultando no problema 

de pesquisa da dissertação.  
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1.1 Contextualização do problema 

 

A atividade financeira do setor de transporte rodoviário de cargas no Brasil não 

precisa apenas ser regulamentada. É oportuno que, além de serem criados 

mecanismos regulatórios que atendem as exigências legais desejado pela Agência 

Naciona de Transportes Terrestres (ANTT), as empresas homologadas para a 

prestação de serviços de meios de pagamento eletrônico de frete comecem a 

oferecer ao mercado um sistema de gerenciamento dos processos logisticos de 

forma inovadora, confirmando Moreira (2007) quando defende que a inovação vem a 

partir da observação do que é necessário para os consumidores.  

 

De acordo com a ILOS, Instituto de Logística e Supply Chain, o setor rodoviário 

representa 62,70% de todos os transportes utilizados no Brasil, como pode ser 

observado na figura abaixo.    

 

 

Figura 1: Matriz de transportes do Brasil.  
Fonte: ILOS, 2010. 

 

A malha rodoviária brasileira possui em torno de 1,6 milhões de quilômetros de 

extensão (de estradas pavimentadas e não pavimentadas), com uma densidade de 

0,2 km/km2 de área do País. Mais da metade das estradas se localiza nas regiões 

Sul e Sudeste, as quais concentram 73% do PIB - Produto Interno Bruto nacional. 
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Cerca de 80% das rodovias estão sob jurisdição municipal (1,3 milhão de 

quilômetros), com o restante sendo responsabilidade do Governo Federal e Estadual 

– 76.000 km e 220.000 km, respectivamente (Brasil, 2011b). 

 

Dados estes que foram primários para a homologação da Resolução 3.658/11 da lei 

11.442/07, de publicação do DOU 1 do dia 27/04/2011, que regulamenta o 

pagamento do valor do frete motorista por meio eletrônico. Posteriormente em 2015, 

a  implementação da lei da jornada de trabalho dos motoristas, já atualizada pelo 

Decreto 4.833/2015 e Resolução ANTT 4.675/15. Regulamentações estas que, em 

2013, de acordo com o SETCE/MG originaram na maior alta já registrada nos 

valores de frete dos últimos tempos, fazendo com que as empresas compradoras 

acarretassem grandes prejuízos em sua “conta frete” e corroborassem para a 

necessidade de criação de um sistema de gerenciamento logístico financeiro. 

 

As regulamentações supra mencionadas propiciaram o fim da prática financeira de 

pagamento de frete ao transportador autônomo de carga (TAC), uma antiga prática 

do transporte rodoviário de carga, culminando com o fim da carta-frete tradicional, 

que foi substituída pelo pagamento eletrônico. O pagamento da carta frete de forma 

eletrônica agiliza todos os processos financeiros, atribuindo mais dinamismo e 

diminuindo o risco de erros operacionais. Além disso, proporciona um controle mais 

efetivo dos custos envolvidos no transporte rodoviários de cargas. 

 

Outra exigência de acordo com a ANTT foi a implantação em 2016 da 

obrigatoriedade do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), que é um 

documento eletrônico que acompanha a prestação de serviços de transporte e em 

2017 do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), documento 

emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, que vincula 

todos os documentos fiscais transportados em uma unidade de carga. Desta forma, 

ambos referenciam um maior rigor na contratação dos motoristas terceiros e 

gerenciamento financeiro de toda a relação de pagamento frete. 

 

Diante das novas regulações no setor do transporte rodoviário de cargas brasileiro, a 

Target, apesar de seu destacado desempenho no segmento de meios de 
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pagamento eletrônico, busca encontrar um diferencial competitivo que mantenha de 

forma sustentável seu crescimento financeiro e máxima lucratividade, frente às 

mudanças do mercado. 

 

Tendo em vista as constantes mudanças no ambiente empresarial do setor 

financeiro do transporte rodoviário de cargas, no âmbito da economia brasileira, com 

a prevalência de um mercado mais competitivo e uma constante invasão de novos 

players especializados. Tal assunto, estimula a investigação de como uma startup 

criada para atender este específico segmento de mercado e que sempre se encontra 

em constante adaptação, poderá através do modelo de análise de posicionamento 

estratégico Delta, se tornar líder de mercado de forma sustentável. 

 

1.2 Pergunta da pesquisa  

 

Na percepção do público interno e do público externo da Target, quais são os 

diferenciais competitivos que atuam no novo ambiente financeiro do transporte 

rodoviário de cargas? 

 

Para investigar o problema da pesquisa formulado foram estabelecidos os seguintes 

objetivos para a dissertação.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Analisar o posicionamento estratégico de uma startup brasileira aqui denominada 

TARGET pioneira no segmento financeiro do setor de transporte rodoviário de 

cargas, na percepção dos seus públicos interno e externo.  
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1.3.2 Objetivos específicos  

  

1. Estudar as transformações no ambiente empresarial, especificamente no 

setor de transporte rodoviário de cargas, ocorridas no Brasil a partir da 

década de 2000. 

 

2. Pesquisar, na percepção do público interno e do público externo, a estratégia 

do Modelo Delta – Solução Total para o Cliente; Melhor Produto; Lock-in do 

Sistema, que melhor descreve o posicionamento estratégico da empresa 

Target. 

 

1.4 Justificativa 

 

No contexto de desenvolvimento dos países e da sociedade, os meios de transporte 

são um dos principais elementos para garantir a infraestrutura. Quanto maior o 

crescimento de um país, mais indústrias, maior atividade agrária e comercial, e logo 

maior demanda e pressão sobre os meios de transporte.  

 

Portanto, se esses meios não tiverem infraestrutura para assegurar este 

crescimento, maiores serão os obstáculos, as dificuldades, desafios, e dificilmente 

este crescimento irá se consolidar. Por esse motivo, a gestão dos meios de 

pagamento eletrônico do frete no âmbito do transportes de carga rodoviário se torna 

algo tão estratégico para um país.  

 

No Brasil, o transporte de cargas atualmente se tornou um gargalo que dificulta tal 

crescimento. Isso ocorre devido a falta de infraestrutura nos meios de transporte do 

Brasil, que são precários. Como péssimas condições de suas rodovias, péssimas 

condições de trabalho para os operadores da cadeia, altos custos logísticos 

envolvidos, falta de investimento do setor público, entre outros.  

 

O aumento com os custos logísticos cresce historicamente a cada ano consumindo 

em média 12% da receita das empresas brasileiras, um valor extremamente alto. Os 

altos custos logísticos impactam diretamente na produtividade e na competitividade 
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das empresas, pois encarecem cada vez mais os produtos, afetando diretamente o 

consumidor final. 

 

Quando se aborda os custos logísticos, temos que ter em mente não só os custos 

com o transporte direto, ou seja, o caminhão por exemplo. Como também,  custos 

de transporte, embalagens, manutenção de inventário, tributários, seguro de cargas, 

decorrentes de níveis de serviços, abastecimento, distribuição e outros.  

 

Considerando o alto percentual da utilização das rodovias dentro do cenário 

brasileiro, podemos afirmar que como um todo, os custos logísticos que mais 

impactam a vida da sociedade brasileira atualmente são os decorrentes do 

transporte de cargas do setor rodoviário. Algumas ações governamentais são 

cobradas pelas empresas e pelos operadores do setor afim de diminuir este alto 

impacto socioeconômico.  

 

Considerando o transporte de cargas do setor rodoviário, que é o mais expressivo 

no Brasil, temos os seguintes principais autores envolvidos: a empresa ora 

empregadora ora embarcadora ora transportadora, o transportador de cargas 

autônomo, os postos de gasolina, as empresas homologadas e as agências 

reguladoras. 

 

Como um atuante do setor de logística no modal rodoviário, com experiência de 

mais de 10 anos, acredita-se ser importante entender como era o cenário anterior e 

posterior à implementação da Resolução 3.658/11 em 2011, seus pontos positivos e 

negativos. Isso devido à importância dos impactos que a nova Resolução 3.658/11 

causou e irá causar na vida não só dos profissionais envolvidos no processo 

logístico, mas também de toda uma sociedade, que vai além do âmbito financeiro, 

simples como a arrecadações de impostos, maior controle fiscal sobre o frete pago 

pelas transportadoras.  

 

Diante deste novo cenário, algumas empresas que já trabalhavam e desenvolviam 

sistemas informatizados para atender o setor de logística, foram homologadas pela 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, para poder oferecer produtos 
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que controlassem os pagamentos aos transportadores autônomos conforme as 

diretrizes da Resolução 3.658/11.  Deste modo, criou-se um sistema controlador que 

gera maior segurança e credibilidade tanto para as empresas empregadoras quanto 

aos transportadores chamadas pelo mercado como “Homologadas”. Uma destas 

empresas é a Target Meios de Pagamentos Eletronicos S.A., alvo deste estudo. 

 

Estudo este, que utilizando do modelo Delta defendido por Dean Wilde, bem como 

outros membros da Dean & Company, e Arnoldo Hax, do MIT/Sloan School of 

Management, uma abordagem de gestão estratégica baseada no cliente e o seu 

objetivo que auxiliará os gestores na articulação e implementação eficaz de 

estratégias organizacionais que visam manter a organização competitiva de forma 

sustentável em seu ambiente mercadológico. 

 

1.5 Estrutura da dissertação  

 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. Apresenta-se no 

primeiro a introdução, na qual o tema é contextualizado e são estabelecidos a 

questão orientadora da pesquisa, a justificativa, os objetivos propostos e a estrutura 

em que se dispõe o trabalho. 

 

O referencial teórico é registrado no segundo capítulo, sendo composto pelos 

modelos de estratégia a serem estudados, de forma a propor a análise do ambiente 

interno e do ambiente externo e a apresentação da análise dos resultados. 

 

O terceiro capítulo descreve a metodologia, com abordagem adotada para estudar o 

posicionamento estratégico da Target frente às mudanças de ambiente 

mercadológico.  

 

No quarto capítulo apresenta-se o ambiente onde a empresa Target Meios de 

Pagamento S.A. está inserida, empresa objeto de estudo desta pesquisa, 

permeando o entendimento ao leitor sobre o ambiente mercadologisco que a 

empresa está inserida, possibilitando que se avance com as análises dos resultados 

obtidos mediante as pesquisas realizadas. A conclusão do trabalho é feita no quinto 



22 
 

 
 

capítulo, fundamentada nos resultados encontrados nas análises das pesquisas 

realizadas e nas deduções emanadas, confrontando com a literatura revisada. 

Nesse capítulo, constam também as limitações da pesquisa e as sugestões para 

futuros trabalhos. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Serão apresentadas neste capítulo as referências que tratam as mudanças 

organizacionais e os impactos nas organizações. Sui generis, existem obras que 

fundeiam as transformações ocorridas na economia brasileira e suas influências no 

mercado interno e externo. Desta forma será apresentado e discutido o modelo de 

análise de posicionamento estratégico Delta bem como sua aplicação referenciada 

na literatura. 

 

2.1 Modelo de análise de posicionamento estratégico 

 

Realmente pode-se afirmar que quando se tange o tema estratégia, o mesmo 

constitui quase que uma guerra repleta de argumentos analíticos e teóricos que 

lembram os intensos e morosos debates sobre teoria das organizações nos anos 

1960 e 1970. De forma que, Wilson & Jarzabkowiski (2004) disseram que as 

perspectivas são tão diversas quanto o existencialismo e a teoria dos sistemas 

constituem debates centrais em estratégia e que a análise de narrativas exige igual 

legitimidade para ter voz na arena analítica como, por exemplo, a teoria dos 

recursos da firma (Rumelt, 2001), a teoria institucional (Tolbert e Zucker, 1996) e as 

perspectivas do sistema dinâmico (Brocklesby e Cummings, 2003; Hendry e Seidl, 

2003), para citar apenas três das diversas perspectivas que exigem legitimidade. 

 

De acordo com Toledo & Váldes (2003), os modelos desenvolvidos por diferentes 

escolas de pensamento estratégico possuem uma interconexão em relação ao seu 

objetivo primordial. Todos os modelos de formulação estratégica têm o objetivo de 

apoiar as análises estratégicas como auxílio aos dirigentes das organizações, 

fazendo com que os participantes das discussões estratégicas opinem, discutam, 

critiquem e gerem novos desenvolvimentos aos modelos estratégicos vigentes.  
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Complementando, Ferreira (2012) afirma que os modelos permitem aos dirigentes 

das organizações uma visão mais clara dos aspectos inerentes á formulação 

estratégica e sua aplicação em todos os níveis organizacionais. 

 

Para Porter (1991), a estratégia se trata de um mecanismo de defesa contra as 

forças competitivas do mercado, denominadas como as cinco forças, sendo as 

mesmas atuantes de forma a aumentar as chances de um retorno maior sobre os 

investimentos realizados pela empresa. 

 

Cinco forças competitivas com foco na análise da competitividade industrial são 

apresentadas no modelo de Porter (1991), nomeado como modelo das cinco forças. 

Este modelo foi apresentado no final da décado de 1970 e pode ser obesevado na 

Figura 2 abaixo. As cinco forças consistem em: ameaça de novos entrantes; poder 

de negociação com fornecedores; poder de negociação dos compradores; ameaça 

de produtos ou serviços substitutos; rivalidade entre as empresas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Forças que dirigem a concorrência na indústria.Fonte: Porter, M. E. (1991). How 
competitive forces shape strategy. 1979. In: M. E. Porter Strategy: seeking and securing competitive 
advantage. (p. 12, 475 p.). Boston: Harvard Business School Publishing Division, 1991. 

 

A entrada de novos concorrentes no mercado pode gerar maior oferta de produtos 

no mercado, além, é claro, da busca de participação de mercado das novas 

empresas e de seus substanciais recursos. Economias de escala, diferenciação de 

produtos, altos investimentos iniciais, redução de custos por meio da curva de 
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experiência, acesso a canais de distribuição e políticas governamentais podem ser 

úteis como barreiras à entrada de novos concorrentes no mercado (Porter, 1991). 

 

Porter (1991) afirma que os fornecedores podem exercer seu poder de barganha 

através do aumento dos preços ou da redução da qualidade de sua oferta, podendo 

reduzir assim a lucratividade da organização-cliente. Esse mesmo fato ocorre 

também com os compradores que possuem força para exercer seu poder e assim 

promover a redução dos preços e da melhoria da qualidade dos produtos, fazendo 

com que haja uma competição entre os concorrentes. Com isso, os concorrentes 

terão que se empenhar cada vez mais em entregar o produto com a melhor 

qualidade pelo menor preço, estabelecendo assim uma competitividade benéfica 

entre eles. 

 

Uma das ferramentas que Porter (1991) cita é a utilização de produtos substitutos no 

mercado que acabam limitando o potencial de uma indústria, a não ser que as 

empresas consigam melhorar a qualidade de seus produtos ou diferenciá-los de 

outra forma, como, por exemplo, trabalhando a imagem da marca. É importante 

destacar ainda que os produtos substitutos tendem a entrar com mais intensidade no 

mercado se algum novo desenvolvimento aumenta a competição em seus próprios 

mercados, provocando redução de preços ou melhoria da qualidade ou performance 

dos produtos (Porter, 1991). 

 

As Cinco Forças Competitivas, em conjunto, determinam a intensidade da 

concorrência na indústria, bem como a sua rentabilidade, sendo que a força ou as 

forças mais acentuadas predominam e tornam-se cruciais do ponto de vista da 

formulação de estratégias. O caso extremo da intensidade competitiva é a indústria 

em concorrência perfeita, em que a entrada é livre, as empresas existentes não têm 

poder de negociação em relação a fornecedores e clientes e a rivalidade é 

desenfreada, sendo que todas as empresas e produtos são semelhantes (Porter, 

1980). 
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Porter (1991), sugere que para lidar com essas forças competitivas, a organização 

deve selecionar uma das três abordagens, que podem ser notadas abaixo na Figura 

3, para ter sucesso: 

 

Figura 3: Liderança no custo total; diferenciação e enfoque.  
Fonte:JOÃO, Belmiro N.; PISCOPO, Marcos R. Estratégias de inovação de valor e o Modelo Delta: o 
caso Zara. Revista Eletrônica de Gestão de Negógios, v. 2, n. 4, p. 26-50, 2006. 
 

Segundo Porter (1991), as empresas que manifestariam melhor desempenho seriam 

aquelas que conseguissem aplicar uma, e apenas uma, das três estratégias 

genéricas. As instituições que procurassem uma estratégia híbrida ou que 

fracassassem na busca por uma das três estratégias foram por ele designadas 

como stuck-in-the-middle (expressão traduzida para o português como meio-termo).  

 

O fato de uma organização ser classificada no meio-termo não significa que ela não 

desfruta de métodos e armas competitivas, peculiares de uma ou mais das 

estratégias genéricas, mas apenas que a sua estratégia como um todo carece de 

consistência interna (Dess e Davis, 1984).  

 

Porter (1991) corroborou que uma empresa atuando no meio termo apresentaria 

resultados inferiores aos daquelas que lograssem êxito no desenvolvimento de uma 

das três estratégias genéricas. (Carneiro, Cavalcanti & Silva, 1997). 

 

“Durante a década de 1980, o principal foco da análise 

estratégica foi a ligação entre o ambiente externo (a estrutura 

da indústria), a estratégia e o conseqüente desempenho das 

empresas, sendo praticamente desprezada a relação entre 

os recursos e competências da empresa e sua escolha 

estratégica.” ( Carneiro, 1997). 
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Podemos afirmar que o modelo proposto por Porter (1980,1985) tem o enfoque no 

ambiente externo, e contrário á ele, dando mais enfoque ao ambiente interno, aos 

recursos internos da organização, acreditando que as habilidades e capacidades 

dominadas pela organização podem trazer melhor desempenho, encontra-se o 

modelo (Resource-Based View). 

 

De acordo com Foss (1996) a Resouce-Based View da empresa pode ser uma 

alternativa teórica ao modelo de Porter (1980, 1985), chamado de modelo das cinco 

forças, para a definição das estratégias da empresa, uma vez que tanto a teoria de 

Porter quanto a Resouce-Based View tem essencialmente o foco no mesmo 

fenômeno, que são os resultados obtidos acima da média pelas empresas, por via 

da utilização de diferentes ferramentas. 

 

De modo geral, a Resource-Based View sugere que a formulação da estratégia seja 

iniciada pela identificação dos recursos e competências existentes na empresa, 

seguida pela avaliação da sustentabilidade da vantagem competitiva que eles 

podem proporcionar, para então escolher a estratégia que melhor utilize esses 

recursos e competências para explorar as oportunidades e/ou neutralizar as 

ameaças do seu ambiente externo. (Carneiro, 1997). 

 

Hamel e Prahalad (1994, p. 27), por meio da afirmação “a competição pela liderança 

das chamadas competências essenciais (core competence) precede a competição 

pela liderança de produtos e concebe a corporação como um portfólio de 

competências, bem como um portfólio de empresas”, defendem a utilização da 

ferramenta baseada nos recursos para o sucesso da organização. É importante que 

as organizações lembrem-se que a estratégia não deve ser somente baseada nos 

recursos atuais e sim na capacidade que a empresa ou seus concorrentes têm em 

dinamizar esses recursos. 

 

Dentro do contexto do atual ambiente competitivo globalizado, o Modelo Delta de 

Hax & Wilde (2000) oferece capacidades e ferramentas para interpretar o processo 

estratégico dentro deste contexto.  
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2.2 O modelo Delta de Hax & Wilde  

 

O modelo Delta nasceu da pesquisa do Professor Arnold Hax e do consultor de 

empresas Dean Wilde II, durante quatro anos, com 100 empresas dos Estados 

Unidos da América (EUA). Eles concluíram que a estrutura de Michael Porter não 

comporta todas as formas de competição do mercado atual. Dessa maneira, 

buscaram um novo modelo estratégico capaz de explicar esses desafios e o batizam 

de “Modelo Delta”.   

 

“O Modela Delta consiste em uma abordagem sistêmica para o 

desenvolvimento de estratégias de negócios em economias 

interconectadas. Essa estrutura foi elaborada para enfrentar as 

forças econômicas que impactam o ambiente competitivo, uma 

vez que as metodologias tradicionalmente baseadas na 

competição não são suficientemente válidas para o 

estabelecimento de um posicionamento estratégico 

sustentável”. (João, 2006).  

 

Hax & Wilde II (2000) estabelecem um novo modelo de posicionamento estratégico 

representado por um triângulo, que reflete uma estrutura de negócios diferente e 

suas muitas maneiras de competir, oferecendo três posições estratégicas: “Melhor 

Produto”; “Solução Total  para o Cliente”; e ‘Lock-in do Sistema”, melhor 

demonstrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

 

Figura 4: Modelo Delta: três distintas opções estratégicas. 
Fonte: Hax, A. C., & Wilde II, D. L. (2000).  
 

É de conhecimento que a maioria dos modelos clássicos de posicionamento 

estratégico são voltados para o produto, centrando-se em sua melhor oferta, seja 

por qualidade, custos, eficiência de entrega e outros. Já o Modelo Delta de Hax & 

Wilde (2000), possui uma orientação mais específica no foco do cliente, o colocando 

como centro da estratégia.  

 

Ao sustentar uma posição de soluções para o cliente, as empresas procuram 

concentrar-se em clientes-chave, oferecendo um pacote de soluções, sozinhas ou 

por meio de alianças. Isso frequentemente as obriga a concentrar-se em mercados 

verticais e a recorrer a produtos personalizados, conforme necessário. (Hax & Wilde, 

2000).   

 

Esse vínculo com o cliente emerge como elemento decisivo para configurar a 

estratégia. Hax & Wilde denominam customer bonding o mecanismo de criação de 

vínculos quase indissociáveis com os clientes, o que é feito diretamente pelo cliente 

ou por meio de complementares com quem ele se relaciona (Ferreira, 2012). 

 

Para os autores, Hax & Wilde (2000): “o Modelo Delta atende bem a complexidade 

ao fornecer uma rica estrutura às empresas que associam as opções de estratégia a 

suas atividades, sem o risco de simplificar as decisões”.   
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De acordo com Hax & Wilde, o triângulo demonstrado na Figura 4 demonstra a 

responsábilidade pela seleção do posicionamento estratégico, assumindo um papel 

de motor que aciona essa seleção. E este posicionamento estratégico, por sua vez, 

define o papel de cada processo adaptativo.  

 

O Modelo Delta define três opções estratégicas representadas nos vértices do 

triângulo:  

  

a) Posição estratégica de “Melhor Produto”: 

 

Essa estratégia é baseada na microeconomia do produto, seja por baixo custo ou 

posicionamento diferenciado. De acordo com os autores do modelo Delta, Hax & 

Wilde, nessa estratégia os  impulsionadores econômicos relevantes concentram-se 

em um produto ou serviço. A empresa pode conseguir custos menores ao se lançar 

em uma economia de escala, na simplificação dos produtos e processos e em uma 

participação no mercado significativa a ponto de lhe permitir explorar os efeitos da 

experiência e do aprendizado.  

 

Também pode diferenciar-se ao aprimorar as características do produto, a fim de 

agregar valor para o cliente. Note que todos os meios tende-se ao objetivo final, que 

é o relacionamento com o cliente, Onde o estreitamento dos laços desse 

relacionamento pode ser alcançado através da superioridade que se encontra nos 

produtos diferenciados. 

 

O grande desafio da diferenciação de produto é que quando se lança mão desta 

ferramenta competitiva, a mesma pode ser facilmente copiada através de 

tecnologias já existentes, assim fica-se a margem de imitações mais acessíveis 

levando a perder seu valor e sua vantagem competitiva. (Hax & Wilde, 2000). 

 

De acordo com Quadros (2003), os clientes finais das empresas que escolhem a 

estratégia do melhor produto são atraídos pelas características, o poder, intrínsecos 

do produto. Sendo estes as diferenciações nesses produtos que os tornam únicos, 

exclusivos, e geralmente elevam seus preços aos clientes finais que estão dispostos 
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a adquirí-los, ou o custo muito baixo desses produtos que os tornam competitivos 

em relação ao preço.  

 

Contudo, Hax (2003) chama a atenção para o fato de que a posição no custo não 

deixa muito espaço para o sucesso, afinal de contas, segundo o autor, quantas são 

as empresa que podem simultaneamente desfrutar dos benefícios de um baixo 

custo? (Ferreira,2012). Fato é que na opção do “Melhor Produto”, o foco das 

atenções da empresa é nos concorrentes, gerando pouca ou nenhuma ação junto ao 

cliente e todos os esforços são destinados à competição entre os produtos (Ferreira, 

2012). 

 

Hamza (2009) nos esclarece que as empresas que são orientadas para os produtos, 

necessitam investir mais em inovação, e por isso possuem uma grande 

concentração de seus ativos em estruturas de pesquisa e desenvolvimento. Já as 

empresas em que seu produto tem valor agregado baixo, esses investimentos são 

reduzidos e essas empresas acabam se orientando para a redução dos custos para 

conseguir cada vez mais preços mais baixos visando se tornar mais competitivas e 

consequentemente mais lucrativas. 

 

Podemos notar na citação de Hax & Wilde (2003, p. 15), “dadas as características 

estruturais adversas da melhor posição de produto, em muitas situações, é preciso 

perguntar por que muitas empresas caem na armadilha de aceitar isso como a única 

opção disponível”, que os mesmos criticam a orientação exclusiva pelo melhor 

produto. 

 

b) Posição estratégica de “Solução Total para o Cliente”: 

 

Essa opção estratégica é oposta à abordagem de melhor produto (Hax & Wilde, 

2001). Entre os aspectos mais marcantes desse posicionamento estão o 

conhecimento profundo, o relacionamento com o cliente, a redução de custos do 

cliente ou aumento dos lucros.  
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Hax & Wilde (2000) afirmam que essa opção baseia-se em uma oferta mais ampla 

de produtos e serviços, satisfazendo a maioria das necessidades do cliente, quando 

não todas elas. Ao focar o vetor econômico do cliente e não o produto, a empresa 

pode oferecer uma ampla gama de produtos e serviços personalizados de acordo 

com as necessidades específicas do cliente. Nesse sentido, a medição de 

desempenho mais relevante dessa opção é a participação do cliente no mercado. 

Onde, os laços com os clientes, obtidos através de sua proximidade com os 

mesmos,  permitem que as empresas prevejam suas necessidades e que possam 

trabalhar juntas no desenvolvimento de produtos novos e diferenciados.  

 

O relacionamento, ainda de acordo com Hax e Wilde (2000), é aprimorado por meio 

do aprendizado e da personalização. O aprendizado possui duas consequências. A 

primeira é o investimento que o cliente pode ter ao adquirir o produto para aprender 

a usá-lo ou o serviço pode representar um custo de mudança para ele. Já a segunda 

é a capacidade das empresas de atender os desejos de seus clientes por possuir o 

conhecimento forte de suas necessidades. É possível concluirmos que ambas as 

duas consequências possuem um grande impacto no relacionamento final com o 

cliente.  

 

Segundo Hax e Wilde (2001), essa posição estratégica voltada para a “Solução Total 

do Cliente” é configurada de três maneiras: redefinição da experiência do cliente, 

escopo horizontal e integração com o cliente. Podemos dizer que a primeira maneira 

consiste na mudança do relacionamento com o cliente, desde a compra até o final 

da vida útil do produto. A segunda, o escopo horizontal, é definida pela idéia de 

montar um mix ou pacote de produtos afim de satisfazer o cliente, conhecendo a 

ampla gama de suas necessidades. Já a terceira e última, também pode ser 

conhecida como a terceirização ou a transferência á empresa de tarefas para serem 

realizadas que anteriormente eram relegadas ao cliente.  
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c) Posição estratégica de “Lock-in do Sistema”: 

 

Hax & Wilde (2000), afirmam que esta opção abrange um espectro mais amplo, já 

que ao em vez de concentrar-se no produto ou no cliente, a empresa leva em 

consideração todos os participantes importantes do sistema que contribuem para a 

criação do valor econômico.  

 

Nessa posição de “Lock-in do Sistema”, os laços de relacionamento entre os 

fornecedores e os clientes passam a desempenhar um papel mais fundamental, pois 

nessa posição as empresas preocupam-se em estimular, atrair e manter os 

chamados “complementares” tanto quando os demais participantes corriqueiros do 

processo. É preciso ressaltar que os “complementares” não são concorrentes e sim 

um fornecedor de produtos e serviços que aprimoram a oferta da empresa.  

 

“É o caso das empresas de hardware e software, dos 

fabricantes de equipamentos de som de alta fidelidade etc. O 

crucial aqui é observar a arquitetura geral do sistema: como a 

empresa pode ganhar ao se complementar a fim de manter 

afastados os concorrentes e atrair os clientes? O ponto máximo 

dessa iniciativa é tornar-se a dona do padrão vigente no 

mercado, ou, no jargão dos negócios, ser detentora do padrão”. 

(Hax & Wilde, 2000). 

 

Segundo Nalebuff & Brandenburger (1996, p. 18), “um participante é um 

complementador se os clientes valorizarem mais seu produto nas situações em que 

ele se apresentar acompanhado do produto de outro participante do que nas 

situações em que ele apresentar-se isoladamente”.  

 

Hamza (2009) diz que as empresas além de atrair e satisfazer os clientes, a mesma 

também necessita atrair, satisfazer e reter os complementadores, e isso faz com que 

mude a preposição de valor para o sistema, uma vez que há uma maior participação 

de componentes. Com isso, cria-se uma cadeia de valor, na qual todos ingressam 

em uma zona econômica de retornos e expansão crescentes. 
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Para atingir essa posição de “Lock-in do Sistema”, existem três formas: 

 

a) padrão proprietário – é a forma que depende das oportunidades geradas pela 

indústria em determinado período e por isso não se ajusta a qualquer produto. 

A empresa durante o período da oportunidade, estabelece um padrão que 

conquista uma vantagem competitiva que irá proporcionar retornos 

financeiros durante esse período. É  preciso que a empresa se posicione 

como um ponto de ligação, assim conquistando a maior participação do valor 

criado pelo sistema. (Hax & Wilde, 2001). 

 

b) troca dominante – esta forma prevê que aja troca entre vendedor e 

comprador, ou mesmo qualquer uma das partes que desejem trocar 

informações ou mercadorias. O valor dessa associação cresce de acordo com 

o número de pessoas que vai até ela para procurar, comprar ou trocar itens. 

Isso gera um ciclo virtuoso, em que a principal empresa tende a dominar o 

mercado (Hax & Wilde, 2001). 

 

c)  acesso restrito – nesta forma, - acesso é restrito aos competidores que são 

privados do acesso ao consumidor, pois os canais possuem capacidade 

limitada para lidar com muitos vendedores. Tendo em vista que os padrões 

proprietários e as trocas dominantes fazem amarração por meio do lock-in 

dos clientes, a situação de lock-out dos concorrentes é uma consequência 

das limitações de distribuição e da cadeia de suprimentos (Hax & Wilde, 

2000).  

 
2.3 Aplicação do Modelo Delta 

 

O Modelo Delta pode ser ilustrado por meio da Figura 5, que mostra os principais 

componentes do arquétipo e seus indicadores. 
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Figura 5: Opções de posicionamento estratégico. 
Fonte: adaptado de Toledo, G. L., & Cozer, M. T. (2012). Projeto Delta sob o enfoque do marketing 
estratégico: uma abordagem foco no cliente. Tese (Doutorado em Administração) - FEA–USP. 

 

Podemos observar na figura acima, os modelos de negócio no contexto do projeto 

Delta, com seus perpectivos benchmarks. O repto é não ter sua instituição 

transformada em mercadoria e metamorfosear a organização de melhor produto 

para a solução total do cliente. (Toledo & Cozer, 2012). 

 

São várias as contribuições do Modelo Delta, mas as que mais se destacam são 

quatro: o Triângulo, o Processo Adaptativo, Métricas agregadas e granulares e o 

Feedbcak. Estas podem ser observados na figura 6 abaixo: 
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Figura 6: Contribuições do Modelo Delta  

Fonte: Hax, A. C., & Wilde II, D. L. (2001).  
 

De acordo com o Toledo e Cozer (2012), ao selecionar uma estratégia, o foco de 

atenção quando a selecionamos é uma unidade de negócio, enquanto que ao se 

executar uma estratégia o foco é o processo de negócio.  

 

É possível vincularmos a estratégia e sua execução através do processo adaptativo 

do Modelo Delta, isso porque a maioria das empresas possuem suas estratégias 

bem definifas mas não obtém sucesso no momento da execução.  

 

A estratégia e sua execução consistem no processo adaptativo que se resume em 

três outros processos: efetividade operacional, produção e entrega de produtos e 

serviços; foco no cliente , gestão da interface com o cliente ; inovação , processo de 

desenvolvimento de novos produtos.  
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Como podemos observar na Figura 7 abaixo, cada um dos processos possui 

implicações para cada uma das estratégias do triângulo. 

Figura 7: Processo adaptativo. 

Fonte: Hax, A. C., & Wilde II, D. L. (2001). The delta projetct: discovering new sources of profitability in 
a networked economy. Great Britain: Palgrave, p. 19. 278 p. 
 

De acordo com a Hamza (2009), a aplicação do modelo deve ser mensurada com 

base em três tipos de métricas: agregadas, granulares e o feedback. Podemos 
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corroborar essa afirmação com Toledo e Cozer (2012), que também afirmam que 

estratégia sem mensuração é como poesia, encanta, mas não é uma maneira 

prática de comunicação.  

 

Ainda de acordo com eles, as métricas são requisitos fundamentais para se definir 

performance, monitorar o progresso e estabelecer mecanismos para mudar o curso 

de ação caso seja necessário. As métricas devem ter dois componentes principais , 

chamados target e deadline.  

Hax e Wide II (2001) complementam ainda que se faz necessário que no sistema de 

métricas tenha  mecanismos de feedback apropriados com o objetivo de orientar 

quais decisões estratégicas estão de acordo e quais deveriam ser alteradas. 

 

As métricas agregadas representam em suma o balanço geral do desempenho do 

negócio, e ainda são essenciais para o desenvolvimento, execução e monitoramento 

da estratégia desejada. Tais métricas medem de forma abrangente já que vão além 

das métricas financeiras. (Hamza, 2009). 

 

Já as métricas granulares, ainda de acordo com Hamza (2009), ajudam a identificar 

concentrações naturais e variabilidades no negócio, re-avaliando, explicando e 

explorando a variabilidade, através da representação de direcionadores de 

desempenho. Além disso, permitem à empresa oferecer uma resposta customizada 

a cada cliente ou complementador, necessária para gerar uma relação mais forte 

(bonding).  

 

Complementado, Toledo e Cozer (2012) afirmam que “as métricas granulares podem 

ser diagramadas de causa-efeito para identificar impulsionadores de desempenho 

de um indicador, especificamente, representam o desenvolvimento de mecanismos 

de retroalimentação que são necessários para monitorar a performance contra 

resultados projetados e fazer correções”.  

 

O feedback possui três propriedades importantes, que são a não linearidade, as 

concentrações e a alta dependência, encontrados em negócios como por exemplo, 

no Brasil, o site de relacionamento comercial conhecido como “Mercado Livre” 
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(Hamza, 2009). Onde a estratégia de “Melhor Produto” também é abordada pelos 

modelos de Estratégia Competitiva de Porter (1986), da Visão Balanceada em 

Recursos, das Disciplinas de Valor de Treacy e Wiersema (1995).  

 

A estratégia de “Solução Total para o Cliente” foi contemplada no modelo de Treacy 

e Wiersema (1995), quando tratam da intimidade com o cliente. Já a estratégia do 

sistema de lock-in é uma visão nova apresentada por Hax & Wilde (2001), indicando 

o Modelo Delta como aquele que ajuda a unificar os demais modelos de estratégia 

competitiva, complementando as perspectivas de cada um e unificando-os em um 

único modelo. Trata-se de uma importante contribuição ao estudo das estratégias 

competitivas (Hamza, 2009). 

 
“Como fazer acontecer”, condiciona-se a um alinhamento correto com as atividades 

essenciais (“core”) do negócio com a estratégia escolhida. Alinhamento é o termo 

operacional. Cada posicionamento estratégico do triângulo gera um conjunto distinto 

de atividades e tarefas. (Toledo & Cozer, 2012). 

 

3 Metodologia 

 

O objetivo fundamental da pesquisa científica é encontrar respostas para problemas 

onde a metodologia nos permite entender como estruturar nossos estudos para 

atender este objetivo (Galuppo, 2007). A metodologia constitui a pedra fundamental 

para a realização de trabalhos científicos e será abordada neste capítulo. Para Silva 

& Menezes (2005), uma pesquisa científica tem como pressuposto responder e 

resolver problemas para os quais ainda não se tem informações para solucioná-los e 

a metodologia é descrita por Vergara (2005) como a forma lógica de pensamento 

com intenção de buscar determinado resultado ou objetivo. Este capítulo apresenta 

a metodologia utilizada nesta pesquisa e descreve os principais componentes da 

investigação adotada para atingir os objetivos propostos, serão descritas a natureza 

da pesquisa e os procedimentos metodológios para a condução da pesquisa. 
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3.1 Natureza da pesquisa  

 

Para atingir os objetivos idealizados neste estudo, foi delineada uma pesquisa 

descritiva, com abordagem quantitativa aplicada para o público interno e externo da 

Target. De acordo com Malhotra (2001), a pesquisa descritiva é um tipo de estudo 

conclusivo que busca descrever algo, enquanto que Oliveira (2001) esclarece que a 

pesquisa quantitativa visa determinar a quantidade de opiniões, dados, nas formas 

de coleta de informações, além de utilizar técnicas estatísticas. 

 

Como meio de coleta de dados, foi realizada uma pesquisa de campo, do tipo 

survey. O método survey se baseia no inquérito dos participantes diante de 

questionamentos sobre seu comportamento, suas intenções, suas atitudes, suas 

motivações, suas características demográficas e com outros aspectos (Malhotra, 

2001). 

 

Gil (2002) apresenta as etapas principais da pesquisa survey, que envolvem a 

criação do instrumento de coleta de dados, o pré-teste do questionário, a seleção da 

amostra e coleta dos dados que são a seguir contempladas na descrição dos 

procedimentos metodológicos. 

 
3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo estão embasados no 

modelo analítico que alicerça a investigação realizada. Os construtos do modelo 

Delta de posicionamento estratégico de Hax & Wilde, em que a pesquisa está 

ancorada, são inicialmente considerados com a finalidade de obter os indicadores 

para análise. Desta forma, considera-se a seguir cada dimensão do modelo com 

seus respectivos indicadores. Para elaborar o construto “Ambiente”, esta dimensão 

foi apresentada no referencial teórico como reflexo dos seguintes indicadores: 

intensidade da competição no setor; efetividade da regulamentação do setor; 

facilidade de pagamento eletrônico de frete; eficiência dos órgãos governamentais 

regulamentadores do setor; facilidade de contratação do TAC e economia na 

contratação do TAC. 
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A dimensão “Melhor Produto”, foi trabalhada pelo marco teórico como resultado das 

seguintes variáveis manifestas: aumento da lucratividade do transporte em 

decorrência do produto ofertado; a cesta de produtos baseada em uma plataforma 

comum; o custo do produto ofertado; a eficácia dos produtos ofertados; a 

periodicidade de ofertas de novos produtos; a eficácia das ofertas de novos produtos 

e as inovações sistemáticas do website. 

 

Para proporcionar concretude ao vetor “Solução Total para o Cliente”, foram 

identificadas no referencial teórico as seguintes variáveis observáveis e 

quantificáveis mediante a pesquisa proposta: os benefícios dos serviços ofertados 

ao cliente; a cesta de soluções ofertadas ao cliente; as inovações sistemáticas dos 

serviços oferecidos para o cliente; a customização do website para o cliente; a 

integração customizada com os demais sistemas de informação para o cliente e a 

performance do sistema. 

 

O conceito “Lock-in do Sistema”, apresenta-se no modelo Hax & Wilde como reflexo 

dos seguintes indicadores: as instituições complementadoras do negócio; a relação 

de integração com as instituições complementadoras; o custo com as instituições 

complementadoras, o custo financeiro de sair do sistema e o custo operacional para 

substituição do sistema. 

 

Com objetivo de avaliar o posicionamento estratégico da empresa Target, unidade 

de análise da presente investigação, foi pesquisado em qual vetor do modelo estava 

fundamentada a sua estratégia principal: “Melhor Produto”; “Solução Total para o 

Cliente” ou “Lock-in do Sistema”. 

 

A Figura 8 condensa os elementos pertinentes aos procedimentos metodológicos 

para a realização da pesquisa. 
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Figura 8: Quadro descritivo das variáveis manifestas. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A partir das variáveis manifestas dispostas na Figura 8 foi elaborado o questionário 

da pesquisa disposto no Apêndice 1. 
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O questionário foi disponibilizado para uma amostra do universo de colaboradores 

dos atuais clientes da empresa pesquisada, assim como dos seus colaboradores. O 

questionário foi presencialmente aplicado ao público externo, já para o público 

interno a aplicação do questionário foi facilitada pelo uso do aplicativo Google 

Forms, disponibilizado por meio de e-mail e redes sociais. Procurou-se obter uma 

amostra com o número de respondentes entre 5 a 10 vezes o número de parâmetros 

utilizados na pesquisa, no total de 27, totalizando o tamanho ideal da amostra como 

sendo de 135 a 270 questionários válidos (Hair et al., 2009). Durante o decurso dos 

dias 15/09/2018 até o dia 26/11/2018, foram obtidos 151 questionários 

completamente respondidos, que atendem ao tamanho proposto da amostra.  

 

No campo da estatística um pré-teste é a aplicação de um questionário na sua 

versão preliminar é uma amostra de indivíduos, com o objetivo de identificar 

perguntas-problema que justifiquem uma modificação do texto que antecede sua 

versão final. Segundo Gil (2002), devem ser considerados no pré-teste os seguintes 

aspectos: clareza e precisão dos termos, quantidade de perguntas, forma das 

perguntas, ordem das perguntas e introdução. Ancorado á este pilar teórico, foi 

aplicado dez questionários em caráter de pré-teste, que possibilitou refinar o 

instrumento de pesquisa. 

 

Os resultados obtidos na pesquisa proporcionaram as seguintes análises, que são 

apresentadas a seguir: análise da consistência dos dados; verificação das condições 

necessárias para a aplicação do modelo de equações estruturais; teste da escala 

utilizada, obtenção das relações estruturais entre os construtos do modelo e 

comparação das opiniões sobre o posicionamento estratratégico da Empresa Target. 

 

4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Atendendo aos objetivos específicos formulados nesta dissertação passa-se a seguir 

a estudar a transformação no ambiente de transporte rodoviário de carga e o 

posicionamento estratégico da empresa pesquisada de acordo com o Modelo Delta. 
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4.1 Análise das transformações no ambiente empresarial – Pesquisa 

Documental. 

 

A análise das transformações no ambiente empresarial será desenvolvida por meio 

de informações obtidas em fontes de dados secundários, especialmente 

proporcionadas pela ANTT. Amparada por uma pesquisa de campo na qual os 

respondentes avaliaram a intensidade da competição no setor, a efetividade da 

regulamentação, a facilidade do pagamento eletrônico do frete e a eficiência dos 

órgãos governamentais. 

 
4.1.1 Transformações no ambiente empresarial – dados setoriais 

 

O transporte de cargas impacta diretamente no crescimento econômico, 

demográfico de um país, estando defesado, gera prejuízos e atrasos imensuráveis 

ao país. A escolha da forma de empregar os motoristas de caminhão, do ponto de 

vista da teoria econômica no Brasil, representa um problema de organização 

empresarial, devido aos tipos de custos envolvidos. Desta forma o desafio, sob a 

ótica das empresas, é estabelecer um contrato com o trabalhador que contenha o 

máximo de incentivos e o mínimo de necessidade de monitoramento (Hubbard, 

1998).  

 

No caso dos motoristas de carga, este princípio não é completamente cumprido, 

sendo considerado um "contrato incompleto" . A homologação da lei 10.233 de 2001, 

reestruturou os transportes aquaviário e terrestre, através da criação da ANTT 

(Agência Nacional de Transporte Terrrestre), órgão regulamentador vinculado ao 

Ministério dos Transportes, além do Departamento Nacional de Infraestrutrua de 

Transportes.  

 

Diante desse fato, alguns agentes econônimo buscaram se antecipar ás mudanças 

que veriam a afetar a atual legislação nacional e se adaptaram ás novas relações de 

emprego e ao novo processo produtivo.  Esta nova relação de emprego denominada 

"triangular" assumiria várias formas, sendo a mais usual a subcontratação, também 

conhecida como terceirização.  
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Assim, dependendo das circunstâncias e da legislação nacional, o empregador (ou 

provedor) e o usuário partilham conjuntamente das responsabilidades, de modo que 

o trabalhador pode reclamar contra ambos ou apenas um deles sem distinção. Em 

outras circunstâncias, o usuário arcaria com a responsabilidade subsidiariamente, no 

sentido de que a reclamação pode somente ir contra ele no caso de não 

cumprimento pelo provedor. 

 

Acarretando em um movimento de transferência daqueles trabalhadores que 

possuíam relação de emprego permanente, absorvidos por transportadoras, para a 

situação de trabalhadores "terceirizados", ou de caminhoneiros por conta própria, 

constituídos sob a forma jurídica de autônomos ou empresários, que devem dispor 

de seu próprio caminhão, ou mesmo alugá-lo, executando praticamente os mesmos 

serviços que realizavam anteriormente, quando na condição de empregado.( 

Chahad & Cacciamali, 2005).  

 

De acordo com Chahad e Cacciamali (2005, pág. 54), a observação do que tem 

ocorrido no país consolida o surgimento de novas relações de empregabilidade dos 

motoristas de caminhão no setor de transportes rodoviários de cargas. As 

transformações neste setor trouxeram forte impacto na categoria, fazendo surgir 

novas formas de relações de emprego discutidas até hoje. 

 

4.1.1.1 Estrutura regulatória do setor rodoviário de cargas 

 

A criação das agências prescindiu, até o momento, de um verdadeiro regime 

regulatório, que desse sentido global à nova instância regulatória. As unidades 

regulatórias agem independentemente de um marco de referência, exceto os 

contratos das áreas em que atuam, faltou durante o processo de elaboração das 

agências, uma definição jurídica e institucional nítida para os órgãos reguladores, a 

fim de estabelecer, por exemplo, formas de controle social e padrões de relação com 

a administração direta e com os poderes Legislativo e Judiciário, (Nunes et al., 2007, 

p.19, 268). 
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De acordo com Gomide (2011), até as agências serem fundadas, não exisitia uma 

definição clara de como seriam essas agências reguladoras, esses órgãos. Apesar 

de o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado enfatizasse na época a 

necessidade de regulação dos mercados, o modelo de agências reguladoras 

autônomas não foi contemplado em sua elaboração. Foi apenas em maio de 1996 

que, segundo Gomide (2011), o Conselho de Reforma do Estado recomendou 

princípios gerais para a institucionalização das novas agências. 

 

O Conselho não elaborou propostas sobre o novo sistema regulatório, sobre o 

aparato doutrinário que deveria presidi-lo, nem sobre a relação das novas agências 

com as demais instâncias e esferas de decisão de governo. Ao contrário, verificou-

se que a elaboração dos projetos de lei e atos legais de criação das primeiras 

agências reguladoras foi conduzida pelos Ministérios Setoriais e Presidência da 

República para implantação imediata, enquanto o órgão responsável pela reforma 

do aparelho do Estado corria a reboque, na tentativa de compatibilizar seu desenho 

mais amplo com fatos consumados (Nunes et al., 2007). 

 

O modelo de agências adotado no Brasil foi importado da experiência norte-

americana de agências independentes com o exemplo da experiência britânica pós-

privatização. Nos Estados Unidos da América (EUA), as agências reguladoras 

independentes proliferaram na década de 1930, no âmbito New Deal, com base nas 

ideias dos progressistas sobre a necessidade da regulação pelo estado dos 

mercados monopolizados. No Brasil, diferentemente, as agências surgiram no 

momento em que se desejava menos intervenção do Estado. 

 

Conforme Giambiagi (2011), a obrigação do poder regulador é a seguinte: zelar 

pelas regras estabelecidas, setorialmente, para a prestação dos serviços de utilidade 

pública por parte de terceiros, garantindo a qualidade do serviço a ser prestado a um 

preço justo. Sendo assim, os principais objetivos das agências podem ser 

observados abaixo:  

 

a) Garantir o bem-estar do consumidor;  

b) Melhorar a eficiência alocativa dos recursos;  
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c) Garantir acesso da população aos serviços a um preço justo;  

d) Padronizar a prestação dos serviços de modo que haja interconexão entre os 

provedores;  

e) Zelar pela segurança e proteção ambiental. 

 

Atualmente, o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros 

encontra-se sob a égide da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, no que couber da 

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 e 

pelas normas aprovadas em Resoluções, pela Diretoria Colegiada da ANTT. As 

ações de regulação e fiscalização do setor têm caráter permanente e objetivam a 

adequação das rotinas e procedimentos para a efetiva operacionalização da Lei nº 

10.233/2001, que criou a ANTT, buscando a melhoria dos serviços e a redução dos 

custos aos usuários de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros ( ANTT). 

 

4.1.1.2 Resolução 3.658/11 referente a lei 11.442/07 

 

Cibulska (2012) defende que no ano de 2004 houve a implantação do Registro 

Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas no Brasil (RNTRC) pela 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de forma a considerar que este 

ato foi um marco regulatório importante por parte do poder público brasileiro. O 

RNTC, de acordo com Cibulska (2012), consiste em um banco de dados que contém 

todos os dados cadastrais dos transportadores rodoviários de cargas. Tal registro 

começou a se consolidar como uma ferramenta de apoio para o conhecimento do 

mercado, criando condições para as funções de regulação e fiscalização setorial da 

ANTT.  

 

Segundo a ANTT (2009 b), os principais benefícios do RNTRC são: 

 

1. Maior conhecimento da oferta de transporte de cargas;  

2. Análise da distribuição espacial e da idade da frota;  

3. Fiscalização do exercício da atividade;  

4. Regularização da atividade de transportador (habilitação);  
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5. Ordenamento e disciplina do mercado e estabelecimento de parâmetros para a 

entrada no mercado de transporte rodoviário de cargas.  

 

Por meio da Resolução nº. 437 (ANTT, 2004), em cumprimento ao determinado pela 

lei nº. 10.233 (Brasil, 2001) em seus artigos 14-A e 26, a ANTT instituiu a 

obrigatoriedade do registro a autônomos (mais conhecidos como caminhoneiros), 

empresas e cooperativas que prestam serviços de transportes de cargas mediante 

remuneração. Ainda conforme a ANTT, em 2010, o RNTRC contava com 569.923 

transportadores cadastrados, sendo 86.411 empresas, 255 cooperativas e 483.257 

autônomos. 

 

Foi a partir da publicação da Lei nº. 11.442 (BRASIL, 2007) e da Resolução nº. 

3.056 (ANTT, 2009c), que o RNTRC deixou de ser apenas um cadastro e passou a 

ter caráter de habilitação obrigatória para o desempenho da atividade de 

transportador rodoviário de cargas mediante remuneração. Nesse novo contexto 

jurídico-institucional do setor, constatou-se a necessidade de aprimoramento dos 

mecanismos de expedição do RNTRC. (c , 2012). 

 

Em 2006, a ANTT publicou a Resolução nº. 1.737 (ANTT, 2006), que por meio desta 

a ANTT restringiu também o registro de empresas que não apresentavam como uma 

de suas atividades o transporte rodoviário de cargas, de acordo com a legislação 

vigente.  

 

Menos de um mês depois de publicada a Resolução nº. 1.737/06 foi sancionada a lei 

nº. 11.442 (Brasil, 2007), que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por 

conta de terceiros e mediante remuneração. Até o dia 8 de janeiro de 2007, quando 

ocorreu a publicação da Lei nº. 11.442/07, não existia legislação específica que 

definisse exigências para a entrada e a saída no mercado de TRC.  

 

Como declara a própria ANTT (2009b), até aquele momento não havia regulação 

para fins de controle ou de fiscalização, apenas de acompanhamento. Entretanto, a 

lei nº. 11.442 (Brasil, 2007) consolidou as regulamentações já publicadas por meio 

das resoluções da ANTT, como a inscrição prévia do transportador e sua 



48 
 

 
 

regularidade cadastral, além de apresentar dois novos requisitos para o exercício da 

atividade de TRC: a comprovação de experiência e a responsabilidade das partes na 

execução do transporte. 

 

A partir da vigência da Lei nº. 11.442/07, segundo a ANTT (2009b), o RNTRC 

passou a vigorar como um instrumento para garantir a profissionalização dos 

transportadores e a qualidade de seus serviços, através da Resolução nº. 2.550/08, 

que foi substituída posteriormente pela Resolução nº. 3.056/09.  

 

É possível afirmar as principais alterações trazidas por essas resoluções. Sobre a 

atividade principal , que é o Transporte rodoviário de cargas, Cibulska (2012) afirma 

que a Resolução nº. 3056 (ANTT, 2009c) estabelece que o registro no RNTRC só 

pode ser realizado pelas empresas que possuem o transporte rodoviário de cargas 

como sua atividade principal, sendo o registro exigido apenas para a matriz e não 

para as filiais.  

 

A exigência da obrigatoriedade do RNTRC tem facilitado a execução de pesquisas, 

estudos e análises que ajudam a entender melhor a atividade de transporte 

rodoviário de cargas no Brasil e a sugerir medidas que visem seu aperfeiçoamento. 

Uma dessas análises, por exemplo, realizada pelo Ceftru (2006), mostrou que 

aproximadamente 80% das empresas com mais de 80 veículos apresentam como 

atividade principal o transporte rodoviário de cargas. Em outras palavras, 

aproximadamente 20% das empresas com mais de 80 veículos estariam em 

desacordo com a Resolução e, portanto, não poderiam cadastrar-se no RNTRC.  

 

Como já citado anteriormente, é importante não se esquecer que toda a disposição 

descrita pela Lei nº. 11.442 (Brasil, 2007) caracteriza exclusivamente o transportador 

rodoviário de cargas – TRC. Por conta de terceiros e mediante remuneração, não 

contemplando, entre outras, as operações de transporte dos produtos das empresas 

quando realizado por meios próprios.  

 

A Resolução nº. 3.056 (ANTT, 2009c) exige a experiência prévia do transportador 

autônomo e a define como suficiente: Ter atuado como responsável técnico em 
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empresa de TRC; Quitação da contribuição previdenciária à Previdência Social, 

como contribuinte individual, na categoria de motorista profissional; e ter 

desenvolvido atividades de técnico em transporte rodoviário, logística em transporte 

multimodal, gerente de operações, diretor de operações ou motorista profissional de 

veículo rodoviário de cargas, baseado na Classificação Brasileira de Ocupações do 

Ministério do Trabalho e Emprego (CBO/MTE). 

 

Foi de grande valia e desenvolvimento o RNTRC e o ato do mesmo disponibilizar 

dados e informações sobre o transporte rodoviário de cargas que anteriormente não 

era de conhecimento público. Essa questão é muito importante porque permite que 

haja maior engajamento e consequentemente maior desenvolvimento em políticas 

públicas mais eficientes por parte dos órgão de planejamento, monitoramento e 

controle. Pelo ponto de vista do transportador, podemos resumir alguns principais 

pontos como consequências geradas pela introdução da nova legislação: 

 

 A regularização do exercício da atividade por meio da habilitação formal;  

 O disciplinamento do mercado para consolidar o uso do conhecimento de 

transporte e definir a responsabilidade de cada parte;  

 A obrigatoriedade do registro para ser habilitado a oferecer serviços de 

transporte remunerado de cargas;  

 A identificação de parâmetros econômicos, jurídicos e legais para regular o 

mercado, inibindo a participação de transportadores que não estejam 

minimamente qualificados para o exercício da atividade; 

 A segurança na movimentação de recursos financeiros destinados ao 

pagamento do frete via sistema disponibilizado e homologado pela ANTT. 

 

As transformações descritas no ambiente empresarial impactaram na forma de fazer 

negócios. As empresas de transporte e os contratantes de cargas passaram a ser 

beneficiados por serviços de gestão e facilitação de pagamentos, antes não 

demandados. Portanto, as empresas existentes no mercado e que atuavam como 

elementos facilitadores da logística da distribuição e transporte, tiveram que se 

adaptar. Esta adaptação será a seguir investigada por meio da análise da pesquisa  

deste estudo de caso que objetiva o posicionamento estratégico da Empresa Target. 
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4.1.2 Transformações no ambiente empresarial – dados da pesquisa 

 

A necessidade de mensuração dos dados, por se tratar de um dos meios pelos 

quais são acessados e descritos os dados que compreendem os fatos e fenômenos 

de interesse, fez com que ao longo das últimas décadas uma grande quantidade dos 

estudos quantitativos utilizasse para a análise de resultados a conceituada escala de 

Likert. Diversas pesquisas acadêmicas lançam mão desta ferramenta de 

mensuração para medir a concordância entre a perspção dos respondentes e 

perante as determinadas afirmações relacionadas aos construtos.  

 

Mas para este estudo a alternativa adotada foi a escala Phrase Completion, que é 

uma escala baseada na escala de Likert e mensura de forma mais aprimorada os 

construtos inserindos em sua intensidade no mesmo enunciado da escala (HODGE; 

GILLESPIE, 2007). Pois, ao adicionar maior número de pontos melhora 

potencialmente a confiabilidade e a validade da escala, sem possuir os problemas 

convencionais associados a poucos pontos, apresentados na Figura 9. 

 

Figura 9: Escala Phrase Completion. 
Fonte: HODGE, D. R.; GILLESPIE, D. F. Phrase completion scales: a better measurement approach 
than Likert scales? Journal of Social Service Research, 33 (4), p. 1-12, 2007. 
 

O fato dessa escala ter 11 pontos (de 0 a 10), facilita a interpretação por parte do 

pesquisado, visto que as pessoas são familiarizadas com esta referência. Desta 

forma, a potencial dificuldade de resposta associada ao número de pontos é 

minimizada e a interpretação dos resultados se torna mais simples. Para efeito da 

presente investigação foram utilizadas os extremos da escala como “Extremamente 

baixo” e “Extremamente alto” ou ainda “Totalmente insatisfeito” e “Totalmente 

satisfeito”. 

 

Durante a pesquisa inicial deste estudo ao optar por explorar o posicionamento 

estratégico da empresa Target por meio do “Modelo Delta” (Hax & Wilde II, 2002), 

que sugestiona iniciar tal estudo através da análise do construto “Ambiente”. Visto 
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que, tal modelo tende após estudos, sugerir mudanças nas abordagens de 

posicionamentos estratégicos, bem como enunciar novas dimensões desses 

mesmos posicionamentos para uma melhoria nos resultados finais da empresa. 

 

Iniciamos a análise dos resultados através da primeira questão abordada na 

pesquisa, que trata a intensidade da competição no setor, onde o resultado 

demosntrou que em sua maioria o transporte rodoviário de cargas brasileiro tende a 

apresentar grandes concorrências, como explicado pela Figura 10, pois 69,6% dos 

respondentes a julgaram como extremamente alta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Intensidade da competição no setor. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação às características da efetividade da regulamentação do setor 

demonstrou tender para moderada, conforme 50,4% das respostas demonstradas 

na Figura 11, este resultado, se deve pelo fato de que o Brasil sofre em diversas 

áreas com a falta de fiscalização mas em contra partida com a greve dos 

caminhoneiros que ocorreu este ano, concuminou em fiscalizações suplementares 

que trouxe a tona esta incoerência aqui observada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Efetivação da regulamentação no setor. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Ainda dentro das análises do construto “Ambiente”, foi indagado aos entrevistados 

sobre a facilidade do pagamento eletrônico do frete, anteriormente os valores 

destinados ao pagamento do frete era realizado através de carta frete, documento 

extinto após criação das novas resoluções. Assim, notamos na Figura 12, que a 

maioria dos respondentes (66,2%) julgaram como extremamente alta a facilidade de 

pagamento financeiro por meio do novo modelo de pagamento eletrônico do frete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Facilidade do pagamento eletrônico de frete. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise do “Ambiente” realizada mediante a variável manifesta que refere-se sobre 

a eficiência da fiscalização da ANTT sobre o setor, observada por meio do gráfico 

impresso na Figura 13, em sua maioria os entrevistados a qualificaram de forma 

moderada (60,2%). Índices estes que confirmam a correlação com o resultado 

apresentado na questão dois do questionário de perguntas exposto no Apêndice 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Eficiência dos órgãos governamentais regulamentadores do setor. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A facilidade de contratação do TAC aqui caracterizada como umas das variáveis do 

construto em questão, demonstrou na Figura 14 que os entrevistados a reputaram 

como sendo de moderada (47,1%) a extremamente alta (51,6%), pois uma vez que 
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esta tecnologia entrou em uso, trouxe em seu contexto a possibilidade das 

transações financeiras acontecerem a distancia sem intermédio de terceiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Facilidade de contratação do TAC. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Em suma a variável manifesta que discorre sobre a economia na contratação do 

TAC, demosntrou em um índice de satisfação econômica tendendo de moderado 

(53%) para extremamente alto (42,4%), como podemos notar na Figura 15.  

 
  

 

 

 

 

 

Figura 15: Economia na contratação do TAC. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A pesquisa empírica focou sobretudo nas estratégias do Modelo Delta, para 

caracterizar o posicionamento estratégico da empresa Target. Uma análise similar à 

desta seção será realizada à seguir para avaliar o posicionamento estratégico da 

Target. Entretanto, antes de proceder tal análise, é realizada uma auditoria dos 

dados mediante a identificação de valores atípicos e testes de normalidade e 

linearidade. 
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4.2 Avaliação das estratégias do Modelo Delta 

 

Os conceitos do Modelo Delta de posicionamento estratégico de Hax & Wilde, em 

que a pesquisa está fundamentada, são cruciais para a realização das análises de 

resultado dos indicadores que iremos apresentar nesta seção.  

 

4.2.1 Análise dos dados da pesquisa 

 

Nesta seção, os dados da pesquisa serão examinados com o propósito de 

identificação dos valores atípicos e de testes de normalidade e linearidade. Não 

houve a necessidade de realizar a análise de dados faltantes pelo fato do 

questionário haver sido construído com todas as questões de preenchimento 

obrigatório. 

 

4.2.1.1 Análise de outliers  

 

Inicialmente são identificados os outliers univariados por meio da aplicação do 

método de padronização dos indicadores e comparação do valor absoluto das 

variáveis padronizadas (Z) com o limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A 

metodologia de padronização dos indicadores constitui em expressá-los em termos 

de unidades de desvio padrão subtraindo cada variável da sua média e dividindo o 

resultado pelo desvio padrão, resultando em uma nova variável Z com média igual a 

zero e variância igual a um. 

 

Na Equação 1, é representada a fórmula da padronização de variáveis, ou 

indicadores. 

 

Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores 

 

 

Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados 10 outliers univariados, 

distribuídos conforme a Tabela 1 que traz um resumo dos outliers univariados, 
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identificados nas 27 questões do questionários apresentado no apêndice 1, para 

uma melhor visualização destes em relação a cada um dos construtos. 

 

Tabela 1 – Identificação outliers univariados 
Respondente nº: Questão 1 Questão 5 Questão 8 Questão 10 Questão 13 Questão 18 Questão 19 Questão 22 Outliers/Respondentes

15 Z= -4,10514 Z= -3,39781 2

48 Z= -4,10514 1

72 Z= -3,90017 1

88 Z= -3,76081 Z= -3,90017 Z= -3,71366 3

132 Z= -4,13856 Z= -3,35494 2

143 Z= -3,64205 1  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A medida D² de Mahalanobis é comumente utilizada para identificação de outliers 

multivariados. Ela possibilita obter a posição de cada observação comparada com o 

centro de todos os dados, em um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadrado é 

realizado para identificar combinações atípicas no conjunto das variáveis 

observáveis. Ou seja, no espaço multidimensional, os valores muito elevados para o 

D² representam observações mais afastadas da distribuição. Conforme Hair et al. 

(2009), são considerados outliers multivariados os valores amostrais que 

apresentam uma significância do teste de qui-quadrado inferior a 0,001. Foram 

observados também 10 outliers multivariados, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Outliers multivariados. 

Respondente MAH_1 
Distribuição Acumulada de Qui-

quadrado: Probabilidade nas caudas  - 
Prob_Mh 

109 8.906.850 .00000 

60 8.700.173 .00000 

41 7.021.604 .00001 

88 7.019.915 .00001 

72 6.908.960 .00002 

15 6.841.033 .00002 

122 6.575.534 .00004 

132 6.079.853 .00021 

24 5.861.906 .00040 

136 5.739.786 .00057 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nesta pesquisa optamos por não excluir os casos atípicos identificados, pois 

considera-se que as observações com valores extremos frequentemente constituem 

casos válidos da população. A eliminação destes casos pode limitar a generalidade 

da análise multivariada, apesar de possivelmente melhorar os seus resultados (HAIR 

et al., 2009). 

 

4.2.1.2 Análise da linearidade 

 
Diversas técnicas multivariadas têm por base as medidas correlacionais de 

associação (Hair et al., 2009), dentre elas, a modelagem de equações estruturais 

aplicada nessa pesquisa. Portanto, é de suma relevância averiguar se a relação 

entre os dados em questão é linear. Por essa razão, realiza-se o cálculo das 

correlações e testa-se sua significância. 

 

Em um primeiro momento utilizou-se o Teste de Bartlett de significância geral de 

todas as correlações (HAIR et al., 2009). Esse teste tem por objetivo examinar as 

correlações entre as variáveis de cada constructo e verificar a existência ou não de 

inter-correlação significante. Caso o resultado do teste seja significativo, indica que 

há a linearidade nos dados.  

 

A Tabela 3, aponta que existe significância estatística das correlações entre as 

variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência de linearidade dos dados. 

 
Tabela 3 - Teste de Bartlett KMO 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,899

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2667,336

Df 351,000

Sig. 0,000

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tal análise revelou que mais de 91% das correlações existentes entre os pares de 

indicadores mostraram-se significativas ao nível de 5% de significância, suportando 

a suposição de relação linear entre as variáveis. Sustentando desta forma relação 

de significância entre os construto de forma a acorar o prosseguimento da pesquisa. 
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4.2.1.3 Análise da normalidade dos dados 

 

Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados no pressuposto de 

normalidade dos dados, ou seja, assumindo que as variáveis possuam a Distribuição 

Normal. Entretanto, a utilização da escala implica em obtenção de dados de 

natureza discreta, no presente estudo nas questões relativas ao modelo uma 

variável discreta com valores entre 0 e 10.  A suposição de que os dados seguem 

distribuição normal, frequentemente não é verificada. Os denominados “desvios de 

normalidade” referem-se aos dados que não seguem uma distribuição normal e, 

portanto, não podem ser utilizados em técnicas que utilizam este tipo de distribuição 

de probabilidade. Nessa dissertação, o teste K-S de Kolmogorov-Smirnov constatou 

que as variáveis observáveis, ou indicadores, não seguem a Distribuição Normal, 

sendo que para a aplicação do modelo estrutural foi aplicado o método PLS – 

PartialLeast Square estimation, por meio do programa SmartPLS, que não requer a 

normalidade dos dados. 

 

4.2.2 Análise descritiva das estratégias 

 
As estratégias pertinentes ao Modelo Delta são inicialmente descritas por meio de 

gráficos e tabelas visando analisar a percepção dos respondentes quanto a suas 

aplicabilidades na unidade de análise. 

 

4.2.2.1 Estratégia de “Melhor Produto” 

 

Tal construto tem como fundamento o conceito de microeconomia do produto, seja 

por baixo custo ou posicionamento estratégico diferenciado, a fim de agregar valor, 

estreitando os laços desse relacionamento que pode ser alcançado por meio da 

superioridade que se espera nos produtos diferenciados. 

 

Ao análisar se o marco teórico resultante da variável manifesta, aumentou a 

lucratividade do transporte em decorrência do produto ofertado pela Target, 

observamos que a maior parte dos 50,3% dos entrevistado, identificaram que o 

aumento da lucratividade derivou-se da unificação da gestão do pagamento em um 

sistema eletrônico de pagamento de frete integrado. De forma a enteder que a 
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percepção dos entrevistados sobre esta questão teve uma relação descrita como 

extremamente alta em concordância com os índices notados na Figura 16.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16: O produto ofertado aumenta a lucratividade do transporte. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Outra fração dos respondentes, aqui representados pelo índice de 49,6%, 

destoaram que possuem uma sensação de nível extremamente alta em relação a 

este quesito, pois se beneficiaram com a oferta de produtos baseados em uma 

plataforma comum, como podemos averiguar na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Cesta de produtos baseada em uma plataforma comum. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O indicador denominado como “custo do produto ofertado” trouxe uma análise ímpar 

de possibilidades a serem estudadas, pois os entrevistados demonstraram em suas 

respostas, índices descritos de moderados a extremamente altos de forma 

igualitárias de 46,3% e demonstradas na Figura 18. Assim, ascende-se um alerta 

preocupante para a Target, que deve considerar este indicativo como oportunidade 

de se estudar e melhorar, pois entende-se que tal quesito deveria ser considerado 

pelos respondentes como seu possível diferencial estratégico. 
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Figura 18: Custo do produto ofertado. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Já a Figura 19, que considera o construto “éficácia dos produtos ofertados”, 

apresentou em maioria respostas equivalente a 66,3%, confirmando que a eficácia 

dos produtos apresentados são extremamente altos em relação ás funcionalidades 

propostas para o sistema de meios de pagamento ofertado pela Target. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Eficácia dos produtos ofertados. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

O indicador de períodicidade de ofertas de novos produtos proposto pela Target, 

apresentou um índice de grau moderado (53,7%), demosntrando que apesar da 

empresa inovar de forma sistemática, tais ações, não são de percepção geral. Pois 

tal quesito deveria ser percebido por nossa base de clientes de forma mais clara 

gerando a oportunidade de maior lucratividade, dados expostos na Figura 20. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 20: Períodicidade das ofertas de novos produtos. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A variável “eficácia das ofertas de novos produtos”, integra a análise do construto de 

“Melhor Produto”, ajudando a entender o sentimento do público interno e externo em 

relação a ídeia da Target de ser uma empresa em constante inovação, mas, como 

notamos na Figura 21, tal sentimento não é compartilhada pela maioria dos 53,6% 

dos entrevistados que a julgaram de grau mediano. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Eficácia das ofertas de novos produtos. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A ánalise da dimensão “Melhor Produto”, por meio do indicador inovações 

sistemáticas do website e guiada pela Figura 22, demosntrou que 53,6% dos 

entrevistados percebem como moderado as melhorias continuas do sistema 

atualmente oferecida pela Target,  indicando aos decisores que as presentes ações 

ainda não são percebidas como um diferencial estratégica da empresa.   

 

 

 

 

 

 

Figura 22: As inovações sistemáticas do website. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2.2.2 Estratégia de “Solução Total para o Cliente” 

 

O conceito de integração entre organizações e seus consumidores no processo de 

criação de uma solução que os atenda de forma sustentável, se possibilitará por 

meio de relacionamentos transparentes com seus fornecedores. As análises 

oriundas dos indicadores do construto “ Solução Total para o Cliente”, possibilita 



61 
 

 
 

identificar o engajamento da Target perante ao público interno e externo, 

indentificando se estas soluções geram valor aos envolvidos. 

 

Com este norte, o primeiro indicador a ser estudado será o que descorre sobre os 

benefícios ofertados pela Target para o seu cliente. Fundado no gráfico desposto na 

Figura 23, notou-se que a maior parte do público indagado (62,3%) dispôs como 

extremamente alta os benefícios ofertados pela Target e que geram valor agregado 

para seus consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Os benefícios dos serviços ofertados para o cliente. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao analisar a variavél “cesta de soluções de soluções ofertadas ao cliente”, por meio 

da Figura 24, foi possível analisar que 55,6% entrevistados apresentaram uma 

perspectiva extremamente alta sobre o tema em questão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: A cesta de soluções ofertadas para o cliente. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O construto “Solução Total para o Cliente” foi analisado pelos respondentes através 

da variável “Inovações sistemáticas dos serviços oferecidos para o cliente”, 

informações percebidas mediante Figura 25, onde a maior parte dos entrevistados 

(56,3%), ponderaram como extremamente alta tais inovações. Este sentimento pode 
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ser respaldado pelas ações de melhoria e manutenção periódica sugestionadas 

pelos clientes parceiros da Target. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25: Inovações sistemáticas dos serviços. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O indicador direcionado para estudar a customização do website está disposta na 

Figura 26 e objetivou analisar se as intervenções no sistema de forma direcionada 

ao cliente traz valor agregado ao serviço prestado pela Target, e a maior parte dos 

respondentes indicam como extramente alto o nível de satisfação para este quesito 

(55,6%). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Customização do website. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A integração customizada com os demais sistemas de informação apresenta-se 

como variável observável ao vetor apresentado pela figura 27, caracterizando como 

extremamente alta o nível de satisfação do índice de 53,6%, expressados pela maior 

parte dos entrevistados. A integração de todos os sistemas gerencias tem 

importância ímpar em uma gestão confiável dos dados, evitando erros de “imput”, 

fomentando maior agilidade nos processos diários dos clientes. 
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Figura 27: Integração customizada com os demais sistemas de informação. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em suma, os dados apresentado por intermédio da Figura 28, almejam analisar os 

resultados trazido pelo indicador performance do sistema, demonstrando níveis  

extremamente alto satisfação percebida por maioria do público alvo da pesquisa 

(60,9%), constatando que, para ser considerado de ponta um sistema de informação 

gerencial necessita estar disponível de forma constante, em larga escala. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Performance do sistema. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2.2.3 Estratégia de “Lock-in do Sistema” 

 

Esta estratégia visa identificar através da análise dos resultados da pesquisa, qual 

dos indicadores colocados a prova são identificados pelo público interno e externo 

de forma a fomentar a permanência do cliente ativo, icentivando a utilização cíclica 

dos serviços ofertados gualgando se sobressair em seu nincho de mercado. 

 

Pretendendo identificar se a Target aproveita deste mecânismo para se sobressair 

estratégicamente perante aos seus concorrentes,  analisaremos o conceito que 

demonstra as características das instituições complementadoras do negócio, de 

suma importância para a sustentabilidade de seus negócios, já que muitos contratos 

só são alcançados devido ao renome destas empresas parceiras. Assim, de acordo 
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com os dados despostos na Figura 29, podemos notar que a maioria dos 

entrevistados apresentaram nível de satisfação extremamente alto na linear de 

58,3% das respostas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Instituições complementadoras. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O indicador seguinte investiga o sentimentos do público interno e externo em relação 

a integração do sistema da Target ao relacionar com as empresas parceiras de 

negócios e seus sistemas complementadores. Baseado nos dados da Figura 30, 

podemos notar que os índices de satisfação constatados são classificados como 

extremamente alto por 54,3% dos entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Relação de integração com as instituições complementadoras. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De veras ao analisar o vetor “custo com as instituições complementadoras” por meio 

da Figura 31, percebemos que maioria do público questionado (53%) julga estar 

moderadamente satisfeito com os valores atualmente perpetrados pelas 

complementadoras, confirmado que a atual gestão da cadeia de fornecedores 

realizada pela Target não está sendo feita de forma efetiva pela Target. 
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Figura 31: Custo com as instituições complementadoras. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Uma gama de informações se apresenta oportuna quando estudamos o conceito 

“Lock-in do Sistema” por meio das variáveis observaiveis relacionadas ao custo 

financeiro de sair do sistema. A partir da Figura 32, identificamos que 55,6% dos 

inquiridos demonstraram satisfação de nível moderado para este quesito.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 32: Custo financeiro de sair do sistema. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em síntese, colocamos à prova o indicador que avalia o custo operacional para 

substituição do sistema Figura 33, em sua maior parte (47,7%), o público 

pesquisado expressou um nível de satisfação extremamente alto, transparecendo 

que apesar do custo financeiro de sair do sistema ser nível moderado o 

aprisionamento se deve principalmente pela dificuldade operacional de trocar de 

fornecedor, pois tal mudança envolve toda a instituição e gera desgastes que devem 

ser considerados. 
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Figura 33: Custo operacional para substituição do sistema. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para concluir a análise gráfica realizada acima foram comparadas as médias das 

três estratégias fundamentais do Modelo Delta como apresentadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Descriptive Statistics. 
Tipo de 
Estratégia 

N Mean Std. Deviation 
Solução 151 7,59 1,52262 

Produto 151 7,19 1,54558 

Lock_in 151 7,13 1,39661 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com esta tabela, a estratégia “Solução Total para o Cliente” teve maior 

pontuação (7,59), tendo sido escolhida como a estratégia que melhor espelha o 

posicionamento estratégico da Target. Por outro lado, a estratégia de “Melhor 

Produto” (7,19) e a estratégia de “Lock-in do Sistema” (7,13) tiveram pontuações 

muito semelhantes. Esta análise está fundamentada nas avaliações dos indicadores 

relativos a cada construto, “Melhor Produto”, “Solução Total para o Cliente” e “Lock-

in do Sistema”. 

 

A análise até aqui realizada considerou as três estratégias avaliadas por meio dos 

seus indicadores. A seção a seguir descreve a avaliação do posicionamento 

estratégico em uma perspectiva global, ou seja, por meio de uma única pergunta 

sobre a percepção sobre a estratégia atual adotada pela Target. 

 

 

 



67 
 

 
 

4.2.2.4 Avaliação em uma perspectiva global 

 
Com objetivo de avaliar o posicionamento estratégico da empresa Target, unidade 

de análise da presente investigação, foi pesquisado em qual vetor do modelo está 

fundamentada a sua estratégia principal: “Melhor Produto”; “Solução Total para o 

Cliente” ou “Lock-in do Sistema”. 

 
De forma a realizar uma análise mais precisa do posicionamento estratégico que a 

empresa Target está atualmente inserida, analisamos os gráficos apresentados nas 

Figuras 34, 35, 36, permitindo dissernir com maior assertividade os resultados 

relacionados aos construtos aqui explorados.  

 

A estratégia de “Melhor Produto” é avaliada pelo público alvo, como a estratégia 

preponderante da Target. Demonstrando que 62,9% dos respondentes situaram na 

categoria de extremamente alta (avaliação de 8 a 10), a estratégia de “Melhor 

Produto” como a estratégia preponderante da Target, conforme dados apresentados 

pela Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Melhor Produto. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
  

Já a Figura 35 demosntrada abaixo, explora de forma mais direta se a estratégia de 

“Solução Total para o Cliente” é avaliada pelo público alvo como a estratégia 

principal da Target. 
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Figura 35: Solução Total para o Cliente. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 35 evidencia que 61,6% dos respondentes situaram na categoria de 

extremamente alta (avaliação de 8 a 10), a estratégia de “Solução Total para o 

Cliente” como a estratégia destacada da Target. Este percentual encontra-se 

próximo da porcentagem atribuída à estratégia de “Melhor Produto”. De fato foi 

observado, ao longo deste trabalho, que as avaliações das estratégias de “Melhor 

Produto” e “Solução Total para o Cliente” ficaram próximas nas análises realizadas. 

 

A Figura 36 expõe como a estratégia de “Lock-in do Sistema” é percebida pelo 

público alvo, como a estratégia principal da Target. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 36: Lock-in para o Sistema. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 36 apresenta que 56,3% dos respondentes situaram na categoria de 

extremamente alta (avaliação de 8 a 10), a estratégia de “Lock-in do Sistema” como 

a estratégia principal da Target. Este percentual encontra-se abaixo da porcentagem 

atribuída à estratégia de “Melhor Produto” (62,9%) e também inferior a porcentagem 

conferida  à estratégia de “Solução Total para o Cliente” (61,6%). Ao longo deste 

trabalho este padrão se repete, evidenciando a estratégia de “Lock-in do Sistema” 

como a menos provável como posicionamento estratégico da Target.  
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Ao proceder a avaliação da estratégia em uma perspectiva global, foi possível 

identificar que 62,9% dos entrevistados identificaram o construto “Melhor Produto” 

como principal estratégia de posicionamento e diferenciação estratégica adotada 

pela Target. Em paralelo, 61,6% dos respondentes constataram que a estratégia 

principal seria a “Solução Total para o Cliente”, mas em contra ponto 56,3% dos 

dialogados acham que é o pilar “Lock-in do Sistema”.  

 

Tal análise se demosntrou pertinente para o estudo, mas sozinha não emprega 

grandes conclusões, para concluir a análise gráfica realizada acima foram 

comparadas as médias das três estratégias fundamentais do Modelo Delta como 

apresentadas na Tabela 5.  

 
Tabela 5: Descriptive Statistics. 
Tipo de 
Estratégia N Mean Std. Deviation
Solução 151 7,81 1,700
Produto 151 7,85 1,631
Lock_in 151 7,40 1,876  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Esta análise está fundamentada nas avaliações globais das estratégias realizadas 

por meio de pergunta única (Q25, Q26, Q27) sobre a adequação da estratégia ao 

posicionamento estratégico da Target:  

 

-Q25: Avalie de zero a dez se a Target possui a estratégia de “Melhor Produto”;  

-Q26: Avalie de zero a dez se a Target possui a estratégia de “Solução Total para o 

Cliente”; 

-Q27: Avalie de zero a dez se a Target possui a estratégia de “Lok-in do Sistema”; 

 

De acordo com a Tabela 5, a estratégia “Solução Total para o Cliente” continua 

evidenciando maior pontuação (7,85), tendo sido escolhida como a estratégia que 

melhor reflete o posicionamento estratégico da Target, seguida de perto pela 

estratégia de “Melhor Produto” (7,81). A estratégia de “Lock-in do Sistema” (7,40) se 

distancia das demais como a de menor valor. 
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Para verificar se as diferenças observadas nas Tabelas 4 e 5 se apresentam como 

significativas são realizados os testes de hipóteses apresentados na próxima seção. 

 

4.2.3 Teste de hipóteses  

 
A Tabela 4 apresenta a média das percepções dos respondentes sobre a principal 

estratégia do Modelo Delta adotada pela Target. Como observado a média da 

estratégia de “Solução Total para o Cliente” (7,59) foi superior às médias das 

estratégias de “Melhor Produto” (7,19) e “Lock-in do Sistema” (7,13). Estas médias 

foram calculadas por meio dos indicadores que compõem cada construto. O teste de 

hipóteses que é realizado nesta seção visa elucidar se há diferenças significativas 

entre as médias supra mencionadas. 

 

Inicialmente foi realizado o teste ANOVA que analisa a significância da diferença 

entre todas as médias simultaneamente. Como o teste ANOVA identificou diferença 

significativa entre as médias, foi realizado o teste LSD: least significant difference de 

Fisher para verificar a significância entre cada par de construto, de forma que a 

Tabela 6 contém os resultados do teste ANOVA. 

 
Tabela 6: ANOVA. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Como pode ser observado pela Tabela 6, o teste ANOVA identificou diferenças entre 

as médias dos três construtos ao nível de significância de 0,014 ou seja 1,4%, 

inferior ao valor crítico de 5%. Para comparar as médias entre os pares de construto 

foi obtida a Tabela 7, que resume os resultados do teste LSD de Fisher. 

 

 

 

  
Sum of Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 19,189 2 9,595 4,323 ,014

Within Groups 998,652 450 2,219     

Total 1017,842 452
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Tabela 7: Multiple Comparisons. 

(I) 
Tipo_Estratégia 

(J) 
Tipo_Estratégia 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Produto 
 

Solução -,40271 ,17145 ,019 -,7396 -,0658 

Lock_in ,06131 ,17145 ,721 -,2756 ,3982 

Solução 
 

Produto ,40271 ,17145 ,019 ,0658 ,7396 

Lock_in ,46402 ,17145 ,007 ,1271 ,8010 

Lock_in 
 

Produto -,06131 ,17145 ,721 -,3982 ,2756 

Solução -,46402 ,17145 ,007 -,8010 -,1271 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Os resultados apresentados na Tabela 7 mostram que existe diferença significativa 

entre a média atribuída à estratégia de “Solução Total para o Cliente” (7,59) 

comprovadamente superior às médias das estratégias de “Melhor Produto” (7,19) e 

“Lock-in do Sistema” (7,13), que não apresentaram diferenças significativas. Desta 

forma sob a ótica dos respondentes a maior ênfase da estratégia da Target é de 

“Solução Total para o Cliente”. 

 

O teste elaborado acima considerou as médias dos construtos obtidas via as 

variáveis observáveis que os compõem. Para comparar as médias dos construtos 

obtidas por meio de questões únicas sobre a percepção da estratégia adotada 

(Questões 25, 26 e 27), contidas no Tabela 5, foram conduzidos os testes ANOVA e 

LSD retratados nas Tabelas 8 e 9. 

 
Tabela 8: Avaliação Global. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

O teste ANOVA identificou diferenças entre as médias dos três construtos ao nível 

de significância de 0,043 ou seja 4,3%, inferior ao valor crítico de 5%. Portanto, 

 
Sum of Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 19,104 2 9,552 3,160 ,043 

Within Groups 1360,384 450 3,023     

Total 1379,488 452
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procedeu-se a comparação entre os pares de construtos para identificar a existência 

de diferenças significativas, como elaborado na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Avaliação Global - LSD de Fisher 

(I) 
Tipo_Estratégia 

(J) Tipo_Estratégia 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Melhor Produto   
Solução -,046 ,200 ,817 -,44 ,35 

Lock_in ,411 ,200 ,041 ,02 ,80 

Solução Total 
para o Cliente 

  
Produto ,046 ,200 ,817 -,35 ,44 

Lock_in ,457 ,200 ,023 ,06 ,85 

Lock_in do 
Sistema 

  
Produto -,411 ,200 ,041 -,80 -,02 

Solução -,457 ,200 ,023 -,85 -,06 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Os resultados apresentados na Tabela 9 demostram que existe diferença 

significativa entre a média atribuída à estratégia de “Solução Total para o Cliente” 

(7,85) e a estratégia de “Lock-in do Sistema” (7,40), esta se mostrou também 

significativamente inferior à estratégia de “Melhor Produto” (7,81). Entretanto, não 

houve diferença significativa entre as estratégias de “Solução Total para o Cliente” 

(7,85) e de “Melhor Produto” (7,81). Sob a ótica dos respondentes, a maior ênfase 

da estratégia da Target se concentra em “Solução Total para o Cliente” e “Melhor 

Produto”, ficando descartada a estratégia de “Lock-in do Sistema” como 

posicionamento estratégico da Companhia. 

 

Portanto, os testes de hipóteses realizados nesta seção, comprovaram a existência 

de diferença nas percepções sobre o posicionamento estratégico da Target. O teste 

das médias obtidas por meio dos indicadores demonstrou que o posicionamento 

estratégico da Target está mais fortemente embasado na estratégia de “Melhor 

Produto”. Por outro lado, o teste das médias pela avaliação global das estratégias 

identificou dois focos do posicionamento competitivo, “Solução Total para o Cliente” 

e “Melhor Produto”. A não identificação de diferença significativa entre as médias 

destas estratégias pode ser devido a falta de clareza sobre o papel de cada 

estratégia quando avaliadas diretamente. A construção do questionário, retratando 

os construtos por meio dos seus indicadores vem exatamente suprir esta deficiência. 

Portanto, ficou claro, por meio dos testes de hipótese, que o posicionamento 
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estratégico da Target está focado na “Solução Total para o Cliente”, que se destacou 

em ambas as abordagens conduzidas. 

 

As relações estruturais existentes entre o ambiente competitivo e as três estratégias 

do Modelo Delta são exploradas na próxima seção utilizando o modelo de equações 

estruturais.   

 
4.2.4 Relações estruturais entre os contrutos do modelo 

 

Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os 

construtos do modelo proposto em relação ao posicionamento estratégico da Target 

foi utilizada a modelagem de equações estruturais. O modelo proposto na pesquisa 

está representado na Figura 37. 

 

A Figura 37 apresenta o efeito da escala em relação aos construtos “Melhor 

Produto”, “Solução Total para o Cliente” e “Lock-in do Sistema”. Para isto cada 

construto da escala é apresentado na Figura 37. Como efeito, encontra-se a opinião 

observável apresentada pelos respondentes sobre o planejamento estratégico da 

Target, disposta no modelo representado a seguir juntamente suas variáveis 

observáveis. 

Figura 37: Modelo de equações estruturais: Relações entre os construtos “Melhor 
Produto”, “ Solução Total para o Cliente” e “Lock-in do Siatema” 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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No início da análise, o primeiro passo consiste em testar a escala utilizada na 

pesquisa avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência 

interna, a validade convergente e a validade discriminante. Os critérios para os 

testes da escala estão apresentados na Tabela 10, a confiabilidade dos indicadores 

e a confiabilidade interna. Já a Tabela 11, apresenta os critérios para avaliar a 

validade convergente e a validade discriminante. 

 
Tabela 10: Critérios de avaliação confiabilidade. 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Confiabilidade 
Interna 

Alfa de Cronbach Acima de 0.70 

Nunnally (1978)  

Nunnally and 
Bernstein (1994)  

Hair, Black, Babin, 
Anderson, and 
Tatham (2009)  

Urbach and 
Ahlemann (2010)  

    Acima de 0.60 Lyberg et al. (1997)  

Confiabilidade do 
Indicador 

Carga do indicador 
(individual) 

Acima de 0.70 Kock (2014) 

    Acima de 0.50 
Nunnally (1978)  

Hair et al. (2009)  

    Acima de 0.40 Gorsuch (1974)  

    

Abaixo de 0.40 Homburg (1995)  

(eliminar do modelo) 

Krasnova, Hildebrand, 
Günther, Kovrigin, 
and Nowobilska 

(2008)  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 11: Critérios de avaliação validade convergente e discriminante  
Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Validade 
Convergente 

Carga do indicador 
padronizada sobre seu 

fator 
Acima de 0.50 

Nunnally (1978) 

Hair et al. (2009) 

Carga com sig. p-valor P<.05 Gefen and Straub (2005) 

Confiabilidade Composta 
(CR) 

Acima de 0.80 Peter (1979) 

Acima de 0.70 

Fornell and Larcker (1981) 

Nunnally and Bernstein 

(1994) 

Barclay, Thompson, and 

Higgins (1995) 

Hair et al. (2009) 

Variância media extraída 
(AVE) 

Acima de 0.50 

Hair et al. (2009) 

  

Urbach and Ahlemann 

(2010) 

Abaixo de 0.50 (deve 
ser eliminado do 
modelo) 

Bagozzi (1988) 

AVE > 0.5, mas CR < 
0.6, a validade 
convergente do 

constructo ainda é 
adequada 

Fornell and Larcker (1981) 

Abaixo de 0.40 (deve 
ser eliminado do 

modelo) 
Bagozzi (1988) 

Validade 
Discriminante 

Raiz quadrada da AVE 
Maior que as 
correlações entre as 
variáveis latentes 

Hair et al. (2009) 

Fator de inflação da 
variância (VIF) 

< 10 Hair et al. (2009) 

< 5 
Kock and Lynn (2012) 

< 3.3 (ideal) 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Adotando o critério de Hair et al. (2009), a escala acima apresentada foi testada 

conforme descrito a seguir. 
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A Figura 38 apresenta o efeito da escala em relação aos construtos “Melhor 

Produto”, “Solução Total para o Cliente” e “Lock-in do Sistema”, em relação aos 

indicadores “Ambiente” e “Estratégias Globais”, com o ituito de analisar as relações 

observáveis sobre o posicionamenteo estratégico da Target.  

 

A Figura 38 também exibe cada constructo da escala, com seus respectivos 

indicadores, demonstrando como influenciam o posicionamento estratégico da 

Target.  

 

Figura 38: Relações estruturais presentes no modelo conceitual. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para avaliar a escala no modelo acima formulado, testa-se inicialmente a 

confiabilidade dos indicadores.  A Tabela 12 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 

 

Tabela 12: Outer Loadings 

  Ambiente 
Solução Total para o 
Cliente 

Estratégias 
Globais 

Lock-n do 
Sistema 

Mlehor 
Produto 

  Ambiente1 0,3244 0 0 0 0 

  Ambiente2 0,7013 0 0 0 0 

  Ambiente3 0,6763 0 0 0 0 

  Ambiente4 0,7317 0 0 0 0 

  Ambiente5 0,7697 0 0 0 0 

  Ambiente6 0,7415 0 0 0 0 

Estratégia1 0 0 0,882 0 0 

Estratégia2 0 0 0,8611 0 0 

Estratégia3 0 0 0,8395 0 0 

   Lock_in1 0 0 0 0,8166 0 

   Lock_in2 0 0 0 0,8531 0 

   Lock_in3 0 0 0 0,8247 0 

   Lock_in4 0 0 0 0,6236 0 

   Lock_in5 0 0 0 0,5915 0 

   Produto1 0 0 0 0 0,7858 

   Produto2 0 0 0 0 0,7575 

   Produto3 0 0 0 0 0,5905 

   Produto4 0 0 0 0 0,747 

   Produto5 0 0 0 0 0,7329 

   Produto6 0 0 0 0 0,8431 

   Produto7 0 0 0 0 0,7758 

   Solução1 0 0,8856 0 0 0 

   Solução2 0 0,8756 0 0 0 

   Solução3 0 0,893 0 0 0 

   Solução4 0 0,863 0 0 0 

   Solução5 0 0,8548 0 0 0 

   Solução6 0 0,7673 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

De acordo com Hair et al. (2009), após testar a confiabiliadade dos indicadores 

devem ser eliminados os indicadores que apresentarem carga inferior a 0,50. Com 

base no deposto método stepwise, ou seja step by step, ou ainda conhecido como 

passo a passo, ao analisar os indicadores, foi concluído que apenas o vetor 

“Ambiente 1” demosntrou-se inferior a 0,5 e por isso foi excluído. 
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As devidas eliminações do novo modelo que abordou os fatores relacionados ao 

posicionamento estratégico da Target baseado no Modelo Delta, foi recalculado 

estando revisadamente representado pela Figura 39. 

Figura 39: Modelo Final proposto para validação 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Resolvendo o modelo da Figura 39 com os dados da pesquisa empírica, e por meio 

do PLS – Partial Least Square Estimation, obtém-se os resultados apresentados na 

Figura 40. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40: Relações Estruturais de “Melhor Produto”, “Solução Total para o Cliente” 
e “Estratégias Globais”. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 13 exibe as cargas dos indicadores concernentes às relações estruturais 

da Figura 40. 

 

Tabela 13: Outer Loadings - Modelo Final.  

        Ambiente 
Solução Total 
para o Cliente 

Estratégias 
Global 

Lock-in do 
Sistema 

Melhor 
Produto 

  Ambiente2 0,7001 0 0 0 0 

  Ambiente3 0,6941 0 0 0 0 

  Ambiente4 0,7416 0 0 0 0 

  Ambiente5 0,77 0 0 0 0 

  Ambiente6 0,7356 0 0 0 0 

Estratégia1 0 0 0,8821 0 0 

Estratégia2 0 0 0,8611 0 0 

Estratégia3 0 0 0,8395 0 0 

   Lock_in1 0 0 0 0,8174 0 

   Lock_in2 0 0 0 0,8543 0 

   Lock_in3 0 0 0 0,8245 0 

   Lock_in4 0 0 0 0,6225 0 

   Lock_in5 0 0 0 0,5904 0 

   Produto1 0 0 0 0 0,7857 

   Produto2 0 0 0 0 0,7574 

   Produto3 0 0 0 0 0,5892 

   Produto4 0 0 0 0 0,7476 

   Produto5 0 0 0 0 0,7333 

   Produto6 0 0 0 0 0,8432 

   Produto7 0 0 0 0 0,776 

   Solução1 0 0,886 0 0 0 

   Solução2 0 0,8761 0 0 0 

   Solução3 0 0,8928 0 0 0 

   Solução4 0 0,863 0 0 0 

   Solução5 0 0,8542 0 0 0 

   Solução6 0 0,7671 0 0 0 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Observa-se que as cargas fatoriais de todos indicadores satisfazem ao critério 

estabelecido por Hair et al. (2009), superando o limite de 0,50. 

 

A Tabela 14 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os 

critérios de Hair et al. (2009), descritos nas Tabelas 10 e 11, que requer coeficiente 

Alfa de Cronbach (1951) acima de 0,70. Como pode ser observado pela Tabela 14, 

os valores de Alfa de Cronbach para escala são superiores a 0,70, demonstrando a 

confiabilidade interna da escala após os ajustes requeridos para explicar os 

construtos. 
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Tabela 14: Teste confiabilidade interna da escala. 

        
    AVE 

Composite 
Reliability 

R Square 
Cronbachs 

Alpha 
Raiz AVE 

  Ambiente 0,5312 0,8498 0 0,7828 0,7288
   Solução Total 
para o Cliente 0,7354 0,9433 0,2554 0,9275 0,8576

Estratégias 
Globais 0,7414 0,8958 0,5778 0,8255 0,8610

   LOCK_IN 0,5628 0,8629 0,1964 0,7984 0,7502
   Melhor 
Produto 0,5640 0,8997 0,3564 0,8690 0,7510

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A Tabela 14 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos. A validade convergente pode ser constatada por meio da confiabilidade 

composta (CR) acima de 0,90 para o construto “Solução Total para o Cliente” e 

acima de 0,80 para os demais construtos do modelo. Entretanto, nenhum dos 

construtos analisados apresentaram AVE – Variância média extraída abaixo de 0,50, 

índice recomendado por Hair et al. (2009) para a validade convergente dos 

construtos. Contudo, tais construtos atendem ao critério de Bagozzi (1988), 

apresentando AVE igual ou superior a 0,40.  

 

A Tabela 15 visa avaliar a validade discriminante da escala utilizada nesta pesquisa. 

Para isto, são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes. 

 
Tabela 15: Correlação das Variáveis Latentes.  

        AMBIENTE 

SOLUÇÃO 
TOTAL PARA O 
CLIENTE 

ESTRATÉGIAS 
GLOBAIS LOCK_IN 

MELHOR 
PRODUTO 

  AMBIENTE 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

   CLIENTE 0,5054 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ESTRATÉGIA 0,4373 0,7248 1,0000 0,0000 0,0000 

   LOCK_IN 0,4432 0,6358 0,6278 1,0000 0,0000 

   PRODUTO 0,5970 0,8033 0,6585 0,6286 1,0000 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as variáveis latentes, significam 

que a escala satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2009) para demonstrar 
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a validade discriminante. Outra forma de comprovar a validade discriminante é a 

correlação das variáveis manifestas com os construtos do modelo. Neste caso, as 

correlações dos indicadores com os construtos que refletem devem superar as 

correlações com os demais construtos, descritos na Tabela 16. 

 
Tabela 16 - Cross Loadings.  

           AMBIENTE
SOLUÇÃO TOTAL 
PARA O CLIENTE

ESTRATÉGIAS 
GLOBAIS 

LOCK_IN DO 
SISTEMA 

MELHOR 
PRODUTO 

  
Ambiente2 0,7001 0,2749 0,1975 0,2324 0,3263
  
Ambiente3 0,6941 0,4928 0,4188 0,3432 0,5123
  
Ambiente4 0,7416 0,2876 0,2260 0,2485 0,3350
  
Ambiente5 0,7700 0,3753 0,3803 0,3385 0,4547
  
Ambiente6 0,7356 0,3439 0,2966 0,4002 0,4751
Estratégia1 0,3785 0,6565 0,8821 0,5624 0,5911
Estratégia2 0,3095 0,5830 0,8611 0,5337 0,4866
Estratégia3 0,4369 0,6288 0,8395 0,5244 0,6169
   Lock_in1 0,3816 0,6265 0,4858 0,8174 0,5576
   Lock_in2 0,3371 0,5721 0,4884 0,8543 0,5532
   Lock_in3 0,4154 0,5399 0,5296 0,8245 0,5785
   Lock_in4 0,2688 0,2782 0,3635 0,6225 0,2610
   Lock_in5 0,2274 0,2966 0,4674 0,5904 0,3356
   Produto1 0,5651 0,5245 0,5303 0,4724 0,7857
   Produto2 0,4811 0,5798 0,5043 0,5286 0,7574
   Produto3 0,3992 0,4400 0,3484 0,4050 0,5892
   Produto4 0,4370 0,6699 0,5257 0,4515 0,7476
   Produto5 0,3651 0,5507 0,3918 0,4251 0,7333
   Produto6 0,4627 0,7169 0,5525 0,5988 0,8432
   Produto7 0,3976 0,7179 0,5622 0,4059 0,7760
   Solução1 0,5127 0,8860 0,6513 0,4797 0,7491
   Solução2 0,4248 0,8761 0,6101 0,5173 0,7176
   Solução3 0,4151 0,8928 0,6775 0,5424 0,7009
   Solução4 0,4507 0,8630 0,5748 0,4930 0,6916
   Solução5 0,3897 0,8542 0,6828 0,6492 0,6713
   Solução6 0,4039 0,7671 0,5165 0,6045 0,5928

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Pode-se observar ainda pela Tabela 16 que exibe as correlações Cross Loadings, 

que são as correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do 

modelo, tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que 

refletem. 
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Após alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as questões 

formuladas no questionário, a escala apresentou desempenho ainda mais 

satisfatório para a confiabilidade dos indicadores: confiabilidade interna da escala, 

validade convergente e validade discriminante. Assim, a escala apresenta o 

construto “Solução Total para o Cliente” como o fator preponderante na atual 

modelagem estratégica de negócios da Target. 

 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala, passa-se a estudar a 

influência dos construtos sobre o vetor “Ambiente”, para então poder compreender a 

correlação com os demais vetores do modelo “Solução Total para o Cliente”, “Melhor 

Produto” e “Lock-in do Sistema”. Para isto, são examinados os coeficientes de 

caminho no modelo concebido. A Tabela 17 apresenta os coeficientes desse 

caminho. 

 

Tabela 17: Path Coefficients. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Pode-se observar que ocorre uma contribuição equilibrada entre o construto 

“Solução Total para o Cliente” e “Melhor Produto”. Já em relação ao construto “Lock-

in do Sistema”, fica evidenciado sua baixa significância em correlação com os 

demais vetores. Fazendo-se necessário testar a significância estatística das 

relações observadas, esta pode ser testada pelo método bootstraping, que consiste 

em simular várias amostras a partir da base de dados da pesquisa. Estas amostras 

         Ambiente 
Solução total 
para o cliente 

Estratégias 
Globais 

Lock-in do 
Sistema 

Melhor 
Produto 

  AMBIENTE 0 0,505 0 0,443 0,597

   CLIENTE 0 0 0,458 0 0

ESTRATÉGIA 0 0 0 0 0

   LOCK_IN 0 0 0,254 0 0

   PRODUTO 0 0 0,130 0 0
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permitem o cálculo da média, do desvio padrão, do erro padrão e da estatística “t”, 

usada no teste da significância dos coeficientes de caminho. 

 

A Tabela 18 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05.  

 

Tabela 18: Teste T Dos Path Coefficients. 

                    

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean (M)

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

P Values 

  AMBIENTE -> 
CLIENTE 0,5054 0,5186 0,0705 0,0705 7,1728

                                          
0,0000  

  AMBIENTE -> 
LOCK_IN 0,4432 0,4528 0,0878 0,0878 5,0504

                                          
0,0000  

  AMBIENTE -> 
PRODUTO 0,5970 0,6102 0,0710 0,0710 8,4028

                                          
0,0000  

CLIENTE -> 
ESTRATÉGIA 0,4582 0,4618 0,1405 0,1405 3,2622

                                          
0,0013  

LOCK_IN -> 
ESTRATÉGIA 0,2544 0,2446 0,1032 0,1032 2,4638

                                          
0,0146  

PRODUTO -> 
ESTRATÉGIA 0,1305 0,1409 0,1464 0,1464 0,8916

                                          
0,3737  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Portanto, pode-se verificar que o ambiente empresarial exerce efeito significativo 

sobre os componentes do Modelo Delta: estratégia de “Melhor Produto” (P-valor = 

0,0000), estratégia “Solução Total para o Cliente” (P-valor = 0,0000) e estratégia de 

“Lock-in do Sistema” (P-valor = 0,0000). Por outro lado, verificou-se também que os 

componentes do Modelo Delta exercem influência positiva sobre a percepção do 

posicionamento estratégico da Target, com exceção da estratégia de “Melhor 

Produto” (P-valor = 0,3737). Portanto, a percepção do posicionamento estratégico da 

Target, avaliado pelas questões globais, está relacionada às percepções das 

estratégias componentes do Modelo Delta, com exceção da percepção de “Melhor 

Produto”.  

 

A explicação para as relações obtidas no modelo de equações estruturais são 

esclarecedoras. A avaliação da estratégia “Lock-in do Sistema” foi consistentemente 
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baixa como percepção por meio dos indicadores da estratégia como na avaliação 

global das estratégias. Enquanto que a estratégia de “Melhor Produto” e “Solução 

Total para o Cliente” foram confundidas levando a uma ausência de relacionamento 

entre a estratégia de “Melhor Produto” e a avaliação global das estratégias. 

 

Além de haver comprovado os critérios de confiabilidade e validade da escala, seus 

construtos “Solução Total para o Cliente” e “Lock-in do Sistema”, apresentaram 

influências significativas sobre a dimensão do modelo concebido para explicar a 

percepção do planejamento estratégico da Target. Portanto, o modelo estrutural 

estabelecido, logrou relativo êxito em explicar o posicionamento estratégico atual da 

Target, conforme Figura 41.  

 

Figura 41: Estatística t dos coeficientes de caminho. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O Modelo Delta demonstrou ser uma metodologia útil para compreensão do 

posicionamento estratégico da Target. Ficou evidenciado que a empresa Target é 

percebida pelos seus diferenciais de “Solução Total para o Cliente” e “Melhor 

Produto” com ênfase na primeira estratégia. Isto pode ser observado tanto na 

avaliação descritiva das estratégias, seção 4.2.2, quanto pelas estatísticas 
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descritivas dos construtos, quando a média dos dois diferencias supramencionados 

foram destacadamente superiores e próximas, (Tabela 5). Estas evidências foram 

comprovadas pelos testes de hipóteses elebarodos na seção 4.2.3. Por outro lado, o 

modelo de equações estruturais esclareceu a confusão existente entre estes dois 

diferenciais, prejudicando a visão clara do posicionamento manifesto da empresa 

que demonstrou ser a “Solução Total para o Cliente”. 

 

5 Conclusões, Limitações e Sugestões de Novas Pesquisas 

 

Considerando a competitividade no segmento do transporte rodoviário de cargas 

brasileiro, torna-se relevante o estudo e a identificação da principal estratégia da 

Target na percepção dos seus públicos interno e externo. O conhecimento dos 

membros chaves e a respectiva integração entre eles são plausíveis de análises 

perante aos seus diferenciais competitivos. Desta forma, aponta-se oportuno estudar 

o atual posicionamento da TARGET, apresentando como cada estratégia do Modelo 

Delta que influencia em seu diferencial competitivo. Nesta seção serão elencadas as 

conclusões, limitações e sugestões para novas pesquisas sobre o tema investigado. 

 

Para realização da dissertação proposta conduziu-se uma revisão literária, 

concentrando os estudos nas dimensões da integração e nos construtos 

influenciadores do modelo.  Apontando-se para o seguinte problema de pesquisa 

que teve como foco a “análise da percepção do público interno e do público externo 

perante os diferenciais competitivos da Target em um novo ambiente de transportes 

rodoviários de cargas”. Por sua vez, nos trouxe a oportunidade de “Analisar o 

posicionamento estratégico de uma startup brasileira pioneira no segmento 

financeiro do setor de transporte rodoviário de cargas, na percepção dos seus 

públicos interno e externo”. Embrenhando-se no ensejo de “Estudar as 

transformações no ambiente empresarial, especificamente no setor de transporte 

rodoviário de cargas, ocorridas no Brasil a partir da década de 2000”, e ao 

“Pesquisar, na percepção do público interno e do público externo, a estratégia do 

Modelo Delta que melhor descreve o posicionamento estratégico da empresa 

Target”. 
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O modelo conceitual que fundamentou o presente estudo mostrou-se útil para 

viabilizar diversas pesquisas de âmbito nacional. Geralmente, constituíram 

pesquisas de natureza qualitativa e de limitado poder de explicação sobre a prática 

da logística no setor de transporte rodoviário de cargas e seus meios de pagamento. 

Optou-se, portanto, nesta dissertação em realizar um estudo de caráter quantitativo, 

fundamentado em um modelo analítico de posicionamento estratégico que 

possibilitasse evidenciar os principais diferenciais competitivos da Target. 

 

Desta forma, o modelo analítico Delta de Hax & Wilde despontou-se como norteador 

para toda a pesquisa, pois consiste em uma abordagem sistêmica para o 

desenvolvimento de estratégias de negócios em economias interconectadas. São 

estruturas elaboradas para enfrentar as forças econômicas que impactam o 

ambiente competitivo, uma vez que as metodologias tradicionalmente baseadas na 

competição não são suficientemente válidas, para o estabelecimento de um 

posicionamento estratégico sustentável.  

 

Tal modelagem consiste em uma abordagem sistêmica composta por construtos que 

reflete uma estrutura de negócios diferente e suas muitas maneiras de competir, 

oferecendo três posições estratégicas: “Melhor Produto”; “Solução Total  para o 

Cliente”; e “Lock-in do sistema”.  Neste sentido, o referencial teórico foi dedicado ao 

estudo de modelagem entre os três construtos pilares do Modelo Delta, distribuídos 

em torno de 20% da literatura pesquisada direcionada para a análise do ambiente 

em que a empresa Target está atualmente inserida e os demais 80% focado no 

modelo analítico Delta. Sendo assim, o Modelo Delta proposto na presente 

investigação, necessitou ser relacionado aos vetores “Ambiente” e “Estratégias 

Globais” para possibilitar identificar qual construto se despontaria como principal 

diferencial estratégico da Target. 

 

Desta forma, realizou-se um estudo para obter a percepção do público interno e do 

público externo, por meio de pesquisa tipo survey, conduzida por meio de 

questionário disponibilizado para uma amostra do universo de colaboradores dos 

atuais clientes da empresa pesquisada, assim como dos seus colaboradores. O 

questionário foi presencialmente aplicado ao público externo mas para o público 
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interno a aplicação do questionário foi facilitada pelo uso do aplicativo Google 

Forms, disponibilizado por meio de e-mail e redes sociais.  

 

A apresentação e análise dos resultados foram expostas inicialmente por meio de 

dados setoriais e das transformações no ambiente empresarial em que a Target está 

atualmente inserida, após avaliamos as estratégias do Modelo Delta por meio da 

análise dos dados da pesquisa para identificação de dados ausentes e atípicos.  

 

Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados apenas 10 outliers 

univariados e 10 outliers multivariados, que foram mantidos na análise por acreditar-

se que constituem casos válidos da população. 

 

De forma geral, a análise descritiva das estratégias visa analisar a percepção dos 

respondentes quanto às suas aplicabilidades na unidade de análise ao descrever de 

forma individual cada construto, assim, a estratégia “Solução Total para o Cliente” 

teve maior pontuação (7,59), tendo sido escolhida como a estratégia que melhor 

espelha o posicionamento estratégico da Target. Por outro lado, a estratégia de 

“Melhor Produto” (7,19) e a estratégia de “Lock-in do Sistema” (7,13) tiveram 

pontuações muito semelhantes. Esta análise está fundamentada nas avaliações dos 

indicadores relativos a cada construto, “Melhor Produto”, “Solução Total para o 

Cliente” e “Lock-in do Sistema”. 

 

Seguindo, foi possível avaliar o posicionamento estratégico da Target por meio de 

uma perspectiva global. De acordo com o estudo, a estratégia “Solução Total para o 

Cliente” continuou evidenciando maior pontuação (7,85), tendo sido escolhida como 

a estratégia que melhor reflete o posicionamento estratégico da Target, seguida de 

perto pela estratégia de “Melhor Produto” (7,81). A estratégia de “Lock-in do 

Sistema” (7,40) se distanciou das demais como a de menor relevância.  

 

Para o contínuo desenvolvimento do modelo analítico, tornou-se necessário realizar 

o teste de hipótese, onde o teste das médias obtidas por meio dos indicadores 

demonstrou que o posicionamento estratégico da Target está mais fortemente 

embasado na estratégia de “Melhor Produto”. Por outro lado, o teste das médias 
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pela avaliação global das estratégias identificou dois focos do posicionamento 

competitivo, “Solução Total para o Cliente” e “Melhor Produto”. A não identificação 

de diferença significativa entre as médias destas estratégias pode ser devido à falta 

de clareza sobre o papel de cada estratégia, quando avaliadas diretamente. A 

construção do questionário, retratando os construtos por meio dos seus indicadores, 

vem exatamente suprir esta deficiência. Portanto, ficou claro por meio dos testes de 

hipótese, que o posicionamento estratégico da Target está focado na “Solução Total 

para o Cliente”, que se destacou em ambas as abordagens conduzidas. 

 

A investigação das relações estruturais entre os componentes do Modelo Delta foi 

precedida pela análise da validade e confiabilidade da escala na relação 

estabelecida entre os construtos “Melhor Produto”, “Solução Total para o Cliente” e 

“Lock-in do Sistema”. A seguir, a opinião apresentada pelos respondentes sobre o 

posicionamento estratégico da Target, idealizada em um modelo analítico, cujos 

pilares foram os três construtos e suas variáveis observáveis, demonstrou ser uma 

metodologia útil para compreensão do posicionamento estratégico da Target. Ficou 

evidenciado que a empresa Target é percebida pelos seus diferenciais de “Solução 

Total para o Cliente” e “Melhor Produto” com ênfase na primeira estratégia. Isto pode 

ser observado tanto na avaliação descritiva das estratégias, quanto pelas 

estatísticas descritivas dos construtos. Estas evidências foram também 

comprovadas pelos testes de hipóteses elaborados. Por outro lado, o modelo de 

equações estruturais contribuiu para esclarecer a confusão existente entre os dois 

diferenciais mais reconhecidos, “Solução Total para o Cliente” e “Melhor Produto”. A 

confusão muitas vezes observada entre estas duas estratégias, obscureceu a visão 

clara do posicionamento manifesto da empresa que demonstrou ao final do estudo 

ser a “Solução Total para o Cliente”. 

 
O estudo realizado na presente dissertação traz contribuições para a academia e 

para as organizações do mercado empresarial, no tocante ao estudo sobre 

estratégias e posicionamento competitivo. No entanto, é importante destacar que tal 

estudo possui limitações. A principal delas é que se trata de um estudo de caso, com 

o objetivo de avaliar as estratégias de uma empresa do setor de transporte 

rodoviário de cargas. A análise do estudo de caso único sugere que as etapas de 
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análise do modelo utilizado sejam adequadas para tal gestão, mas pesquisas em 

mercados distintos podem trazer novas contribuições à proposta aqui apresentada.  

 

Outra limitação importante se refere a não distinção entre as populações estudadas, 

pois o questionário utilizado para levantamento dos dados foi aplicado tanto para o 

público interno quanto para o0 público externo, de forma que para novos e 

aprofundados estudos esta distinção pode-se tornar pertinente. 

 
Tais trabalhos podem ter inicialmente caráter exploratório, por meio de estudos de 

casos múltiplos em diferentes segmentos de mercado. Posteriormente, sugere-se a 

condução de demais estudos quantitativos, que poderão permitir a identificação de 

repetição de padrões em diferentes situações, oportunando investigações futuras 

conduzidas com o objetivo de validação do Modelo Delta em outros segmentos. 
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