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VIDOR, Gabriel. Modelos para implementação da qualidade em produtos e serviços 

customizados em massa, 2014. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Brasil. 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta proposições de métodos para controlar e implementar qualidade 

em produtos e serviços customizados em massa. Desta forma, os objetivos desta tese são: (i) 

identificar os tipos de controle de qualidade aplicados na customização em massa de produtos 

e serviços; (ii ) verificar quais e como são as relações entre as características de customização 

em massa e estratégias de serviço no que tange a qualidade do serviço oferecido; (iii ) 

desenvolver uma sistemática para priorizar a dimensão da qualidade na implementação de 

projetos de serviços customizados em massa; (iv) estabelecer uma metodologia para realizar o 

ajuste ótimo de ofertas de serviços para customização em massa; e (v) criar um modelo para 

verificar quais as características do produto customizado mais valorizadas pelos clientes. Os 

métodos desenvolvidos foram avaliados por meio da aplicação de um caso de análise 

utilizando dados reais e comparados ao estado da arte. Os métodos propostos atingiram os 

objetivos estabelecidos para o trabalho. Conclui-se que os métodos propostos foram capazes e 

eficientes no tratamento e controle da qualidade em produtos e serviços customizados em 

massa, sendo inovadores na área de customização. 

Palavras-chaves: Customização em massa. Qualidade. Produto. Serviço. 
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VIDOR, Gabriel. Models for quality implementation in mass cusstomized products and 

services, 2014. Dissertation (Doctorate in Engineering) – Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Brazil. 

ABSTRACT 

This dissertation presents propositions of methods for quality control and implementation in 

mass customized products and services. There are five objectives: (i) to identify kinds of 

quality control applied in mass customized products and services; (ii) to check what and how 

are relationship between mass customized characteristics and services strategies regarding 

service quality offered; (iii) to develop a systematic for prioritization quality dimension in 

mass customized services design; (iv) to establish a methodology for performing the optimal 

setting of service offerings in mass customization; (v) to create a model to check where mass 

customized product characteristics have more value for customers. Methods developed were 

evaluated by real case studies applications and compared with literature. All dissertation 

propositions have attended to objectives. We conclude that proposed methods are suitable and 

efficient in quality customized products and services for analyze and controls, being 

innovative in the field of customization. 

Keywords: Mass customization. Quality. Product. Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

A customização em massa é uma estratégia aplicada à criação de produtos e serviços 

que atendam as necessidades de tempo, preço e qualidade dos clientes. Derivam desse 

conceito a demanda de fabricar altos volumes de produção (SALVADOR, FORZA e 

RUNGTUSANATHAM, 2002) e o requisito de produtos exclusivos e individuais (JIAO e 

TSENG, 2004). Apesar de paradoxal, a customização em massa vem sendo aplicada com 

sucesso nos ramos de fabricação de automóveis (STÄBLEIN, HOLWEG e MIEMCZYK, 

2011), de moda (CHO e FIORITO, 2009), de alimentos (MATTHEWS, MCINTOSH e 

MULLINEUX, 2010), de móveis (AZOUZI, BEAUREGARD e D’AMOURS, 2009), de 

estratégias de segmentação de mercado (BARDAKCI e WHITELOCK, 2005) e de serviços 

logísticos (HOEK, 2001), entre outros. 

Nos estudos listados acima, o foco da customização em massa está em buscar menores 

tempos de entrega e custos de manufatura para oferta de produtos customizados. Todavia, a 

preocupação de quanto o produto satisfaz a necessidade do cliente é uma questão em aberto. 

A satisfação do cliente em relação ao produto é importante, pois como define Deming (1964) 

a qualidade é fazer aquilo que o cliente quer. Sob essa perspectiva em particular, os estudos 

em customização em massa carecem de abordagens. Destacam-se os recentes trabalhos de 

Fogliatto, Silveira e Borenstein (2012) e Trentin, Perin e Forza (2012) para exemplificar essa 

carência. O primeiro trabalho salienta que os desafios na área de customização e qualidade 

têm se tornado mais relevantes. Além disso, os autores dizem ser necessário o 

desenvolvimento de ferramentas para assegurar qualidade em produtos e serviços 

customizados em massa. No segundo estudo, verifica-se que nem mesmo empresas 

conseguem assegurar a qualidade em seus produtos e serviços customizados, sendo, portanto, 

esse tópico de pequena abordagem prática. 

Observa-se que a abordagem de estudos de customização em massa voltados para a 

inserção dimensão da qualidade devem ser explorados. De fato, verifica-se um interesse 

acadêmico e prático sobre modelos de aplicação do conceito de qualidade em produtos e 

serviços customizados em massa. 
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1.1  TEMA E OBJETIVOS  

O tema de pesquisa desta tese contempla a área de Sistemas de Qualidade, 

especificamente a Engenharia da Qualidade, com foco específico no desenvolvimento de 

métodos para tratamento da dimensão da qualidade em produtos e serviços customizados em 

massa. 

O objetivo geral desta tese é desenvolver métodos para controle e implementação da 

variável de qualidade em produtos e serviços customizados em massa. Para que seja possível 

alcançar o objetivo geral deste trabalho, é necessário atingir cinco objetivos específicos: 

a) identificar os tipos de controle de qualidade aplicados na customização em massa 

de produtos e serviços; 

b) verificar quais e como são as relações entre as características de customização em 

massa e estratégias de serviço no que tange a qualidade do serviço oferecido; 

c) desenvolver uma sistemática para priorizar a dimensão da qualidade na 

implementação de projetos de serviços customizados em massa; 

d) estabelecer uma metodologia para realizar o ajuste ótimo de ofertas de serviços 

para customização em massa; e 

e) criar um modelo para verificar quais as características de produtos customizados 

mais valorizadas pelos clientes. 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA E DOS OBJETIVOS  

O tema desta tese é o desenvolvimento de métodos para tratar da variável de 

qualidade em produtos e serviços customizados em massa. 

Na definição da estrutura de um produto customizado e, posteriormente, na sua 

forma de configuração, verifica-se que os algoritmos propostos são de minimização do custo 

de agrupamento dos componentes, módulos e plataformas do produto. Os modelos que focam 

na obtenção dos melhores custos penalizam duas variáveis: (i) tempo de entrega e (ii) 

qualidade do produto. 

O tempo de entrega impacta diretamente sobre satisfação do cliente, visto que há 

clientes que não estão preocupados em pagar mais, desde que tenham o produto disponível 

para seu uso. Dessa forma, modelos como o de Arieh (2010) apresentam soluções quanto ao 

tempo de atendimento, onde a implementação do tempo é realizada pela adaptação do cálculo 
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do mínimo custo com a inserção ou retirada de componentes e módulos da configuração 

ótima do produto. 

Todavia, não foi encontrado na literatura uma similaridade para o tratamento da 

qualidade na configuração dos produtos, exceto o estudo de Rai e Alada (2003). Por exemplo, 

o estudo de Wang e Lin (2008) foca na detecção de defeitos pela aplicação do desdobramento 

da função qualidade (QFD) nos processos de fabricação das partes do produto customizado. 

Os trabalhos de Sousa (2003) e Iwaarden et al. (2006) procuram entender como a gestão da 

qualidade em processos customizados afeta a satisfação do cliente. Trentin, Perin e Forza 

(2013) definem o que seria necessário para implementar a qualidade na configuração de 

produtos. As conclusões são baseadas em uma pesquisa de levantamento com um grupo de 

empresas e não oferecem um método para realização da implementação. 

O estudo de Rai e Alada (2003) é o único que trata do problema de configuração do 

produto e seu impacto sobre a qualidade. Os autores propõem um método para configurar o 

produto e na sequência utilizam uma função perda para determinar o impacto da não 

qualidade na configuração gerada. No estudo os autores conseguem mensurar o quanto a 

configuração ofertada pela empresa afeta a satisfação do cliente, através do cálculo da perda 

decorrente de não fazer o que o cliente quer. 

No que tange a implementação dos serviços customizados em massa as variáveis de 

custo, tempo e qualidade seguem a lógica apresentada anteriormente. Salienta-se que os 

estudos encontrados na literatura focam nas etapas de implementação do serviço, diferindo 

dos estudos de manufatura, voltados à estrutura de produto. 

Em relação ao objetivo geral dessa tese, que é desenvolver métodos para controle e 

implementação da dimensão da qualidade em produtos e serviços customizados em massa, 

destaca-se a sua aplicação acadêmica e prática. Isso ocorre, pois como verificado 

anteriormente, as linhas futuras de estudos recomendam o desenvolvimento de métodos para 

aplicar no cotidiano das organizações, bem como métodos para aprimoramento da área de 

customização sob a perspectiva acadêmica. 

1.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Definidos os objetivos da tese e apresentada a justificativa da importância dos 

mesmos, esta seção estabelece o delineamento do estudo pelo qual esses objetivos serão 

alcançados, considerando o método de pesquisa e o método de trabalho que serão utilizados. 



16 

 

1.3.1 Método de Pesquisa 

O método de pesquisa científica adotado nesta tese, do ponto de vista de sua 

natureza, segue uma abordagem quantitativa e qualitativa. Considerando-se a abordagem 

quantitativa, o pesquisador deve capturar evidências da pesquisa por meio da mensuração das 

variáveis, com a menor interferência possível nas variáveis de pesquisa. Todavia, na 

abordagem qualitativa a ênfase é dada a perspectiva do indivíduo estudado (MIGUEL et al., 

2012). 

Em relação à sua forma, esta tese pode ser classificada como uma pesquisa de 

modelagem e simulação. Especificamente, utiliza a pesquisa empírica normativa para gerar 

modelos para a tomada de decisão. O modelo é desenvolvido por meio das etapas de 

descrição, construção, elaboração e validação (MORABITO e PUREZA, 2012). 

A pesquisa dessa tese é classificada também como pesquisa exploratória e aplicada. 

A pesquisa exploratória busca o entendimento do problema, a fim de torná-lo mais explícito, 

e, de fato, construir hipóteses ou aprimorar ideias (GIL, 2008). A pesquisa aplicada gera 

conhecimentos para solucionar problemas concretos (CERVO e BERVIAN, 2002). 

1.3.2 Método de trabalho 

O desenvolvimento deste trabalho é realizado a partir de cinco artigos que possuem 

objetivos específicos que auxiliam a alcançar o objetivo geral da tese. Dependendo do artigo e 

do objetivo a ser alcançado, utilizam-se diferentes métodos de trabalho. A Figura 1.1 

apresenta a estrutura do trabalho, com os artigos, seus objetivos e métodos. 

O Artigo 1 – Identificação de tipos de controle de qualidade para customização em 

massa – apresenta um estudo qualitativo em relação ao estado da prática para área de serviços 

e manufatura no que tange a gestão da qualidade para customização em massa. Para tanto, seis 

casos exemplos são usados, sendo três na área de serviço e três na área de manufatura. 

O Artigo 2 – Modelo para classificação de características de customização em massa 

para serviços – analisa de forma exploratória como características da customização em massa 

na área de processos podem ser aplicadas para a área de serviços. O estudo gera uma 

classificação de quais as características mais adequadas para a área de serviço e, por meio de 

estudos que fizeram essa apropriação, exemplifica a classificação elaborada. 

O Artigo 3 – Definição de características críticas na implementação de serviços 

customizados em massa – apresenta um método para implementação de serviços 

customizados em massa. O trabalho foca na fase inicial de implementação. Nessa fase é 
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necessário verificar o que deve ser priorizado na implementação de um serviço customizado 

em massa. 

Figura 1.1 Estrutura das etapas da pesquisa desenvolvida 

 

 

O Artigo 4 – Atributos determinantes e serviços customizados em massa: sistemática 

para realizar o ajuste ótimo da oferta – propõe um método para estabelecer uma metodologia 

para realizar o ajuste ótimo de ofertas de serviços para customização em massa. O artigo 

identifica pela aplicação de uma função perda o quanto a oferta de serviço customizado dista 

do que é esperado pelo cliente em relação ao serviço. Dessa forma, determina-se o valor de 

perda associado a essa diferença e quais as características do serviço podem ser modificadas. 

O Artigo 5 – Modelo para mensurar o valor de características de produto 

customizados em massa – propõe um método para identificar quais as características mais 

importantes para o cliente em relação a um produto customizado. O artigo parte de premissa 

de que qualidade é fornecer ao cliente o que ele quer e, dessa forma, aplica análise conjunta, 

por meio da técnica de preferência declarada, para identificar quais os aspectos de um produto 

customizado que garantem a sua qualidade. 
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1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este trabalho incide sobre a utilização de múltiplos critérios (custo, tempo e 

qualidade) para desenvolver produtos e serviços customizados em massa. Os métodos 

apresentados são focados na aplicação de técnicas quantitativas e qualitativas conhecidas e 

comumente aplicados em estudos de engenharia de produção. 

Os métodos desenvolvidos e utilizados neste trabalho foram aplicados em casos de 

estudo. Dessa forma, todas as análises obtidas são derivativas desses casos e podem não 

refletir a totalidade do tema proposto nesta tese. Os métodos estão focados em configuração 

de produtos e serviços customizados, não sendo possível inferir sobre a aplicação da 

estratégia de customização em massa em processos. 

1.5 ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese está organizada em sete capítulos. O primeiro capítulo aborda a introdução 

do trabalho e os objetivos, justificando a importância desta pesquisa. Este capítulo também 

apresenta o método de trabalho, a estrutura e as delimitações do estudo. Os cinco capítulos 

seguintes apresentam os artigos desenvolvidos, conforme a estrutura apresentada na Figura 

1.1. Por último, o capítulo sete aborda as considerações finais, discutindo as principais 

contribuições da tese e apresenta sugestões de futuras pesquisas a serem desenvolvidas a 

partir dos resultados obtidos. 
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Resumo 

 
A utilização de controle de qualidade (CQ) em produtos e serviços obtidos por processos de 
customização em massa (CM) é uma questão que tem despertado contínuo interesse da 
academia e das organizações, dada a sua relevância e aplicabilidade. Este artigo tem como 
objetivo identificar os tipos de CQ aplicados a CM, a fim de formalizá-los através de uma 
pesquisa científica. Para tanto, foi realizada uma análise qualitativa, através de entrevistas que 
constituem seis casos de análise. As organizações entrevistadas são das áreas de manufatura e 
serviço, abrangendo ramos como autopeças e fornecimento de energia elétrica. As análises 
são organizadas através de comparação teórica, comparação externa e ordenação por 
consenso. O resultados mostram que o CQ de produtos e serviços customizados depende da 
estrutura de produto da empresa. 
 
Palavras-chave: Customização em massa. Controle de qualidade. Estrutura de produtos. 
Estratégia. Organização. 
 

Identification kinds of quality control for mass customization 

Abstract 

The uses of quality control (QC) in products and services obtained through mass 
customization (MC) is an open research topic, attracting interest from researchers and 
practitioners due to its relevance and applicability. In this paper we identify QC types applied 
in MC to formalize them through scientific research. For that we performed a qualitative 
research carried out through interviews in six companies from the manufacturing and service 
areas, covering sectors such as automakers and electric energy suppliers. The analyses are 
organized through theoretical comparison, external comparison and ordering by consensus. It 
was found that the QC adopted by a company in mass customized products and services 
depends on the product structure. 
 
Keywords: Mass customization. Quality control. Product structure. Strategy. Organization. 
 

2.1 INTRODUÇÃO 

As organizações necessitam de algum tipo de estratégia para competir no mercado 

(GAITHER e FRAIZER, 2002), sendo que essa estratégia define a caracterização da 

organização em termos de sistemas e processos adotados (PAIVA et al., 2004). Os processos 
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são tradicionalmente classificados quanto a sua variedade e seu volume (MOREIRA, 2008) 

nos tipos contínuo, linha, batelada, job e projeto. A literatura, através de Garvin (1993), 

mostra que essa classificação prioriza aspectos estratégicos de custo, qualidade, flexibilidade, 

serviços e entrega. 

Os processos do tipo contínuo atendem essencialmente as prioridades de custo e 

qualidade, podendo também estar associados à prioridade de entrega. Os processos do tipo 

linha e batelada contemplam uma variedade de produtos maior do que os processos contínuos, 

mas atendem às mesmas prioridades. Os processos por projetos focam no atendimento de 

itens específicos e customizados, enquanto que processos job são voltados à fabricação de 

itens genéricos para atender a demandas específicas associadas à customização. 

A adoção de um dado tipo de processo depende da forma como a empresa trata as 

prioridades estratégicas de seu sistema produtivo. A interpretação dessas prioridades é 

definida pela estratégia de produção (CHASE et al., 2006). A estratégia de produção 

constitui-se do conjunto de objetivos, planos, programas e ações relacionados às prioridades 

competitivas, sendo influenciada pelo custo, diferenciação e foco (CERRA e BONADIO, 

2000). Esse conceito permite classificar as estratégias de produção em: (i) Produção em 

Massa (ou Mass Production), (ii) Produção Enxuta (ou Lean Production), (iii) Cutomização 

em Massa (ou Mass Customization), e (iv) Manufatura Especializada (ou Expert 

Manufacturing). 

Em especial a CM, nos últimos anos, tem despertado interesse na academia e no 

meio empresarial devido a sua aplicabilidade em ambientes que demandam alta variedade, 

mantendo entretanto ganho de escala característico da produção em massa. O interesse deve-

se aos elementos que circundam a CM, mas que não estão formalizados cientificamente, 

como, por exemplo, a aferição de custos, os tipos de interação com o cliente, o controle de 

qualidade (CQ) e o planejamento e controle da produção. 

A grande dificuldade apontada na literatura para formalizar os modelos para CM 

decorre da complexidade envolvida em suas definições. Tais modelos devem considerar como 

é realizada a CM nos diversos níveis (i) da organização (DURAY, 2002), (ii) de interação da 

companhia com o cliente (PAN e HOLLAND, 2006), (iii) de segmentação de mercado 

(BARDAKCI e WHITELOCK, 2005) e (iv) de customização (SILVEIRA et al., 2001). 

A literatura apresenta estudos onde tais elementos são abordados. O tratamento do 

planejamento e controle da produção (PCP) na CM é apresentado por Zhang e Chen (2006), 

Tseng e Radke (2010) e Lee e Dai (2010). A análise de segmento de mercado para 

planejamento da estrutura de produtos é desenvolvida nos estudos de Spring e Araujo (2009). 
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Kaplan (2010) aborda o envolvimento do cliente no desenvolvimento de produtos. A gestão 

da cadeia de suprimentos é tratada por Bardakci e Whitelock (2003) e Abdelkafi et al. (2010) 

através de um modelo que analisa desde a escolha de fornecedores até a customização da 

entrega final. 

Todavia, a literatura não traz estudos sobre a aplicação de CQ em customização. 

Dessa forma, uma das contribuições deste trabalho está em investigar o estado da prática do 

CQ em empresas que adotaram a CM. Decorrente dessa investigação pretende-se determinar 

os tipos de CQ mais adequados à estratégia de customização. 

Contudo, anteriormente a essa determinação, faz-se necessária uma construção 

teórica para classificar as empresas que praticam a CM e assim definir os tipos de controle de 

qualidade. Uma alternativa seria usar o modelo de classificação de produtos de Duray (2010) 

para posicionar os produtos quanto ao tipo de CQ em função da modularidade. Todavia, o 

modelo é limitado dado que pressupõe produtos com estruturas modulares. A alternativa 

conceitual tratada no presente trabalho é utilizar níveis de customização, o que generaliza a 

solução de Duray (2010) para todos os tipos de produtos e serviços. 

Dada essa solução conceitual, o objetivo do presente artigo é identificar os tipos de 

controle de qualidade aplicados em CM, formalizando-os através de uma pesquisa científica. 

Para tanto foi realizado um estudo de caso múltiplo com seis empresas que praticam 

customização, sendo a coleta de dados realizada através de entrevista estruturada. Na 

sequência, foi realizada uma comparação teórica entre o modelo construído e os estudos de 

caso realizados, uma ordenação por consenso das características das empresas que praticam 

customização e uma comparação externa das informações obtidas nas respostas. As demais 

análises facilitaram a interpretação e definição de práticas gerenciais associadas aos tipos de 

CQ que podem ser usados em produtos e serviços customizados. 

Para atingir seu objetivo, este artigo está dividido em 5 seções. Além da introdução 

abordada na seção 1, a seção 2 apresenta o referencial teórico, contemplando níveis de 

customização e posicionamento de produtos frente a sua modularidade. Na seção 3 é 

apresentada a metodologia. Na seção 4 é aborda-se o estudo aplicado, dividido em descrição e 

análise dos dados. Finalmente, a seção 5 apresenta as conclusões. 

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesta seção são discutidos os elementos essenciais para a construção do presente 

trabalho de pesquisa. A abordagem inicial, sobre níveis de customização, contextualiza a 
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posterior discussão sobre como a estrutura de produto é influenciada pelo estágio de 

customização adotado nas organizações. 

Os níveis de customização podem ser classificados quanto ao envolvimento do 

cliente (PAN e HOLLAND, 2006) e quanto ao produto e ao processo (SILVEIRA et al., 

2001). 

Pan e Holland (2006) definem seis níveis de customização em função da relação do 

cliente com o processo. Os níveis, em grau crescente de customização, são: captação do 

cliente, alteração, superficialidade, transparência, adaptação e colaboração. Tais níveis são 

apresentados na sequência. 

O primeiro nível, de captação do cliente, consiste em entender o mercado e repensar 

o sistema de manufatura, permitindo que os clientes encontrem o que querem através de uma 

ampla oferta de produtos. O segundo nível, de alteração, pressupõe que os funcionários da 

empresa aprendam sobre customização e a pratiquem como diferencial para os clientes. Duray 

(2002) ressalta ser especialmente crítica a transição para esse nível, haja vista a complexidade 

da mudança de cultura. O terceiro nível, de superficialidade, é o nível em que a cadeia de 

suprimento é envolvida, com a mudança nos sistemas de distribuição e entrega de itens para o 

cliente final. No nível posterior, de transparência, proporcionam-se aos clientes produtos 

únicos sem necessariamente fazer customização explícita. Como definem Ni et al. (2008), este 

é o nível de modularização, com a customização das partes. No quinto nível, de adaptação, 

clientes começam a se envolver no desenvolvimento do projeto adicionando informações à 

manufatura e pós-vendas (customização do serviço associado ao produto). Por fim, no último 

nível, de colaboração, os clientes são desenvolvedores do projeto do produto e/ou serviço, 

inclusive com interações computacionais em um espaço de soluções e, através dessas 

interações, caracterizando o produto e/ou serviço. Fiori (2000) define esse nível como o mais 

alto de CM, pois permite que o cliente seja parte integrante do desenvolvimento que irá 

usufruir. 

Silveira et al. (2001), após extensa revisão da literatura, identificaram oito níveis de 

customização para produtos e processos. Esses níveis apresentam a seguinte ordem 

decrescente: projeto, fabricação, montagem, adição de trabalho customizado, adição de 

serviços, embalagem e distribuição, uso e padronização. 

O nível de projeto é o nível de desenvolvimento colaborativo de projeto, manufatura 

e entrega de produtos de acordo com as necessidades preferenciais do cliente. O nível de 

fabricação refere-se à fabricação de produtos adaptados ao cliente, a partir de projetos iniciais. 

No nível de montagem, ofertam-se produtos através de arranjos modulares de acordo com 
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diferentes demandas do cliente. Os níveis de adição de trabalho e serviço são obtidos com a 

complementação de trabalho em produtos padronizados, que ocorre anteriormente a entrega 

para cliente. O nível de embalagem e distribuição é obtido com a diferenciação de produtos 

similares através da adequação de embalagens e caminhos de entrega pelo tipo de mercado 

consumidor. O nível de uso ocorre quando o produto é aplicado diferentemente pelos clientes 

finais, ou seja, quando há uma adaptação do produto. Finalmente tem-se a padronização, 

prática conhecida e usada em muitas organizações. 

A análise dessas duas propostas de estratificação do grau de customização em 

produtos e serviços mostra que existe uma convergência, independentemente da visão 

escolhida. Os níveis de colaboração e adaptação são similares aos níveis de projeto e 

fabricação; logo, neste caso, pode-se estabelecer o nível de projeto e processo como o nível 

mais alto de customização. Em um patamar médio-alto poderiam ser agrupados os níveis de 

montagem e transparência. O mais adequado seria nomear tal nível como de montagem, termo 

mais conhecido do que transparência. Em um patamar médio-baixo poderiam ser incluídos os 

níveis de adição de trabalho e serviço, embalagem e distribuição e superficialidade, passando 

este nível a ser denominado postponement. Por fim, o patamar mais baixo seria nomeado de 

adaptação e cosmético, onde os níveis de alteração e uso estariam contemplados. Os níveis de 

padronização e captação não fazem parte dos patamares definidos, dado que são elementos 

associados à PM e não à CM. 

Resumidamente, os níveis de customização poderiam ser classificados em (i) alto – 

projeto e processo, (ii) médio-alto – montagem, (iii) médio-baixo – postponement, e (iv) 

baixo – adaptação e cosmético. A definição desses níveis é importante, já que permite 

modificar as relações entre volume e variedade atendendo a estratégia de CM. Na CM, a 

estratégia é produzir lotes unitários (ou muito pequenos) a custos de PM, sistema este que 

beneficia-se de ganhos de escala (DAVIS, 1989). Entretanto, na matriz que classifica 

processos conforme o volume e a variedade do que é produzido (DURAY, 2010), não há 

processos que combinem volume alto de produção e alta variedade, como mostra a Figura 1. 

É possível observar que altos volumes estão associados a itens padronizados, 

normalmente produzidos em fluxo contínuo; baixos volumes, por sua vez, são atendidos por 

processos job shop. Na diagonal principal da matriz da Figura 1 tem-se exemplos de 

processos, que indicam diferentes combinações entre volume e variedade oferecida. 
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Figura 2.1 Matriz de classificação de processos segundo variedade e volume 

 

Para acomodar a estratégia de CM, outras variáveis podem integrar a matriz clássica 

de Clark e Wheelwright (1993) além de variedade e volume, sendo os processos 

reposicionados em função dessas novas variáveis. Duray (2010) apresenta um modelo onde 

uma terceira dimensão, caracterizada pelo eixo variação, é acrescentada à matriz de 

posicionamento, como se visualiza na Figura 2. Os espaços anteriormente vazios da matriz 

bidimensional passam a ser preenchidos em função do nível de modularidade de um 

determinado produto a ser gerado pelo processo. Assim, a combinação de processos 

conhecidos ou mesmo a criação de novos tipos de processos passa a ser demandada, a fim de 

atender aos requisitos de customização. 

Entretanto, a análise do nível de modularidade é aplicável somente quando a 

estrutura de produtos está organizada em agrupamentos modulares, o que em serviços e 

alguns tipos de sistemas de manufatura (por exemplo, na fabricação de pastilhas de freio) não 

representa a realidade. Sabendo-se, portanto, que os tipos de processos associados a CM são 

caracterizados por uma terceira variável e que esta não é necessariamente a modularidade dos 

produtos, propõe-se introduzir no modelo de Duray (2010) a variável nível de customização, 

que equivale à dimensão variação proposta por Duray (2010) e que oferece maior 

flexibilidade em termos de classificação de processos. 
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Figura 2.2. Cubo de posicionamento de produtos em função da modularidade 

Fonte: Adaptado de Duray (2010) 

 

O modelo onde nível de customização é associado à variação está apresentado na 

Figura 3. Na figura é possível observar que existe uma relação entre os estágios de 

modularidade definidos por Duray (2010) e o nível de customização proposto neste artigo. 

 

Figura 2.3. Cubo de posicionamento de produtos em função do nível de customização 
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A equivalência é importante, pois permite o enquadramento de todos os tipos de 

organizações no que tange a sua estratégia de oferta de produtos e serviços. Por exemplo, os 

produtos fabricados no stage IV, se analisados relativamente ao seu nível de customização, se 

enquadrariam na categoria "adaptação e cosmético", que está diretamente associada a 

processos contínuos. A projeção bidimensional no espaço mostra que os tipos de processos 

não atenderiam o nível de customização esperado, porque há um posicionamento apenas em 

relação a matriz volume × variedade tradicional. Entretanto, quando se posiciona o processo 

em função do nível de customização, o local ocupado no espaço será outro e, possivelmente, 

atenderá a estratégia da organização. 

A caracterização do tipo de estratégia de produção em função de variedade, volume e 

nível de customização é importante porque, a partir dessas informações, a empresa pode 

definir sua estrutura de produtos/serviços. O tipo da estrutura de produtos/serviços determina 

uma série de elementos de gestão e controle como, por exemplo, o planejamento e controle da 

produção, o controle de qualidade e o sistema de custeio. 

Na sequência, a flexibilidade esperada do modelo da Figura 3 na classificação de 

empresas em função de variedade, volume e nível de customização será testada através de um 

estudo de caso múltiplo. Além disso, serão estabelecidas as relações entre o nível de 

customização apresentado pelas empresas e as práticas de CQ por elas desenvolvidas. 

2.3 METODOLOGIA  

A presente pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa qualitativa, na qual se 

utilizou um estudo de caso múltiplo, estruturado através de entrevistas em empresas que 

praticam a customização na manufatura de itens e na prestação de serviços. As entrevistas tem 

por objetivo identificar como a customização dos produtos e serviços afeta o controle de 

qualidade praticado nas organizações. Dessa forma, a entrevista foi realizada através de 

questões elaboradas conforme o framework teórico apresentado na Figura 4. 

As questões foram divididas de acordo com duas dimensões: a primeira associada ao 

processo (seja a empresa de manufatura ou de prestação de serviço) e a segunda, ao controle 

de qualidade. As dimensões auxiliam a identificar a posição da empresa entrevistada no cubo 

apresentado na Figura 3. Complementarmente, as dimensões são divididas em diretrizes, que 

são meios para a análise e avaliação de um sistema de customização. 

A partir das características visualizadas no framework foi definido o instrumento de 

coleta de dados. O instrumento utilizado foi um questionário composto por oito questões 
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abertas. As questões foram divididas da seguinte forma: (a) uma questão introdutória sobre o 

tema customização; (b) quatro questões de caracterização do ambiente que pratica a 

customização, enfatizando as relações com fornecedores e clientes, estrutura de produto e 

nível de customização; (c) duas questões associadas ao tipo de controle de qualidade 

realizado; e (d) uma questão de fechamento e resumo sobre as informações obtidas 

anteriormente. 

Figura 2.4. Framework utilizado para desenvolvimento do instrumento da entrevista 

 

 

Os dados foram coletados em seis empresas. Foram investigados os ramos de 

metalurgia, automotivo, redes de distribuição de eletricidade, educação e construção civil 

(duas empresas), respectivamente, através das empresas GKN Driveline (Porto Alegre), 

Marcopolo (Caxias do Sul), Rio Grande Energia (Caxias do Sul), Universidade de Passo 

Fundo (Passo Fundo), Pristine Metal Work (Dongguan, China) e Lottici (Canoas). As 

perguntas foram respondidas por gerentes intermediários, responsáveis pelas áreas de 

qualidade, produção, marketing e desenvolvimento de produto. Para facilitar a interpretação, a 

gravação das entrevistas foi priorizada como forma de coleta. Em uma das empresas não foi 

permitida a gravação e optou-se por anotações durante a entrevista e posterior detalhamento 

através de e-mails. 

Para a análise, os dados coletados foram tabulados conforme um grupo de oito 

indicadores classificatórios, apresentados na Tabela 1. A classificação foi utilizada nas 

comparações teórica e externa e na ordenação por importância de todas as informações. 
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Tabela 2.1 Indicadores de classificação para análise de entrevistas 

n.° Indicadores de classificação de dados 

1 Prestadores de serviço ou empresas de manufatura 

2 Foco no cliente ou foco no produto 

3 Nível de customização: baixo, médio-baixo, médio-alto, ou alto 

4 Controle de qualidade: atributos ou variáveis 

5 Tipo de estratégia de produção: PM, PE, CM, ou ME 

6 Estrutura de produto: família, plataforma, módulo, ou por componentes 

7 Necessidades de clientes × requisitos funcionais 

8 Foco na garantia e/ou foco no controle de qualidade 

 

2.4 RESULTADOS 

2.4.1 Descrição dos dados 

Os resultados apresentam os aspectos mais importantes das entrevistas realizadas 

com as empresas. As respostas estão organizadas resumidamente em cada parágrafo, 

distribuídos de acordo com as questões realizadas. Uma vez finalizada a apresentação das 

informações coletadas em cada questão, analisa-se os resultados obtidos através do método 

proposto. 

A questão inicial refere-se a como os clientes informam as suas necessidades de 

customização. O foco é entender qual o meio utilizado para captar as necessidades de 

customização do mercado, e qual nível de customização a empresa é capaz de ofertar. As 

empresas entrevistadas não oferecem ambientes web para a customização. A customização 

por elas oferecida é realizada através de catálogo (Marcopolo, GKN, Lottici), norma do setor 

(RGE e Lottici), por contato telefônico (RGE, UPF, Pristine e Lottici) feito pelo cliente com o 

setor de projeto de produto e/ou então por visita ao escritório da empresa (Pristine e Lottici). 

A segunda questão refere-se a como os clientes interagem com a organização. O 

cliente pode variar dos extremos de parceiro no desenvolvimento do produto/serviço ao de 

avaliador do que é ofertado, oscilando em diferentes níveis entre esses extremos. Através 

desse conceito, as organizações posicionaram-se quanto à forma como processam a interação 

com o cliente. Observa-se que o tipo de interação está diretamente associado ao tipo de 

produto. Para produtos que oferecem menos variáveis (GKN e Lottici), a interação é baixa ou 

praticamente inexistente; contudo, com o aumento de variáveis também aumenta o interesse 



31 

 

da empresa na participação do cliente, o que consequentemente aumenta o nível de interação 

(Marcopolo, Pristine, UPF e RGE). 

A terceira questão aborda a forma como a empresa organiza a sua estrutura de 

produtos. A pergunta tinha por objetivo identificar se na estrutura há agrupamentos modulares 

ou por componentes, característicos de empresas que praticam customização. Nesse caso foi 

possível verificar que sempre que uma empresa opta por níveis de customização maiores 

(RGE, Marcopolo, Pristine e Lottici) ou intermediário (UPF) existe o desdobramento da 

estrutura de produtos em módulos ou componentes. Quando a customização é menor, o 

agrupamento ocorre apenas no nível de famílias (GKN). 

A quarta questão procura coletar a percepção da organização sobre o seu nível de 

customização. O foco é definir se os esforços desenvolvidos pela organização para customizar 

produtos estão corretamente direcionados. Percebe-se que todas as empresas fazem questão de 

dizer que praticam a customização, contudo os níveis de customização adotados nesse 

trabalho mostram que existem variações desde empresas posicionadas no nível adaptativo e 

cosmético (GKN), passagem no nível de montagem (UPF) e chegando até o nível de projeto e 

processo (Pristine, Lottici, RGE e Marcopolo). Essa variação é explicada novamente pelo tipo 

de produto. Produtos e serviços com mais variáveis são aqueles com maior nível de 

customização. 

Na quinta questão o objetivo é identificar quais as características usadas pela 

organização para definir seus parceiros de desenvolvimento/prestação de serviço. Neste 

sentido, o conceito de flexibilidade foi abordado sobre a ótica do prazo de entrega, volume de 

estoques, variedade de produtos, etc.. Nenhum dos critérios abordados nas entrevistas foi 

concordante entre as empresas. Preço (GKN), qualidade (Marcopolo), confiabilidade (Lottici), 

acessabilidade (UPF), velocidade (Pristine) e disponibilidade (RGE) foram os critérios usados 

pelas organizações para descrever seus parceiros, o que mostra como o tipo de customização 

praticado afeta a escolha de fornecedores. 

Na sexta questão foi investigado de forma objetiva o controle de qualidade. 

Procurou-se identificar os tipos de CQ associados a cada um dos produtos e serviços 

customizados e oferecidos pela empresa ao mercado. Em todos os casos foi possível observar 

que quando a customização atinge níveis médio-baixo (Lottici), médio-alto (UPF) ou alto 

(RGE, Pristine e Marcopolo), o controle de qualidade é praticado por inspeção 100% dos itens 

customizados; nos demais casos (GKN), a inspeção é realizada por amostragem com 

resultados aferidos através de gráficos de controle da qualidade (CEP). 
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A sétima questão tinha por objetivo entender como a organização estabelece a 

garantia do produto ou serviço que oferta ao cliente. Nessa questão o foco é identificar como é 

mensurada a garantida no produto customizado. Trata-se de um aspecto que não foi definido 

pelas organizações como prioritário. Independente do nível de customização, não foi possível 

identificar o papel da confiabilidade na customização, ou o interesse das organizações no 

tema. 

A última questão tinha por objetivo resumir as respostas obtidas anteriormente, 

buscando o consenso de entendimento entre entrevistador e o entrevistado. Além disso, foi 

dada oportunidade para o entrevistado acrescentar informações que julgasse relevantes, tendo 

em vista o objetivo do estudo.  

A Tabela 2 sumariza as respostas dadas pelas empresas. Na Tabela 2 é possível 

verificar o nome de cada empresa posicionado a esquerda e os indicadores na parte superior, 

seguindo a numeração da Tabela 1. As respostas estão distribuídas no corpo da tabela, 

relacionando cada célula a uma empresa e um indicador. 

Tabela 2.2 Resumo de respostas obtidas nas entrevistas 

Tabulação de dados pelos indicadores 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

GKN Manufatura 
Foco no 
produto 

Adaptação 
cosmético 

Variáveis MP/LP Família 
Requisitos 
funcionais 

Qualidade 

Marcopolo Manufatura 
Foco no 
cliente 

Projeto e 
processo 

Atributos MC 
Família/Plataforma/ 

Módulo/Componentes 
Necessidades 

de clientes 
Qualidade 

Pristine Manufatura 
Foco no 
cliente 

Projeto e 
processo 

Atributos MC Família/Componentes 
Necessidades 
dos clientes 

Qualidade 

Lottici Serviço 
Foco no 
produto 

Postpone- 
ment 

Atributos MC 
Família/Plataformas/ 

Componentes 
Necessidades 

de clientes 
Qualidade 

RGE Serviço 
Foco no 
cliente 

Projeto e 
processo 

Atributos MC Componentes 
Necessidades 

de clientes 
Garantia 

(Segurança) 

UPF Serviço 
Foco no 
produto 

Montagem Atributos MC Módulo 
Necessidades 

do cliente 
Qualidade 

 

2.4.2 Análise e Interpretação de dados 

A partir das informações coletadas nas questões descritas anteriormente, partiu-se 

para a análise dos resultados obtidos. Inicialmente, cada organização investigada foi 

posicionada no espaço formado pelo cubo proposto na Figura 3, permitindo a sua comparação 

com os estados teóricos de variedade, volume e nível de customização. O resultado vem 

apresentado na Figura 5. 

Em linhas gerais, a Figura 5 mostra que quanto maior a variedade oferecida, maior 

também o nível de customização; em contrapartida, foco no volume resulta em um menor 
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nível de customização. Outro ponto importante é o tipo de processo que atende a 

determinados níveis de customização. Nenhum processo tradicionalmente definido pode 

atender aos negócios estabelecidos pelas empresas. De fato, as organizações que praticam a 

customização necessitam de processos únicos, diferentes dos processos tradicionais. Isto 

implica em definir novas ferramentas e práticas que se adequem aos novos processos. 

Figura 2.5. Posicionamento de empresas no cubo volume × variedade × nível de customização 

 

 

O posicionamento da empresa RGE se justifica, já que a mesma trabalha com a 

customização total de projetos. Todos os itens de uma obra são designados conforme norma 

reguladora da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica); contudo uma ampliação na 

rede de distribuição de energia, manutenção ou nova construção podem ser especificados pelo 

cliente no nível de componentes. Portanto, a variedade ofertada pela empresa é muito grande. 

O volume, por consequência, é menor quando comparado aos demais tipos de organizações. 

Contudo, em relação às concorrentes regionais o patamar é similar, e em comparação com as 

demais filiais do grupo CPFL, o desempenho é superior. 

A empresa Marcopolo é a que ocupa o maior espaço no cubo. Tal caracterização se 

dá pelo fato da empresa oferecer uma grande quantidade e variedade de componentes, dentro 

de duas famílias de produtos (ônibus rodoviários e ônibus urbanos). Além disso, a empresa 

consegue atingir volumes de produção altos em comparação as suas concorrentes. O volume 
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produzido só é menor que na fábrica de auto-peças, o que reflete a eficiência da empresa 

quanto ao volume produzido frente a complexidade do produto. 

A empresa Pristine é a segunda com maior abrangência no cubo. A empresa 

caracteriza-se dessa forma dado o elevado volume de projetos e fabricação das estruturas 

metálicas fornecidas à cidade de Hong Kong. Quando comparada a empresa brasileiras, 

verifica-se que a Pristine detém um volume de produção 35% maior que a média nacional 

para o mesmo setor. Além disso, oferta produtos com alto grau de customização, e fica 

relativamente abaixo da empresa RGE, na questão de variedade, pois a quantidade de 

componentes oferecidos pela Pristine aos seus clientes é inferior ao total ofertado pela RGE. 

A empresa Lottici está posicionada como se observa na Figura 5, visto que prioriza 

em sua estratégia volumes e customiza somente a entrega dos produtos. Os principais 

produtos da empresa são casas residenciais, apartamentos e sobrados. Como a empresa 

prioriza o volume de produção, a customização só é realizada internamente para itens 

definidos como customizáveis; por exemplo, a empresa não customiza o projeto hidráulico 

para um cliente, mas permite a escolha do porcelanato do banheiro, ou mesmo a configuração 

interna do layout de toda moradia. 

A empresa UPF está posicionada como uma empresa de média variedade e baixo 

volume. Essa classificação é referente aos cursos de curta duração, organizados por 

componentes modulares para alunos de níveis técnicos ou diplomados que precisam de 

treinamentos em áreas específicas do conhecimento. Nesse sentido, esses cursos de curta 

duração possuem uma grade comum de formação com carga horária definida e que são 

customizados de acordo com a formação desejada pelo cliente. Por exemplo, alunos de uma 

determinada turma recebem uma formação básica na área de administração e posteriormente 

escolhem a formação em recursos humanos, finanças, marketing, etc. Essa caracterização leva 

a classificação da empresa no nível de customização de montagem. 

Finalmente, a empresa GKN está representada como aquela que oferece a menor 

customização, dado o foco em volume de produção. O fato de ser uma fornecedora de 

montadoras inibe a prática da customização, visto que não há demandas para isso. A 

customização no caso da empresa ocorre pela forma como o produto é utilizado pelo cliente, 

ou por pequenas modificações realizadas ao final do processo de fabricação, que atendem a 

requisitos de projeto específicos de cada cliente, como, por exemplo, a montagem de 

componentes ou o envio particionado para o cliente. 

A comparação externa dos dados mostra que as empresas Marcopolo, Pristine e 

RGE, com maior nível de customização, organizam a sua estrutura de produtos em função de 
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componentes. Além disso, essas empresas estão focadas no cliente e não no produto, o que 

reflete a sua preocupação em customizar além de um nível médio. Por outro lado, as empresas 

GKN e Lottici focam no produto, o que permite agregar volume; os níveis de customização, 

como consequência, são baixo e médio-baixo, respectivamente. A UPF também foca no 

produto, mas por gerar cursos modulares consegue oferecer um nível maior de customização. 

Apesar do volume de produção aparentemente permitir um controle de qualidade por 

amostragem, verifica-se que apenas a empresa GKN aplica esse tipo de estratégia; nos demais 

casos, o controle de qualidade ocorre através de inspeções de atributos do produto. O tipo de 

controle adotado também é reflexo do foco da empresa, por exemplo a empresa Pristine, 

distribui pontos de controle de acordo com o projeto do cliente. A empresa GKN está mais 

preocupada em atender os requisitos funcionais do produto. Na medida em que o foco é 

atender as necessidades do cliente, as especificações de produto passam a ser tratadas 

individualmente, impedindo um controle de qualidade amostral tradicionalmente conhecido. 

Em todas as empresas, a garantia do produto customizado não é considerado um 

aspecto relevante. Nas empresas de prestação de serviço, a importância é menor que nas 

empresas de manufatura, dado que não existe justificativa para atribuir garantia. Nas empresas 

de manufatura, a garantia é uma forma de agregar valor na venda ou mesmo justificar uma 

negociação futura. 

Por fim, foi realizada uma ordenação por importância das características 

identificadas nas entrevistas, como mostra a Tabela 3. Observa-se que as características 

principais são similares àquelas discutidas na comparação externa. Para as seis empresas o 

fato que mais se destaca é a prática da customização. O ato de oferecer a customização é 

entendido pelas organizações como um diferencial praticado, que demanda um grande 

esforço. Contudo, nos casos das empresas Pristine, RGE e Marcopolo esse esforço realmente 

é entendido como um elemento que agrega valor, enquanto que para a Lottici e GKN não se 

percebe a agregação de valor decorrente da customização. Na UPF não se trata de uma 

questão de agregação de valor no produto, mas a estratégia para aumentar a participação nesse 

segmento de mercado. Outra preocupação das empresas customizadoras está na necessidade 

de manter altos volumes de produção ou oferta do serviço. Para todas as organizações o 

volume é sinônimo de faturamento, sendo, portanto, a segunda característica mais destacada. 

Na sequência são apontadas como importantes as variáveis que condicionam a 

customização praticada nas organizações. Nos três casos em que a customização não é 

praticada no nível alto, Lottici e GKN apontam as normas existentes e os tipos de produtos 
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fabricados como limitantes. No caso da UPF é uma decisão estratégia entre diferenciação do 

produto e o custo do docente. 

Tabela 2.3 Resumo de respostas obtidas nas entrevistas 

Classificação Características 

1ª Praticar a customização. 

2ª Manter altos volumes. 

3ª Condicionar o tipo de customização a normas. 

4ª Condicionar a customização ao tipo de produto. 

5ª Verificar o atendimento das necessidades. 

6ª Verificar e inspecionar os produtos. 

7ª Desenvolver parcerias eficientes.  

8ª Envolver os clientes.  

9ª Atribuir garantia.  

 

Posteriormente, foram abordados nas entrevistas os aspectos ligados ao controle de 

qualidade. Em três casos (Marcopolo, Pristine e RGE) há preocupação com o atendimento das 

necessidades dos clientes e inspeção dos produtos/serviços customizados. As empresas GKN, 

UPF e Lottici somente abordaram o tema quando motivadas durante a entrevista, o que 

evidencia despreocupação. Finalmente, o desenvolvimento de parcerias, o envolvimento dos 

clientes e a atribuição de garantia são três variáveis abordadas nas entrevistas mediante 

motivação do entrevistador, mas que não foram consideradas como relevantes pelos 

entrevistados. 

Com as informações estruturadas, torna-se possível propor diretrizes relativamente 

ao controle de qualidade, conforme a organização da estrutura de produto e nível de 

customização apresentados por uma empresa. As análises das entrevistas mostram que o 

controle de qualidade necessita ser especificado em seu tipo, ponto de realização e forma. O 

tipo indica se o controle é por variáveis ou atributos; o ponto mostra a etapa do processo onde 

o controle é realizado; o propósito revela se o controle tem por objetivo detectar, corrigir ou 

prevenir um erro ou defeito. Um erro pode ser entendido como uma falha no planejamento ou 

execução de uma operação (REASON, 1997), sendo normalmente a causa imediata dos 

defeitos. Já defeitos, conforme Ghinato (1996), são danos ocorridos na produção de um 

produto ou serviço. Portanto, o tipo de controle de qualidade que visa detectar e evitar erros 
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provê um feedback imediato, garantindo a ausência de correções. Já o tipo de controle que 

visa detectar e evitar defeitos permite apenas o descarte. 

O controle de qualidade, em particular, é influenciado pela definição do nível de 

customização, variedade e volume do produto/serviço. A Tabela 4 mostra o tipo de controle 

de qualidade em função do nível de customização e da estrutura de produto. Verifica-se que 

os tipos de controle de qualidade são baseados nos tipos de inspeção existentes (Inspeção por 

julgamento, SIS – sistema de inspeção sucessiva, SAI – sistemas de autoinspeção, inspeção 

por CEP, inspeção 100%) e comumente conhecidos na literatura. Apesar desses tipos de 

controle serem classificados a partir de uma visão lean, é possível generalizá-los para sistemas 

de CM. 

A realização do controle de qualidade: (a) na pós-fabricação, está associado ao 

controle final por inspeção de atributos ou variáveis, dependendo do tipo de produto/serviço; 

(b) na pré-fabricação, o controle de qualidade ocorre relativamente aos módulos e 

anteriormente à montagem final, novamente por variáveis ou atributos, dependendo do tipo de 

produto/serviço; (c) na pós-venda, o controle da qualidade depende da demanda do cliente 

relativamente a um problema específico; nesse caso o controle é realizado por inspeção 100% 

do cliente final; (d) na pós-montagem, o controle do produto/serviço final, obtido através da 

combinação dos módulos, ocorre por inspeção 100% do item; e (e) durante o processo, 

através de inspeção 100%, para evitar qualquer tipo de anormalidade no processo, ou através 

de CEP, quando se monitora a estabilidade do processo. 

Tabela 2.4 Tipos de controle de qualidade para a customização em massa 

Organização 
da estrutura de 
produto 

Nível de 
customização 

Estágio de 
modularidade Tipo de QC Ponto de QC Propósito de QC 

Famílias Adaptação e Commodity Inspeção por 
julgamento 

Pós-fabricação Detectar defeito/defeituoso 

 cosmético  Inspeção CEP Pós-fabricação Detectar defeito/defeituoso 

Plataformas Postponement  Poucos  Inspeção CEP Pré-fabricação Detectar defeito/defeituoso 

  produtos Inspeção SIS/SAI Pós-fabricação Detectar defeito/defeituoso 

   Inspeção julga Pós-venda Corrigir defeito-defeituoso 

Modularidade Montagem Múltiplos  Inspeção CEP Pré-fabricação Detectar defeito/defeituoso 

  produtos Inspeção SIS/SAI Pós-montagem Detectar defeito/defeituoso 

Componentes Projeto e 
processo 

Produtos 
únicos 

Inspeção na fonte Durante 
processamento 

Prevenir erro 

   Inspeção CEP Durante 
processamento 

Prevenir erro 

 

Essa classificação está embasada nos seis casos analisados. O tipo de controle de 

qualidade aplicado estrutura de produto por famílias foi definido especialmente pelas 
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observações nas empresas Marcopolo e GKN, onde há fabricação de lotes (mesmo para itens 

customizados) e que permitem o controle por variáveis. Além disso, a inspeção por 

julgamento foi incluída, dado que é praticada em todas as organizações, a destacar na empresa 

Pristine. 

O controle de qualidade aplicado para plataformas foi definido com base nas análises 

das empresas GKN, Lottici e Marcopolo. Sempre que existirem plataformas de produtos, o 

controle de qualidade por variáveis ou atributos dependerá do tipo de produtos. No caso da 

manufatura, a amostragem pode ser aplicada. Contudo, na construção civil, a inspeção deverá 

ser realizada após a finalização da atividade, executada pelos auxiliares de construção ou pelo 

cliente, em caso de entregas finais. 

Para os módulos de produtos, o controle de qualidade foi definido observando a 

estrutura de produto da montadora e da universidade, no caso a Marcopolo e a UPF. No caso 

da Marcopolo, os módulos podem ser tratados amostralmente quando recebidos de terceiros à 

linha de montagem. Entretanto, a inspeção posterior à montagem somente pode ser realizada 

por auto-inspeção ou inspeção sucessiva, dada a particularidade de cada produto montado. Na 

questão da UPF o controle de qualidade dos cursos ocorre ao final do curso, caracterizando a 

SIS – conferência após cada módulo. 

Nos casos de customização por componentes (RGE, Pristine, Marcopolo e Lottici) 

foi verificada a possibilidade de utilizar inspeção 100% dos atributos ou a inspeção por CEP. 

A partir de um produto, uma série de itens deve ser verificada e validada durante a execução 

das atividades do projeto e do processo, a fim de garantir a elaboração do produto/serviço de 

acordo com as características do cliente. Quando esse produto estiver em uma fase inicial de 

produção, a inspeção 100% é mais recomendada que a inspeção por CEP, que passa a ser 

utilizada nos casos em que o processo atinge a condição de estabilidade. 

Na Figura 6 é apresentado o cubo de posicionamento com os tipos de CQ em função 

do modelo estabelecido. Observa-se que a escolha do CQ dependerá do posicionamento da 

empresa, portanto mais de um tipo, pontos e propósitos de CQ deverão ser combinados para 

atender a demanda de cada organização. 

Na classificação proposta devem-se incluir também níveis intermediários de CQ, que 

contemplem a gama de processos existentes. Nesse sentido, a criação de sistemas de controle 

de qualidade híbridos, onde, por exemplo, cartas de controle geram informações de 

anormalidades em processos e sistemas poka-yokes previnem a ocorrência dessas 

anormalidades, seria a solução mais viável para atender a todos os níveis de customização e, 

consequentemente, tipos de produto. Tal fato pode ser observado nas empresas Marcopolo e 
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Pristine, onde lotes de matérias-primas são aprovados por amostragem, mas o produto final 

recebe inspeção 100% por times de qualidade. 

Figura 2.6. Posicionamento dos tipos de controle de qualidade 

 

 

2.4.3 Implicações Gerenciais 

Neste momento o que se espera é entender de que forma o conceito estabelecido 

pode contribuir para o desempenho de uma determinada organização. Necessariamente a 

determinação de um nível de customização passa pelo tipo de estratégia da organização, visto 

que esta influenciará sobre volumes e variedades oferecidos. Por consequência, a qualidade 

tem papel decisório sobre os requisitos para garantir penetração de mercado dos produtos e 

serviços da empresa. 

Portanto, tipo, ponto e propósito de CQ impactam na decisão dos gestores quanto à 

organização da estrutura de produto da empresa. Decisões como produzir ou terceirizar, 

determinar as linhas de fronteira do serviço de pós-venda e definir o papel do cliente no 

projeto de desenvolvimento do produto estão associados ao CQ que a organização é capaz de 

praticar. Dessa forma, modificações na estrutura de produto alteram as rotinas praticadas na 

manufatura e na prestação do serviço, dado que novos parâmetros necessitam ser 

estabelecidos para atender as demandas de customização. A forma como a manufatura ou a 

prestação de serviço está organizada é totalmente revista, pois o CQ praticado leva a uma 

nova demanda de rotinas organizacionais. 
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Um CQ praticado com base em inspeção na fonte, SIS ou SAI fará com que a 

empresa desenvolva uma cultura de verificação 100% de todos os itens dos produtos, em 

todas as etapas do processo de fabricação e prestação de serviço. Consequentemente, o ritmo 

de processamento, bem como o custo associado, tende ao aumento, visto que grande parte 

desse trabalho é realizado com suporte de pessoas. Contudo, o CQ realizado por estes tipos de 

inspeção, fará com que o atendimento das necessidades de customização do cliente em um 

nível de projeto e processo, por exemplo, dificilmente deixem de ser atendidas. 

Por outro lado, o CQ baseado em amostragem também pode garantir esse 

atendimento dos requisitos do cliente, desde que implementado corretamente. Além disso, 

oferece uma vantagem que é a menor quantidade de pessoas envolvidas, ou no melhor caso, 

apenas uma pessoa que controle e monitore diversos processos com respaldo da 

automatização realizada. 

Enfim, a escolha do CQ mais apropriado dependerá de como a empresa é capaz de 

executá-lo. Nos casos em que haja uma maturidade de processo, com consequente 

estabilidade controlada, sistemas de CEP serão facilmente adaptáveis e vantajosos; contudo, 

nos casos em que a customização é praticada e os processos não são estáveis, outros sistemas 

de inspeção tendem a ser melhores e mais úteis. 

2.5 CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou uma forma de identificar os tipos de controle de qualidade 

aplicados a produtos e serviços customizados. Essa definição foi obtida através de uma 

proposta de classificação de empresas em função da variedade, volume e nível de 

customização de seus produtos. A partir da classificação da empresa no cubo de 

posicionamento e da verificação de quais características são mais importantes em empresas 

que praticam customização, definiu-se o tipo controle de qualidade adequado. 

A solução encontrada é, potencialmente, aplicável em ramos e áreas distintas de 

fabricação e prestação de serviços. Além disso, independe dos casos exemplos usados nesse 

estudo. Isso se deve ao fato de ter sido realizada uma formalização do conhecimento tácito 

das organizações a partir de uma teoria robusta para classificação de empresas 

customizadoras. 

A solução apresentada pode ser aplicada no mínimo de duas formas, devido às 

características de produtos customizados: (a) durante a verificação de atendimento das 
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características para um determinado tipo de estrutura de produtos (b) como indicador para 

formular uma nova estrutura de produtos. 

O artigo também apresentou seis casos de análise, a fim de subsidiar as conclusões 

anteriormente referidas. Os casos foram importantes, visto que possibilitaram a aplicação dos 

conceitos construídos no trabalho em ambientes reais. 

Uma dificuldade na generalização da classificação proposta a organizações de todos 

os tipos consiste na necessidade de ajustar o controle de qualidade e seus aspectos à estrutura 

de produtos. A dificuldade provém do fato de que o CQ deve ser tratado como uma variável 

nas fases iniciais de desenvolvimento de produto, o que implica em definir famílias, 

plataformas, módulos e componentes para conceitos ou mesmo para produtos em fase de 

prototipagem, gerando possíveis incoerências na estrutura de produtos. 

Esse trabalho também permitiu a identificação de oportunidades de continuidade em 

pesquisas futuras, tais como: (a) criação de um modelo para definir a estrutura de produtos 

pensada a partir do controle de qualidade; e (b) gerenciamento de especificações de produtos 

e serviços customizados, pelo controle de qualidade de componentes comuns a esses produtos 

e serviços. 
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Resumo  

Este trabalho teve por objetivo verificar quais e como são as relações entre as características 
de customização em massa e as estratégias de serviços. Para tanto é organizado um estudo que 
mapeia as características de customização em massa e as classifica para a área de serviços. A 
classificação é apresentada através de um framework que utilizou a variável de nível de 
customização como critério de classificação. Pode-se observar que nem todas as 
características da customização em massa usadas para manufatura podem ser aplicadas para a 
área de serviços. Além disso, as características de manufatura classificadas em qualquer nível 
de customização, não podem ser replicadas em sua totalidade quando aplicada aos serviços. 
No fim do estudo, verificam-se também pontos fortes e fracos do framework gerado em 
função da variável nível de customização. Dois casos de análise ilustram a aderência do 
framework as práticas organizacionais. 

Palavras-chave: Customização em massa. Serviços. Classificação. 
 

Model to classify mass customization characteristics for service 

Abstract 

This paper has aimed to determine which and how are relationships between mass 
customization characteristics and services strategies. Therefore, a study was organized to map 
mass customization characteristics and categorize them into service area. The categorization 
is stated through a framework and it uses level of customization as classification criteria. It 
might be observed that not all mass customization characteristics used for manufacturing can 
be applied to the service area. Moreover, manufacturing characteristics classified at any level 
of customization may not be replicated in its entirety when applied to service. At the end of 
the study, strengths and weaknesses in the framework are evaluated according to levels of 
customization. Two cases illustrate how close the framework is to organizational practices. 
 
Keywords: Mass customization. Service. Classification. 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

A customização em massa (CM) tem despertado contínuo interesse da academia e de 

empresas, dada a sua contribuição em termos operacionais e de gestão para o cotidiano das 

organizações. Contudo, apesar do tema apresentar soluções potenciais para área de 
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manufatura, com estudos consolidados nas áreas de cadeia de suprimentos (ABDELKAFI et 

al., 2010), análise de mercado e planejamento da estrutura de produtos (SPRING e ARAUJO, 

2009) e planejamento e controle da produção (ZHANG e CHEN, 2006; TSENG e RADKE, 

2010; LEE e DAÍ, 2010), ainda existem questionamentos sobre a real aplicabilidade da 

customização em massa na área de serviços (McCARTHY et al., 2010). 

Em parte essas questões originam-se da subjetividade do termo customização em 

massa e, por outro lado, das peculiaridades da gestão em serviços considerando suas 

características distintivas. Sabe-se que o conceito de CM tem sido aplicado em diversos 

contextos, tanto na prestação de serviços quanto na manufatura. Todavia, a aplicabilidade 

desse conceito faz com que as apropriações em relação ao termo customização em massa 

tornem-se diversas e, mesmo que complementares, com algumas diferenças em relação ao 

conceito original estabelecido por Davis em 1987. Segundo o referido autor, CM refere-se a 

uma resposta rápida da indústria automotiva para as escolhas do cliente. De fato, 

conceitualmente a CM pode ser entendida como uma estratégia de negócios que diferencia as 

organizações em ambientes de alta competitividade e torna mais qualificada a segmentação de 

mercado (HELO et al., 2010). 

Apesar da evolução observada no conceito original, a solução conceitual para a área 

de serviços ainda é incipiente (PETERS e SAIDIN, 2000). Isso porque o setor de serviços 

apresenta altos graus de intangibilidade, perecibilidade, inseparabilidade e variabilidade 

(ZEITHAML, 1981). Assim, os serviços customizados caracterizam-se essencialmente pela: 

(i) heterogeneidade de demandas de mercado, (ii) velocidade e variedade exigida pelos 

clientes nesse tipo de segmento e (iii) competição com empresas do mesmo segmento (CAO 

et al., 2010). Isso tudo, combinado ao nível de customização (PAN e HOLLAND, 2006; 

SILVEIRA et al., 2000), acaba dificultando a vinculação entre serviços e customização em 

massa. 

De fato, a área de serviços customizados apropria-se das características de 

manufatura customizada, não havendo uma classificação das características de customização 

sob a perspectiva de serviços. Salienta-se, contudo, que uma abordagem para obter 

características de serviços customizados seria utilizar as características de manufatura e, 

através da variável de nível de customização, verificar quais podem ser utilizadas para 

caracterizar os “serviços customizados em massa” (McCARTHY et al, 2010). Nesse sentido, 

o objetivo desse trabalho é verificar quais e como são as relações entre as características de 

customização em massa e as estratégias de serviço. Em suma, será gerada uma classificação 
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de características de customização para a área de serviços, tendo-se como critério principal o 

nível de customização. 

Para tanto, o trabalho está organizado em cinco seções. Além dessa introdução, a 

segunda seção aborda uma revisão dos níveis de CM existentes e as características da 

estratégia de CM, nessa seção é realizada uma descrição das características distintivas dos 

serviços e suas implicações gerenciais. Na terceira tem-se a apresentação do método utilizado 

e das etapas desenvolvidas no trabalho. Na quarta seção mostra-se o framework elaborado e é 

realizada uma discussão sobre a classificação realizada. Dois casos de estudo são usados para 

ilustrar o estudo. Finalmente, a última seção apresenta as conclusões do trabalho, bem como a 

sugestão de estudos futuros na área. 

3.2 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.2.1 Níveis de customização 

Os níveis de customização podem ser classificados quanto ao produto e ao processo 

(SILVEIRA et al., 2001) e quanto ao envolvimento do cliente (PAN e HOLLAND, 2006). 

Pan e Holland (2006) definem seis níveis de customização em função da relação do 

cliente com o processo. Os níveis, em grau crescente de customização, são: captação do 

cliente, alteração, superficialidade, transparência, adaptação e colaboração. O primeiro nível, 

de captação do cliente, consiste em entender o mercado e repensar o sistema de manufatura, 

permitindo que os clientes encontrem o que querem através de uma ampla oferta de produtos. 

O segundo nível, de alteração, pressupõe que os funcionários da empresa aprendam sobre 

customização e a pratiquem como diferencial para os clientes. Duray (2002) ressalta ser 

especialmente crítica a transição para esse nível, haja vista a complexidade da mudança de 

cultura. O terceiro nível, de superficialidade, é o nível em que a cadeia de suprimento é 

envolvida, com a mudança nos sistemas de distribuição e entrega de itens para o cliente final. 

No nível posterior, de transparência, proporcionam-se aos clientes produtos únicos 

sem necessariamente fazer customização explícita. Como definem Ni et al. (2008) este é o 

nível de modularização, com a customização das partes. No quinto nível, de adaptação, 

clientes começam a se envolver no desenvolvimento do projeto adicionando informações à 

manufatura e pós-vendas (customização do serviço associado ao produto). Por fim, no último 

nível, de colaboração, os clientes são desenvolvedores do projeto do produto e/ou serviço, 

inclusive com interações computacionais em um espaço de soluções e, através dessas 
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interações, caracterizando o produto e/ou serviço. Fiori (2000) define esse nível como o mais 

alto de CM, pois permite que o cliente seja parte integrante do desenvolvimento que irá 

usufruir. 

Silveira et al. (2001), após revisão da literatura, identificaram oito níveis de 

customização para produtos e processos. Esses níveis apresentam a seguinte ordem 

decrescente: projeto, fabricação, montagem, adição de trabalho customizado, adição de 

serviços, embalagem e distribuição, uso, padronização. 

O nível de projeto é o nível de desenvolvimento colaborativo de projeto, manufatura 

e entrega de produtos de acordo com as necessidades preferenciais do cliente. O nível de 

fabricação refere-se à fabricação de produtos adaptados ao cliente a partir de projetos iniciais. 

O nível de montagem oferta produtos através de arranjos modulares de acordo com diferentes 

demandas do cliente. 

Os níveis de adição de trabalho e serviço são obtidos com a complementação de 

trabalho em produtos padronizados, que ocorre anteriormente a entrega para cliente. O nível 

de embalagem e distribuição é obtido com a diferenciação de produtos similares através da 

adequação de embalagens e caminhos de entrega pelo tipo de mercado consumidor. O nível 

de uso ocorre quando o produto é aplicado diferentemente pelos clientes finais, ou seja, 

quando há uma adaptação do produto. Finalmente a padronização é a prática conhecida e 

usada em muitas organizações. 

A análise desses dois grupos mostra a existência de uma convergência 

independentemente da visão escolhida. Os níveis de colaboração e adaptação são similares 

aos níveis de projeto e fabricação; logo, neste caso, pode-se estabelecer o estágio de projeto e 

processo como o estágio alto de customização. Em um estágio médio-alto poderiam ser 

agrupados os níveis de montagem e transparência, que poderia ser chamado de montagem, 

dado que este termo é comumente conhecido, quando comparado a transparência. Em um 

estágio médio-baixo poderiam ser inclusos os níveis de adição de trabalho e serviço, 

embalagem e distribuição e superficialidade, passando esse estágio a ser denominado 

postponement. Por fim, no estágio baixo, poderia ser o de adaptação e cosmético, onde os 

níveis de alteração e uso estariam contemplados. Os níveis de padronização e captação não 

fazem parte dos níveis definidos, dado que são elementos associados a PM e não a CM. 

Assim, de maneira resumida, é possível considerar que os níveis de customização 

existentes poderiam ser classificados em alto – projeto e processo, médio-alto – montagem, 

médio-baixo – postponement, e baixo – adaptação e cosmético. 
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3.2.2 Características de customização em mass 

Para obter as características de customização citadas na sequência desse trabalho, foi 

realizada uma revisão da literatura, através de uma varredura horizontal, onde foram 

identificados os diversos aspectos da CM. A revisão do tema de CM foi realizada nas bases de 

dados Emerald, Sage, ScienceDirect, Springer-Verlag & Kluwer, Elsevier. A pesquisa foi 

executada a partir da palavra chave “mass customization”, e o período para a busca foi 

restringido de 1990 até 2010. A restrição do período deve-se ao fato do termo mass 

customization ter sido utilizada pela primeira vez no ano de 1987 por Davis, não havendo 

publicações correlatas ao assunto em períodos anteriores. A partir da base de artigos obtidos 

foi realizada uma metaanálise para verificar quais poderiam ser aproveitados para 

confeccionar esse estudo. 

Dessa forma, foram identificadas 13 características de customização, em um total de 

83 artigos. Para desdobrar claramente as características que estão associadas ao conceito de 

CM, foi organizado um quadro, apresentado na Figura 1, que mostra essas diferentes 

características. 

 

Figura 3.1. Características de customização em massa 
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Todas as características prevalentes estão representadas na Figura 2. As 

características mais referenciadas nos estudos estão associadas à definição de estrutura de 

produto (C1), à utilização de projetos e processos adaptáveis (C2), ao tipo de estratégia de 

manufatura (C11) e ao atendimento das necessidades de clientes (C3), correspondendo, 

respectivamente, a 43,5%, 32%, 29% e 23%. Considerando o exposto, a Figura 2 apresenta o 

total (em percentual) de artigos que abordam as características em relação à quantidade total 

de artigos usados para a análise. 
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Figura 3.2. Frequência de características citadas em estudos de CM 

 

As discussões realizadas até o momento proporcionam a definição de um conceito de 

CM, a ser utilizado neste artigo. Dessa forma, entende-se customização em massa como a 

capacidade de ofertar produtos e serviços com grau de variedade que atenda às necessidades 

do cliente e apresentem custos similares aos de produção em massa. A oferta de grande 

quantidade de produtos e serviços garante que a empresa seja capaz de atender aos requisitos 

de customização, o primeiro binômio do elemento customização/massa. Os custos similares 

ao da produção em massa garantem que a empresa atenda ao segundo elemento: o da 

produção em massa, ofertando altos volumes dentro de um custo que racionalize a operação 

de manufatura e a prestação do serviço. Essa definição serve para nortear as discussões do 

trabalho, não sendo um conceito definitivo para o termo. 

3.2.3 A gestão de serviços 

Serviços diferenciam-se dos bens em decorrência de quatro características 

específicas: (i) intangibilidade, (ii) perecibilidade, (iii) variabilidade e (iv) inseparabilidade. 

Isto quer dizer que a natureza dos processos planejados para a gestão de serviços apresenta 

particularidades quando comparado aos processos de administração e entrega ao mercado de 

bens físicos (ZEITHAML, 1981).  

A intangibilidade (i) corresponde ao fato de que em serviços o processo é o produto 

(KOTLER, KELLER, 2006). Por isso, os consumidores de serviços buscam por evidências da 

qualidade do serviço, tais como instalações, pessoas, equipamentos, material de divulgação e 

preço (BOOMS, BITNER, 1981; LEVITT, 1990). Já perecibilidade (ii) diz respeito à 

incapacidade de estoque dos serviços. Assim, os gestores de organizações prestadoras de 

serviços devem promover ações que busquem proporcionar um equilíbrio entre oferta e 
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demanda, tais como preços diferenciados, ações promocionais, serviços complementares e 

mecanismos de reserva (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2010).  

Com relação à variabilidade (iii), esta se refere à extrema dependência que os 

serviços possuem das pessoas. Dessa forma, as organizações que atuam no setor devem 

investir em processos de contratação e treinamento compatíveis com o posicionamento da 

empresa, devem padronizar o processo de execução do serviço, e devem monitorar a 

satisfação dos clientes (ZAHAY, GRIFFIN, 2002). Por fim, a inseparabilidade trata da 

simultaneidade entre prestador e consumidor, quase sempre necessária (LOVELOCK, 

WRIGHT, 2011). 

Obviamente, o impacto das referidas características possui direta relação com o grau 

de interação e personalização dos serviços (FITZSIMMONS, FITZSMMONS, 2010). Isto 

quer dizer que os gestores envolvidos na entrega de serviços aos distintos mercados 

consumidores devem focar suas decisões na minimização dos efeitos das características 

específicas do processo de serviços que controlam, ou seja, considerando a intensidade de 

trabalho e a interação necessária, como se observa na Figura 3. 

Figura 3.3. Modelo de gestão de serviços 

 
Fonte: adaptado de Schmenner (apud FITZSMMONS, FITZSMMONS, 2010) 

3.3 METODOLOGIA  

A presente pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa qualitativa, na qual se 

utilizou metaanálise, estruturada através da revisão de casos da literatura do tema “níveis e 

características da customização em massa”. A pesquisa é de natureza triangular, o que 
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permitiu efetuar comparações entre práticas usadas em empresas e a literatura, para sustentar 

as conclusões obtidas no estudo. O estudo dos casos da literatura teve por objetivo identificar 

quais as características de CM e entender como a sua aplicação pode ser generalizada para o 

ambiente de serviços, o que demandou uma análise detalhada das características da 

manufatura. A comparação com as práticas empresariais teve por objetivo validar 

conceitualmente o framework gerado, permitindo explanações sobre seus pontos fortes e 

fracos. O framework é assim denominado, porque organiza a classificação de características 

de customização em função da variável nível de customização. 

O estudo foi organizado através de quatro etapas: (i) mapeamento da literatura, para 

identificar níveis e características da CM; (ii) classificação das características de CM 

associadas a serviço; (iii) elaboração do framework (modelo de classificação); e (iv) discussão 

sobre pontos fortes e fracos do modelo de classificação baseado em dois casos de análise. 

Na etapa mapeamento da literatura (i) foi possível identificar as 13 características 

que, posteriormente, através da variável de nível de customização, foram usadas para montar 

as estratégias de serviços. Na sequência (ii), essas informações foram validadas com a 

comparação de características observadas em sistemas reais de prestação de serviços 

customizados, buscando qualificar e validar as informações que comporiam o framework 

teórico.  

Para a elaboração do framework (iii) foram agrupadas todas as características de 

customização em massa para a área de serviços. A intensidade e a aplicabilidade dessas 

características foram definidas de acordo com o nível de customização. Isso foi importante, 

uma vez que permitiu demonstrar como cada característica pode auxiliar no desenvolvimento 

do serviço customizado em uma organização. Por fim, a discussão sobre os pontos fortes e 

fracos do modelo de classificação elaborado foi realizada tendo por referência as 

características dos serviços, bem como os desafios dos gestores para administrar a matriz de 

processos de serviços (proposta conceitualmente na Figura 3). Dois casos são usados para 

ilustrar essa discussão. 

3.4 RESULTADOS 

3.4.1 Modelo de classificação 

O modelo foi estruturado de forma a contemplar as características de customização 

discutidas anteriormente. Buscou-se definir se as características de customização impactam na 
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área de serviços e, em caso positivo, verificar em qual nível de customização elas podem 

ocorrer. No caso, uma característica pode ser encontrada em apenas um ou em todos os níveis 

de customização. Isso ocorre porque as características variam em sua intensidade de 

aplicação. A Figura 4 apresenta a classificação das características, bem como o nível em que 

cada característica pode ocorrer. 

Figura 3.4. Classificação das características de customização 

 

Assim, a Figura 4 está organizada de forma a mostrar, na coluna da esquerda, as 

características de customização. Essas características estão identificadas por um número 

precedido da letra C. Na parte superior da Figura 4, estão dispostos os níveis de customização 

em que as características podem ser classificadas e, no corpo da tabela, está assinalado se ela 

se aplicada à área de serviços e também em que nível pode ocorrer. Além disso, há uma 

coluna chamada atendimento, que mostra se a característica pode ser adaptada para a área de 

serviços em todos os níveis de customização (verde), em parte dos níveis (amarelo) ou em 

nenhum nível (vermelho). 

Uma primeira análise evidencia que as características de customização da 

manufatura podem ser utilizadas para o setor de serviços. Isso remete a avaliação de que 

soluções empregadas para a customização em massa na área de manufatura também podem 

ser empregadas para a área de serviços dada a paridade de aplicação. Entretanto, cabe 

ressaltar que enquanto na área de manufatura as características podem transitar livremente em 

função do nível de customização, na área de serviço isso não é totalmente possível.  

De fato, poder-se-ia atribuir isso as características dos serviços. A intangibilidade, 

por exemplo, contribuiria para eliminação dos níveis de customização, visto que esse nível 
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passa por vezes pela interpretação do cliente. A variabilidade e inseparabilidade indicariam o 

envolvimento do cliente, comprometendo novamente o nível de customização. 

A característica C1 é totalmente aplicável à área de serviços, porque um serviço pode 

ser organizado em diferentes níveis de atendimento. No nível de projeto e processo, podem 

ser classificados os serviços personalizados; no nível médio-alto, os serviços que combinam 

opções de módulos de produto; nos serviços médio-baixo, estariam os módulos de serviço 

com ligeiras modificações de atividades nesses módulos; e no último nível o produto padrão, 

com atendimento customizado (conforme estabelece a matriz de processos dos serviços). 

Por exemplo, na venda de serviços bancários, o nível alto seria para atender clientes 

que demandam atividades realizadas exclusivamente para eles, sem padronização de 

atendimento ou rotinas. No nível médio-alto estariam os clientes que podem escolher diversos 

módulos, combinando atividades desses módulos. No serviço médio-baixo o cliente teria que 

escolher por algum módulo de serviços ofertado pelo banco e combiná-los a poucas atividades 

de outros módulos. Finalmente, no nível baixo o cliente optaria por uma plataforma de 

serviços prestados de forma padrão. 

A característica C2 aplica-se apenas aos níveis mais altos de customização, dado a 

onerosidade necessária para sua aplicação em níveis inferiores. De fato, não faz sentido 

envolver o cliente para customizar um serviço em baixo nível, pois, no caso de customização 

do serviço, isso será praticamente em sua totalidade, ou então com a combinação de muitos 

módulos. Por exemplo, em serviços de limpeza o cliente solicita um tipo de procedimento 

com todas as características que busca, ou no máximo escolhe módulos, como limpar vidros, 

encerar, varrer (a gestão desta característica na customização auxiliaria na redução do impacto 

da perecibilidade).  

A característica C3 aplica-se apenas para o maior nível de customização, visto que o 

serviço atende ou não às expectativas do cliente. Não há como atender parcialmente ou em 

algum nível. Todavia, a característica C4 apresenta-se para todos os níveis de customização. 

O plano de marketing pode ser realizado em diferentes níveis e pode ser definido por cada 

cliente, seguindo modelos de referência, com pesquisas de mercado e malas diretas, e até com 

criação de marcas e condicionamento do planejamento estratégico da organização.  

Tal qual a característica C4, a característica C5 também pode ser aplicada nos 

diversos níveis de customização. O cliente pode transitar da ouvidoria do serviço ao 

abastecimento do sistema de informação da organização com seu conhecimento. O 

entendimento pleno do serviço, por vezes, pode estar apenas em domínio do cliente, não 

sendo possível que o prestador do serviço abstraia o que o cliente busca. Dessa forma, o 
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cliente pode interagir em reuniões com grupos da empresa, ou através de contato via sistema, 

e auxiliar na customização do serviço desejado. Por exemplo, na compra de aulas de inglês, o 

cliente pode escolher o produto padrão e, através da ouvidoria, pode informar sobre 

expectativas do curso ou ajudar na confecção da ementa e ter suas expectativas atendidas 

anteriormente à prestação do serviço (o que reduziria a intangibilidade).  

A característica C6 não apresenta a relação correspondente entre manufatura e 

serviço. Enquanto na área de manufatura a relação de fornecimento pode ser determinada em 

diversos níveis e intensidade, na área de serviço isso não faz sentido, visto que a customização 

do serviço não depende da customização do fornecedor de insumos para o serviço. Contudo, a 

característica C7 é aplicável a qualquer nível de customização, porque independe do serviço 

ou do produto. O controle de dados ocorre em relação ao processo, portanto pode ser 

realizado em qualquer nível e também ser usado para qualquer situação em que seja 

necessário o controle (o que auxilia na minimização do impacto da variabilidade).  

A característica C8 foi classificada apenas no nível máximo de customização, pois o 

controle de custos na CM é usado através do método ABC. Dessa forma, o detalhamento das 

atividades já é realizado em seu nível máximo, o que torna improdutivo usar um controle em 

nível de customização menor. Além disso, para a área de serviços, os controles devem ser 

realizados por atividades, sendo ineficiente o controle de custos em outros níveis de 

customização. Por sua vez, a característica C9 também não é aplicável ao setor de serviços. 

Apesar de existir indicadores de processo utilizados para a área, não é viável a utilização de 

roteiros para a prestação de todos os tipos de serviço conforme identificado na literatura em 

decorrência do grau de interação e personalização, bem como do grau de intensidade da mão-

de-obra.  

A característica C10 é aplicável em todos os níveis de customização de serviços. A 

agilidade é medida pelo tempo de prestação do serviço, e a CM permite a organização do 

serviço de forma planejada e focada em pequenas padronizações de atividades ou grupos de 

atividades (o que auxilia a evitar a perecibilidade e favorece consumidor e prestador). Além 

disso, a utilização de estratégias de produção, como produção enxuta e produção em massa, às 

ferramentas da produção, como a engenharia concorrente e teoria das restrições, 

proporcionadas pela CM, fazem com que a característica C11 seja aplicada também em todos 

os níveis de customização. Exemplificando: no nível alto de customização, as escolhas do 

cliente influem na seleção da ferramenta de controle da qualidade final do serviço; no nível 

médio-alto, curvas ABC seriam usadas para determinar quais as tarefas podem ser 

customizadas e quais devem ser usadas de forma padronizada. Já no nível médio-baixo, a 



56 

 

forma de execução dos serviços poderia ser definida a partir de uma survey com o cliente, 

anteriormente a execução; e, no nível baixo, a escolha de tipos de serviço diretamente 

determina o grupo de ferramentas utilizadas. 

A característica C12 aplica-se a todos os níveis de conhecimento, pois a criação do 

conhecimento na organização pode estar distribuída em diversos níveis, áreas e acontecer 

independentemente da complexidade de um processo. Finalmente, a característica C13 só 

pode se utilizada no maior nível de customização. O serviço, mesmo que apresente rotinas, 

nunca poderá ser totalmente padronizado. Dessa forma, mesmo que as técnicas de repetição, 

por exemplo, sejam priorizadas, as atividades não acontecem exatamente da mesma forma 

(serviços são variáveis e intangíveis).  

Conforme a análise realizada, verifica-se que características de customização em 

massa para manufatura podem ser adaptadas para a customização em massa de serviços, 

desde que se respeitem os graus de interação dos processos de serviços e suas características 

singulares. Para consolidar as contribuições aqui descritas, sugere-se como próximo passo 

testar, através de um estudo de caso múltiplo, a aderência das características propostas no 

framework. Contudo, destaca-se que as leituras preliminares de estudos de caso existentes na 

literatura demonstram que a relação entre a área de serviços e as características distribuídas no 

framework desse trabalho são viáveis, como pode ser exemplificado através da Figura 5. 

Figura 3.5. Exemplos da aplicação das características de CM em serviços 
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3.4.2 Casos de análises e implicações gerenciais 

Os casos usados para testar o modelo são de distintas áreas de serviços. Um dos 

casos foi realizado com o setor de obras de uma fornecedora de energia elétrica. Esse setor 

caracteriza-se pelo alto volume de obras executadas mensalmente e a customização de cada 

uma delas. Por exemplo, dentro de um mesmo mês existem obras de construção de uma 

subestação para um distrito industrial, e ao mesmo tempo a instalação de um poste luz em 

uma área residencial. Essas obras são customizadas a partir de um grupo de dois mil 

componentes, previstos em legislação nacional e normas específicas para o setor. 

O segundo caso foi realizado em uma Universidade, especificamente para entender a 

customização de uma área ensino de cursos de curta duração e aperfeiçoamento. Esses cursos 

são normalmente indicados a profissionais que finalizaram o seu bacharelado ou licenciatura e 

necessitam de atualização de conhecimentos em um curto espaço de tempo (menor a seis 

meses). Nessa Universidade, esses cursos são modelados a partir de padrões de oferta, 

variando evidentemente a área de conhecimento, mas focados na manutenção de um volume 

semestral. 

Para cada um dos casos, foi solicitado que os respondentes avaliassem o potencial de 

cada uma das características na customização do serviço, a fim de estabelecer uma 

comparação do estado da prática com o framework anteriormente apresentado. As 

informações vem mostradas na Figura 6. 

Figura 3.6. Importância de cada característica para empresa customizadora 
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componentes.
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C4 Planejamento de marketing e marketing do serviço. 3.00 8.00
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C6 Customização da cadeia de suprimentos. 6.00 5.00

C7 Gestão de dados, configurações, etapas da prestação de serviço. 9.00 5.00

C8 Determinação de custos por atividades. 7.00 4.00
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7.00 2.00
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C13 Técnicas de repetição, padronização, prototipagem e personalização. 9.00 7.00
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No primeiro caso as características notadamente mais importantes são C2, C3, C5 e 

C10 e as menos importantes são C1, C4 e C6. Contudo, para o segundo caso, as 

características mais importantes são C3 e C4, e as menos importantes são C11 e C8. 

A comparação entre a Figura 5 e a Figura 6 mostra que existe uma grande diferença 

entre aquilo que pode ser implementado e aquilo que é considerado importante pelas 

organizações. A implementação em sua totalidade pode ocorrer para as características C1, C4, 

C5, C7, C10, C11, C12. Contudo, é realmente considerado como um diferencial para ambos 

os casos a C5 – Sistemas de informação que funcionem como canais de comunicação. Isso 

mostra que apesar de fácil customização, nem sempre é de interesse das organizações 

customizar características de serviço. A explicação para isso pode estar no custo da 

customização, que comparado ao benefício não parece vantajaso para a organização. 

As características propostas como customizáveis em apenas alguns níveis, em geral 

foram destacadas como importantes pelas empresas. Isso não é um problema para o 

framework, visto que a customização em apenas alguns níveis não reduz a importância da 

customização. Apenas ratifica a necessidade de flexibilidade que o serviço deve oferecer. 

Outro aspecto a ressaltar foi que as características C6 e C9, inicialmente excluídas do 

framework por serem consideradas não implementáveis nos serviços customizados, foram 

avaliadas sem grande diferenças em relação as demais. O que mostra que novos estudos 

devem ser realizados, a fim de viabilizar a incorporação desses elementos no modelo 

proposto. 

3.5 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve por objetivo verificar as relações entre as estratégias de serviços e 

as características de customização em massa. Para tanto foi estruturado um framework tendo 

por referência as contribuições teóricas advindas dos estudos de CM e dos estudos que 

avaliam as particularidades da gestão no setor de serviços.  

O modelo de classificação proposto permitiu analisar cada característica em 

diferentes níveis, sendo possível discutir os impactos e classificar empresas em cada um dos 

blocos criados. Contudo, a variável nível de customização pode restringir a aplicação da 

customização em certas áreas de serviços. Como se observa no estudo, há características que 

não transitam sobre todos os níveis de customização, o que inibe a classificação de certos 

tipos de empresas ou negócios no framework proposto.  
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Uma contribuição do estudo está na possibilidade de utilização do framework para 

validação dos modelos organizacionais que estão sendo usados em organizações de serviços 

que já utilizam a CM, servindo como um instrumento de avaliação. Além disso, para aquelas 

empresas que customizam totalmente os seus serviços, podem ser criados padrões de produtos 

que se estendem da customização completa até as adaptações. 

Acredita-se que esse trabalho indica linhas de pesquisa futuras para a área de 

customização em serviços. A primeira é investigar como pode ser aproveitado o 

conhecimento dos clientes para flexibilizar as ofertas de um determinado serviço. A segunda 

envolve determinar mecanismos de aquisição de conhecimento para o processo a partir do 

comportamento do consumidor. A terceira contempla desenvolver ferramentas para 

racionalizar a forma como a customização de serviços pode ser realizada.  

Com base no exposto, no primeiro caso, poderia ser realizada uma pesquisa survey 

comparando dados de consumidores que participaram da customização em um nível alto com 

aqueles que participaram da customização em um nível baixo. Na segunda, poderia ser criado 

um instrumento de avaliação para medir o ponto de equilíbrio em serviços entre a participação 

do cliente na fase anterior à prestação do serviço versus agregação de valor no produto final. 

Na terceira, poderia ser realizada a criação de menus de escolha e customização para serviços, 

utilizando-se de ideias similares as de manufatura, com posteriormente validação através da 

comparação entre essas áreas. 

Enfim, a área de serviços ainda carece de estudos para classificar as estratégias de 

serviços para a customização em massa. O framework elaborado nesse trabalho não é uma 

solução definitiva, mas constitui um passo para a criação de um modelo que contemple 

características de customização para aplicação no setor de serviços, considerando as 

especificidades de seus processos. 
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Resumo 

O objetivo desse trabalho é definir quais características de customização em massa (CM) 
presentes em sistemas de manufatura podem ser priorizadas no projeto de serviços 
customizados em massa. Propõe-se uma classificação de importância de características de 
customização a serem priorizadas na implementação de serviços customizados, tendo-se como 
critérios os habilitadores de CM e os habilitadores de serviços, combinados através de uma 
matriz de relacionamentos característica do QFD (Desdobramento da Função Qualidade) e 
corrigidos, a partir da ponderação dos gestores do serviço, usando um procedimento de QFD 
reverso. No final do estudo foi possível determinar as características prioritárias do serviço 
customizado em massa. Dois casos de estudo foram realizados para exemplificar a 
operacionalização da metodologia, um em uma distribuidora de energia elétrica e outro em 
uma universidade privada. 
 

Palavras-chave: Customização em massa. Serviços. QFD 

 

Abstract 

This paper aims at defining mass customization (MC) characteristics to be prioritized in the 
design of mass customized services. We propose a classification of mass customization 
characteristics in the services customization area based on MC enablers and service enablers. 
These enablers are related using the house of quality matrix from QFD (Quality Function 
Deployment) and rewritten, after gathering importance inputs from managers familiar with 
the service under analysis, using a reverse QFD procedure. Using this method it is possible to 
determine the main characteristics to be considered in a mass customized service. Two case 
studies are presented to exemplify the proposed methodological steps, one in an electricity 
distribution company, and another in a private university. 
 
Keywords: Mass customization. Service. QFD 

4.1 INTRODUÇÃO 

A customização em massa (CM) apesar de apresentar soluções potenciais para área 

de manufatura, com estudos consolidados nas áreas de cadeia de suprimentos (ABDELKAFI 

et al., 2010), análise de mercado e planejamento da estrutura de produtos (SPRING e 

ARAUJO, 2009) e planejamento e controle da produção (ZHANG e CHEN, 2006; TSENG e 
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RADKE, 2010; LEE e DAÍ, 2010), ainda oferece questionamentos sobre sua real 

aplicabilidade na área de serviços (McCARTHY et al., 2010). 

Essas questões decorrem, em parte, da subjetividade do termo customização em 

massa, além das peculiaridades da gestão em serviços, considerando suas características 

distintas (WITELL et al., 2011). Sabe-se que o conceito de CM tem sido aplicado em diversos 

contextos, tanto na prestação de serviços quanto na manufatura. Todavia, a aplicabilidade do 

conceito faz com que as apropriações em relação ao termo customização em massa tornem-se 

diversas e, ainda que complementares, apresentem algumas diferenças em relação ao conceito 

original. Por exemplo, termos como estratégia de manufatura, prestação de serviço, 

modificações na cadeia de suprimento e planejamento de marketing são comumente 

encontrados na literatura para definir a CM. Segundo Davis (1987), customização em massa 

originalmente refere-se a uma estratégia de negócio para proporcionar aos clientes o que eles 

querem, no tempo e na forma desejados. Conceitualmente, a CM pode ser entendida como 

uma estratégia de negócios que diferencia as organizações em ambientes de alta 

competitividade e torna mais qualificada a segmentação de mercado (HELO et al., 2010). 

Entende-se, nesse trabalho, a CM como uma estratégia que permite ofertar produtos 

e serviços com grau de variedade que atenda às necessidades do cliente e apresentem custos 

similares aos dos itens produzidos em massa. A oferta de variedade garante que a empresa 

seja capaz de atender aos requisitos de personalização, o primeiro elemento do binômio 

customização/massa. Os custos similares aos da produção em massa garantem que a empresa 

atenda ao segundo elemento: o da produção a um custo que racionalize a operação de 

manufatura e a prestação do serviço. Essa definição serve para nortear as discussões do 

presente trabalho. 

Apesar da evolução da CM na indústria, a solução conceitual para a área de serviços 

ainda é incipiente (PETERS e SAIDIN, 2000). Isso porque o setor de serviços apresenta altos 

graus de intangibilidade, perecibilidade, inseparabilidade e variabilidade (ORDANINI et al., 

2011), conceitos nem sempre presentes na manufatura, onde os estudos de CM tiveram sua 

origem. Os serviços customizados caracterizam-se essencialmente pela: (i) heterogeneidade 

de demandas de mercado, (ii) velocidade e variedade exigida pelos clientes nesse tipo de 

segmento, e (iii) competição com empresas do mesmo segmento (CAO et al., 2006). Tais 

características, combinadas aos diferentes níveis em que a customização pode ocorrer (PAN e 

HOLLAND, 2006; SILVEIRA et al., 2001), acaba dificultando a vinculação entre serviços e 

CM. 
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Observa-se na literatura que a área de serviços customizados apropria-se das 

características de manufatura customizada, não havendo uma classificação das características 

de customização sob a perspectiva de serviços. Uma abordagem para obter características de 

serviços customizados consiste na utilização das características de manufatura e verificação 

daquelas possíveis de utilização na caracterização de “serviços customizados em massa” 

(McCARTHY et al., 2010). 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é desenvolver uma sistemática para definir 

quais características de CM para manufatura devem ser priorizadas no projeto de serviços 

customizados em massa. Para tanto, propõe-se uma ponderação da importância de 

características de customização com vistas a implementação de serviços customizados, tendo-

se como critérios os habilitadores de customização em massa e os habilitadores de serviços, 

combinados através de uma matriz de relacionamentos característica do QFD (Quality 

Function Deployment ou Desdobramento da Função Qualidade) e corrigidos, a partir da 

incorporação do julgamento dos gestores do serviço em estudo, usando o procedimento 

reverso do QFD proposto por Fogliatto et al. (2008). 

O presente artigo traz duas contribuições importantes para a área de gestão de 

serviços: primeiro, ao mapear características e habilitadores da CM, típicos das operações de 

manufatura, com relação a dimensões que caracterizam uma prestação de serviços; segundo, 

ao customizar a análise a um contexto específico de projeto de serviço, através das operações 

reversas realizadas nas matrizes de relacionamentos. No referencial teórico apresentado na 

seção 2 não foi possível encontrar estudos similares. 

O restante do artigo está organizado em 4 seções. Na seção 2 é apresentado um 

referencial teórico sobre customização em massa, destacando trabalhos que associam a CM a 

serviços. Na seção 3, de materiais e métodos, apresenta-se a proposta metodológica, a qual é 

aplicada em dois casos de estudo, descritos na seção 4. Conclusões encerram o artigo na seção 

5. 

4.2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A literatura sobre customização em massa na área de serviços apresenta ênfase no 

desenvolvimento de modelos voltados à estratégia da empresa, vinculando essa estratégia ao 

planejamento do serviço customizado. Alguns trabalhos relevantes sobre o assunto são 

apresentados na sequência. 
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Cao et al. (2006) desenvolveram um método para a customização do serviço. Nele, 

foi definida uma rotina de customização baseada no processo de venda de passagens aéreas, 

onde a compra de cada cliente foi analisada e usada para remodelar a estrutura do serviço. 

Através desse estudo, foram apresentados os impactos estratégicos e de qualidade nas 

características do serviço customizado, além de um sistema de classificação de solicitações de 

serviços de clientes para companhias aéreas.  

Helms et al. (2008) defendem a customização do serviço através do comércio 

eletrônico, ainda que não apresentando um método ou modelo de customização para tal. No 

trabalho, há uma associação entre a utilização da internet e os aspectos intangíveis dos 

serviços, para explicar como integração de sistemas, inovação em produto, mensuração de 

desempenho, estratégia da organização e economia em custos são importantes para a 

prestação do serviço. Os autores concluem que a utilização de ferramentas de internet e das 

informações dos clientes (através de armazenagem em bancos de dados) representa uma 

vantagem competitiva nos serviços customizados. Um modelo como esse também poderia ser 

usado para definir a estratégia de um serviço customizado, como proposto no presente artigo. 

Contudo, no modelo de Helms et al. (2008) não existe qualquer informação que permita ou 

indique essa aplicação. 

Jin et al. (2011) discutem a customização de serviços exemplificando-a através da 

elaboração de um pacote de viagens. Em uma amostra de 220 casos na qual se realizou uma 

análise discriminante, foi possível ponderar a importância do aumento ou redução da 

customização associada ao serviço. Um modelo de regressão logística, composto de variáveis 

comportamentais e psicológicas, permitiu identificar os atributos essenciais e periféricos para 

a oferta do serviço customizado. Os resultados obtidos comprovaram que uma maior 

customização do serviço pode aumentar a satisfação e lealdade dos clientes. Em contrapartida, 

verificou-se que a maior customização implica também em maior custo para aquele que a 

oferta. 

Grenci e Watts (2007) propuseram uma estrutura para associar customização nas 

vendas com a customização da produção. Para os autores, a customização da produção 

depende da existência de sistemas de informação, modularidade e interconectividade; as 

vendas customizadas apresentam três classes correspondentes: informação para decisão, 

agregação e comércio eletrônico. Assim, estabeleceu-se uma relação direta entre os grupos de 

características de manufatura e de vendas, permitindo concluir que as vendas customizadas 

dependem do segmento de mercado e seu potencial de crescimento, do cliente (sua 
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experiência e comportamento) e da qualidade dos dados coletados do cliente no serviço de 

venda. 

Bask et al. (2010) desenvolveram um modelo em que as etapas da cadeia de serviços 

logísticos são analisadas como fases modulares de um processo, tornando-as customizáveis 

dentro deste processo. A partir do modelo, as demandas dos clientes são transformadas em 

processos, os quais são agrupados em módulos de serviços logísticos, o que permite a 

customização do serviço de entrega. O modelo, entretanto, não permite medir a eficiência da 

customização, sendo indicado apenas na determinação da estratégia a ser adotada na 

organização. 

Tang et al. (2010) propuseram uma estrutura que descreve o processo de decisão de 

compra do cliente em relação aos produtos e serviços customizados. Essa estrutura é baseada 

em seis categorias e vinte quatro sub-categorias que servem para avaliar a customização, seus 

determinantes e suas consequências. Os resultados indicam que a customização em massa de 

serviços pode ser organizada em seis etapas, sendo a primeira etapa a principal contribuição 

do trabalho. Nessa etapa ocorre a criação do conhecimento, estabelecendo uma relação 

permanente entre clientes e empresa com a busca de informações preliminares para o 

desenvolvimento do serviço. As demais etapas seguem a lógica tradicional de resolução dos 

problemas no desenvolvimento do serviço, partindo da fase inicial de identificação do 

problema à fase final de fornecimento customizado. 

Outros estudos abordam de forma mais superficial a customização de serviços. Jiao 

et al. (2003) entenderam a customização do serviço como uma fase do processo de prestação 

do serviço, que pode ser moldada de acordo com as especificações dos clientes no momento 

em que a prestação do serviço ocorre. Shamsuzzoha et al. (2009) mostraram a customização 

do serviço como uma parte a agregar na cadeia de suprimentos, onde os fornecedores dos 

insumos usados na prestação de serviço atendem de forma customizada e viabilizam a 

prestação do serviço da mesma forma. O’Shaughnessy e O’Shaughnessy (2009) entenderam a 

customização do serviço como uma forma de desenvolver a competitividade, captando o 

cliente de forma definitiva. Para Gottfridsson (2010), a customização do serviço ocorre na 

medida em que as organizações projetam o serviço, através da utilização de sistemas 

business-to-consumer (B2C), sendo esse uma parte do processo de criação do serviço. Para 

Buffington (2011), a customização do serviço é uma forma de segmentação de mercado, que 

deriva do fornecimento em massa de um determinado produto. 

Nenhum dos estudos analisados traz uma fase em que o serviço customizado é 

pensando a partir de características de customização. As características do serviço 
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customizado podem ser entendidas como um grupo de variáveis que devem ser priorizadas no 

projeto de implementação do serviço customizado, variando de acordo com a perspectiva ou 

estratégia de uma determinada empresa. No presente artigo pretende-se definir essa 

sistemática, visto que se trata de uma etapa que apoia a elaboração dos modelos de serviços 

customizados descritos anteriormente. 

4.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

O estudo está caracterizado em cinco etapas: (i) identificação das características de 

customização em massa; (ii) identificação dos habilitadores de customização em massa; (iii) 

identificação das dimensões de serviço; (iv) aplicação do método QFD e QFD reverso; (v) 

ilustração do método através de dois casos na área de serviços. 

Para identificar as características de CM na etapa (i) foi realizada uma revisão de 

literatura nas bases de dados Emerald, Sage, ScienceDirect, Springer-Verlag & Kluwer. A 

pesquisa foi executada a partir da palavra chave “mass customization”; o período para a busca 

foi restrito de 1990 até 2010. A restrição do período deve-se ao fato do termo mass 

customization ter sido utilizado pela primeira vez no ano de 1987, não havendo publicações 

correlatas ao assunto em períodos anteriores. A partir da base de 104 artigos obtidos foi 

realizada uma revisão sistemática para verificar quais poderiam ser utilizados como suporte 

ao presente estudo. Dessa forma, restaram 83 artigos nos quais foram identificadas treze 

características de customização. Para desdobrar claramente as características que estão 

associadas ao conceito de CM, os resultados da busca bibliográfica foram organizados na 

Figura 1. Nesse caso, a descrição das características buscou focar na área de serviço, 

conservando o conceito original de cada artigo onde foi obtida. 

Figura 4.1. Características de CM identificadas na literatura 
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As características mais referenciadas nos estudos estão associadas à definição de 

estrutura de serviço (C1), à utilização de projetos e processos adaptáveis (C2), aos tipos de 

ferramentas e estratégias (C11) e ao atendimento das necessidades de clientes (C3), as quais 

apareceram, respectivamente, em 43,5%, 32%, 29% e 23% das publicações. 

Na etapa 2 os habilitadores de customização foram obtidos através do estudo de 

Fogliatto et al. (2012). A fim de facilitar o entendimento desses habilitadores, eles são 

organizados em quatro classes: (i) metodologias, (ii) processos, (iii) tecnologias de 

manufatura e (iv) tecnologias de informação. 

REFERÊNCIAS

C1

A estrutura/arquitetura de serviço
organizada em famílias,
plataformas, módulos e
componentes.

Tseng e Jiao (1996), Fischer et al. (1999), Jiao e Tseng (1999), Muffato (1999), Dahmus et
al. (2001), Simpson et al. (2001), Gershenson et al. (2003),Simpson (2004), Zha et al. (2004),
Corbett e Rosen (2004), Jiao e Tseng (2004), Jose e Tollenaere (2005), Huang et al. (2005),
Zhang et al. (2005), Marion et al. (2006), Simpson et al. (2006), Thevenot e Simpson (2006),
Dai e Scott (2007), Huang et al. (2007), Jiao et al. (2007), Alizzon et al. (2007), Mun et al.
(2007), Willians et al. (2007), Fixson (2007), Li et al. (2008), Ni et al. (2008), Lindquist et al.
(2008), Kumar (2008), Kumar et al. (2008), Salvador et al. (2009).

C2
Projetos adaptáveis obtidos por
processos customizados.

Tseng e Jiao (1996), Jiao e Tseng (1999), Duray et al. (2000),Dahmus et al. (2001), Duray
(2002), Karlsson (2002), Piller (2004), Jiao e Tseng (2004), Corbett e Rosen (2004), Zha et
al. (2004), Gershenson (2004), Zhang et al. (2005), Jose e Tollenaere (2005), Pan e Holland
(2006), Dai e Scott (2007), Alizon et al. (2007), Ismail et al. (2007), Apeagyei e Otieno
(2007), Willians et al. (2007), Lindquist et al. (2008), Bare e Cox (2008), Li et al. (2008).

C3

Integração do cliente no processo
de serviço, permitindo total
atendimento de suas necessidades
e expectativas.

Duray et al. (2000), Da Silveira et al. (2001), Connell et al.(2002), Bardacki e Whitelock
(2003), Siddique e Boddu (2004), Zha et al. (2004), Bardackie Whitelock (2004), Piller et al.
(2004), Piller (2004), Bardacki e Whitelock (2005), Sigala(2006), Willians et al. (2007), Wang
e Lin (2008), Haug et al. (2009), Cho e Fiorito (2009), Spring e Araujo (2009).

C4
Planejamento de marketing e
marketing do serviço.

Duray et al. (2000), Connel et al. (2002), Bardacki e Whitelock (2003), Mun et al. (2007),
Endo e Kincade (2008).

C5
Sistemas de informação que
funcionem como canais de
comunicação.

Jiao e Tseng (2004), Piller (2004), Siddique e Boddu (2004),Jiao et al. (2007), Alizon et al.
(2007), Ma et al. (2008), Ni et al. (2008), Lindquist et al. (2008), Fogliatto e Da Silveira
(2008), Feng et al. (2008).

C6
Customização da cadeia de
suprimentos.

Hoek (2001), Salvador et al. (2002), Yang (2004), Pan e Holland (2006), Huang et al. (2005),
Huang et al. (2007), Lindquist (2008), Jitpaiboon et al. (2009).

C7
Gestão de dados, configurações,
etapas da prestação de serviço.

Jiao e Tseng (1999), Ni et al. (2008), Liou et al. (2010).

C8
Determinação de custos por
atividades.

Piller et al. (2004), Chen e Wang (2007).

C9
Integração entre planejamento dos
serviços e as metas da
organização.

Duray et al. (2000), Duray (2002), Salvador et al. (2002), Brown e Bessant (2003), Jiao e
Tseng (2004), Du et al. (2005), Alizon et al. (2007), Lindquist et al. (2008), Jitpaiboon et al.
(2009), Starr (2010).

C10
Agilidade e velocidade da
prestação de serviço.

Silveira et al. (2001), Brown e Bessant (2003), Ismail et al. (2007).

C11

Ferramentas (engenharia
concorrente, sistemas híbridos,
etc.) e estratégias de produção
(produção enxuta, produção em
massa, etc.).

Kotha (1995), Muffatto (1999), Fisher et al. (1999), Hoek (2001), Salvador et al. (2002),
Karlsson (2002), Piller et al. (2004), Simpson (2004), Bardacki e Whitelock (2005), Jose e
Tollenaere (2005), Zhang et al. (2005), Zhang e Chen (2006),Simpson et al. (2006), Mun et
al. (2007), Kincade et al. (2007), Apeagyei e Otieno (2007),Bayraktar (2007), Alizon et al.
(2007), Jiao et al. (2007), Ni et al. (2008).

C12
Criação de conhecimento através
de retroalimentação de
informações.

Kotha (1995), Zha et al. (2004).

C13
Técnicas de repetição,
padronização, prototipagem e
personalização.

Tseng e Jiao (1996), Bardacki e Whitelock (2004), Piller (2004), Bare e Cox (2008), Piller
(2008), Kumar (2008).

CARACTERÍSTICAS
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O habilitador metodologias refere-se ao binômio produzir produtos confiáveis com 

agilidade (i.e. atendendo as restrições de tempo) e gerar requisitos de customização acessíveis 

ao uso de princípios enxutos, maximizando a integração e minimizando a perda 

(FOGLIATTO et al., 2012). Nesse sentido, a utilização de princípios e conceitos associados a 

estratégias enxutas e ágeis são relevantes para implementar a CM.  

O habilitador processos é subdividido em cinco itens. O primeiro, denominado 

elicitação de ordem, associa a busca de informações de clientes através de ferramentas 

estruturadas de coleta e interpretação de dados, para definir a configuração do produto. O 

segundo, postponement, indica o tempo e a forma do atraso na personalização do produto em 

seu processo produtivo: o tempo indica o atraso associado à chegada do pedido e entrega para 

o cliente; a forma indica como diferenciações são incorporadas ao produto. Plataforma de 

produtos é o terceiro item. Conforme Fogliatto et al. (2012), a plataforma de produtos é uma 

base comum que consiste de rotinas, atividades e objetos compartilhados, que permanecem 

constantes a medida que novos produtos são gerados. A literatura detalha formas de 

elaboração de plataformas, cada qual voltada a um determinado propósito. O item manufatura 

permite entender como deve ser o planejamento e controle da produção para itens 

customizados, englobando ferramentas, máquinas, setups e tempos de ciclo (Jiao et al., 2007). 

Por fim, o item cadeia de suprimentos reflete a coexistência entre fazer sob encomenda e fazer 

para estoque, explicando como as etapas de geração do produto devem ser conduzidas até a 

obtenção de itens customizados. 

O habilitador tecnologias de manufatura foca na elaboração do produto (NIELSEN e 

COX, 2008). Nesse caso, ferramentas como CAD (Computer-Aided Design), FMS (Flexible 

Manufacturing System), CIM (Computer Integrated Manufacturing) e CNC (Computer 

Numerical Control) acabam preteridas quando comparadas a técnicas de prototipagem; por 

exemplo, a utilização de escaneamento a laser integrado a sistemas CAD para a geração do 

protótipo inicial, ao invés da elaboração do protótipo virtual através do CAD. 

Por fim, o habilitador tecnologias de informação refere-se particularmente à 

integração do fluxo de informação internamente na organização e à necessidade das empresas 

agregarem aos produtos informações provenientes dos clientes (FOGLIATTO et al., 2012). O 

papel da tecnologia da informação para CM está em incluir o cliente na configuração do 

produto, na especificação do produto, e mesmo na fase de projeto do produto (DIETRICH et 

al., 2007). A maior contribuição das tecnologias de informação está em aumentar a satisfação 

do cliente e seu conhecimento em relação as suas preferências (DEAN et al., 2009). 

Simultaneamente, as tecnologias de informação apoiam as opções do cliente quanto as suas 
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compras e as decisões da empresa quanto à preço, projeto, planejamento da produção e gestão 

da cadeia de suprimentos. 

Na etapa 3 foram elencadas as dimensões de serviços. Verificou-se que segundo 

Zeithaml (1981), Witell et al. (2011) e Ordanini et al. (2011), serviços são compostos por 

quatro dimensões: (i) intangibilidade, (ii) perecibilidade, (iii) variabilidade, e (iv) 

inseparabilidade. A intangibilidade corresponde ao fato de que em serviços o processo é o 

produto (KOTLER, KELLER, 2006). Por isso, os consumidores de serviços buscam por 

evidências da qualidade do serviço, tais como instalações, pessoas, equipamentos, material de 

divulgação e preço (BOOMS, BITNER, 1981; LEVITT, 1991). Perecibilidade diz respeito à 

incapacidade de estocar serviços. Assim, os gestores de organizações prestadoras de serviços 

devem promover ações que busquem proporcionar um equilíbrio entre oferta e demanda, tais 

como preços diferenciados, ações promocionais, serviços complementares e mecanismos de 

reserva (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2010). Variabilidade decorre da dependência do 

resultado da prestação do serviço nas pessoas. Dessa forma, as organizações que atuam no 

setor devem investir em processos de contratação e treinamento compatíveis com o 

posicionamento da empresa, padronizar o processo de execução do serviço e monitorar a 

satisfação dos clientes (ZAHAJ, GRIFFIN, 2002). Por fim, a inseparabilidade trata da 

simultaneidade entre prestador e consumidor, quase sempre necessária (LOVELOCK, 

WRIGHT, 2011). 

Na quarta etapa, através da análise de especialistas definiu-se a intensidade de 

relacionamento entre os habilitadores e características da CM, apresentada nas posições de 

cruzamento entre as linhas e colunas da Tabela 1. 

Tabela 4.1 Relações entre características e habilitadores de customização 

 

Elicitação de 

ordem
Postponement

Plataforma 

de produtos
Manufatura

Cadeia de 

suprimentos

C1 5,17 7,67 6,50 8,00 7,00 6,50 6,83 6,67

C2 7,00 6,67 7,00 7,83 7,17 7,33 6,83 6,83

C3 5,33 8,67 6,50 6,00 5,33 5,00 8,17 6,33

C4 5,33 7,33 5,17 6,67 5,33 4,00 7,33 5,00

C5 4,83 8,50 6,17 5,17 5,83 6,50 9,00 6,50

C6 6,17 6,17 5,33 5,50 6,50 9,00 6,50 6,00

C7 5,67 6,50 5,00 6,33 8,33 6,00 7,67 7,50

C8 6,33 3,50 5,17 5,50 5,83 4,50 5,00 6,17

C9 6,17 5,00 4,17 5,67 5,50 4,67 5,17 3,83

C10 7,17 6,67 6,17 6,83 7,67 6,17 7,00 5,83

C11 7,50 4,67 5,00 7,33 7,17 5,00 5,50 6,67

C12 5,00 7,50 5,67 5,00 4,67 5,50 8,17 6,00

C13 7,33 5,17 4,67 7,67 7,33 4,83 5,17 7,67

Características 

de customização 

em massa

Habilitadores da customização

Metodologias

Processos Sistemas e 

tecnologias de 

informação

Tecnologias de 

manufatura



75 

 

Na sequência, os especialistas foram solicitados a identificar a intensidade dos 

relacionamentos entre habilitadores da CM e dimensões que caracterizam os serviços. Os 

resultados, correspondentes à média da opinião dos especialistas, vêm apresentados na Tabela 

2. 

Tabela 4.2 Relações entre habilitadores de customização e dimensões do serviço 

 

O grupo de especialistas do qual foram obtidos os resultados nas Tabelas 1 e 2 

caracteriza-se por pessoas que trabalham cotidianamente com pesquisa na área de serviços e 

na área de CM. O grupo foi formado por três doutores na área de Engenharia de Produção, 

três na área de Administração de Empresas e dois doutorandos em Engenharia de Produção. A 

Tabela 3 caracteriza o grupo de especialistas. 

Tabela 4.3 Características dos especialistas 

 

Na quinta etapa, dois casos foram analisados para ilustrar como empresas de serviços 

podem organizar a customização do serviço prestado. O primeiro caso é o de uma fornecedora 

de energia elétrica e o segundo, o de uma universidade privada. O objetivo dos estudos foi 

identificar habilitadores e características da CM a serem priorizadas na obtenção de serviços 

customizados, usando como base as relações estabelecidas nas Tabelas 1 e 2. Para tanto, 

utilizou-se a análise do QFD tradicional e do QFD reverso, proposta por Fogliatto et al. 

(2008). Ambas as analises são apresentadas na sequência. 

O QFD é um método de desenvolvimento de produtos originado no Japão no início 

dos anos 1960. Duas abordagens para implementação do QFD encontram-se difundidas na 

3,40 4,60 4,60 3,80

Elicitação de 

ordem
3,20 3,20 7,80 7,40

Postponement 3,00 5,60 5,80 4,80

Plataforma de 

produtos
3,00 3,60 4,80 4,40

Manufatura 3,20 5,80 4,80 5,80

Cadeia de 

suprimentos
3,20 5,60 3,80 4,80

4,40 5,00 8,00 7,20

3,00 3,80 4,00 5,20

H
a
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it
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d
o
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d
a
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u

st
o

m
iz

a
çã

o

Metodologias

Processos

Sistemas e tecnologias de 

informação

Tecnologias de manufatura

Dimensões do serviço

Intangibilidade Perecibilidade Variabilidade Inseparabilidade

Identificação Formação Área de atuação Experiência na área (anos) 
Especialista 1 Dr. Eng. Produção Estratégia de produção 12 
Especialista 2 Dr. Eng. Produção Desenvolvimento do produto 7 

Especialista 3 Dr. Eng. Produção 
Gestão de serviços e 
manufatura 

18 

Especialista 4 Dr. Administração Marketing 17 
Especialista 5 Dr. Administração Gestão de serviços 8 
Especialista 6 Dr. Administração Marketing 4 
Especialista 7 Ms. Eng. Produção Estratégia de produção 3 
Especialista 8 Ms. Administração Gestão de serviços e marketing 7 
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literatura: o modelo de Akao (1996) e o modelo da ASI (American Supplier Institute), 

apresentado por Cohen (1995) e usado no presente trabalho.  

O modelo da ASI consiste de quatro matrizes inter-relacionadas, todas seguindo uma 

mesma lógica de análise. Considere uma matriz apresentando I itens nas linhas (por exemplo, 

características de customização do serviço) com pesos de importância organizados em um 

vetor � de dimensão (�	×	1), com elementos ��, e J itens nas colunas (por exemplo, 

habilitadores de customização). Na parte central da matriz, onde linhas e colunas se 

interseccionam, analistas são solicitados a avaliar o impacto dos itens nas colunas sobre os 

itens nas linhas, normalmente usando uma escala numérica de 0 a 9 ou de 0 a 5. Seja 	�
 o 

impacto do item na j-ésima coluna sobre o item na i-ésima linha, correspondendo ao elemento 

(i,j) de uma matriz de relacionamentos � de dimensão (�	×	�). Ao analisar-se uma matriz do 

QFD, deseja-se obter como resultado um vetor de prioridades, de dimensão (�	×	1), para os 

itens nas colunas; esse vetor é designado por  e dado por:  

 = ���,            (1) 

onde �� designa a transposta de �. 

As operações com as matrizes do QFD evoluem da primeira à última matriz. A 

informação é transferida ao longo dessas operações, tal que a última matriz resume os 

resultados da análise feita em todas as matrizes anteriores.  

Na análise reversa do QFD (FOGLIATTO et al., 2008) o objetivo é recuperar o vetor 

w a partir de p e R informados pelo analista. Tal operação reversa pode ser realizada 

aplicando a equação abaixo a uma dada matriz do QFD: 

( ) 1
ˆ

−
= tw RR Rp ,           (2) 

onde ( ) 1−tRR R  é a pseudo-inversa de R. A pseudo-inversa na eq. (2) permite 

recuperar o vetor w em casos onde R não é uma matriz quadrada (quando R é uma matriz 

quadrada, ( ) 11 −− = tR RR R ; ver Strang, 1988). A eq. (2) restaura w sem nenhum erro sempre 

que R for uma matriz inversível. Caso contrário, a recuperação de w leva a um vetor com um 

erro residual acumulado em seu último elemento; quanto mais próximo R for de uma matriz 

quadrada, menor o erro residual.  

No QFD reverso se está interessado em uma situação onde o vetor de pesos de 

prioridades obtido através de operações normais em uma dada matriz do QFD é modificado 

para refletir alguma situação de interesse. Seja %p  o vetor de prioridades modificadas. 

Substituindo p por %p  na eq. (2), a recuperação de w não ocorre, mas obtém-se um novo vetor 
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ŵ  de pesos que reflete as modificações representadas pelo vetor %p . Confrontando-se os 

vetores w e ŵ , é possível avaliar os efeitos dos ajustes em p sobre os pesos originais. Uma 

situação similar é apresentada nos estudos de caso da seção 4 do presente artigo. A Figura 2 

mostra a estrutura proposta. 

Figura 4.2. Diagrama de opeções do QFD e QFD reverso 

 

4.4 RESULTADOS 

4.4.1 Descrição dos casos 

Os casos usados para testar o modelo são de distintas áreas de serviços. O primeiro 

caso foi realizado no setor de obras de uma fornecedora de energia elétrica. Esse setor 

caracteriza-se pelo alto volume de obras executadas mensalmente e a customização de cada 

uma delas. Por exemplo, em um mesmo mês existem obras de construção de uma subestação 

para um distrito industrial e, ao mesmo tempo, a instalação de um poste de luz em uma área 

residencial. Essas obras são customizadas a partir de um grupo de dois mil componentes, 

previstos em legislação nacional e normas específicas para o setor. Além do gerente de obras, 

responsável por aprovar e controlar todas as etapas do processo, dois coordenadores de obras 

participaram na realização deste estudo de caso. 

O segundo caso foi realizado em uma Universidade, especificamente para entender a 

customização de uma área ensino de cursos de curta duração e aperfeiçoamento. Esses cursos 

são normalmente indicados a profissionais que finalizaram o seu bacharelado ou licenciatura e 

necessitam de atualização de conhecimentos em um curto espaço de tempo (menor que seis 
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meses). Nessa Universidade, esses cursos são modelados a partir de padrões de oferta, 

variando conforme a área de conhecimento, mas focados na manutenção de um volume 

semestral. Neste caso, os participantes na pesquisa foram o responsável por cursos de cursos 

duração da Universidade e duas vendedoras dos cursos, que recebem e classificam as 

demandas dos clientes. 

Em ambos os casos, utilizaram-se as mesmas etapas. Primeiramente, a avaliação das 

CCMs foi coletada nas empresas através de entrevista e gravação dos dados com os 

participantes anteriormente mencionados. Nesse sentido, solicitou-se a avaliação do grau de 

importância de cada CCM e a importância de cada uma das dimensões de serviço. Na 

sequência, as informações foram repassadas para o modelo criado, possibilitando visualizar o 

papel de cada dimensão de serviço com relação às CCMs. Para tanto, foi realizado o 

procedimento do QFD reverso a partir de cada dimensão de serviço reponderada pela 

organização respondente. 

Os dados coletados no primeiro e no segundo caso vêm apresentados na Tabela 4. Os 

dados foram usados para iniciar a operacionalização do QFD e, posteriormente, levaram à 

identificação das características mais importantes de CM em serviços. 

Tabela 4.4 Informações coletadas nas empresas usadas no passo 1 

 

No primeiro caso, as características notadamente mais importantes são C2, C3, C5 e 

C10 e as menos importantes são C1, C4 e C6. Contudo, para o segundo caso, as 

características mais importantes são C3 e C4, e as menos importantes são C11 e C9. A 

opinião das empresas mostra que não é possível fazer uma previsão sobre a importância das 

características para customização de serviços, o que justifica a necessidade de uma sistemática 

para direcionar a customização do serviço. 

Caso 1 Caso 2

C1
A estrutura/arquitetura de serviço organizada em famílias, plataformas, módulos e

componentes.
5,00 5,00

C2 Projetos adaptáveis obtidos por processos customizados. 10,00 7,00

C3
Integração do cliente no processo de serviço, permitindo total atendimento de suas

necessidades e expectativas.
10,00 8,00

C4 Planejamento de marketing e marketing do serviço. 3,00 8,00

C5 Sistemas de informação que funcionem como canais de comunicação. 10,00 7,00

C6 Customização da cadeia de suprimentos. 6,00 5,00

C7 Gestão de dados, configurações, etapas da prestação de serviço. 9,00 5,00

C8 Determinação de custos por atividades. 7,00 4,00

C9 Integração entre planejamento dos serviços e as metas da organização. 8,00 5,00

C10 Agilidade e velocidade da prestação de serviço. 10,00 5,00

C11
Ferramentas (engenharia concorrente, sistemas híbridos, etc.) e estratégias de

produção (produção enxuta,  produção em massa, etc.).
7,00 2,00

C12 Criação de conhecimento através de retroalimentação de informações. 8,00 5,00

C13 Técnicas de repetição, padronização, prototipagem e personalização. 9,00 7,00

Características de customização em massa

Importância para empresa 

respondente
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4.4.2 Discussão 

No primeiro caso, a empresa informou as dimensões de variabilidade e 

inseparabilidade como sendo características de serviços mais importantes. Através dessa 

definição foi possível ponderar os critérios para reversão, como mostra a Figura 3. 

Figura 4.3. Aplicação do método para o caso 1 

 

 

Na reversão foi possível verificar mudança de posição em boa parte das 

características; os resultados vêm apresentados no Quadro 2. Ressalta-se que não é importante 

a ordem das características determinadas no QFD reverso, mas o quanto estas variaram em 

relação à posição inicial definida pela nota da empresa (vide Tabela 4). Dessa forma, o 

Quadro 2 mostra um comparativo da classificação atribuída inicialmente pela empresa e a 

posição final. 
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Figura 4.4. Ranking para caso 1 

 

No caso, as características C2 e C5 já eram apontadas como as mais importantes pela 

empresa. Entretanto, as características C3 e C10, inicialmente ponderadas como importantes 

na classificação final aparecem, respectivamente, na décima e sétima posições no QFD 

reverso. Isso mostra que o julgamento inicial da organização não estava alinhado com as 

dimensões de serviço que a organização prioriza, o que nesse caso faz sentido: C3 refere-se ao 

total atendimento das necessidades do cliente, o que remeteria mais para uma estratégia de 

personalização do que propriamente de CM; já C10 reflete a forma como a empresa gerencia 

a demanda, dependendo mais da capacidade de sequenciamento dos atendimentos do que das 

pessoas envolvidas na prestação do serviço. Por outro lado, as características C4 e C6, 

inicialmente apontadas pela empresa entre as menos importantes, confirmaram sua posição 

após a utilização do QFD reverso.  

A característica C1, que não tinha importância na opinião inicial da empresa, cresceu 

para a quinta posição na operacionalização do QFD reverso. Esse crescimento pode ser 

explicado pelo fato da companhia tratar a inseparabilidade como um dos critérios mais 

importantes, o que necessariamente implica na organização da estrutura de produto para que 

essa dimensão do serviço seja contemplada. 

A característica C12, que subiu da sexta para a terceira posição, também merece 

destaque. A mudança de posição no ranking pode ser atribuída à nota dada pelos especialistas 

(vide Tabela 2), visto que as informações de customização podem ser usadas como elementos 

de aprendizagem quanto às demandas de clientes, algo que não é facilmente perceptível para 

uma organização. 

Características

-634,55 C4 3,00 C4 Planejamento de marketing e marketing do serviço.

-262,02 C8 5,00 C1
A estrutura/arquitetura de serviço organizada em famílias, plataformas,

módulos e componentes.

-225,31 C6 6,00 C6 Customização da cadeia de suprimentos.

-73,182 C3 7,00 C8 Determinação de custos por atividades.

-61,028 C7 7,00 C11
Ferramentas (engenharia concorrente, sistemas híbridos, etc.) e

estratégias de produção (produção enxuta,  produção em massa, etc.).

-49,338 C13 8,00 C9 Integração entre planejamento dos serviços e as metas da organização.

2,18103 C10 8,00 C12 Criação de conhecimento através de retroalimentação de informações.

47,6998 C9 9,00 C7 Gestão de dados, configurações, etapas da prestação de serviço.

60,7123 C1 9,00 C13 Técnicas de repetição, padronização, prototipagem e personalização.

64,7277 C2 10,00 C2 Projetos adaptáveis obtidos por processos customizados.

83,5653 C12 10,00 C3
Integração do cliente no processo de serviço, permitindo total atendimento

de suas necessidades e expectativas.

166,838 C5 10,00 C5 Sistemas de informação que funcionem como canais de comunicação.

401,824 C11 10,00 C10 Agilidade e velocidade da prestação de serviço.

         redução aumento         mesma posição

NT empresaQFD reverso
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No segundo caso, a dimensão do serviço definida pela Universidade abordada no 

caso como a mais importante foi a intangibilidade. A reversão vem mostrada na Figura 5. 

Figura 4.5. Aplicação do método para caso 2 

 

 

As mudanças de posição no ranking dada a realização do QFD reverso é perceptível, 

já que as quatro características definidas como mais importantes pela organização são 

diferentes após a utilização da metodologia. No caso, as características C7, C9, C11 e C12 

ocupam as primeiras posições. A característica C11 é preponderante especialmente pela 

importância dada pelos especialistas, visto que no caso dessa Universidade utilizar 

ferramentas e estratégias de produção são aparentemente menos urgentes que outras 

mudanças. A característica C9 é muito importante para organização, não tendo sido bem 

pontuada inicialmente. Porém, fica claro que para a Universidade planejar o serviço 
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customizado, uma das prioridades é alinhá-lo às metas organizacionais. A Figura 6 traz o 

ranking das CCMs antes e depois da aplicação do QFD reverso no segundo estudo de caso. 

Figura 4.6. Ranking para caso 2 

 

Na sequência, a terceira posição é ocupada pela característica C12. Inicialmente não 

priorizada, a criação do conhecimento através de retroalimentação é importante para um 

ambiente de cursos de curta duração. A utilização das informações dos consumidores auxilia 

na definição de novas demandas, permitindo customização em maiores níveis e com maior 

abrangência. Outra característica que ascendeu posições foi a C7. Na verdade, era esperado 

que a Universidade priorizasse a gestão de suas opções e etapas na elaboração, anteriormente 

à oferta do curso.  

Por outro lado, é interessante ver como as características C3, C4, C5 e C13 

apresentaram decréscimos em suas posições. No caso de C3, pode-se explicar a queda em 

decorrência da classificação dos especialistas. Essa característica reflete um nível alto de 

customização a ser ofertado pela empresa; assim, mesmo que a organização a considere 

importante, não há como priorizar essa característica em detrimento de outras. A característica 

C4 teve uma inversão completa em sua posição. Isso pode ser explicado uma vez que essa 

característica é dependente da estratégia da organização. 

A característica C5 apresentou um decréscimo porque, na opinião dos especialistas 

(ver Tabela 2), é tratada como um meio de interface entre o cliente e a organização. A 

classificação da empresa é consequência de uma interpretação na qual essa característica é 

entendida como a porta de venda do serviço. Assim, entende-se porque a característica 

decresce de sua classificação inicial para uma posição inferior. Por fim, pode-se explicar a 

queda da característica C13 em função da importância dada pelos especialistas para as 

Características

-15,876 C4 2,00 C11
Ferramentas (engenharia concorrente, sistemas híbridos, etc.) e

estratégias de produção (produção enxuta,  produção em massa, etc.).

-14,92 C8 4,00 C8 Determinação de custos por atividades.

-14,148 C10 5,00 C1
A estrutura/arquitetura de serviço organizada em famílias, plataformas,

módulos e componentes.

-8,7921 C13 5,00 C6 Customização da cadeia de suprimentos.

-7,3463 C5 5,00 C7 Gestão de dados, configurações, etapas da prestação de serviço.

-6,8225 C6 5,00 C9 Integração entre planejamento dos serviços e as metas da organização.

-2,2643 C2 5,00 C10 Agilidade e velocidade da prestação de serviço.

3,4107 C1 5,00 C12 Criação de conhecimento através de retroalimentação de informações.

7,31674 C3 7,00 C2 Projetos adaptáveis obtidos por processos customizados.

11,0238 C7 7,00 C5 Sistemas de informação que funcionem como canais de comunicação.

16,3495 C12 7,00 C13 Técnicas de repetição, padronização, prototipagem e personalização.

22,3569 C9 8,00 C3
Integração do cliente no processo de serviço, permitindo total atendimento

de suas necessidades e expectativas.

54,2883 C11 8,00 C4 Planejamento de marketing e marketing do serviço.

         redução aumento         mesma posição

QFD reverso NT empresa
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questões de padronização e personalização. Na realidade a característica padronização e 

personalização depende de uma estrutura de customização; essa característica é importante 

para tornar a customização em massa do serviço uma estratégia madura. 

A análise dos casos revela que há características de customização em massa mais 

próximas à área de serviços, enquanto outras não são compatíveis, como vem apresentado na 

Tabela 5. Por exemplo, C11 e C12 são as mais próximas da área de serviços, enquanto C4 e 

C8 são mais distantes. 

Tabela 4.5 Comparação de rankings 

 

 

4.5 CONCLUSÕES 

O objetivo do trabalho foi de criar um método para projetar o serviço customizado 

em massa. Dessa forma, as variáveis (i) características de customização em massa, (ii) 

habilitadores de customização em massa e (iii) habilitadores de serviços foram relacionadas 

através de um procedimento que utiliza o QFD e o QFD reverso. 

Os resultados mostram que é possível aplicar o método proposto para duas situações. 

Primeiro para avaliar quais características de CM são mais importantes para um serviço 

customizado já existente. Segundo para projetar um serviço customizado, pressupondo que 

esse serviço não exista. Os casos utilizados refletem essas duas situações. No primeiro caso o 

Caso 1 Caso 2

C1
A estrutura/arquitetura de serviço organizada em famílias, plataformas, módulos e

componentes.
5° 6º

C2 Projetos adaptáveis obtidos por processos customizados. 4° 7º

C3
Integração do cliente no processo de serviço, permitindo total atendimento de suas

necessidades e expectativas.
10° 5º

C4 Planejamento de marketing e marketing do serviço. 13° 13º

C5 Sistemas de informação que funcionem como canais de comunicação. 2° 9º

C6 Customização da cadeia de suprimentos. 11° 8º

C7 Gestão de dados, configurações, etapas da prestação de serviço. 9° 4º

C8 Determinação de custos por atividades. 12° 12º

C9 Integração entre planejamento dos serviços e as metas da organização. 6° 2º

C10 Agilidade e velocidade da prestação de serviço. 7° 11º

C11
Ferramentas (engenharia concorrente, sistemas híbridos, etc.) e estratégias de

produção (produção enxuta,  produção em massa, etc.).
1° 1°

C12 Criação de conhecimento através de retroalimentação de informações. 3° 3º

C13 Técnicas de repetição, padronização, prototipagem e personalização. 8° 10º

Características de customização em massa

Importância para 

implementar os serviços 

customizados
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serviço de obras já é customizado, e procedeu-se a sua avaliação. No segundo caso, há uma 

proposta de customização de cursos de curta duração. 

A contribuição no primeiro caso está no fato de permitir que as melhorias sejam 

focadas naquilo que a empresa realmente considere importante. A utilização da metodologia 

estratifica as características mais importantes na visão da empresa e corrige essa análise a 

partir do habilitador de serviço entendido como o mais importante para um tipo de negócio. 

A contribuição no segundo caso reside em sua originalidade; trata-se de uma 

proposição não encontrada na literatura. Através dela, é possível inserir uma fase preliminar 

na customização do serviço, onde deficiências e prioridades podem ser identificadas, 

facilitando o entendimento das necessidades do cliente. Por exemplo, a estruturação de 

qualquer serviço customizado de manutenção poderá ser realizada pelo grupo de necessidades 

e especificações do cliente para um dado grupo de máquinas. 

Por fim, pode-se dizer que a metodologia pode ser aplicada para projetar serviços 

customizados. Há uma base teórica que respalda as características, os habilitadores de 

customização em massa e os habilitadores de serviço. Além disso, não se identificou na 

literatura uma sistemática similar para projetar o serviço customizado. Alternativamente, 

poderia ser concebida uma sistemática para avaliar as fases de projeto e prestação do serviço 

customizado. 
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Resumo 

A customização em massa tem despertado contínuo interesse da academia e de empresas, 
dada a sua contribuição em termos operacionais e de gestão para o cotidiano das 
organizações. Contudo, apesar do tema apresentar soluções potenciais para a área de 
manufatura, com estudos consolidados em cadeia de suprimentos, análise de mercado, 
planejamento da estrutura de produtos e planejamento e controle da produção, ainda existem 
questionamentos sobre a real aplicabilidade da customização em massa na área de serviços. 
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho centrou na criação de uma metodologia capaz de 
mensurar a perda de qualidade tolerável em serviços customizados. Pontualmente, o método 
desenvolvido possibilita medir a diferença entre o serviço oferecido com cenários elaborados 
pelos clientes. Destaca-se que foi empregada para a proposição da sistemática a técnica de 
função perda quadrática, as quais modelaram os cenários de utilidade do serviço customizado 
e compararam este com o serviço padrão ofertado. Quanto aos resultados obtidos, embora a 
sistematização tenha sido aplicada em apenas um caso de análise, estes elucidam que a técnica 
pode ser aplicada para ajustar a oferta de distintos serviços que se pretende customizar. 
Pontualmente, um aspecto positivo do método proposto refere-se à possibilidade de 
priorização de alternativas de oferta a partir dos atributos determinantes de escolha, sendo 
possível calcular a vantagem econômica de cada opção para a organização. 
 

Palavras-chaves: Customização em Massa. Especificação do Produto. Otimização. 

5.1 INTRODUÇÃO 

Os critérios de avaliação empregados para a tomada de decisão de compra 

constituem importante foco das pesquisas realizadas na área do comportamento do 

consumidor (BETTMAN, et al., 1998; MOWEN, MINOR, 2003; BLACKWELL, et al., 

2005). Com base nos resultados advindos de distintos estudos, é possível afirmar que os 

consumidores se utilizam de um conjunto de atributos, com importâncias definidas 

individualmente, para optar por determinado produto em detrimento de outro (ALPERT, 

1971; ZEITHAML, 1988; KELLER, 1993; NOWLIS, SIMONSON, 1997; SWAIT, 

SWEENEY, 2000; ALLEN, 2001; ALLEN, et al., 2002; MARIËLLE, CREUSEN, 2005; 

KIM, SRINIVASAN, 2009).  
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Neste contexto, conhecer os atributos importantes e o valor estabelecido para cada 

um destes é fundamental quando se deseja realizar o ajuste ótimo das características e 

benefícios de um bem para comercialização, principalmente se a organização objetiva 

customizar em massa a sua oferta (MCMILLAN, MCGRATH, 1996; VERYZER, MOZOTA, 

2005; DAHAN et al., 2010). Todavia, uma das questões em aberto nas teorias relacionadas ao 

processo da customização em massa centra nos mecanismos mais adequados para mensurar o 

quanto um serviço customizado está atendendo as necessidades dos clientes (FANGFANG et 

al., 2008).  

A customização em massa permite que os bens e os serviços tenham, em sua 

composição final, variáveis que são definidas pelas necessidades dos clientes (CAO et al., 

2006). A quantidade de atributos que o cliente pode escolher depende do nível de 

customização que uma empresa aceita operar (PAN e HOLLAND, 2006). Contudo, mensurar 

a capacidade das organizações em atender aos requisitos do bem e do serviço customizado 

não é simples (RAI e ALLADA, 2003). A qualidade na customização em massa está em 

fornecer bens e serviços que atendam as demandas individuais. 

Isto sinaliza que um produto de qualidade, sob a perspectiva da customização, é 

aquele que vai ao encontro das necessidades do cliente, atendendo as suas expectativas na 

totalidade. Entretanto, o atendimento da totalidade das necessidades do cliente pode ser 

inviabilizado, dado o custo e o tempo altíssimo de atendimento, ou mesmo por questões de 

escopo e de negócio de uma dada organização (DURAY, 2002). Assim sendo, torna-se 

relevante conhecer quanto é a perda (ou não qualidade) que um produto pode apresentar em 

relação às necessidades do consumidor, ou seja, que atributos são salientes e quais são 

determinantes (ALPERT, 1971). Essa não qualidade, quando conhecida, pode, por exemplo, 

informar à empresa faixas de operação para grupos de clientes. 

Considerando o exposto, o objetivo geral desse trabalho centra em estabelecer uma 

metodologia para realizar o ajuste ótimo de ofertas de serviços para customização em massa. 

Especificamente, o estudo busca definir mecanismos para que distintas organizações possam 

definir níveis de trabalho e de atendimento para determinados clientes, escalonando ofertas de 

acordo com determinados níveis de customização, tendo por referência atributos 

determinantes de escolha para a decisão de compra. Portanto, para a realização desta 

proposição metodológica assume-se que a qualidade percebida na customização de serviços 

depende da satisfação das necessidades dos clientes, sendo necessário modelar um índice de 

qualidade para cada configuração de atributos estabelecida pelos consumidores, premissa que 
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inviabiliza a utilização de técnicas de controle de qualidade tradicionais, normalmente 

aplicadas à produção em massa.  

Este artigo esta organizado em cinco seções. Além dessa introdução, a seção 2 

fornece informações sobre a teoria de atributos, sobre os estudos de customização em massa 

na área da qualidade, bem como informações da ferramenta “função perda”. Na seção 3 

descreve-se o método proposto para medir a qualidade em produtos customizados. Na seção 

4, realiza-se uma discussão sobre o método e demonstra-se o seu uso através da aplicação em 

uma empresa de serviços. Na última seção são apresentadas as conclusões do trabalho e linhas 

para pesquisas futuras. 

5.2 REFERENCIAL  TEÓRICO  

Tendo-se por referência o objetivo principal do estudo, a fundamentação teórica esta 

estruturada em 4 blocos: (i) atributos e regras de decisão; (ii) qualidade na customização em 

massa; e (iii) função perda. 

Processos decisórios de compra resultam na definição da oferta que melhor atende as 

necessidades dos consumidores. Para tanto, durante a avaliação de alternativas para a decisão 

de compra, os indivíduos utilizam-se de critérios para dimensionar que produto, entre os 

contemplados no conjunto de consideração, será o escolhido (WOODRUFF, GARDIAL 

1996; ALLEN, 2001; BLACKWELL, et al., 2005). 

Isto quer dizer que os consumidores percebem as ofertas como pacotes de atributos a 

serem usados no julgamento das opções de escolha, sendo que nem todos possuem a mesma 

importância para os indivíduos (MOWEN, MINOR, 2003). Neste sentido, distintas tipologias 

podem ser empregadas para classificar os atributos e sua hierarquização (ver Figura 1). 

Além de conhecer os atributos valorizados pelos consumidores, os gestores das 

organizações precisam compreender as regras de decisão norteadoras da ponderação para a 

definição da compra. Conceitualmente, as regras de decisão correspondem às estratégias que 

selecionam uma dentre várias alternativas de escolha (BETTMAN et al., 1998; SHETH et al., 

2001). Obviamente, em decorrência do tipo de compra que o comprador está vivenciando, as 

mesmas podem variar de procedimentos simplistas àqueles significativamente elaborados.  

Em compras de alto envolvimento, também designadas por compras complexas, os 

procedimentos de decisão podem caracterizar-se por ser (i) não-compensatórios ou (ii) 

compensatórios. Nas regras de decisão não-compensatórias (i) o ponto fraco em um atributo 
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do produto não pode ser compensado por um desempenho superior em outro atributo. Nas 

regras de decisão compensatórias (ii), o ponto fraco de um atributo pode vir a ser compensado 

pelo ponto forte de outro (BLACKWELL, MINIARD, ENGEL, 2005). 

 

Figura 6.1 Tipologias para classificação de atributos 

 

Em ambos os processos, a escolha final pode se dar em função de um atributo 

considerado mais importante ou em decorrência do melhor conjunto (BETTMAN, 1979). 

Dessa forma, as organizações devem estabelecer mecanismos para identificar os atributos 

importantes e seus pesos para, assim, definir aqueles que determinam a escolha pela oferta da 

marca (MALHOTRA, 2001; MOWEN, MINOR, 2003; HAIR, et al., 2005). 

Conhecidas essas definições, um segundo tópico de abordagem é a qualidade na 

customização em massa. As necessidades por bens e por serviços customizados demandam 

projetos e processos mais complexos, flexibilização na gestão da qualidade e estabilidade na 

cadeia de suprimentos (FOGLIATTO et al., 2012). Em decorrência do exposto, observa-se na 

literatura estudos que objetivaram estabelecer modelos de qualidade na customização em 

Autor Classificação Descrição 

Alpert (1971)  Salientes, Importantes e 
Determinantes. 

Salientes - conjunto total de atributos percebidos em 
determinado produto ou marca, mas que não 
possuem, necessariamente, importância elevada ou 
determinação no processo de compra do produto.  
Importantes - subgrupo dos atributos salientes que 
são considerados qualificadores, ou seja, aqueles que 
devem estar presente para que a marca seja 
contemplada no julgamento. 
Determinantes - atributos situados entre os 
importantes capazes de influenciar decisivamente a 
compra. 

Zeithaml (1988) Intrínsecos e Extrínsecos. Intrínsecos - componentes físicos e características 
funcionais (design, durabilidade, tamanho, etc.). 
Extrínsecos -características associadas ao produto 
que não fazem parte de sua composição física (preço, 
marca, etc.) 

McMillan e 
McGrath (1996) 

Básicos, Discriminadores 
e Energizadores.  

Básicos - atributos que os consumidores imaginam 
encontrar em todas as ofertas do mercado. 
Discriminadores - características diferenciadoras que 
distinguem um produto de seus concorrentes.  
Energizadores - atributos que direcionam a escolha 
por determinada marca.  

Nowlis e 
Simonson (1997) 

Comparáveis e 
Enriquecidos. 

Comparáveis - atributos que os consumidores podem 
comparar de forma mais fácil e precisa, como preço 
e design. 
Enriquecidos - atributos difíceis de comparar, como 
marca e serviços agregados.  

Peter e Olson 
(1999) 

Concretos e Abstratos. Concretos - características físicas e tangíveis de um 
produto. 
Abstratos - características intangíveis de um produto 
(como qualidade percebida, por exemplo). 
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massa, focando tanto o projeto (i), quanto a produção (ii). Tais estudos serão descritos a 

seguir.  

No que tange o (i) projeto, Rai e Allada (2003) propõe um modelo em dois passos 

para integrar a qualidade no projeto de família de bens modulares, sendo que no referido 

modelo a família é projetada de acordo com as necessidades dos clientes. Já Xu e Li (2006) e 

Luo et al. (2006) utilizam QFD (desdobramento da função qualidade) para demonstrar como 

distribuir as demandas de grupos de consumidores nas atividades de projeto de um produto 

customizado. 

Na questão da (ii) produção, os modelos propostos diferem dos modelos de controle 

de qualidade tradicionais, visto que esses não são facilmente adaptáveis a modelos de 

customização em massa (SILVEIRA et al., 2001). Stephanou (1995) descreve casos em que 

modelos de inspeção com auxílio de computador são utilizados. Fan e Hao (2004) 

evidenciaram métodos com utilização de redes neurais para assegurar a qualidade na 

manufatura customizada. Anzanello e Fogliatto (2007) utilizam modelos de curvas de 

aprendizagem para estimar a qualidade reproduzida por trabalhadores em produtos 

customizados. Cunha et al. (2006) trazem um modelo de data mining (DM) que minimiza o 

risco de produzir falhas, dado os curtos períodos de leadtime de ambientes customizados. Nos 

estudos de Yi et al. (2006) vem apresentado um algoritmo de otimização de custo e de lucro 

de produtos que analisa os fatores que afetam a qualidade. Finalmente, Akarte et al. (2001), 

Tang e Xu (2007) e Ni et al. (2007) trazem modelos complexos, os quais são apresentados 

para ambientes de montagem, em que a seleção de fornecedores que garantam a qualidade de 

partes é o caminho para a produção de itens customizados. Esses estudos usam modelos de 

AHP (Analytical Hierarchy Process), QFD, DM e análise de requisitos dos clientes para 

definir a combinação de fornecedores com menor risco de falhas. 

Vale destacar que os estudos citados, em sua maioria, relatam experiências práticas, 

provenientes de casos de estudos. Portanto, a formalização de modelos científicos para o 

estudo de qualidade na customização em massa ainda configura uma lacuna. 

No que tange a qualidade, Taguchi (1986) define-a como a perda que um produto 

impõe a sociedade após a sua venda. Essa perda é definida como o valor esperado da perda 

monetária causada por desvios da característica de desempenho em relação a um valor 

especificado. De fato, Taguchi demonstra que variações em relação ao valor nominal de uma 

característica são perdas para um cliente. 
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A função perda é basicamente definida como segue. Parte-se de um valor Y, que 

corresponde a um valor real de uma característica, e m que é o valor nominal dessa mesma 

característica. L(Y) é a perda da qualidade devido ao desvio de Y em relação a m. A determinação 

da função L(Y) ocorre por aproximação de uma função quadrática, obtida a partir da expansão da 

série de Taylor, que é dado por: 

�(�) = �(� − �)�            (1) 

k é uma constante, obtida através de um valor de L(Y) para um particular Y. A equação (1) é 

relacionada uma unidade do produto. Para n unidades a perda média para consumido, devido a 

variação de desempenho, é dado pelo valor esperado da função de quadrática (equação (1)) para 

todos os n valores de Y. A perda média é: 

�(�) = �
�

�
�(�� −�	)� +	(�� −�	)� +⋯+ (�� −�	)��      (2) 

A aparente obsolescência da função perda deixa de existir quando se observam 

estudos contemporâneos. Por exemplo, Yanhui e Zijian (2011) e Lia e Kau (2010) trazem 

aplicações da ferramenta. Todavia, os referidos estudos não serão abordados neste artigo uma 

vez que não apresentam contribuições para a o método proposto. 

5.3 MATERIAIS  E MÉTODOS 

A presente pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa quantitativa, de 

natureza explanatória, estruturada através de um caso de estudo para exemplificar o método 

criado. A ideia do método é obter um índice de qualidade para serviços customizados, visto 

que os atributos determinantes que compõe uma oferta são diferentes para cada escolha do 

cliente, não sendo possível definir uma qualidade padrão como meta já que as especificações 

mudam a cada nova configuração estabelecida. 

Os dados utilizados para testar a sistemática proposta são decorrentes de um estudo 

quantitativo/causal realizado junto ao mercado consumidor de uma escola de idiomas, o qual 

teve por objetivo avaliar a intenção de compra frente a cenários modelados. Salienta-se que o 

conjunto de atributos utilizados para a elaboração dos cenários foi gerada através de estudo 

qualitativo desenvolvido junto aos 12 sujeitos envolvidos na prestação dos serviços da escola 

(09 professores, 02 funcionários e 01 gerente), os quais participaram de um grupo focal que 

teve por objetivo mapear atributos salientes e importantes para uma escola de idiomas.  

No que se refere à amostra do estudo quantitativo, esta se caracterizou por ser não 

probabilística por cotas (MALHOTRA, 2006), totalizando 85 sujeitos clientes da empresa. As 



98 

 

variáveis de controle empregadas para seleção dos sujeitos foram: papel na família, idade, 

escolaridade, sexo e renda dos respondentes. Tais variáveis foram selecionadas uma vez que 

os pesquisadores avaliaram que as mesmas podem interferir na percepção e intenção de 

compra frente aos distintos pacotes de atributos sugeridos através dos cenários.  

No que se refere ao instrumento de coleta de dados da pesquisa quantitativa, foi 

utilizado um questionário no qual a apresentação dos atributos foi a full-profile (cenários 

completos), visto que neste mecanismo os respondentes são estimulados a avaliar cenários 

completos e não atributos. Quanto à forma de apresentação dos cenários, optou-se pela 

descrição verbal, ou seja, os conceitos de oferta para a escola de idiomas foram apresentados 

individualmente através de cartões (HAIR et al., 2005). O procedimento de coleta de dados 

foi conduzido pessoalmente pelos pesquisadores autores deste artigo. 

Para análise dos dados a técnica de “função perda quadrática” foi empregada. Neste 

sentido, tendo por base o objetivo geral da pesquisa, assumiu-se a premissa de que o produto 

customizado tem direto envolvimento do cliente, desde sua fase de projeto, sendo que o 

usuário do futuro produto tem a capacidade de definir as suas preferências. Evidentemente, 

não se espera do cliente uma definição técnica do produto, mas apenas uma escolha do que 

satisfaz as suas necessidades, isto é, de que características e benefícios o mesmo percebe 

como salientes, quais são importantes e quais são determinantes (ALPERT, 1971).  

Assim, supondo que o cliente tenha liberdade de configurar um determinado produto 

ou serviço, dentro de uma gama de opções que varia para cada negócio, o primeiro passo da 

sistemática refere-se a capturar uma a uma as variáveis de composição da oferta, 

estabelecendo um grupo de ofertas de produtos. Nesse ponto, um índice para expressar a 

necessidade do consumidor é gerado. Supondo que a empresa não possa cumprir a 

integralidade das variáveis demandas pelo consumidor, é necessário estabelecer o quanto é a 

diferença entre a especificação do cliente e a especificação do produto final. Isto é realizado 

individualmente para cada variável através da equação (1), e na média para todas as variáveis 

pela equação (2). 

5.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez que os consumidores percebem as ofertas como pacotes de atributos a 

serem usados no julgamento das opções de escolha, sendo que nem todos possuem a mesma 

importância para os indivíduos (MOWEN, MINOR, 2003), inicialmente foram mapeados 

atributos salientes e importantes considerados para e decisão de compra em uma escola de 
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idiomas. Assim sendo, dados coletados através de pesquisa qualitativa junto aos prestadores 

de serviços de uma escola de idiomas permitiram listar os seguintes aspectos como de maior 

relevância para o referido processo decisório: (i) qualidade do curso, representada pelas 

componentes “método de ensino”, “capacidade de aprendizagem” e “material didático”; (ii) 

qualificação da mão-de-obra, composto por “domínio da língua”, “didática da aula” e 

“suporte individual”; e (iii) infraestrutura, avaliada pelo “ambiente físico”, “equipamentos” e 

“localização da escola”.  

Dessa forma, para cada aspecto valorizado, foi possível modelar ofertas de 

customização para o serviço customizado. A Figura 2 demonstra os cenários com os atributos 

gerados qualitativamente descritos, tanto em nível ótimo quanto em nível baixo. De fato, além 

de conhecer os atributos valorizados pelos consumidores, os gestores das organizações 

precisam compreender as regras de decisão norteadoras da ponderação para a definição da 

compra, ou seja, às estratégias que selecionam uma dentre várias alternativas de escolha 

(BETTMAN et al., 1998; SHETH et al., 2001) e, neste sentido, a utilização de atributos em 

distintos níveis, através da apresentação de cenários, se faz relevante. Além disso, o 

atendimento total das demandas do cliente levaria a uma personalização das atividades e não 

seria possível estimar uma perda associada ao não atendimento (afinal a personalização 

atende de forma integral a demanda e a perda não existe). Também, não é interessante para a 

empresa personalizar as suas ofertas, visto que o custo aumentaria e inviabilizaria o seu 

funcionamento. 

Figura 6.2 Tipologias para classificação de atributos 

 

Opções Descrição 

1 
Excelente método de ensino aliado a profissionais com domínio e conhecimento do conteúdo, 
porém salas de aula inadequadas na escola. 

2 
Professores com boa didática de aula proporcionando aprendizagem ágil, porém 
equipamentos inadequados no estabelecimento. 

3 
Profissionais com interesse em ajudar utilizando material didático adequado e dinâmico, 
porém localização inadequada na escola. 

4 
Profissionais com domínio de conteúdo e salas de aula confortáveis, porém o método de 
ensino é inadequado. 

5 
Profissionais com boa didática de aula e bons equipamentos na escola, contudo uma 
aprendizagem lenta. 

6 
Excelente localização da escola e profissionais com interesse em ajudar o aluno, porém o 
material didático utilizado é inadequado. 

7 
Método de ensino excelente e salas de aulas confortáveis, porém professores com pouco 
domínio da língua estudada. 

8 
Ótimos equipamentos disponíveis na escola que ajudam a proporcionar uma aprendizagem 
ágil, contudo profissionais com uma didática de aula inadequada. 

9 
Localização privilegiada da escola e utilização de um material didático excelente, porém 
professores desta demonstram pouco interesse em ajudar o aluno. 
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Para cada uma dessas opções, o valor de utilidade percebido junto à amostra 

quantitativa foi comparado ao valor médio global do produto atual, sendo possível estimar o 

valor da perda em relação a cada uma das opções, ou seja, o quanto a baixa qualidade em um 

atributo pode ser suportada pelo consumidor tendo em vista a qualidade existente em outro 

atributo. Essa comparação foi realizada através da equação (1), avaliando individualmente 

cada variável, e totalizada através da equação (2). Os resultados estimados através da função 

perda, provenientes da equação (2), estão sumarizados na Tabela 1. 

Tabela 5.1 Perda de qualidade do produto atual em relação as opções 

 

Os valores obtidos na Tabela 1 são índices para o ajuste ótimo da oferta. Esses 

números indicam o potencial da opção a ser desenvolvida em relação ao produto atual. 

Percebe-se, por exemplo, que dos atributos importantes mapeados pelos prestadores do 

servico, o atributo determinante para a escolha dos consumidores centra na qualificação da 

mão-de-obra, visto que as opções três, um e dois despontaram como de maior peso para esse 

caso em todos os sujeitos amostrados, tendo por referência as cotas utilizadas. Isto quer dizer 

que as variações de projeto, neste caso, devem centrar no referido atributo já que profissionais 

com conhecimento e domínio do conteúdo constituem a variável determinante para a 

avaliação e para a percepção da qualidade do serviço de ensino de idiomas.  

No caso, a melhoria a ser realizada está na qualificação dos professores, atributo 

determinante para a escolha, ou seja, aquele capaz de influenciar decisivamente a compra, 

conforme Alpert (1971). Os clientes não estão interessados em escolher que material será 

utilizado ou participar de atividades extras currículo na escola, como suponha o planejamento 

atual. Isso permite que a empresa redesenhe o seu papel na cidade em que presta o serviço, 

agregando novos profissionais de ensino e qualificando aqueles que fazem parte da escola. 

5.5 CONCLUSÃO 

O objetivo proposto nesse trabalho foi o de viabilizar a criação de uma sistemática 

para realizar o ajuste ótimo da oferta em processo de customização de serviços. Justifica-se a 

escolha do setor visto que esta é uma área que carece de estudos (CAO et al., 2006), além de 

que os resultados aqui obtidos permitem complementar os trabalhos realizados por autores 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Perda 3,004 2,201 5,427 0,277 1,199 0,581 0,023 0,277 0,480 
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como Bask et al. (2010); Buffington (2011), Gottfridson (2010), Grenci e Watts (2007), 

Helms et al. (2008), Jin et al. (2011), os quais focaram no projeto do serviço customizado.  

Destaca-se que a partir da utilização da função perda quadrática, estimou-se esse 

índice, exemplificando sua utilização através da análise de dados decorrentes de uma pesquisa 

quantitativa/causal realizada junto a consumidores de uma escola de idiomas. Os resultados 

elucidam que a técnica pode ser aplicada para estudos de serviços customizados. Apesar da 

sistematização proposta ter sido aplicada em apenas um caso de análise, o passo a passo do 

método pode ser replicado para outros tipos de serviços customizados. Um aspecto positivo 

está na priorização de alternativas que devem ser customizados por sustentarem os atributos 

determinantes da escolha, podendo ser possível calcular a vantagem econômica de cada 

opção. 

Apesar do resultado obtido nesse trabalho demonstrar que é possível realizar o ajuste 

ótimo da oferta na customização de serviços, destaca-se que ainda existem uma série de 

desafios associados à gestão da qualidade na customização em massa (FANGFANG et al., 

2008), visto que serviços customizados demandam projetos e processos mais complexos, 

flexibilização na gestão da qualidade e estabilidade na cadeia de suprimentos (FOGLIATTO 

et al., 2012). Portanto, entende-se que avanços devem ser realizados em pesquisas futuras. 

Uma alternativa centra em unir essa sistemática aos índices de custo e de tempo, e definir a 

configuração ótima de um produto através de um modelo de otimização multicritério, em que 

qualidade, tempo e custo são os fatores de otimização. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é identificar características de produtos customizados em massa 
mais valorizadas pelos consumidores. Para tanto, o artigo apresenta um método para avaliação 
da configuração do produto baseado na identificação das relações entre as necessidades do 
cliente e itens de customização do projeto. Na primeira etapa é estabelecida uma relação de 
importância entre as necessidades de customização dos clientes e itens do projeto do produto: 
é gerado um peso de importância indicando o impacto de cada item do projeto do produto 
sobre as ofertas de configuração. De posse desse ranking de opções de configuração, é 
aplicada uma análise conjunta, por meio da técnica de preferência declarada, para verificar 
quais itens de projeto são mais valorizados por um grupo de clientes e dessa forma identificar 
se as opções de customização do produto atendem as necessidades inicialmente relatadas. Um 
caso de estudo na indústria de montagem de computadores é utilizado para exemplificar esse 
método. Resultados mostram que o modelo usado nesse trabalho pode indicar as 
características de customização mais valorizadas pelos clientes, detalhando as opções de 
produtos customizados que são mais interessantes para uma organização. 
 

Palavras-chaves: Customização em massa. Configuração de Produto. Qualidade. Preferência 

Declarada. 

6.1 INTRODUÇÃO 

Entender como as necessidades dos clientes internos e externos podem ser 

incorporadas no desenvolvimento do produto é uma forma de implementar qualidade 

(DEMING, 1986). Todavia, em ambientes de customização torna-se difícil atender ao grupo 

total de necessidades do cliente, visto que essas apresentam maior variedade quando 

comparadas a outros ambientes (DAVIS, 1987), ou são conflitantes quanto à sua natureza. 

Estudos como os de Trentin, Perin e Forza (2014) mostram que tais dificuldades podem se 

contrapor às expectativas de preço de venda, prazo de entrega ou nível de qualidade esperadas 

para o produto ou serviço. 

Essa problemática pode ser observada nos estudos que focam na configuração do 

produto. Os modelos de otimização buscam estabelecer a estrutura ótima de produto sobre a 

perspectiva do prazo de entrega (SALVADOR, CHANDRASEKARAN e SOHAILC, 2014; 
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DU, JIAO e CHEN, 2014) e do preço (PITIOT, ALDANONDO e VAREILLES, 2014; 

HUANG et al. 2014). Nesses estudos pressupõe-se que a solução de configuração 

estabelecida atende as necessidades dos clientes e engloba todas as premissas iniciais do 

projeto do produto. Por exemplo, quando cliente demanda o menor preço possível, o 

algoritmo gera a configuração de variáveis de customização que minimiza o preço do produto, 

mesmo que essa configuração gere impacto sobre o prazo de entrega e qualidade padrão do 

item. 

Apesar de ser possível identificar estudos que tratam da temática do envolvimento do 

cliente na configuração e elaboração do produto final (e.g. PAN e HOLLAND, 2006), não são 

apresentadas na literatura formas de mensurar o impacto desses configuradores sobre a 

qualidade do produto final. A explicação para essa ausência pode estar em fatores como 

segmentação de mercado, hierarquia da organização, baixo conhecimento da empresa sobre a 

oferta de customização e necessidade de qualidade assegurada.  

Os estudos de segmentação de mercado de Bardakci e Whitelock (2005) revelam que 

a qualidade do produto depende do mercado que o está avaliando. Por meio de um estudo 

feito em uma indústria britânica e outra turca, foi possível observar que a oferta de produto 

supera as exigências de preço na Inglaterra, mas não na Turquia. Dessa forma, as 

necessidades de customização foram contempladas em apenas um dos mercados de atuação, 

mostrando que qualidade está associada ao perfil de produto consumido em uma determinada 

região. 

Com relação à hierarquia organizacional, o estudo de Duray (2002) indica que a 

qualidade depende dos níveis estratégicos, táticos e operacionais do negócio. Portanto, 

dependendo do tipo de produto, a forma de mensurar a qualidade passa a ser diferente. Uma 

empresa que tem um produto como seu negócio (por exemplo, empresas de software) trabalha 

a customização e controle de qualidade no nível estratégico, enquanto que uma fabricante de 

computadores modifica pequenas partes do produto e gera a qualidade da customização no 

nível operacional. 

O tipo de oferta de customização, segundo Trentin, Perin e Forza (2014), é 

determinante, pois associa a qualidade do produto ao nível de customização do projeto 

ofertado. No estudo é demonstrado por meio de casos práticos que empresas que ofertam 

produtos no nível engineer-to-order (ETO) geram expectativas diferentes nos clientes, em 

relação àquelas que ofertam produtos make-to-order (MTO), o que leva clientes a 

julgamentos distintos sobre os produtos. A partir de exemplos práticos verifica-se que quanto 

maior o nível de customização ofertado no projeto, maior a qualidade agregada no produto. 
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A qualidade assegurada na customização é um tema abordado por Fogliatto, Silveira 

e Borenstein (2012). Segundo os autores, trata-se de uma característica difícil de ser alcançada 

em um produto customizado, visto que não existem modelos de acompanhamento do produto 

em cada fase de seu desenvolvimento. Dessa forma, mesmo que as necessidades sejam 

contempladas nas fases de definição conceitual, estratégias de produção podem modificar o 

conceito original, o que impacta na qualidade esperada do produto. 

Verifica-se que a mensuração do atendimento às necessidades dos clientes, e 

consequentemente da qualidade do produto, é uma questão em aberto na literatura sobre 

customização de produtos e serviços. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo propor 

um método para avaliar se as necessidades dos clientes estão sendo contempladas em um 

produto customizado em massa. Para tanto o estudo aplica um método baseado na ferramenta 

QFD, para o refinamento das informações de entrada dos configuradores de produto e na 

técnica de análise conjunta, para gerar uma avaliação dos níveis de configuração do produto. 

O artigo traz duas contribuições relevantes. A primeira é apresentada na forma de 

uma matriz de relacionamento que cruza informações de necessidades do cliente e itens de 

projeto. Pela matriz é estabelecido um ranking de priorização de itens de projeto, 

anteriormente à otimização da configuração do produto. Essa lógica é importante, visto que 

associa as demandas dos clientes com as especificações de engenharia para o produto e cria 

uma configuração de produto associada ao que o cliente espera do produto customizado. A 

segunda contribuição relaciona-se ao método elaborado, que permite mensurar quanto cada 

oferta de produtos customizados atende as necessidades dos clientes. Nesse sentido, o método 

permite avaliar em termos de qualidade, tempo e preço de venda, qual os níveis de 

customização dos produtos mais valorizados. Cada oferta de configuração é elaborada tendo 

um dos critérios como preponderantes e o agrupamento gerado pelo configurador pode ser 

comparado com a matriz inicial de necessidades, sendo possível identificar qual dos três 

critérios leva à escolha do cliente. Essa informação pode ser utilizada pelas organizações para 

definir qual a melhor estratégia de venda para cada perfil de cliente. 

Para cumprir essa proposta o restante do artigo está organizado em 4 seções. Na 

seção 2 é apresentado um referencial teórico no qual é apresentado um grupo de estudos de 

configuração de produto que foca nas necessidades de clientes para produtos customizados, a 

fim de evidenciar que não foram identificadas na literatura contribuições correlatas àquela 

apresentada neste estudo. Na seção 3, de materiais e métodos, apresenta-se a proposta 

metodológica, a qual é aplicada em um caso de estudo para um fabricante de computadores, 

cujo os resultados são descritos na seção 4. Conclusões encerram o artigo na última seção. 
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6.2 REFERENCIAL  TEÓRICO 

A preocupação com o impacto dos configuradores sobre a qualidade dos produtos 

customizados tem sido temática recente de discussão (TRENTIN, PERIN e FORZA, 2014), 

todavia não é possível observar estudos que mensurem esse impacto. A literatura traz uma 

série de estudos que ilustram como as configurações são realizadas, mostrando que as 

necessidades dos clientes são aplicadas como entradas da configuração ou para validá-las. 

Existem duas classes de estudo que utilizam as informações de necessidades do cliente: (i) 

aqueles que as utilizam para configurar o produto e (ii) aqueles que as utilizam para avaliar 

quanto o produto customizado atende a essas necessidades. 

Na primeira classe, o trabalho de Haugh, Hvam e Mortensen (2012) aborda como 

deve ser a estratégia de implementação de um configurador de produto e vantagens à ela 

associadas. O estudo foca nos métodos de gestão de conhecimento, basicamente usando a 

lógica de aquisição das informações e distribuição destas entre todos os envolvidos no projeto 

do produto. O método apresentado é composto de seis etapas. Na primeira etapa os 

engenheiros de projeto devem elaborar uma ideia e formalizá-la de forma textual. Na segunda 

etapa a ideia é desenvolvida e transformada em um gráfico ou figura para análise. Na terceira 

etapa a estrutura de produto é formalizada, a fim de ser implementada no configurador. Na 

quarta etapa as informações levantadas nas etapas 1 e 2 são usadas pelos engenheiros 

envolvidos no projeto para avaliar o resultado da árvore de estrutura do produto. Correções 

são realizadas e uma estrutura de produto é definida. Na quinta etapa a configuração de 

produto é modelada e implementada por meio de programação no configurador. A última 

etapa envolve o monitoramento e inclusão de novas informações na configuração do produto. 

Os autores concluíram que esse tipo de estrutura permite criar uma estratégia de 

implementação do configurador que facilita a elaboração de projetos com características 

específicas de cada consumidor. 

Além de considerar as necessidades do cliente na estratégia de implementação do 

configurador, o estudo pode usar as necessidades como entradas de configuração. O trabalho 

proposto por Smadi e Salhieh (2012) traz um método para desenvolvimento de produtos 

semiacabados, destinados à uma posterior customização. O método procura desenvolver 

partes a serem manufaturadas por meio de um algoritmo de duas fases. Na primeira fase são 

analisados através de projeto axiomático as partes de manufatura, com o objetivo de 

identificar aqueles mais adequados à customização. Para reduzir o grupo de componentes 

identificados na primeira fase, é aplicado um modelo que otimiza a quantidade de partes em 
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função da compatibilidade com os módulos. Na segunda fase um modelo de agrupamento é 

utilizado, formando grupos de produtos semiacabados. A eficácia do algoritmo de 

agrupamento é testada quanto ao menor custo de agrupamento, comparando-se produtos 

customizados com uma linha de produtos padronizados. Nesse caso de análise os autores 

constataram que o algoritmo auxilia na redução tempo de manufatura, mas eleva os custos 

totais de fabricação do produtos customizados. Salienta-se ainda que os autores não 

perceberam alteração nos valores financeiros de vendas totais dos produtos, o que indica que a 

customização não é viável para o tipo de produto estudado. 

Um segundo método que segue a linha de usar as necessidades do cliente como um 

configurador é o de Wang e Hsueh (2013). O método objetiva incorporar as necessidades do 

cliente na configuração do produto. Para tanto, os autores criaram um modelo combinando as 

técnicas AHP (Analytical Hierarchy Process), KM (Kano Model) e DEMATEL (Decision 

Making Trial and Evaluation Laboratory). Aplicando AHP, os autores identificam os grupos 

de clientes para cada segmento de mercado, basicamente os grupos de clientes foram 

hierarquizados para cada segmento de mercado. Com essa informação, o modelo de Kano é 

usado para identificar as preferências dos clientes e definir os parâmetros de projeto do 

produto customizado. O DEMATEL é aplicado para indicar qual mercado atende a melhor a 

cada perfil de cliente. No final, os autores observaram que é necessária a criação de produtos 

alternativos para diferentes tipos de mercado para atingir as necessidades de cada perfil 

gerado. 

Um estudo similar aos dois anteriores vem apresentado por Wong e Dong (2012). A 

diferença desse estudo reside no fato de comprovar que o atendimento total das necessidades 

do cliente é muito difícil quando são aplicados algoritmos de configuração de produto, dada a 

especificidade demandada e a complexidade associada à solução proposta. Para tratar dessa 

temática o estudo aplica um modelo de decisão multi-objetivo em que qualquer algoritmo de 

configuração pode ser modificado, a fim de eliminar conflitos entre incluir ou eliminar 

componentes da estrutura inicial de produtos. Os autores puderam observar que a solução 

ótima é difícil de ser encontrada, visto que há uma série de conflitos de dependência entre 

incluir e eliminar componentes da estrutura de produto que podem ocorrer no momento em 

que a configuração de produtos é iniciada. 

Numa lógica similar, AlGeddawy e ElMaraghy (2013) propõem um algoritmo para 

reprojetar a plataforma de produtos, no momento em que preferências de um cliente são 

levadas em conta. O algoritmo estabelece um balanço entre o que recomenda o método 

DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) e módulos existentes na plataforma. O 
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método promove o agrupamento das partes pela aplicação de uma análise hierárquica de 

agrupamentos, que agrupa os componentes do produto em módulos e gera um conjunto de 

módulos para a nova configuração da plataforma. Os autores observaram que a aplicação do 

método resulta na criação de novas famílias de produtos com módulos que podem ser 

compartilhados entre as famílias. 

Entre os estudos que tratam de mecanismos de avaliação do atendimento das 

necessidades dos clientes em produtos customizados, Wong e Lesmono (2013) propõem um 

método para avaliar o valor de produtos customizados. No estudo, os autores usam o nível de 

customização como o grau de envolvimento que o cliente tem com a cadeia de valor; por 

exemplo, uma alta customização é resultado de um grande envolvimento do cliente no 

desenvolvimento do produto. O método está baseado no estabelecimento entre as relações de 

mercado e manufatura. As características de mercado são vinculadas as demandas de compras 

do produtor e modeladas em função do preço. Para as características de manufatura os autores 

aplicam um algoritmo que define a estrutura de produto pelo nível de customização escolhido. 

No caso, quanto maior o nível de customização, maior o desdobramento em termos de 

manufatura. O modelo integrado apresenta uma função utilidade que indica se a manufatura 

pode atender a demanda de customização do mercado. Os autores concluíram que os produtos 

customizados com maior tempo de atravessamento atendem à demanda de características 

específicas e são aqueles que os clientes estão dispostos a investir mais. Além disso, 

observou-se que produtos que tendem a seguir um padrão são os de melhor rentabilidade. 

Um segundo estudo dentro da temática de avaliação é o de Nugroho (2013), que 

propõe um modelo analítico para estabelecer equilíbrio entre as questões de preço e volume 

do produto. Nesse estudo busca-se diferenciar o produto através de uma estratégia de 

postponement. Para tanto, o método proposto verifica a elasticidade da demanda e, 

consequentemente, o volume de produção necessário, e estima o preço de postponement 

associado ao produto customizado. Os resultados mostram que o cálculo de elasticidade do 

preço de postponement pode ser aplicado em ambientes que demandam alta customização, 

enquanto que a estratégia de postponement mostra-se mais adequada que outros mecanismos 

de customização para decidir a configuração que atenda às necessidades do cliente. 

Além de tratar da estratégia e do preço, o grupo de estudos de avaliação também foca 

no uso da informação para análise do produto. Shamsuzzoha e Helo (2012) propõem uma 

metodologia qualitativa para verificar o impacto da gestão da informação sobre a arquitetura 

do produto. No método, os autores listam tipos de informações que podem modificar a 

estrutura do produto usando a ferramenta DSM (Design Structure Matrix). Com essas 
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informações os autores identificam quais e como os componentes do produto podem ser 

modificados, bem como o impacto dessas diferenciações. Os autores concluíram que a 

estrutura do produto é dependente das informações gerenciais e que elas condicionam a 

elaboração dos módulos que podem ser usados em um produto customizado. Os módulos 

podem ser vistos como o cerne de uma plataforma de produtos com valor agregado, 

permitindo os menores tempo de entrega e custo do produto. 

Os estudos apresentados estão associados às duas linhas mencionadas no início da 

seção. Após suas análises, verifica-se a inexistência de um método para tratar da incorporação 

das necessidades dos usuários e, posteriormente, mensurar quanto as variáveis de 

customização foram incorporadas. Uma proposta nesse sentido vem apresentada na Seção 5.3. 

6.3 MATERIAIS  E MÉTODOS 

O método apresentado na sequência é composto de duas etapas. A primeira etapa 

contempla a elaboração dos itens de projeto que devem ser aplicados na configuração do 

produto e, a segunda, a avaliação da oferta de produtos customizados. O modelo proposto 

nesse estudo pressupõe que a empresa tenha uma demanda de customização conhecida. 

Na primeira etapa do método proposto, de elaboração de itens de projeto para 

customização, é realizada uma adaptação da proposta de Fogliatto, Silveira e Royer (2003). 

Basicamente utilizou-se a lógica de fluxo de informação para construção da estrutura do 

produto, sendo feitas alterações em todas as etapas e equações utilizadas, no que tange ao 

método dos autores. Os itens de projeto são elaborados por meio de três atividades: (i) 

identificação das necessidades do cliente, (ii) determinação da importância de cada 

necessidade e (iii) elaboração dos itens de projeto que atendem a essa necessidade. Com essas 

informações é proposta uma matriz de relacionamento entre os elementos (i) e (iii), conforme 

a técnica QFD – Quality Function Deployment (AKAO, 1990). O objetivo dessa matriz é 

identificar itens de projeto do produto mais importantes para a configuração. Dessa forma, o 

método permite que a empresa escolha quais partes do produto são mais interessantes de 

serem customizadas, visto que respondem pelas necessidades do cliente. Na prática um 

problema comum é o excesso de combinação de níveis de um produto customizado e a 

construção da matriz de customização permite entender quais as melhores opções. 

A matriz de customização é baseada nas necessidades do cliente e nos itens de 

projeto. Os itens de projeto correspondem aos elementos físicos que formam o produto. A 

estrutura da matriz de customização está apresentada na Figura 1. 
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Figura 5.1. Matriz de customização 

 

A matriz de customização possui, representada nas suas linhas, as demandas dos 

clientes e, nas suas colunas, os itens de projeto do produto em análise. Basicamente, o 

objetivo está em identificar quais itens de projeto têm maior impacto sobre o atendimento das 

necessidades dos clientes. As necessidades dos clientes são ponderadas em importância, com 

os resultados apresentados no indicador (���� – índice de importância do cliente). Na parte 

central da matriz registra-se a intensidade dos relacionamentos entre as necessidades dos 

clientes e os itens do projeto. A priorização dos itens de projeto, após análise do impacto das 

necessidades dos clientes sobre eles, pode ser obtida através do indicador de itens de projeto 

customizado (����
 – índice de itens de projeto do cliente), calculado conforme a equação (1). 

����
 =	∑ ���� ×  ���
, "#$%	& = 1, … , �(
�)�        (1) 

 

Dois indicadores compõem a equação (1). O indicador  ���
 – relação de itens de 

cliente e projeto, denota o grau de relacionamento entre a i-ésima demanda de customização e 

o j-ésimo item de projeto, avaliado utilizando uma escala de 9 pontos, onde 1 denota nenhuma 

relação e 9 denota intensidade máxima de relação. O indicador ���� é o índice que mostra a 

importância dada pelo cliente para cada necessidade de customização. O ���� é um peso 

atribuído pelo cliente à sua necessidade e pode ser obtido por meio de pesquisa de mercado ou 

por consulta a bancos de dados que tenham a informação de quanto cada necessidade do 

cliente contribui para satisfação do cliente. Esse indicador também é avaliado utilizando o 

mesmo tipo de escala de nove pontos, onde 9 denota uma necessidade máxima. 

De posse dessas informações é possível identificar quais itens de projeto são mais 

importantes para o grupo de clientes e, consequentemente, detalhar o nível de dificuldade de 

atendimento para cada customização requerida. Essa dificuldade está associada a critérios 

técnicos de cada empresa, que avalia o grupo de itens de projeto escolhido e classifica a 

complexidade do produto. Essa informação é uma das entradas do configurador de produtos. 
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Finalizada essa primeira etapa, um grupo de configurações do produto é gerado e 

precisa ser validado quanto ao atendimento das necessidades do cliente. Nesse estudo, a 

avaliação de quanto cada configuração do produto pode atender a uma demanda de 

customização é realizada pela técnica de preferência declarada. Nesse sentido, as ofertas de 

customização são submetidas para análise do cliente. O cliente procede a ordenação dessas 

ofertas (da que melhor atende as suas necessidades àquela que pior atende). Essa classificação 

será entrada para modelar a utilidade sistemática do produto. 

A técnica de preferência declarada é uma aplicação de análise conjunta que 

quantifica a preferência dos respondentes a partir da comparação de diversas alternativas de 

mercado (MADDEN, 1995; UNTERSCHULTZ et al., 1997). No caso, as preferências são 

atribuídas às configurações geradas a partir de combinações de níveis dos itens de projeto; 

estes itens são então analisados pelo efeito individual que geram na escolha (GERARD et al., 

2003). 

Estudos de preferência declarada vêm sendo aplicados nas áreas de marketing, 

psicologia, economia e transportes (HENSHER et al., 1999; MORRISON, 2000). Dados de 

preferência declarada podem ajudar na configuração de novos produtos e seus itens de 

projeto, para os quais não existe histórico de venda ou oferta anterior (MADDEN, 1995; 

HENSHER et al., 1999). Salienta-se que a técnica de preferência declarada permite a análise 

de vários itens de projeto a um custo relativamente baixo (UNTERSCHULTZ et al., 1997). 

Estudos empíricos, como os de Grijalva et al. (2002) e Loureiro et al. (2003), demonstram a 

consistência entre estudos de preferência declarada e o comportamento do consumidor. Além 

disso, Hensher et al. (1999) ressaltam que a origem dos modelos de preferência declarada está 

na combinação dos modelos de teoria da utilidade, desenvolvido por Thurstone (1927), e na 

extensão dos modelos de múltipla escolha, de McFadden (1974). 

A teoria de preferência declarada pressupõe que consumidores mudem de escolha 

cada vez que sejam apresentados a um novo produto (THURSTONE, 1927). Portanto, a 

utilidade de uma alternativa incorpora componentes observáveis e subjetivos (que no caso são 

aleatórios) (ADAMOWICZ et al., 1994; LOUVIERE et al., 2000), como apresentado na 

equação (3). 

*+� =	,+� + -+�             (3) 
 

onde *+� é uma alternativa de utilidade h para o respondente i. Isso significa que existe um 

valor determinado de preferência para cada alternativa ofertada aos clientes. Por exemplo, é 

conhecido anteriormente que o produto A é mais bem aceito (gera mais utilidade) que o 
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produto B, entre todas as configurações oferecidas. ,+� é a utilidade sistemática de *+� e 

indica o valor de utilidade médio observado nas avaliações de todos os respondentes e -+� é a 

componente aleatória de *+� e o seu valor corresponde a utilidade descrita por cada 

respondente. Além disso, a utilidade sistemática ,+� é função dos atributos da alternativa h, e 

é frequentemente tratada na forma linear (ADAMOWICZ et al., 1994; LOUVIERE et al., 

2000), como apresentada na equação (4). ,+� é uma combinação linear multiparamétrica que 

considera todas as características do produto. 

,+� =	./ + .�0+�� + .�0+�� +⋯+ .
0+�
        (4) 
 
onde 0+�
 são os atributos de h para cada respondente i; esses valores são estimados pela 

consulta ao cliente; ./ até .
 são os coeficientes de 0+�
, ajustados a partir dos dados 

coletados. 

A Figura 2 traz um resumo das etapas do método. Observa-se que estão 

contempladas nas três primeiras fases o estabelecimento do índice de qualidade pré-

configuração e, nas duas últimas, a avaliação em relação à qualidade obtida na configuração 

do produto. 

Figura 5.2. Etapas metodológicas 

 

 

6.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.4.1 Descrição do caso 

Nesse estudo é realizada uma análise para uma fábrica de computadores; 

especificamente, é usada a linha de notebooks e ultrabooks. Essa linha foi escolhida por 

apresentar a maior margem de contribuição dentre as linhas da empresa. Para esses produtos, 

atualmente a customização concentra-se em oito características; são elas: (i) tamanho da tela, 

(ii ) tipo de processador, (iii ) capacidade da memória RAM, (iv) capacidade do HD, (v) tipo de 

placa de vídeo, (vi) tipo de drive óptico, (vii) peso do produto e (viii ) preço do produto. 
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Esse grupo de características é oferecido em diferentes configurações. Os níveis de 

configuração das características de customização vêm dados na Tabela 1. Observa-se que, em 

relação ao tamanho da tela, o cliente pode escolher entre quatro opções, que variam 

unitariamente entre doze e quinze polegadas. Para a escolha do tipo de processador, três 

opções estão disponíveis. A terceira característica de capacidade da memória RAM e a quarta 

de capacidade do HD oferecem quatro opções de escolha. 

Tabela 5.1 Níveis de configuração das características 

 

As opções de tipo de placa de vídeo e tipo de drive óptico são apresentadas em dois 

níveis. Finalmente, as duas últimas características são dependentes das opções anteriores. O 

peso do produto, em quatro opções, e o preço, em cinco opções. Na verdade essa última 

característica pode ser interpretada como um habilitador da customização, no caso de clientes 

com restrições orçamentárias ou que não querem ficar despendendo tempo no configurador do 

produto. 

As oito características de customização são definidas em função das necessidades do 

cliente, seguindo a primeira etapa do método proposto na Seção 3. As necessidades dos 

clientes foram definidas com um grupo de 81 pessoas (os mesmos usados posteriormente na 

avaliação de preferência declarada) por meio do ���� estimado para 13 necessidades. Essas 

pessoas são todas consumidores do tipo de computador utilizado na análise. 

A Tabela 2 mostra o item de projeto correspondente a cada uma das necessidades dos 

clientes. A resultante da linha ����1 (sem ponderação) mostra a importância das 

características para o grupo de especialistas. Essa importância atribuída pelos especialista é 

importante, pois não é viável que os clientes façam o julgamento de cada item de projeto do 

produto. Os itens de projeto são aqueles ofertados pela empresa para a configuração por parte 

do cliente. Uma das limitações do estudo é que os dados das necessidades apresentados na 

Tabela 2 foram restritos a oito, visto que esse é o número de itens de projeto que a empresa 

atualmente oferta à customização. 

Segundo a classificação dos especialistas, os itens de projeto preponderantes são (i) 

preço, (ii) tamanho da tela, (iii) tipo da placa de vídeo, (iv) capacidade da memória RAM, (v) 

tipo de processador, (vi) capacidade do HD, (vii) peso e (viii) tipo de drive óptico. Essa 

Tamanho da 
tela

Tipo de 
processador

Capacidade de 
memória RAM

Capacidade HD
Tipo da placa 

de vídeo
Tipo de drive 

óptico
Peso Preço

12'' i3 2 GB 500 GB Dedicada DVD+RW 2,3 kg R$ 1500

13'' i5 4 GB 750 GB Integrada Blu-Ray 2,5 kg R$ 2000

14'' i7 6 GB 1 TB 2,7 kg R$ 2700

15'' 8 GB SSD 3,0 kg R$ 3200

R$ 4000
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informação é importante, visto que indica que ofertas de produtos customizados devem focar 

em preço e tamanho da tela. Além disso, itens como tipo de drive óptico, peso e capacidade 

do HD podem ser tratados como itens acessórios e de baixa agregação de valor no produto 

final. 

Tabela 5.2 Definição dos itens críticos de projeto 

 

 

Os valores de relação informados na Tabela 2 correspondem a análise de quatro 

especialistas acadêmicos com experiência prática na área de comportamento do consumidor e 

mercado, desenvolvimento de produto, customização de produtos e estratégias de produção. 

Um detalhamento do perfil dos especialistas vem apresentado na Tabela 3. Para levantamento 

dos dados foi utilizado o método Delphi, sendo necessárias três rodadas para obter a 

convergência de valores de relação observados ( ���
). 

Tabela 5.3 Perfil dos especialistas consultados 

 

 

Conhecidas essas informações, foi possível usá-las como entrada para elaborar as 

opções de configuração. Dessa forma, foram geradas 32 combinações de oferta customizada, 

como vem mostrado na Tabela 4. As configurações correspondem ao número total de cartões 

(configurações de produto) a serem aplicados na técnica de preferência declarada. Essas 32 

combinações foram modeladas pela lógica de planos fatoriais altamente fracionados de 

Addelman (1962), com suporte do software SPSS v.20. A aplicação dessa técnica decorre da 

necessidade de fracionamento, visto que o estudo está sendo aplicado em um produto que 

apresenta excesso de configurações possíveis. 

Identificação Formação Área de atuação
Experiência na 

área (anos)
Especialista 1 Dr. Eng. Produção Estratégia de Produção 23
Especialista 2 Dr. Administração Marketing e Desenvolvimento de produto 6
Especialista 3 Ms. Eng. Produção Estratégias de customização 3
Especialista 4 Dr. Eng. Produção Comportamento do consumidor 7
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Para a avaliação das 32 ofertas customizadas foi utilizada uma amostra não-

probabilística de 81 casos. O grupo caracteriza-se por ter idade entre 20 e 35 anos, sendo que 

67% tem entre 20 e 25 anos, 19% entre 25 e 30 anos e 14% entre 30 e 35 anos. Ainda o grupo 

divide-se em 27% do gênero feminino e 73% do masculino. Já quanto a renda, o grupo 

divide-se em 6% que recebem menos de R$1.000,00 ao mês, 18% recebem entre R$1.000,00 

e R$2.500,00, 47% entre R$2.500,00 e R$3.500,00 e 29% recebem mais de R$3.500,00 por 

mês. A análise de preferência declarada foi realizada por meio do software SPSS v.20, sendo 

necessário o desenvolvimento da sintaxe para análise dos dados. 

Tabela 5.4 Opções de configuração avaliadas pelos clientes 

 

 

6.4.2 Análise do caso 

A primeira etapa foi realizar a ponderação das necessidades dos clientes para gerar o 

real valor do ����
, como apresentado na Tabela 5. Essa etapa foi realizada anteriormente à 

Tamanho_te

la

Tipo_proces

sador

Capacidade_

memoria

Capacidade_

HD
Placa_Video Drive_optico Peso Preco (R$)

13'' i3 6GB 500GB Dedicada BLU_RAY 2,7kg 4.000

14'' i3 8GB 500GB Dedicada DVD_RW 2,5kg 2.700

12'' i5 6GB 500GB Integrada DVD_RW 2,5kg 2.700

12'' i7 8GB 750GB Integrada DVD_RW 3kg 4.000

14'' i3 6GB 750GB Dedicada DVD_RW 3kg 2.000

12'' i3 2GB 500GB Dedicada DVD_RW 2,3kg 1.500

14'' i7 4GB 500GB Integrada DVD_RW 2,3kg 1.500

14'' i3 2GB 1TB Integrada BLU_RAY 3kg 2.700

14'' i5 2GB 750GB Integrada DVD_RW 2,7kg 2.000

15'' i3 2GB 750GB Dedicada BLU_RAY 2,5kg 1.500

14'' i5 8GB SSD Dedicada BLU_RAY 2,3kg 3.200

15'' i5 8GB 500GB Integrada BLU_RAY 2,7kg 2.000

15'' i3 8GB SSD Integrada DVD_RW 3kg 1.500

13'' i3 4GB 1TB Integrada DVD_RW 2,3kg 2.000

13'' i7 2GB 500GB Integrada BLU_RAY 3kg 3.200

15'' i3 6GB 1TB Integrada DVD_RW 2,5kg 3.200

15'' i7 4GB SSD Dedicada DVD_RW 2,7kg 2.700

13'' i3 8GB 750GB Dedicada BLU_RAY 2,3kg 2.700

12'' i7 2GB SSD Dedicada BLU_RAY 2,5kg 2.000

13'' i7 8GB 1TB Dedicada DVD_RW 2,5kg 2.000

13'' i5 6GB SSD Dedicada DVD_RW 3kg 1.500

14'' i3 4GB SSD Integrada BLU_RAY 2,5kg 4.000

15'' i3 4GB 500GB Dedicada BLU_RAY 3kg 2.000

13'' i3 2GB SSD Integrada DVD_RW 2,7kg 2.700

15'' i7 6GB 750GB Integrada BLU_RAY 2,3kg 2.700

12'' i3 8GB 1TB Integrada BLU_RAY 2,7kg 1.500

13'' i5 4GB 750GB Integrada BLU_RAY 2,5kg 1.500

12'' i5 4GB 1TB Dedicada BLU_RAY 3kg 2.700

14'' i7 6GB 1TB Dedicada BLU_RAY 2,7kg 1.500

12'' i3 4GB 750GB Dedicada DVD_RW 2,7kg 3.200

15'' i5 2GB 1TB Dedicada DVD_RW 2,3kg 4.000

12'' i3 6GB SSD Integrada BLU_RAY 2,3kg 2.000
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avaliação das 32 opções de configuração. A matriz resultante mostra que há critérios que 

seguem a ordenação de importância dos especialistas e outros que diferem da opinião dos 

especialistas. A diferença reside na importância dada pelos clientes para cada uma das 

necessidades. Basicamente, o valor de ���� faz com que uma nova ordenação seja gerada. 

Essa informação é importante, visto que mostra os dados referentes as expectativas dos 

clientes. Esses dados devem ser usados na comparação com os resultados da técnica de 

preferência declarada. 

Tabela 5.5 Ponderação dos itens de projeto 

 

 

Observa-se que os itens de projeto apresentam comportamento similar ao indicado 

pelos especialistas; pequenas variações de importância são observadas, como uma preferência 

maior para velocidade da memória em relação ao tipo de placa de vídeo. De fato, essas 

pequenas alterações mostram que o mais importante dessa etapa é definir corretamente o ���� 

para cada uma das necessidades. Nesse caso, 81 clientes informaram a importância para cada 

necessidade e o valor médio inteiro foi atribuído para cada linha. 

Na sequência, os clientes iniciaram a ordenação dos cartões de resposta e finalizaram 

a atividade em um tempo máximo de setenta minutos. Não foram verificadas dúvidas durante 

a ordenação, contudo a quantidade de elementos a serem avaliados foi relatado pelo grupo 

respondente como de difícil sistematização. Com esses dados foi possível aplicar a análise de 

preferência declarada. A Tabela 6 expressa o comportamento da preferência média dos 

consumidores em relação as variáveis testadas do produto. O objetivo da análise de 

preferência declarada está em avaliar se o grupo de necessidades do cliente está sendo 

atendido pelos itens de projeto disponíveis. A análise de preferência indica os itens de projeto 

mais importantes para o grupo de consumidores testado. 

Tabela 5.6 Importância percentual de cada variável 
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A primeira observação a ser feita é em relação ao preço do produto. Esse variável de 

configuração merece destaque pois corresponde a praticamente 20% da preferência total dos 

consumidores. De fato, um quinto da customização está pautado pelo preço a ser pago e, no 

caso de computadores, o estudo mostra que preço é critério decisório para viabilizar ou não a 

customização. Em comparação à Tabela 5, observa-se que os dados são coincidentes. Os 

clientes tem como item de projeto principal o preço e nas configurações que puderam 

escolher, em 20% dos casos optaram pelas customizações que atendem a esse critério. Isso 

mostra que a primeira etapa do método foi aplicada com êxito e permitiu a oferta de produtos 

customizados que atendem as expectativas do cliente. 

Os demais itens de projeto seguem ao objetivo desse estudo e testam variáveis 

associadas à qualidade do produto no que tange a satisfação do cliente. Dessa forma, cinco 

itens de projeto: (i) tamanho da tela, (ii) tipo de processador, (iii) capacidade de memória 

RAM, (iv) capacidade do HD e (v) peso explicam 70% da preferência dos clientes. Isso 

mostra que esses itens de projeto do produto afetam diretamente a forma como o cliente vê as 

suas necessidades sendo atendidas pelo produto. Em comparação à Tabela 5, pode-se afirmar 

que os itens de projetos determinados como mais importantes estão sendo contemplados nas 

configurações finais dos produtos. 

Esses cinco itens de projeto indicam que implementação da customização em massa 

vem acontecendo de forma correta. Quando são verificadas as necessidades iniciais, observa-

se que todas têm boa pontuação na relação estabelecida no QFD, exceto o tamanho do HD. 

Nesse sentido, pode-se inferir pela análise de preferência declarada que os itens de projetos 

ofertados à customização estão de acordo com as necessidades dos clientes. Essa diferença em 

uma característica pode ser atribuída ao baixo número de necessidades listadas (apenas oito), 

ou mesmo a um erro de julgamento dos especialistas quanto à elaboração da matriz do QFD 

(Tabela 2). 

Características Importância (%)

Tamanho da tela 14,036

Tipo de processador 11,124

Capacidade de memória RAM 14,890

Capacidade do HD 14,398

Tipo da placa de vídeo 5,232

Tipo de drive óptico 5,807

Peso 15,036

Preço 19,476



121 

 

Na Tabela 5 a lista dos cinco itens de projeto contém também o tipo de placa de 

vídeo. Uma exemplicação para a diferença encontrada reside na complexidade tecnológica da 

escolha. O tipo de placa de vídeo não é um critério que possa ser avaliado por clientes sem 

conhecimento técnico e na amostra utilizada, 87% dos clientes não tem um conhecimento 

preciso sobre a funcionalidade de uma placa de vídeo. Dessa forma, acredita-se que a 

diferença decorre da pouca importância dada pelos clientes a esse item de projeto no 

momento da ordenação dos cartões de preferência. 

Além disso, a aplicação da preferência declarada garante o desenvolvimento de um 

modelo que explica a utilidade sistemática do produto. Essa utilidade sistemática determina 

um valor de importância para cada variável de análise e, na prática, reflete o quanto cada item 

de projeto afeta a satisfação do cliente. Essa utilidade vem apresentada na Tabela 7. É 

possível observar o impacto de cada nível sobre a variável de resposta. No caso, a variável de 

resposta é a configuração do produto. 

Tabela 5.7 Modelo de regressão 

 

 

Pelos dados da Tabela 7 é possível projetar o papel de cada um dos itens de projeto 

sobre o resultado final do produto. Essa função pode ser usada para definir quais os níveis de 

customização de produtos mais vantajosos em termos de oferta de customização para a 

organização e quais não atendem as expectativas do negócio da empresa. Um exemplo é 

variável de peso igual a 2,5 kg e 2,3kg. Claramente observa-se que o foco do negócio deve 

estar em produtos notebooks de 2,5kg, que são aqueles com mais acessórios que a opção de 

2,3kg. 

12'' 0,65 i3 -0,25 2 GB 0,25 500 GB 0,12
13'' -0,31 i5 0,18 4 GB 0,24 750 GB 0,01
14'' -0,24 i7 0,07 6 GB -0,08 1 TB -0,23
15'' -0,10 8 GB -0,41 SSD 0,09

Dedicada -0,05 DVD+RW 0,36 2,3 kg 0,07 R$ 1500 -0,23
Integrada 0,05 Blu-Ray -0,36 2,5 kg 0,80 R$ 2000 -0,13

2,7 kg -0,23 R$ 2700 0,06
3,0 kg -0,64 R$ 3200 0,68

R$ 4000 -0,37

Constante 16,60

Modelo de utilidade do produto

Tamanho de tela Tipo de processador
Capacidade de memória 

RAM
Capacidade HD

Tipo da placa de vídeo Tipo de drive óptico Peso Preço
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Verifica-se, portanto, que é possível estimar qual o impacto do não atendimento das 

necessidades dos clientes. Essas necessidades podem ser convertidas em um grupo de três 

variáveis: (i) preço de venda, (ii) tempo de entrega e (iii) qualidade do produto. Apesar de não 

tratar do tempo de entrega do produto nesse caso de análise, esse indicador está associado 

com os componentes de configuração selecionados. Com essas informações a organização 

pode direcionar campanhas de mercado para cada micro região sob análise, enfatizando as 

características que melhor atende a necessidade de cada cluster de clientes. Outra questão é 

que o portfólio de configuração pode ser redefinido, focando em itens de projeto que trazem 

resultado para organização e atendem os seus clientes. 

6.5 CONCLUSÃO 

O objetivo desse trabalho foi criar um modelo para definir quais as características de 

produtos customizados mais valorizadas pelos clientes. Dessa forma, um procedimento 

aplicado pela ferramenta QFD para entendimento das necessidades dos clientes e itens de 

projeto, associado a uma técnica de análise de preferência declarada gerou o método, que foi 

aplicado em um caso de análise para uma empresa de montagem de computadores. 

Os resultados mostram que o modelo tem um comportamento adequado ao seu 

propósito, visto que foi possível estimar dentre uma gama de configurações de computadores, 

qual aquela que é a mais vantajosa para empresa em termos de qualidade do produto final. 

Dessa forma, o artigo contribui para avaliar o atendimento das necessidades dos clientes em 

produtos customizados e para validar a oferta de produto customizado realizada quanto a 

essas necessidades. 

De fato, ressalta-se que a primeira contribuição traz uma originalidade em relação ao 

tema, dado que os estudos de configuradores que envolvem os clientes, preocupam-se com as 

fases iniciais de elaboração da estrutura de produto e não com a avaliação das configurações 

elaboradas. A segunda contribuição é importante, pois existem casos em que produtos são 

mantidos no portfólio de oferta, dado uma pesquisa de mercado realizada ou um histórico de 

vendas observados, que pode não corresponder à realidade atual da organização. 

Um limitante desse trabalho está no fato de assumir a existência de uma demanda 

fixa de customização. O ideal seria partir de um produto padronizado e verificar o quanto esse 

produto deve ser customizado, para posteriormente definir as necessidades de customização e 

mensurar o quanto essas necessidades são atendidas. Nesse sentido, novos estudos devem ser 
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realizados, a fim de refinar a etapa inicial do método, bem como validar as suposições 

elaboradas e apresentadas na seção de resultados desse trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as conclusões da tese, além de sugestões para trabalhos 

futuros. 

7.1 CONCLUSÕES 

O objetivo geral desta tese foi desenvolver métodos para controle e implementação 

da variável de qualidade em produtos e serviços customizados em massa. Para tanto foram 

desenvolvidos os cinco artigos apresentados nos capítulos anteriores. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, identificar os tipos de controle de 

qualidade aplicados na customização em massa de produtos e serviços, ele foi executado 

por meio do Artigo 1. Nesse artigo foi definido os tipos de controle de qualidade que podem 

ser adaptados para produtos e serviços customizados. 

Os demais objetivos específicos trazem modelos para implementação da qualidade 

em produtos e serviços customizados. Especificamente os estudos 2, 3 e 4 focaram na 

temática dos serviços customizados, respectivamente em verificar quais e como são as 

relações entre as características de customização em massa e estratégias de serviço no 

que tange à qualidade do serviço oferecido; desenvolver uma sistemática para priorizar 

a dimensão da qualidade na implementação de projetos de serviços customizados em 

massa; e estabelecer uma metodologia para realizar o ajuste ótimo de ofertas de serviços 

para customização em massa; enquanto que o estudo 5 trata da problemática dos produtos, 

respectivamente na criação de um modelo para verificar quais as características de 

produtos customizados mais valorizadas pelos clientes. 

No Artigo 1 constatou-se que os métodos tradicionais de engenharia da qualidade 

podem ser adaptados para a customização em massa, desde que atendam aos requisitos do 

nível de customização, volume de produção e variedade de fabricação simultaneamente. Para 

cada ponto de intersecção tridimensional existe um forma de implementar e controlar a 

qualidade de forma mais adequada. 

No Artigo 2 uma revisão sistemática focada em estudos de caso permitiu identificar 

quais as características de manufatura customizada podem ser aplicadas a serviços 

customizados. Elaborado um framework, para fazer essa adaptação, foi possível comprovar 

por meio de cinco estudos a adequabilidade do modelo para atender a serviços customizados. 
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No Artigo 3 foi proposto e validado um método para implementação de serviços 

customizados em massa. Nesse estudo foi possível validar todos os pressupostos apresentados 

no estudo anterior. Além disso, o método criado permite avaliar a qualidade de um serviço 

customizado, gerando um ranking para priorizar mudanças no serviço customizado. É 

possível também modelar um serviço customizado alinhado às necessidades do cliente, 

anteriormente a sua implementação, algo não tratado na literatura anteriormente. 

No Artigo 4 foi desenvolvido um método para mensurar a adequabilidade da oferta 

de customização em serviços customizados em massa. Nesse método, a aplicação da função 

perda, permitiu entender quais as perdas associdas a cada uma das ofertas de customização de 

um serviço. Esse entendimento é importante, visto que gera informações para readequar o 

foco de cada uma das ofertas, colocando-as mais próximas das necessidades dos clientes, no 

que tange o serviço oferecido. 

No Artigo 5 foi desenvolvido um método de avaliação do produto customizado, 

baseado na utilidade do produto para os clientes. Nesse método a aplicação da função 

utilidade, por meio da técnica de preferência declarada, permitiu entender como medir a 

satisfação do cliente em relação a um produto customizado. Essa medição é importante, pois 

serve de instrumento de calibração quanto a oferta de customização de uma empresa e pode 

viabilizar a limitação de configuração que seja a mais adequada para cada cliente. 

7.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Dessa forma, a composição das contribuição de cada artigo leva ao preenchimento da 

demanda geral desse trabalho. Foram desenvolvidos dois estudos exploratórios e outros três 

métodos para entendimento do problema de pesquisa quanto a atribuição de qualidade de 

produtos e serviços customizados em massa. 

Em relação aos métodos inovadores aplicados nesse trabalho estão (i) Método de 

QFD / QFD reverso para elaboração e avaliação de um serviço customizado, (ii) Método de 

aplicação da função perda para ajustar a oferta de customização de serviços e (iii) Método de 

refinamento e avaliação da configuração do produto, por meio da função de preferência 

declarada. Sob essa perspectiva, destacam-se na sequência questões relevantes abordadas 

durante os estudos que podem ser tratadas em pesquisas futuras. 

A partir do Artigo 3 percebe-se que o método foca apenas na fase de implementação 

de um serviço customizado. Estudos devem ser desenvolvidos para avaliar as fases 
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intermediárias da prestação do serviço customizado. Esses estudos permitiriam agregar 

informações de cada etapa e direcionamento da prestação de serviço a perfis de clientes. 

O Artigo 4 mostra que a apenas uma análise de perda está associada ao seu resultado. 

Nesse sentido, acredita-se que uma análise de utilidade do serviço poderia ser realizada 

complementarmente. Dessa forma, além da informação referente a quanto o serviço não 

atende ao cliente, também é possível descobrir quanto o cliente tem interesse sobre aquele 

tipo de serviço customizado. 

Em relação ao Artigo 5 salienta-se que uma adequação que pode ser feita é quanto a 

validação das etapas de desenvolvimento do produto customizado. A sistemática proposta 

propõe uma avaliação da configuração desejada com o produto acabado. De fato, o método 

opera de uma forma reativa, onde as necessidades são lembradas por meio da insatisfação do 

cliente. Uma temática a ser tratada é a avaliação de cada etapa de desenvolvimento 

(planejamento, conceito, protótipo, manufatura, lançamento ao mercado), gerando um 

caminho crítico para customização do produto. 


