
SISTEMA DE ATIVIDADES DA 
IKEA – LOJA DE MÓVEIS (PORTER 2000)

Serviço
Limitado ao 

Cliente

Transporte 
próprio pelos 

clientes

Catálogos, 
mostruários 
e etiquetas 

informativos

Localização na 
periferia, com 

amplo 
estacionamento

Layout dos 
depósitos 

para tráfego 
intenso

Auto-seleção 
pelos clientes

Compras 
mais 

impulsivas

Facilidade de 
transporte e 
montagem

Pequena 
quantidade 

de pessoal de 
vendas

Pequena 
quantidade 

de pessoal de 
vendas

Maioria dos 
itens estão no 

estoque
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Montagem 
pelos 

próprios 
clientes

Projeto 
modular das 

mobílias

montagem

Kit de 
embalagem 

com o produto 
desmontado

Ampla 
variedade, com 

facilidade de 
fabricação

Grandes 
estoques na 
localidade

Baixos custos 
de fabricação

vendas

Aumento da 
probabilidade 

de compras 
futuras

vendas

Projeto 
próprio com 

ênfase no custo 
de fabricação 

estoque

Estoque 
durante todo 

o ano

100% de 
abastecimento 

por 
fornecedores de 

longo prazo



SISTEMA DE ATIVIDADES DA 
SOUTHWEST AIRLINES

Serviço
Limitado aos 
Passageiros

Sem 
transferência 
de bagagens

Sem refeição

Sem 
marcação de 

assentos

Sem 
conexões 

com outras 
linhas aéreasUso limitado 

de agentes de 
viagens

Quinze 
minutos de 
parada da 

aeronave no 

Frota 
padronizada 
de aeronaves 

737

Rotas curtas e 
ponto a ponto 
entre cidades 

Saídas 
freqüentes e 
confiáveis
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aeronave no 
terminal entre cidades 

médias e 
aeroportos 
secundários

Preços de 
tiquetes 

muito baixos

“Southwest, 
a linha aérea 

de tarifas 
baixas”

Alta 
utilização 

das 
aeronaves

Equipes enxutas 
e muito 

produtivas em 
terra e nos 
terminais

Empregados 
com alta 

renumeração

Contratos 
trabalhistas 

flexíveis Elevada 
participação 
acionária dos 
empregados

Máquina de 
recebimento 
automática 
de tiquetes

confiáveis



SISTEMA DE ATIVIDADES DA 
VANGUARD – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Rigoroso 
Controle de 

Custo

Cuidado com 
os fundos de 

baixo 
crescimento

Ampla variedade de 
fundos mútuos, com 
exclusão de alguns 

tipos de fundos

Transparência 
muito baixa de 
despesas para o 

cliente

Bônus aos 
empregados 

vinculados às 
economias de 

custos

Inexistência 
de comissões 

Gestão 
própria para 

fundos

Baixos 
volumes 

relativos de 

Abordagem 
eficiente no 

gerenciamento do 
investimento

Poucos 
fundos 

internacionais

Uso de taxas 
de resgates

Ênfase nos 
fundos de 

índices
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Distribuição 
direta

Inexistência de 
relacionamentos 

corretor-
revendedor

Inexistência de 
comissões para 

corretores e 
distribuidores

Inexistência 
de mudanças 
no marketing

Apenas três 
localidades de 

varejo

Reduzido 
orçamento de 
propaganda

Inexistência 
de viagens de 
1ª classe para 

executivos

de comissões 
de vendas

relativos de 
negociações

índices

Educação do 
acionista 
alertando 

para o risco

Comunicação direta 
e educação no 

atendimento ao 
cliente

Estímulo ao 
investimento 

de longo 
prazo

Confiança na 
comunicação 

verbal

A Vanguard 
difunde sua 
filosofia de 
forma ativa


