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RESUMO 
 

A orientação para mercado vem recebendo grande interesse dos profissionais de 
Marketing e de acadêmicos nesses últimos anos, especialmente sua relação à 
orientação para aprendizagem e a performance empresarial. As empresas em busca 
de vantagem competitiva dependem cada vez mais de uma vantagem posicional, 
onde habilidades e recursos proporcionam redução de custos e criam valor para o 
cliente. Buscando aperfeiçoamento deste tema, essa dissertação teve como objetivo 
principal analisar como os construtos orientação para mercado, orientação para 
aprendizagem e performance empresarial se apresentam nas empresas. Sendo 
assim, foi realizada pesquisa descritiva de natureza quantitativa e qualitativa nas 
empresas associadas à ACINA – Associação Comercial de Nova Andradina MS. 
Para tanto, foi utilizado o modelo teórico desenvolvido por Perin (2001). Os 
resultados do levantamento realizado nessas empresas demonstram que as escalas 
tiveram um índice excelente na estatística Alpha de Cronbach. Demonstram também 
que, embora os empresários entendam que é importante ter orientação para o 
mercado, para aprendizagem, e o quanto influenciam a performance empresarial, de 
maneira geral, ao analisarem os itens discordam disso. Conclui-se que o modelo 
proposto por Perin (2001) pode ser aplicado em ambientes diversos, analisando a 
situação específica desse mercado e podendo por meio desses resultados propor 
melhorias na performance organizacional das empresas. 
 
 



ABSTRACT 
 

The market orientation has received strong interest from marketers and academics in 
recent years, especially its relation to learning orientation and business performance. 
Companies seeking competitive advantage increasingly rely on a positional 
advantage, where skills and resources provide cost savings and create value for the 
customers. Seeking improvement of this topic, this thesis aimed to examine how the 
constructs market orientation, learning orientation and business performance are 
presented in enterprises. Therefore, we performed descriptive quantitative and 
qualitative in companies associated with ACINA - Business Association of Nova 
Andradina MS. For that, we used the theoretical model developed by Perin (2001). 
The results of these survey companies, show that an index scales had excellent 
statistics on Cronbach's alpha. They also demonstrate that although entrepreneurs 
understand that it is important to market orientation to learning, and how much 
influence the business performance, in general, when analyzing the items 
disagree.We conclude that the model poposed by Perin (2001), can be applied in 
different environments, analysing the especific situtation of this market and may, 
though these results suggest improvements in a organizational performance of 
companies. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O tema orientação para mercado tem gerado grande interesse, tanto na área 

acadêmica, quanto na empresarial (HOMBURG; WORMAN; KROHMER, 1999; 

PERIN; SAMPAIO, 2001). Esse interesse vem resultando em trabalhos e avanços 

na teoria, especialmente como construto que tem relação com a performance 

empresarial. (UNCLES, 2000; DAY, 1994; NAVER; SLATER; TIETJE, 1998; KOHLI; 

JAWORSKI, 1993; DAY, 2007; SLATER; NARVER, 1995; DESPPANDÉ; FARLEY; 

WEBSTER, 1993; HURLEY; HULT, 1998). 

Day (1994a) define a orientação para o mercado como vantagem competitiva, 

por meio de inteligência de mercado e ações de coordenação funcional.  

A orientação para o mercado não é o bastante para sustentar a vantagem 

competitiva, necessitando do processo de aprendizagem para que as empresas se 

desenvolvam. (SLATER; NARVER, 1995; DICKSON, 1996; BAKER; SINKULA, 

1999a; FARREL, 2000). 

Slater e Narver (1995 e 2000) sustentam essa ideia dizendo que a orientação 

para mercado necessita da aprendizagem organizacional, para criar valor superior 

aos clientes e para que as organizações não sejam facilmente imitadas. 

Day (1994) na mesma linha de pensamento descreveu que a aprendizagem 

de alto nível usada por meio dos gerentes no momento certo, pode resultar em 

tomadas de decisão mais precisas, com clara noção da realidade de toda a equipe.  

A aprendizagem, chamada de circuito duplo poro Sinkula (1994), causa 

mudanças profundas na estratégia das empresas e a aprendizagem de circuito 

simples, diferente dela, não causa mudanças nas normas organizacionais. (BAKER; 

SINKULA, 1999a).  

A aprendizagem de circuito duplo não ocorre com facilidade, sendo 

necessária uma cultura de maximização do processo de aprendizagem da empresa, 

denominada de orientação para aprendizagem para Baker e Sinkula (1999a). 

Assim os autores DeGeus, (1988); Day, (1994a); Dickson, (1996); Baker e 

Sinkula, (1999a), afirmam que apenas a orientação para mercado não basta, mas 

que a empresa precisa aprender mais rápido, como vantagem competitiva em 

relação aos seus concorrentes.  
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Para Grunberg (2004), com esse aumento de competitividade, as 

organizações necessitam de meios que possam garantir a elas o primeiro lugar no 

mercado, ou pelos garantirem seu lugar no mercado. 

Desse modo, esse estudo analisou a relação entre a Orientação para 

Mercado, Orientação para Aprendizagem e Performance Empresarial nas empresas 

associadas à (Associação Comercial de Nova Andradina) - ACINA da cidade de 

Nova Andradina MS. A cidade está localizada no Vale do Ivinhema, sendo a 7ª 

cidade do estado do Mato Grosso do Sul. 

O estudo foi realizado nas empresas e teve como base a pesquisa delineada 

por Perin (2001) sobre os três construtos.  

Este trabalho está estruturado em 3 partes. Inicialmente a Introdução 

descreve o problema da pesquisa, a importância do estudo, a justificativa da escolha 

das empresas, assim como objetivos geral e específicos do trabalho. Na 

Fundamentação Teórica – apresenta os construtos: orientação para mercado, 

orientação para aprendizagem e performance empresarial, por meio de bases 

teóricas e estudos empíricos. E por fim a Metodologia apresenta os procedimentos 

metodológicos usados para o alcance dos objetivos da pesquisa. 

 

1.1  PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Em busca de vantagem competitiva as empresas dependem cada vez mais 

de uma vantagem posicional, onde habilidades e recursos, proporcionam redução de 

custos e criam valor para o cliente. Por isso é importante atender as necessidades 

dos clientes,para que a empresa possa sobreviver e ter melhor competitividade em 

relação aos seus concorrentes.  

A disputa para ganhar espaço no mercado é acirrada e aumenta quando há 

desaquecimento econômico exigindo que as empresas tenham uma gestão 

orientada para o longo prazo. Para essas empresas buscarem a melhoria 

organizacional é necessário direcionar metas e objetivos, buscando melhor 

desenvolvimento nas atividades, segundo Grunberg (2004)  

Dessa maneira, na cidade de Nova Andradina a orientação para o mercado 

pode auxiliar os empresários da ACINA (Associação Comercial de Nova Andradina) 

a se posicionarem melhor e enfrentar esse momento turbulento. Por meio do 
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conhecimento gerado poderão ser desenvolvidas ações para auxiliar as empresas à 

estarem orientadas para o mercado.  

Desde o final de 2008 as empresas da cidade de Nova Andradina vêm 

sentindo queda nas vendas do varejo, com o fechamento do Frigorífico 

Independência. 

Esse Frigorífico era a maior empresa da cidade. Quando fechou, diminuíram 

os empregos e muitas pessoas mudaram da cidade, assim se a grande não resistiu 

a crise imagine as pequenas empresas como estão sofrendo.  

As empresas que não fecharam suas portas precisam se adequar a essas 

mudanças e prever as que virão, buscando reagir aos problemas por meio de novas 

tecnologias. Por meio da aprendizagem organizacional, as organizações conseguem 

aprender e buscar inovações. 

Essas empresas necessitarão oferecer produtos com alto valor e que serão 

percebidos pelos clientes, como novas formas de gestão para que possam desse 

modo melhorar sua performance empresarial.  

Além disso, a cidade de Nova Andradina, como cidade pólo de outras cidades 

menores próximas deveria estar crescendo, devido à esses clientes virem comprar 

no comércio dessa cidade. 

As perspectivas para a cidade eram melhores há anos atrás, infelizmente o 

PIB diminui e o número de habitantes também. 

Os jovens da cidade têm dificuldade em conseguir vagas de emprego, por 

faltarem novas empresas na cidade e porque algumas empresas já existentes 

diminuíram o número de funcionários pela diminuição de vendas nos últimos anos. 

Sobram vagas nos Cursos do SENAC, porque as pessoas não buscam 

qualificação sem terem onde trabalhar. 

Sendo assim é fundamental conhecer de que forma as empresas têm 

enfrentado estes problemas e criado estratégias para alavancarem vantagens 

competitivas. 

A partir dessas considerações a questão norteadora desse estudo foi como os 

construtos a orientação para mercado, orientação para aprendizagem e performance 

empresarial se apresentam nas empresas associadas à ACINA de Nova Andradina 

MS. 
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1.2  OBJETIVOS 
 

A partir do questionamento destacado no problema da pesquisa, foram 

definidos os objetivos geral e específicos para a dissertação. 

 

1.2.1  Objetivo geral 
 

Analisar como os construtos orientação para mercado, orientação para 

aprendizagem e performance empresarial se apresentam nas empresas associadas 

à ACINA de Nova Andradina MS. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 
 

- Caracterizar as empresas associadas a ACINA de Nova Andradina MS; 

- Identificar de que forma as empresas da ACINA de Nova Andradina MS 

estão se orientando para o mercado; 

- Identificar como ocorre a orientação para aprendizagem nas empresas em 

estudo; 

- Analisar se a orientação para mercado e a orientação para aprendizagem 

estão influindo na performance empresarial dessas empresas. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 
 

Na administração contemporânea o marketing e a orientação para mercado 

têm grande importância por ajudarem as organizações a sobreviverem no ambiente 

competitivo e alcançarem diferenciais sustentáveis no ambiente de negócios. Assim 

focar todas as ações no consumidor em todo o planejamento, usar as ferramentas 

do Marketing e estar orientado para o mercado garante a organização maior poder 

competitivo (KOHLI; JAWORSKI, 1990). 

Com o ambiente cada vez mais disputado, há a necessidade das 

organizações desenvolverem estratégias para obterem vantagem competitiva. Um 

dos aspectos importantes para a definição dessas estratégias é a orientação, porque 
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por meio dela a performance empresarial pode ser melhorada. Buscou-se com o 

trabalho demonstrar que a orientação para o mercado pode trazer maior vantagem 

competitiva as empresas, contribuindo para a sobrevivência e o desenvolvimento 

delas. 

Outro aspecto é o aprendizado organizacional, onde ressalta-se que a 

orientação para a aprendizagem incentiva o aprendizado coletivo e faz com que as 

empresas usem o conhecimento para manter e conquistar clientes. Sinkula (1994), 

afirma que os acadêmicos de Marketing buscam maior entendimento sobre o uso 

das informações de Marketing nas empresas, sendo que a aprendizagem 

organizacional pode auxiliar para que isso aconteça. 

Perin e Silveira (1999) e Perin (2001) limitam os trabalhos brasileiros 

publicados na questão de pesquisa aqui discutida, sendo que o último citado foi 

usado para o desenvolvimento das investigações do presente estudo. 

A cultura da aprendizagem organizacional e o desenvolvimento de novos 

conhecimentos contribuem para que as empresas aprendam como lidar na crise e 

saiam dela mais fortalecidas. Empresas que aprendem consolidam-se no mercado. 

Quanto as empresas, a contribuição esperada se deu por meio do 

conhecimento oferecido pelo trabalho no entendimento da importância da orientação 

para o mercado, da busca da orientação para aprendizagem e da melhoria da 

performance empresarial 

Thorpe e Beasley (2004) afirmam que as pesquisas sobre performance 

empresarial, são divididas em duas dimensões, a cognitiva e a de dimensão social 

da organização. Os autores perceberam que há pouca influência dos moderadores 

ambientais inter-relacionando Orientação para o Mercado e desempenho 

empresarial, justamente porque os benefícios da orientação para o mercado são 

sentidos em longo prazo, enquanto essas turbulências do ambiente são 

momentâneas (PERIN, 2004, p. 81). 

Ao ambiente acadêmico, trará também a contribuição de um maior 

conhecimento na área, através da pesquisa. Para a sociedade, o auxilio esperado se 

deu em sugestões de orientação para o mercado para as empresas da ACINA de 

Nova Andradina MS aumentando as possibilidades de geração de emprego e a 

retomada do desenvolvimento da cidade. 



2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Esse capítulo traz a base conceitual do estudo, desenvolvendo os três 

construtos que fundamentam o trabalho: orientação para mercado, orientação para 

aprendizagem e performance empresarial. 

- O construto de orientação para mercado, contendo conceito, características 

e principais linhas de pesquisa, além das escalas que mensuram esse 

construto. 

- O construto de orientação para aprendizagem, com a apresentação do 

processo da aprendizagem organizacional, tipos de aprendizagem e as 

correntes teóricas Aprendizagem Organizacional e Organização de 

Aprendizagem. 

- Por fim, a relação dos construtos orientação para mercado, orientação para 

aprendizagem e performance empresarial, contendo conceito e 

características  de performance empresarial e estudos sobre a relação dos 

construtos. 

 

2.1  O CONSTRUTO ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 
 

Para Aaker (2001) é necessário perceber o mercado para se adaptar as 

ameaças e oportunidades. Para o autor uma análise de mercado faz um exame do 

crescimento, da lucratividade, do tamanho, dos custos, dos canais, das tendências e 

dos fatores importantes para o sucesso. Dessa forma, a orientação para mercado 

tem foco de estudo na área de Marketing. 

Blackwell, Miniard e Engel, (2008) afirmam que para desenvolver estratégias 

corporativas baseadas no consumidor, é necessário compreender bem as 

tendências de consumo, mercados consumidores globais, modelos para prever 

demanda e métodos de comunicação que atinjam os mercados mais eficazmente. 

 
A administração estratégica de mercado é pró-ativa e orientada para o 
futuro. Mais do que simplesmente aceitar o ambiente como dado, com seu 
papel estratégico confinado à adaptação e à reação, essa estratégia pode 
promover uma mudança ambiental efetiva. Portanto, as políticas 
governamentais, as necessidades dos clientes e o desenvolvimento 
tecnológico podem ser influenciados – e talvez menos controlados- com 
estratégias ativas e criativas (AAKER, 2001, p.23). 
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Ainda segundo AaKer (2001) na Administração Estratégica de Mercado são 

feitas a análise externa, que compreende a análise de clientes, concorrência, 

ambiente e a análise interna, que compreende a análise de performance e 

determinantes das opções estratégicas. 

Segundo Day e Schoemaker (2007) a metáfora da visão periférica auxilia a 

empresa a enxergar além da sua esquina, é uma área fora do foco principal, que 

ajuda ver as oportunidades e ameaças que nos cercam e que estão no limite do 

campo da visão. 

Giuliani (2006) afirma que a orientação para o mercado busca decifrar a 

satisfação dos desejos e necessidades do cliente, além de atender os objetivos da 

organização. Empresas que adotam a orientação para o mercado buscam conseguir 

mais valor, tem foco no cliente, liderança de alta gerência, coordenação 

interfuncional e inteligência competitiva. “A análise de mercado é o processo de 

analisar as mudanças nas tendências do consumidor, concorrentes atuais e 

potenciais, forças e recursos da empresa e os ambientes legais, tecnológicos e 

econômicos” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008, p.38). 

Blackwell, Miniard e Engel, (2008) explicam que quando as pessoas que 

trabalham no Marketing querem vender os produtos elas fracassam, porque quem 

precisa ter seus desejos, necessidades e expectativas satisfeitos é o consumidor e 

não a gerência.  

Ainda segundo os autores muitos produtos nem seriam lançados no mercado 

se fossem testados, evitando gastos de milhões, apenas observando insights dos 

consumidores. “Insight do consumidor pode ser definido como a compreensão das 

necessidades e realidades expressas ou não do consumidor que afeta como ele faz 

suas escolhas de marca, produto e na vida” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008, 

p.38). 

Webster (1994) comenta que anteriormente a orientação para o mercado era 

composta por orientação para o cliente, lucratividade e inovação. Essa abordagem 

fazia com que as organizações apenas se preocupem com os clientes atuais, mas 

há a necessidade de outras maneiras de aprendizagem. Segundo Slater (2001) 

conseguir satisfazer os clientes vai além desses indicadores de desempenho, como 

a busca pela aprendizagem organizacional, o foco no curto prazo, a constante 

inovação em novos produtos e o controle das decisões de risco. “O objetivo de 
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qualquer organização é dar aos consumidores mais valor que a sua concorrência. 

Valor é a diferença entre aquilo que os consumidores abrem mão por um produto 

(dinheiro, tempo ou recursos) e os benefícios que recebem” (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2008, p.36). 

Por isso esses autores, Blackwell, Miniard e Engel (2008) afirmam que 

quando a empresa compreende o ambiente e suas mudanças, podem surgir novas 

ideias ou adaptações de produtos, embalagens diferentes e novos serviços que 

satisfaçam o desejo dos clientes.  

A disseminação do estudo do tema orientação para mercado teve importância 

na área de Marketing (BECKER; HOMBURG, 1999), crescendo o número de 

trabalhos acadêmicos e teorias (NARVER; SLATER; TIEJE, 1998), além de 

demonstrar o quanto as empresas necessitam de maior interação com o mercado 

(LEVITT, 1960; SHAPIRO, 1988; WEBSTER, 1988). 

Vários estudos trataram na última década sobre a orientação para mercado e 

sua relação com a performance empresarial, sendo as principais linhas 

apresentadas por Narver e Slater, Deshpandé, Farley e Webster, Day e Kohli e 

Jaworski. Essas teorias e propostas serão tratadas a seguir para melhor 

desenvolverem-se medidas para o construto.  

Segundo Dalgic (1998) os estudos sobre orientação para o mercado 

apresentaram duas teorias diferentes: a primeira explanando os fatores macro 

ambientais e a segunda identificando os fatores micro ambientais que antecedem a 

orientação para o mercado e quais suas relações com o desempenho 

organizacional. 

Para Dalgic (1998) em relação aos fatores macro ambientais a orientação 

para o mercado resultou de três estágios: orientação para vendas, orientação para a 

produção e orientação para o mercado, na busca de explicar os fatores macro 

ambientais relacionados à oferta, demanda e condições de competição. Assim por 

causa desses fatores macro ambientais as empresas seriam obrigadas a se 

orientarem para o mercado. Ainda de acordo com o autor o foco está nos fatores do 

macro ambiente e nas características organizacionais. 

Wernerfelt (1984) aponta que em relação aos fatores micro ambientais a 

estrutura da empresa e os recursos internos são auxiliadores para a orientação para 

o mercado.  
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Kohli (1990), Jaworski (1990), Narver e Slater (1990) constataram que essa 

literatura necessitava de teoria, de definição clara e de medidas apoiadas em 

estudos empíricos. Assim se tornaram os primeiros autores a discutirem o assunto 

de forma empírica. 

Com os trabalhos pioneiros desses autores várias investigações empíricas 

foram feitas em diversos países. Outros precursores dessa linha são: Deshpandé, 

Farley e Webster Jr. (1993) e Day (1994). 

 

2.1.1  Orientação para mercado segundo Narver e Slater 
 

Para Narver e Slater (1990) são três os componentes básicos para a 

orientação para o mercado: orientação para o cliente, orientação para a 

concorrência e coordenação interfuncional.  

De acordo com o modelo desenvolvido por Narver e Slater (1990) a 

orientação para o mercado é a cultura organizacional que busca estimular a criação 

de valor superior ao cliente. Os autores consideram três benefícios da orientação 

para o mercado: foco e visão claros da empresa, benefícios psicológicos e sociais 

para os funcionários e atitudes positivas aos consumidores. Benefícios esses que 

levariam a uma orientação de mercado em longo prazo e com maior lucratividade. 

Além de dispensar maior atenção aos concorrentes. 

Os autores Narver e Slater (1990, p. ) acima citados, “definem a orientação 

para o concorrente, como a compreensão de forças e fraquezas em curto prazo e 

das capacidades e estratégias em longo prazo, em relação aos seus concorrentes 

atuais e potenciais”. 

Para esses autores, a orientação para cliente busca conhecer o mercado-alvo 

através da aquisição e disseminação de informações sobre esse mercado para 

continuar criando valor para o cliente. Os autores ainda argumentam que a 

orientação para o cliente funciona quando os valores organizacionais são levados 

em consideração na cultura, nas estruturas, nos processos e incentivos, sendo uma 

estratégia planejada desde o inicio da organização e não apenas em construto 

(LATER; NARVER, 1995). 

Já a coordenação funcional nesse modelo apresenta uma organização com 

atuação e objetivos conjuntos, utilização integrada de recursos para obter valor 
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superior aos clientes-alvo (NARVER; SLATER, 1990). Percebe-se que Slater e 

Narver (1994b) seguem esse principio tendo a geração de valor superior ao cliente 

como foco principal, usando de informações compartilhadas e tomadas de decisão 

conjuntas. Os autores demonstram na figura abaixo o foco em longo prazo e o foco 

no lucro, como critérios para a orientação para o mercado: 

 
Figura 1: Modelo de orientação para mercado de Narver e Slater. 

 

 
Fonte: Narver e Slater (1990, p.23) 

 

De acordo com esse triângulo equilátero demonstram à mesma importância 

de todos os componentes para a orientação para o mercado, buscando o equilíbrio 

entre eles e os critérios de decisão. 

Ainda para os autores, nas organizações sem fins lucrativos, a lucratividade 

precisa dar espaço à sobrevivência, onde se procura cobrir as despesas mantendo 

receitas suficientes, abrindo caminho para se estudar os critérios separadamente, 

ainda não levados em consideração por Kohli e Jaworski (1990). 

Paim (2010) cita em sua tese as diferenças entre essas abordagens no 

quadro 1: 
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Quadro 1: Variáveis de controle para o estudo da relação entre orientação para mercado e 
desempenho. 

 
Narver e Slater (1990) Jaworski e Kohli (1993) 

Custo relativo Qualidade do produto 
Tamanho relativo Intensidade competitiva 
Crescimento  Poder do comprador 
Barreiras de entrada Poder do vendedor 
Poder de comprador Barreiras de entrada  
Poder de vendedor Existência de substitutos 
Mudança na tecnologia  
Fonte: Paim (2010) traduzido de Narver e Slater, (1990, p.29) e Jaworky e Kohli, (1993, p.62). 

 

Por meio do Quadro 1, se percebe que os fatores ambientais pouco influem 

entre a relação para o mercado e a performance empresarial, mas que outras 

possíveis variáveis além da orientação para o mercado também podem afetar as 

organizações. Desse modo esses pesquisadores usaram as vaiáveis de controle do 

Quadro 1. 

Assim criaram uma escala para testar e desenvolver a teoria sobre a 

orientação para o mercado nas empresas chamada de escala MKTOR com 15 itens. 

Nessa escala apenas três características comportamentais eram válidas, sendo 

assim esses três componentes fizeram parte desse construto. Além de constatarem 

um efeito positivo da relação entre a orientação para o mercado e o desempenho 

empresarial na lucratividade das empresas testadas. 

Incluindo variáveis de turbulência de mercado e tecnológica, os autores em 

trabalho no ano de 1994, pesquisaram a relação entre orientação para o mercado e 

performance empresarial levando se em consideração o ambiente competitivo, 

trabalho que resultou em baixo papel desse ambiente na relação para mercado e a 

performance empresarial. 

Narver e Slater (1990, p.21) “defendem que o conceito de orientação para 

mercado refere-se à aplicação de recursos para a criação de valor superior para o 

consumidor”. 

 

2.1.2  Orientação para o mercado segundo Deshpandé, Farley e Webster 
 

Deshpandé, Farley e Webster (1993) definem a orientação para o mercado 

como um conjunto de crenças que destacam o consumidor em foco, mas que não 
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descartam os outros públicos importantes, que são os gerentes, proprietários, 

funcionários, buscando em longo prazo a lucratividade. 

Nesse modelo os autores Deshpandé, Farley e Webster (1993) consideram a 

orientação para o mercado e a orientação para o cliente como sendo a mesma 

coisa, porque o mercado inclui o conjunto de potenciais consumidores de uma 

empresa. Diferentes da orientação para o concorrente que se foca apenas nas 

fraquezas do concorrente a orientação para o mercado pode esquecer as 

necessidades do consumidor. 

O estudo de Deshpandé, Farley e Webster (1993) conclui que a orientação 

para o cliente tem forte ligação com a cultura organizacional. Estabelecendo assim a 

cultura como tema importante da teoria administrativa, gerando livros e artigos, além 

de várias disciplinas na área. Nesse estudo que envolveu o modo empresarial 

japonês, pesquisaram além da cultura, a orientação para o cliente, a performance 

empresarial e a inovação. 

Nessa pesquisa os autores acima citados, ouviram executivos de cinquenta 

empresas japonesas, obtendo informações sobre as áreas citadas acima. Essas 

entrevistas foram feitas através de quadrados: duas duplas de executivos – sendo 

dois da área de compra e dois de empresas fornecedoras (Marketing), assim por 

meio desses dados desenvolveram uma escala de nove itens para medir a 

orientação para o cliente. 

Comparadas a visão dos executivos e a visão dos clientes nessa pesquisa, os 

autores Deshpandé, Farley e Webster (1993) tiveram o resultado de que para os 

clientes existe sim uma correlação positiva entre a orientação para clientes e a 

performance empresarial, já os executivos disseram que para a real percepção de 

orientação para o mercado são necessários dados dos clientes. 

Quatro tipos de cultura foram investigados pelos autores acima citados: 

hierarquia, adhocracia, clãs e mercados. Sendo que a hierarquia segue ordens, 

regulamentos e regras, na adhocracia há criatividade, o empreendedorismo e a fácil 

adaptação são predominantes, a de clãs caracterizada pelos grupos de trabalho, 

coesão e participação e por fim a de mercado visando a vantagem competitiva.  

Nesse estudo Deshpandé, Farley e Webster (1993) percebem que a 

orientação para o mercado influencia na relação e na orientação para o mercado do 
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distribuidor. Assim, os fornecedores/vendedores seguem as normas dos 

distribuidores/clientes porque o alvo de ambos é o cliente final. 

Desse modo Deshpandé, Farley e Webster (1993) demonstram a importância 

da cultura e da inovação, que juntas com a orientação para o mercado, podem criar 

melhor performance empresarial. A alta gerência forma os valores, a orientação da 

organização e a cultura (WEBSTER, 1988). 

“A orientação para o mercado é o conjunto de processos que atravessam as 

funções e atividades dirigidas para criar e satisfazer clientes através da contínua 

avaliação das suas necessidades” (DESHPANDÉ; FARLEY, 1998, p.214). Assim, 

esses autores criaram uma nova escala, a MORTIN para medir a orientação para o 

mercado, através de dez itens. 

As pesquisas desenvolvidas pelo Marketing Sciense Institute (MSI) tem como 

prioridade a orientação para o mercado assim os autores estudaram a generalização 

do construto e sua aplicabilidade em outros países, através de um novo foco. 

Posteriormente em trabalho de Deshpandé (1999) a orientação para o mercado é 

citada operando em três níveis: como cultura, estratégia e tática.  

Os autores Deshpandé, Farley e Webster (2000), também pesquisaram em 

outros países e culturas os aspectos da orientação para o mercado e constataram a 

relação entre a orientação para o mercado e a melhor performance das empresas. 

Nesse mesmo ano a partir dos outros estudos, Deshpandé, Farley e Webster, 

concluíram que a orientação para o mercado é o excelente gerenciamento de um 

relacionamento entre as empresas e os clientes. Nesse estudo, a partir da pergunta: 

Qual o nível apropriado de orientação para mercado que uma empresa deve ter? 

Chegaram a conclusão de que esse nível adequado é aquele que o cliente quer 

ter.Além de perceberem que  a percepção da empresa é sempre melhor em relação 

ao que o cliente percebe. 

 

2.1.3  Orientação para o mercado segundo Day 
 

Day (1994) afirma que um dos objetivos mais importantes do Marketing é 

conectar os processos da empresa ao consumidor, juntamente com a definição de 

competências, que para ele “são conjuntos de habilidades e aprendizados coletivos 
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praticados nos processos organizacionais e que asseguram uma coordenação 

superior das atividades funcionais” (DAY, 1994, p.39). 

Para o autor (1994b) a orientação para o mercado define um modo melhor 

para satisfazer os clientes, ou seja, como a empresa deve ter certas habilidades em 

sua cultura, informação e coordenação interfuncional que possam dar a ela posição 

competitiva e direção para o mercado. 

 
As iniciativas para aperfeiçoar a sensibilidade de mercado e as relações 
com o cliente são essenciais no esforço de construção de uma organização 
orientada para o mercado. O objetivo é obter o comprometimento com o 
conjunto de crenças e valores que refletem a filosofia de que todas as 
decisões começam com o consumidor e são guiadas por uma profunda e 
compartilhada compreensão das necessidades desses consumidores e do 
comportamento, capacidades e intenções dos concorrentes, com o 
propósito de atingir um desempenho superior, satisfazendo os 
consumidores melhor que os concorrentes (DAY, 1994, p.45). 

 
Para o autor (2001, p.19) “orientar-se para o mercado é ter a disciplina para 

fazer opções estratégicas saudáveis e implantá-las de forma coerente e completa e 

não ser tudo para todos”. 

Day (2001) afirma que três elementos são essenciais para a orientação para o 

mercado: a cultura, as aptidões específicas e a estrutura. “Uma cultura orientada 

para fora com as crenças, os valores e os comportamentos dominantes enfatizando 

valor superior para o cliente e a busca contínua de novas fontes de vantagem” (DAY, 

2001, p.20). 

Nesse modelo o autor acima citado define aptidões específicas como relações 

próximas com clientes importantes e antecipação de ameaças e oportunidades para 

ter visão estratégica avançada. 

Por fim, a estrutura é que permite a empresa se antecipar as mudanças dos 

consumidores e as condições do mercado para se ter uma política de valor superior 

e responder assim de maneira correta. 

 

 

 

 

 

 



 28 

Figura 2: Os Elementos de uma orientação para o mercado 
 

 
Fonte: Day (2001, p.20) 

 

“As características que distinguem as estruturas das empresas orientadas 

para o mercado são: foco estratégico de mercado, coerência de fatores e 

flexibilidade” (DAY, 2001, p.25). De acordo com o autor as capacidades das 

organizações são divididas em internas, externas e de ligação entre internas e 

externas. As capacidades internas são processos da parte interna da empresa, 

como operações, finanças e etc. Já as capacidades externas se referem ao 

ambiente externo, como a relação as empresas com os consumidores, o 

monitoramento da concorrência e outros. Por fim, as capacidades que aliam internas 

e externas, como: compra, estratégias, preço, serviços e etc. 

Dessa forma a orientação para o mercado é a capacidade da empresa de 

aprender e se antecipar ao que pode acontecer, conhecendo seus clientes, 

concorrentes, fornecedores, etc.. A filosofia das empresas orientadas para o 

mercado, são de decisões voltadas para o cliente e norteadas por um grande 

conhecimento dos desejos e necessidades dos consumidores, das capacidades dos 

concorrentes, para assim gerar performance empresarial superior e assim atender 

aos clientes melhor que os outros. 
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É por isso que as empresas orientadas para o mercado são tão 
intensamente competitivas; elas observam seus rivais de perto para ver 
porque estas podem estar conquistando uma vantagem, tornam-se 
paranóicas a respeito de antecipar movimentos, calibram seu desempenho 
em relação à “melhor da classe” e comemoram as vitórias sobre os 
concorrentes. Em resumo, elas unem a orientação para o cliente e para os 
concorrentes (DAY, 2001, p.29). 

 
De acordo com o autor as empresas orientadas para o mercado são melhores 

que seus rivais em seu desempenho e na maioria dos fatores que norteiam essa 

orientação. 

 
Quadro 2: Diferenças ilustrativas em valores e normas 

 
Organização orientada para o mercado Organização centrada em si mesma 

Todas as decisões começam com o cliente Venderemos a quem comprar 
A qualidade é definida pelos clientes Qualidade é adequação aos padrões internos 
As melhores ideias provem da convivência com 
os clientes 

Os clientes não sabem o que querem 

O conhecimento do cliente é um ativo valioso e 
os distribuidores são parceiros que agregam 
valor 

Os dados sobre clientes são um mecanismo de 
controle e os distribuidores são canais 

A fidelidade do cliente é vital para a lucratividade O que importa são novas conquistas 
Aprenda com os erros Evite os erros 
A pesquisa de mercado é uma garantia para as 
decisões  

A pesquisa de mercado é um instrumento de 
justificação 

O comportamento dos concorrentes pode ser 
previsto e influenciado 

Concorrentes são imprevisíveis 

Sabemos mais que os concorrentes Se a concorrência faz isso,deve ser bom 
Os funcionários são defensores dos clientes Relações com os clientes são problemas do 

Departamento de Marketing 
Fonte: Day (2000, p.54) 

 

Outros estudos sobre esses conceitos teóricos foram feitos na década de 

1990, observando questões ainda não estudadas. Wright e Peace (1995) 

pesquisaram no setor de serviços o impacto da implementação do conceito de 

marketing em relação a satisfação do consumidor, Pelham e Wilson (1996) 

observaram o impacto da orientação para o mercado nas empresas pequenas e 

Martin, Martin e Gsbac (1998) estudaram o impacto do envolvimento dos 

funcionários no uso da orientação para o mercado. 
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2.1.4  Orientação para mercado segundo Kohli e Jaworski 
 

Kohli e Jaworski (1990) citam a importância da orientação para o mercado e 

observam lacunas na literatura, definindo uma necessidade maior de pesquisas na 

área, assim definiram seu construto, baseando esse construto na literatura de 

marketing e em pesquisa de campo, através de pesquisas com executivos de vários 

cargos. 

Através desses estudos Kohli e Jaworski (1990) compararam a literatura e a 

opinião dos executivos e definiram que a orientação para o mercado tem três 

elementos essenciais: a geração de inteligência, a disseminação da inteligência e a 

responsividade. “Orientação para o mercado é a ampla geração de inteligência de 

mercado concernente às necessidades dos atuais e futuros clientes, disseminação 

da inteligência através de departamentos e a proatividade na resposta dada a elas” 

(KOHLI; JAWORSKI, 1990, p.6). 

Segundo os autores acima citados, a geração de inteligência envolve a 

importância de saber como as ações dos competidores influenciam as preferências 

dos clientes, através de discussões e reuniões com consumidores, parceiros, a fim 

de descobrir as preferências dos clientes para gerar uma inteligência competitiva na 

empresa. Identificam também incluindo fatores exógenos, como competição, 

turbulência tecnológica, competição e outras forças ambientais. 

 
Figura 3: Empresa orientada para o Mercado segundo Kohli,Jaworki, Kumar 

 

 
Fonte: Adaptado de Kohli e Jaworski (1990) 

 

Os autores também apontam que a empresa deve participar como um todo 

para atender as expectativas do mercado. Assim todas as pessoas e departamentos 

da empresa devem estar engajados, para assim atenderem as necessidades dos 

clientes e desse modo gerar e disseminar a inteligência. 

Através de um modelo para medir a orientação para o mercado, Kohli e 

Jaworski (1993) testaram essas proposições, através de proposições e 
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consequências, usando como antecedentes: comportamento da alta administração, 

dinâmica interdepartamental e estrutura organizacional. 

Segundo Felton (1959, p.55) “a alta direção tem um papel crítico na 

configuração dos valores de uma organização”. Webster (1988, p.37) afirma que 

“uma organização só é orientada para o mercado, provavelmente, se emite sinais 

claros da alta direção sobre a importância de responder prontamente às 

necessidades dos clientes”.  

Segundo os autores Kohli e Jaworski (1990) a dinâmica interdepartamental 

abrange conflito e conectividade. Para Gaski (1984, p.11) “a tensão entre 

departamentos que é resultante da incompatibilidade de respostas as necessidade 

dos clientes”. 

De acordo com Jaworski e Kohli (1993, p.56) “a conectividade refere-se ao 

grau de contatos diretos formais e informais entre empregados de todos os 

departamentos”. Assim apontam que quanto mais as pessoas e os departamentos 

têm conectividade, mais fácil atenderão as necessidades dos clientes. 

Desse modo nesse modelo defendem que a orientação para o mercado cria 

benefícios sociais e psicológicos nas pessoas, cria um orgulho nos funcionários por 

todos terem um objetivo comum que é buscar a satisfação dos clientes da empresa, 

tendo como resultado desse processo o aumento do comprometimento das pessoas. 

O melhor desempenho organizacional através da orientação para o mercado, 

é comprovado na literatura das pesquisas de Jaworski e Kohli (1993); Narver e 

Slater (1990); Slater e Narver (1994); além de Ruekert (1992) e outros, sendo 

analisados o retorno sobre o investimento, a participação no mercado e a 

quantidade de vendas. 

Os autores Kohli e Jaworski (1990) usando como estrutura os estudos feitos 

anteriormente, criaram a escala MARKOR, para medir nas empresas a orientação 

para mercado. Essa escala teve três estágios onde o primeiro foi elaborado com 230 

respondentes para retirar itens de uma escala primária com 32 itens, que ainda não 

apresentavam corretamente o construto de orientação para o mercado, No segundo 

estágio testou-se teoricamente estruturas fatoriais para os itens que sobraram do 

primeiro estágio, com respondentes (executivos de Marketing e outras áreas) de 222 

Unidades Estratégicas de Negócio (UNEs). Por fim, no terceiro estágio foram 
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correlacionados vários construtos para analisar a validade preditiva das medidas e 

assim a escala MARKOR de orientação para mercado foi elaborada. 

De outro modo, percebeu-se que a orientação para no mercado mudava e 

melhorava o comprometimento dos funcionários e o espírito da equipe, tanto no 

ambiente como na performance empresarial. Kohli e Jaworski (1990, p.3) afirmam 

que “o elemento central da orientação para o mercado é o foco no cliente”. Neste 

sentido, os autores juntamente com Kumar (1993) afirmam que: 

 
A literatura vem revelando um grande número de significados atribuídos à 
orientação para mercado, incluindo o envolvimento de executivos de 
marketing nas decisões estratégicas (FELTON, 1959), a colocação de maior 
ênfase nos clientes em comparação com as questões de produção e custos 
(KANOPA; CALABRO, 1971), a integração das atividades organizacionais a 
partir da função de marketing (MCNAMARA,1972) e a atribuição de um 
papel de liderança ao marketing dentro da organização (VIEBRANZ, 1967) 
(KOHLI; JAWORSKI; KUMAR,1993, p.468).  

 
Desse modo esses autores citam três temas centrais: o foco no cliente, a 

coordenação de marketing e a lucratividade. 

Na figura 4, desdobram-se as conseqüências e os antecedentes citados pelos 

autores sobre a orientação para o mercado. 
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Figura 4:  Antecedentes e Consequências da orientação para o Mercado 
 

 
Fonte: Adaptado de Jaworski e Kohi (1993,p.55) 

 

A validação do estudo de Kohli, Jaworski e Kumar (1993) foi feita através de 

survey aplicada com 500 executivos nos Estados unidos da área de Marketing. 

Sendo que 230 desses executivos responderam os questionários. 

Nesses estudos os autores constituíram a escala MARKOR, com vinte 

variáveis em três grupos, seis variáveis de geração de inteligência de mercado, 

cinco de disseminação de inteligência e nove variáveis de inteligência gerada. (vide 

ANEXO B - Escala MARKOR). 
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Quadro 3: Principais abordagens da orientação para o mercado 
 

Autores Conceito de Orientação para o Mercado 

Kohli e Jaworski (1990)  

A orientação para o mercado baseia-se na geração de inteligência de 
marketing (visando antecipar as necessidades dos clientes), na 
disseminação desta inteligência por toda a organização (buscando um 
trabalho coordenado entre todos os departamentos) e na capacidade 
de resposta da empresa, como condições fundamentais para satisfazer 
o cliente e gerar lucratividade para a empresa. 

Narver e Slater (1990) 

A orientação para o mercado é a cultura organizacional que mais 
eficazmente e eficientemente cria os comportamentos necessários 
para a criação de valor superior para os consumidores e, além disso, 
desempenho superior para o negócio. Para estes autores, a orientação 
para o mercado é composta de três dimensões: orientação para o 
cliente, orientação para o concorrente e coordenação interfuncional, as 
quais, conjuntamente, levariam as organizações a uma orientação de 
longo prazo e voltada para a lucratividade. O monitoramento dos 
movimentos dos competidores é tão importante quanto o dos clientes 
e, portanto, as empresas devem dispensar-lhe a mesma atenção. 

Deshpandé, Farley e 
Webster (1993) 

A orientação para o mercado é o conjunto de crenças que coloca em 
primeiro lugar os interesses do consumidor, não excluindo todos os 
demais públicos relevantes, tais como proprietários, gerentes e 
empregados, a fim de desenvolver uma empresa lucrativa no longo 
prazo. 

Day (1994) 

As organizações tornam-se orientadas para o mercado através da 
identificação e desenvolvimento de capacidade especiais, que são 
conjuntos complexos de habilidades e conhecimento coletivos, 
exercidos através dos processos organizacionais e que asseguram 
uma melhor coordenação das atividades funcionais. O autor 
argumenta, ainda, que a orientação para o mercado significa que a 
empresa deve ser hábil para exercer essas capacidades de forma 
superior aos concorrentes, no que diz respeito à sensibilidade de 
mercado e relações com os clientes. 

Fonte: Révillion (2005) a partir dos trabalhos de Kohli e Jaworski (1990), Narver e Slater (1990), 
Deshpandé, Farley e Webster (1993) e Day (1994). 

 

2.2  O CONSTRUTO DE ORIENTAÇÃO PARA APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

 

Desenvolvido na área da psicologia o conceito de aprendizagem é entendido 

de várias maneiras, ao longo de sua evolução. 

Desse modo o processo de aprendizagem individual tem impacto na 

aprendizagem organizacional e diversos estudos foram feitos sobre essa dinâmica 

aprendizagem individual- organizacional como referência acerca da aprendizagem 

organizacional pelos autores: Shrivastava (1983); DeGeus (1988); Kolb (1990); 

Simon (1991); Kim (1993); Sweringa e Wierdsma (1995); Argyris e Schon (1996); 

Nonaka e Takeuchi (1997); Araújo (1998) e Probest et al. (2002). 
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A aprendizagem na linguagem comum quase sempre está associada ao ato 

de aprender, ou seja, de adquirir, tomar, reter, pegar, segurar, prender, assimilar e 

agarrar. (dicionários Aurélio, Caldas Aulete e Koogan/Houaiss). “A aprendizagem é 

um processo neural complexo, que leva, quando bem sucedido, à construção de 

memórias” (CASALI, 1997, p.72). 

Segundo Casali (1997) o aprendizado e as memórias são regulados pelas 

emoções e pelo afeto, assim elas regulam o desenvolvimento da inteligência, onde 

cada vez mais se formam memórias e resulta na capacidade de aprender. 

A aprendizagem individual auxilia a compreensão da aprendizagem em 

organizações. Alguns autores, como Bastos, Gondim e Loiola (2004), afirmam que 

as pessoas agem e aprendem nas empresas e Dixon (1992) cita que a 

aprendizagem organizacional não é somente o resultado da soma de aprendizagens 

individuais, mas que a organização pode aprender com apenas um indivíduo 

independentemente. 

Para Chiva e Alegre (2005) a abordagem cognitiva usa das teorias 

psicológicas para entender a aprendizagem individual e assim entender a 

aprendizagem organizacional,a empresa processa, interpreta e responde por meio 

do que acontece no ambiente interno e externo. Ao entender o processo de 

aprendizagem individual se procura entender o processo principal e as condutas da 

aprendizagem organizacional. 

Ainda para os autores as pessoas são seres sociais que entendem o contexto 

que as cercam, aprendendo e construindo através dele. Apoiada na sociologia a 

abordagem social em seu aspecto relacional, se apóia em dizer que a aprendizagem 

nas empresas vem das relações sociais que acontecem e das experiências dos 

indivíduos no trabalho. 

Na década de 1950 de acordo com Shrisvastava (1983), os pesquisadores 

passaram a estudar a aprendizagem em organizações através da aprendizagem 

individual, com o foco no processamento de informações que surgiu na psicologia 

cognitiva, estudando a aquisição, busca e processamento de informações, as 

estruturas da memória, a organização do conhecimento e a procura de informação 

pelas pessoas para resolverem os problemas da empresa. 

Para Campos (2001) o verdadeiro aprendizado acontece nos indivíduos e nas 

organizações através da criatividade, aprendizagem e inovação. 
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A aprendizagem individual ocorre através de duas abordagens: tradicional-

comportamentalista e construtivista. Na primeira abordagem o processo ensino-

aprendizagem é uma transmissão do conhecimento em modelos antigos que podem 

ser imitados no futuro. Na construtivista para o autor o individuo reconstrói em si o 

mundo exterior, assim o conhecimento acontece por meio da percepção num 

processo contínuo. Destacam-se nas abordagens construtivistas: a humanista e a 

cognitivista (MIZUKAMI, 1986). 

Para o autor a humanista é onde o ser humano com sua percepção reconstrói 

em si o mundo externo, percepção à realidade e na cognitivista há uma construção 

contínua, resultado da interação sujeito-objeto, criando novas estruturas mentais 

para continuar existindo.  

 
As tensões relativas à passagem da aprendizagem individual/grupal para a 
organizacional são ainda mais complexas. Assumindo-se que a 
aprendizagem organizacional ocorre pela estruturação dos conhecimentos, 
habilidades, atitudes, em procedimentos, rotinas, bancos de informações, a 
gestão de memória organizacional implica em um processo de 
institucionalização e cristalização (FLEURY, 1997, p.160). 

 
Dessa forma, o autor constata que a dificuldade em aceitar subculturas, faz 

com que muitos projetos de mudanças organizacionais fracassem. E enfatiza que 

três aspectos devem ser considerados no Processo de Aprendizagem 

Organizacional: o tempo, o espaço e as pessoas. 

Diversas literaturas demonstram o interesse na Aprendizagem Organizacional 

e na Organização de Aprendizagem, como essenciais a sobrevivência das empresas 

em ambientes turbulentos e em constantes mudanças. (LIPHISTZ; POPPER; OZ, 

1996; ARGYRIS; SCHON,197?; SHIVASTAVA, 1983; FIOL; LYLES, 1985; DE 

GEUS, 1988; LEVITT; MARCH 1988; SENGE, 1990; HUBER, 1991; SCHEIN, 1993; 

GARVIN, 1993; KOLB, 1997; NONAKA, 1997). “A Aprendizagem Organizacional é 

um tema que assume hoje crescente relevância, em razão dos processos de 

mudanças por que passam as sociedades, as organizações e as pessoas” 

(FLEURY, 1997, p. 151). 

Para Senge (1990, p.135) “as organizações só aprendem através de 

indivíduos que aprendem. O aprendizado individual não garante o aprendizado 

organizacional, mas sem ele não há como ocorrer o aprendizado organizacional”. De 

acordo com Senge (1990) esse “aprendizado” é aumentar a capacidade de gerar os 

resultados que verdadeiramente queremos da vida.  
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Ainda para Senge (1990, p.329) “as cinco disciplinas de aprendizagem têm 

três níveis diferentes, que são: prática (o que você faz); princípios (ideias em que as 

disciplinas se baseiam e essência (estado de ser das pessoas com alto grau de 

domínio na disciplina)”.  

Aprendizagem organizacional para Slater e Narver (1995) é o aprimoramento 

do conhecimento ou insights, para assim influenciar comportamentos. Segundo Gold 

(1995) para uma empresa ter vantagem competitiva em comparação aos seus 

concorrentes deve ter como cultura o elemento aprendizagem. 

Senge (1999) enfatiza empresas que buscam o aprendizado, fomentam uma 

cultura de aprendizagem onde as pessoas são focadas nos resultados e 

comprometidas com a aprendizagem contínua. Ainda para o autor a organização 

que aprende é um processo e esta sempre em busca de crescimento, não existindo 

uma que possa ser definida como modelo. 

Segundo Gold (1995) não é de suma importância um modelo, mas as 

diversas maneiras como cada empresa aprende, sendo isso que as diferencia. 

Empresas que aprendem tem pessoas que estão abertas ao aprendizado, que 

atuam de forma inovadora e criativa, buscando através dos indivíduos uma 

flexibilização de toda a empresa. Assim aperfeiçoa-se a aprendizagem 

organizacional como um processo (SENGE, 1999). 

Para Slater e Narver (1999) a aprendizagem organizacional é complexa, com 

diferentes níveis cognitivos e diferentes processos, assim sua definição consensual 

ainda não foi alcançada. “A Aprendizagem Organizacional é um processo de 

identificação e correção de erros” (ARGYRIS, 1997, p.116). 

A tecnologia da informação, disponibiliza recursos para que as empresas 

possam guardar sua história e experiências, mas mesmo assim muitas não 

aprendem com antigas experiências, assim não há como registrar quais atitudes 

repetir e quais evitar no futuro. (CONKLIN, 1997; SHARDA; FRANKWICK; 

TURETKEN, 1999). “Partes da memória de uma organização podem ser perdidas, 

temporária ou permanentemente, como consequência de sua reengenharia, 

terceirização ou de políticas relacionadas à gestão enxuta” (PROBST; RAUB; 

ROMHARDT, 2002, p.175). 

Day (2001) considera o ativo mais importante de uma empresa a base do 

conhecimento, sendo que o que diferencia uma empresa orientada para o mercado 
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é a oportunidade e a profundidade do conhecimento que essa empresa tem do 

mercado, possibilitando a elas uma reação mais rápida que a dos concorrentes. A 

figura 5 apresenta os componentes do Processo de Aprendizagem na leitura de Day 

(1994b). 

 
Figura 5: Componentes de Processo de Aprendizagem s obre Mercados 

 

 
Fonte: Perin (2001) adaptado de Day (1994b). 

 

Segundo Soltero (1997) a memória organizacional, chamada de 

conhecimento organizacional, não é criada apenas do conhecimento da 

organização, pois ela não pode sozinha criar o conhecimento sem a participação do 

individuo. No grupo de pessoas o conhecimento é ampliado por meio de debates e 

discussões, observações e compartilhamento. 

Ainda para Soltero (1997), as pessoas podem manter um banco de dados das 

informações atualizado, podendo acessá-lo de qualquer lugar do mundo, via 

internet, por meio de ferramenta computacional, com chave de acesso.  

Assim caso uma empresa cultive sua memória organizacional, poderá ter 

acesso a experiências boas do passado e desse modo, evitar erros que já 

aconteceram com os empregados anteriormente. (KRUGLIANSKAS; TERRA, 2003). 

Ackerman e Malone (1990) afirmam que a capacidade da empresa de 

aprender com as experiências passadas e reagir de maneira diferente e melhor, é 

chamada de memória organizacional, incorporando o conhecimento das pessoas ao 

das organizações. “A memória organizacional é o meio pelo qual o conhecimento é 

armazenado para o futuro”. (HUBER, 1991, p.90). Definição semelhante a de 

Ackerman e Malone (1990) definindo o uso da memória organizacional como a 

própria memória organizacional. 
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Para Day (2001, p.106) “quando este conhecimento é amplamente 

compartilhado, passa a ser um ponto de referência comum e um conjunto de 

hipóteses que assegura que a estratégia seja coerente ao invés de um conjunto 

desconexo de atividades”. 

 
As organizações orientadas para o mercado podem dar dois passos 
importantes para desenvolver uma base compartilhada de conhecimento: 
construir sistemas de distribuição sinérgica que sejam acessíveis em toda a 
organização, para garantir que fatos e critérios relevantes estejam 
disponíveis quando e onde forem necessários, e localizar o conhecimento 
estratégico a respeito de estrutura de mercado, resposta e criação de valor 
que contribui para as perspectivas necessárias ao desenvolvimento de 
decisões bem-embasadas (DAY, 2001, p. 108). 

 
Para Baker e Sinkula (1999a) a Orientação para Aprendizagem desafia as 

verdades antigas sobre o mercado e os meios que a empresa deve organizar-se 

para responder ao novo ambiente buscando a inovação. 

Dessa forma, o Quadro 4 e o Quadro 5, apresentam as definições dos 

principais autores da área, sendo que no primeiro temos a Aprendizagem 

Organizacional e no segundo a Organização de Aprendizagem. 

 
Quadro 4: Definições de Aprendizagem Organizacional 

 
AUTORES DEFINIÇÃO 

Argyris (1977) Aprendizagem organizacional é o processo de detectar e corrigir erros 

Fiol e Lyles (1985) 
Aprendizagem organizacional é o processo de aperfeiçoar as ações 
através de melhor conhecimento e entendimento 

Levitt e March (1988) Aprendizagem Organizacional é a transformação de interferências da 
história em rotinas que guiam o comportamento (da organização) 

Stata (1989) Aprendizagem Organizacional é o principal processo através do qual a 
inovação ocorre. 

Huber (1991) Aprendizagem Organizacional significa processamento de informações 
para aumentar a abrangência do comportamento potencial.  

Kim (1993) 
Aprendizagem Organizacional é definida como o incremento da 
capacidade da organização de tornar a ação efetiva. 

Probest e Buchel (1997) 

Aprendizagem organizacional é o processo pelo qual o conhecimento e 
os valores básicos de uma organização mudam, buscando o 
aprimoramento da habilidade de solução de problemas e da capacidade 
de ação. 

Fonte: Perin (2001) 
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2.2.1  O processo de aprendizagem organizacional 
 

Segundo Day (1994) quando as empresas buscam melhores práticas e novas 

maneiras de realizar seus negócios a fim de atender e entender seus clientes elas 

tem uma cultura orientada para o aprendizado. 

Assim a capacidade que a empresa tem de aprender trará a ela desempenho 

superior, relação mediada também pelas implementações de inovação juntamente 

com o aprendizado (HURLEY; HULT, 1998).  

No processo de aprendizagem organizacional Argyris e Schon (1978) fizeram 

um estudo sobre o ciclo único e o ciclo duplo da aprendizagem. Sendo que no ciclo 

único (simples) apresenta como fazer melhor com o uso da experiência, chamada de 

adaptativa por Probest e Buchel (1997) por auxiliar a empresa a se adaptar ao 

ambiente, mas sem questionamento sobre valores e normas já adotados. Para 

Slater e Naver (1995) as oportunidades de mercado no ciclo simples são aquelas 

ligadas à estrutura tradicional da empresa. Ou seja, se ajusta a ação para atingir o 

resultado desejado (PROBST; BUCHEL, 1997).  

A aprendizagem do circuito duplo busca o questionamento e mudanças mais 

significativas (ARGYRIS; SCHON, 1978). Ainda para Probest e Buchel (1997, p.35) 

o ciclo duplo é explicado como “o processo de questionar as normas e valores da 

organização, e construir um novo modelo referencial’. Dessa forma é o “porquê” de 

se fazer dessa maneira e quais os impactos que isso irá gerar em prazo maior.Por 

fim, para os autores a aprendizagem deutero é o aprender a aprender, ou seja, 

entender o ciclo simples e o duplo e incrementar a habilidade de aprender. 

O processo de aprendizagem passa por três ciclos segundo os autores 

Sweringa e Wiedsma (1995), que são regras (o que se pode e deve fazer); insights 

(ao que se sabe, entende e princípios ao que se é e ao que se deseja ser) e 

princípios. Dessa maneira essa aprendizagem acontece quando há uma discussão 

sobre os princípios essenciais da organização. 

Para Slater e Narver (1995) são três os estágios do processo de 

aprendizagem: aquisição, disseminação e interpretação compartilhada de 

informações. 
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2.2.2  Tipos de aprendizagem organizacional 
 

De acordo com Argyris e Schon (1978) os tipos de aprendizagem são: ciclo 

simples ciclo duplo e deutero. 

 
Figura 6: Aprendizagem de Ciclo Simples, Duplo e Deutero 

 

 
Fonte: adaptado de Snell e Chak (1998) e Probest e Buchel (1997) 

 

A aprendizagem deutero propicia o clima para o que Hult (1998) chama de 

orientação para aprendizagem, que é a importância que a empresa dá a 

aprendizagem organizacional, ou seja, a orientação para a aprendizagem é o 

“conjunto de valores e práticas que refletem onde a aprendizagem ocorre e a 

natureza do que foi aprendido” (NEVIS; DIBELLA; GOULD, 1995, p.76). 

As organizações com alto nível de orientação para aprendizagem questionam 

suas normas, seu processamento de informações do mercado e suas ações 

organizacionais através do estímulo as pessoas (BAKER; SINKULA, 1999a). 

Na aquisição de informações a tecnologia de informação auxilia na 

manutenção do conhecimento (DAY, 1994) e as informações devem ser adquiridas 

de maneira sistemática. As experiências são aprendidas através do benchmarking, 

da formação de joint ventures e parcerias, da educação contínua e de pesquisa feita 

junto aos clientes (SLATER; NARVER, 1995; WEBSTER, 1992). 

Na disseminação de informação segundo Bernardes (1999) é importante que 

as informações sejam disponíveis a toda a empresa para que ocorra a 

aprendizagem organizacional, assim o poder de decisão não é centralizado, as 
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pessoas conhecem sua performance e os objetivos da empresa são almejados 

verdadeiramente. 

Segundo Slater e Narver (1995) na interpretação compartilhada o 

aprendizado só ocorre quando há uma junção das informações e suas implicações 

com ações que resolvam conflitos de maneira eficaz. 

O ser humano nasce com motivação para aprender e experimentar, segundo 

Senge (1998). Através de novos mapas cognitivos, que fazem entender o que está 

ocorrendo dentro e fora da empresa, além de novas atitudes que traduzem o 

aprendizado é que o processo de aprendizagem acontece. As empresas nesse caso 

se orientam com o pensamento sistemático, integração dos meios de decisão, ação 

estratégica, políticas de RH, defendem Fleury e Fleury (1997). 

Outros fatores influenciam ao processo de aprendizagem organizacional: 

ambiente que incentive a aprendizagem, visão sistêmica e ação monitorada. 

De acordo com Bernardes (1999) o ambiente necessita ter condições para 

que o aprendizado seja estimulado, onde a prática da aprendizagem seja 

recompensada com um comportamento inteligente. Com essa cultura as ideias e as 

soluções para os problemas surgem com revisões estratégicas em conjunto. 

A visão sistêmica traz às organizações a capacidade de re-adequação 

através dos feedbacks feitos e foca na colaboração das partes da organização e 

interdependência entre elas (SENGE, 1999). 

Segundo Day (1994), a ação monitorada valia os processos de 

aprendizagem, mudando os comportamentos e analisando se a aprendizagem 

trouxe resultados organizacionais melhores. 
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Quadro 5: Definições de Organização de Aprendizagem 
 

AUTORES DEFINIÇÃO 

Senge (1990) 

Lugar onde as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar 
os resultados que realmente desejam, onde surgem novos e elevados 
padrões de raciocínio, onde a aspiração coletiva é liberada e onde as 
pessoas aprendem continuamente a aprender em grupo. 

Swieringa e Wiedsma 
(1992) 

Trata-se de uma organização edificada em torno de processos cooperativos, 
no qual as pessoas aprendem mediante a cooperação e cooperam para 
aprender coletivamente. 

Garvin (1993) 
Organizações capacitadas em criar, adquirir e transferir conhecimentos e 
em modificar seus comportamentos para refletir estes novos conhecimentos 
e insights. 

Marquardt (1996) 

Organizações de Aprendizagem são empresas que estão continuamente se 
autotransformando utilizando tecnologia, empreendedorismo e expandindo o 
aprendizado para melhor se adaptarem e terem sucesso em um ambiente 
mutável. 

Morgan (1998) Organizações são sistemas de processamento de informações capazes de 
aprender a aprender 

Starkey (1997) 
A “organização que aprende”é uma metáfora, cujas raízes estão na visão e 
na busca de uma estratégia para promover o autodesenvolvimento 
individual dentro de uma organização em contínua autotransformação. 

Nonaka (1997) 
Na empresa criadora do crescimento, inventar novos conhecimentos não é 
uma atividade especializada... É uma forma de comportamento, na verdade 
um modo de vida, no qual cada indivíduo é um operário do conhecimento. 

Fonte: Perin (2001) 
 

Slater e Narver (1995) vêem o conhecimento ser desenvolvido na 

Aprendizagem Organizacional e isso influi no comportamento da empresa, além das 

variáveis como clima e cultura que fazem parte da Organização de Aprendizagem. 

Apesar do processo de aprendizagem fazer parte da Organização da Aprendizagem 

esse processo tem dimensões únicas e componentes particulares. 

Weike (1985) afirma que a cultura são cognições compartilhadas e a 

aprendizagem organizacional uma cultura organizacional, principalmente se for 

levada em consideração a teoria da organização cognitiva. 

Para Yang (2003) a cultura da aprendizagem nas organizações reflete o 

comportamento por meio de desenvolvimento e aprendizado organizacional, 

derivados da observação e também da teoria. A identificação da cultura da 

aprendizagem necessita de ferramentas que possam detectar comportamentos de 

aprendizagem nas organizações. 

De acordo com Tsang (1997) algumas diferenças se apresentam entre a 

Aprendizagem Organizacional e a Organização de Aprendizagem. O Quadro 6 

apresenta a dicotomia entre elas. 



 44 

Quadro 6: Dicotomia entre Aprendizagem Organizacional e Organização de Aprendizagem. 
 

 Aprendizagem organizacional Organização de 
Aprendizagem 

Questão Chave Como as organizações 
aprendem? 

Como as organizações 
deveriam aprender? 

Público-alvo Acadêmicos Profissionais 
Objetivo Construção de Teoria Incremento da performance 

organizacional 
Fonte de informação Coleta de dados sistemática Experiência de consultoria 
Metodologia Métodos rigorosos de pesquisa Estudos de caso 

(inconsistentes) e pesquisa-
ação 

Generalização Coerente com os fatores 
limitadores de generalização 
dos resultados da pesquisa 

Tendência de extrapolar a 
generalização da teoria para 
todas as organizações 

Produto da Aprendizagem Mudança potencial de 
comportamento 

Mudança efetiva de 
comportamento 

Relação entre Aprendizagem e 
Performance 

Pode ser positiva ou negativa Tomada como sendo positiva 

Fonte: Tsang (1997) citado por Perin (2001, p.14). 
 

Tsang (1997), citado por Perin (2001), escreve sobre duas vertentes: 

perspectiva mais descritiva e outra prescritiva nos estudos da aprendizagem 

organizacional, enfatizando a diferença entre ambas. Assim explica que a 

aprendizagem organizacional (AO) foca em como a organização aprende, 

habilidades e criação e uso do conhecimento, já a vertente: organizações que 

aprendem (OA) desenvolveriam meios para diagnosticar e avaliar como as 

organizações poderiam aprender. 

Ainda para Tsang (1997) as duas vertentes nascem da busca do 

conhecimento e da necessidade de intervenção por causas de problemas reais, ou 

seja, de uma tensão que vigora nos estudos organizacionais da área. Mesmo que 

isso não esteja sempre claro outros estudos podem vir a ampliar a quantidade de 

periódicos sobre o tema. 

 

2.3  PERFORMANCE EMPRESARIAL 
 

A busca pela melhoria da performance veio com a revolução industrial,  

através do processo de industrialização em massa, as pessoas passaram a ser 

apenas integrantes do sistema produtivo. No início da década de 1950, o 

crescimento da competição entre as empresas já era percebido e buscavam-se 
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novas maneiras para conseguir lugar no mercado. Os métodos criados nessa época 

ainda são os mesmos usados atualmente, como a Teoria das Restrições e a 

Reengenharia Organizacional (GRUNBERG, 2004). 

Vários autores definem “performance”, ligada a estratégia, a estrutura e ao 

planejamento da empresa, sendo necessário mensurá-la através da dimensão 

econômica (DESS; ROBINSON JR., 1984; GRUNBERG, 2004; THORPE; 

BEASLEY, 2004). 

Thorpe e Beasley (2004), explicam que existem duas dimensões de pesquisa 

nos estudos de performance organizacional: dimensão cognitiva e dimensão de 

organização social. Para esses autores a dimensão cognitiva é explicada com dois 

elementos: 

a) Hard versus Soft:  

O núcleo das discussões é dominado por uma abordagem Hard, onde o 

sistema operacional é identificado como um problema essencialmente técnico e, 

frequentemente, incorporam mensurações quantitativas de performance e soluções 

oriundas da tecnologia de informação (THORPE; BEASLEY, 2004, p.338) 

 

b) Puro versus Aplicado: 

A diferença está na forma pela qual esta abordagem acontece. Considerando 

as áreas mais puras, o progresso normalmente acontece de forma cumulativa, que 

se desenvolve respeitando uma ordem interna. Já as áreas aplicadas estão 

expostas a inúmeras influências ambientais, como, por exemplo, a mudança de 

necessidade de clientes e a política governamental. A performance organizacional 

neste caso é verificada como uma ferramenta gerencial (THORPE; BEASLEY, 

2004). 

Os autores acima, nas dimensões da pesquisa de performance 

organizacional, apresentam os conteúdos convergentes e divergentes. Nos 

conteúdos convergentes as visões são similares e nos conteúdos divergentes as 

opções são diferentes e novas. 

Ainda para Thorpe e Beasley (2004) os conteúdos também podem ser: 

urbano ou rural, o conteúdo urbano é aquele que para a Performance 

Organizacional traz novidades ao estudo e o rural é aquele considerado em desuso. 
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“A combinação das características convergentes e urbanas dos estudos de 

performance organizacional mostra que a performance organizacional ocupa uma 

posição importante no quadro da organização social” (THORPE; BEASLEY, 2004, 

p.340). 

Dess e Robinson Jr (1984) chegaram a medir a performance através de 

estudo feito com gerentes de 26 empresas industriais americanas, chegando a 

conclusão de que medidas objetivas fazem com que as equipes fiquem mais 

motivadas. 

Grunberg (2004) afirma que a performance organizacional abrange aspectos 

operacionais e econômicos de uma empresa aliados aos conceitos de lucratividade 

e produtividade, direcionando as medidas de performance as metas e aos objetivos 

dessa empresa. 

Para medir a performance organizacional e logo após o nível de orientação 

para mercado, Venkatraman e Ramanujam (1986) agrupam essa métricas em três 

domínios: desempenho financeiro; desempenho financeiro e operacional e 

efetividade. 

Complementando essas medidas financeiras, Venkatraman e Ramanujam 

(1986) acrescentam indicadores, como participação de mercado, qualidade do 

produto, novos produtos, efetividade do marketing, valor agregado da produção e 

outras medidas de eficiência da tecnologia. Além da efetividade organizacional 

conceituada pelos autores como a conceitualização de desempenho, levando-se em 

consideração os objetivos organizacionais e diversos outros fatores. 

Walker e Ruekert (1987, p. 19) procuraram definir quais os critérios para  

definir o bom desempenho das organizações em cada um itens estratégicos, 

destacando: 

 
O desempenho de uma unidade de negócio pode ser medido e julgado em 
uma variedade de dimensões, onde a importância e a relevância de cada 
uma variam: (1) através dos grupos de stakeholders (por exemplo, 
investidores x empregados x clientes); e (2) em função de uma visão de 
resultado do negócio tomada a longo ou em curto prazo. 

 
Assim com esse raciocínio, os autores acima traçam três dimensões de 

desempenho: efetividade, adaptabilidade e eficiência. Desse modo, a efetividade é 

medida pelo aumento das vendas ou por maior espaço no mercado em relação aos 

concorrentes. A adaptabilidade é medida em como a empresa responde as 
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condições e oportunidades que surgem no ambiente. E por fim a eficiência é medida 

por meio da lucratividade e do retorno sobre o investimento, avaliando-se o 

resultado do negócio em relação ao que na implementação foi usado de recursos. 

Para Scherer (1980) são variáveis de desempenho além das citadas pelos 

autores acima, a criação de emprego, a participação social, a geração de tecnologia 

e satisfação dos funcionários. Para Michael, (1986); Ghirlanda, (2001) e Ferreira, 

(2003), a avaliação de desempenho das empresas dá aos executivos ou 

administradores informações que poderão ser usadas para melhorar os processos 

que já existem, além de localizar e resolver problemas e buscar oportunidades. 

Perin (2004, p.3) “comenta que se observa uma relação positiva entre 

orientação para o mercado e performance empresarial, Diversos estudos tem 

demonstrado empiricamente esta relação, em diversos países como os Estados 

Unidos” (NARVER; SLATER, 1990; PELHAN, 1997).  

 

2.4  A RELAÇÃO ENTRE ORIENTAÇÃO PARA MERCADO, APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL E PERFORMANCE EMPRESARIAL 

 

Diversos autores como Day, (1994a); Sinkula, (1994); Slater e Narver, (1995); 

Dickson, (1996); Sinkula, Baker e Noordewier, (1997); Hurley e Hult, (1998); Baker e 

Sinkula, (1999a) consideram a aprendizagem organizacional fortemente ligada ao 

construto de orientação para mercado. “A orientação para mercado é por herança 

uma orientação para aprendizagem” (SLATER; NARVER, 1995, p.67). 

Santos (1998) realizou uma pesquisa com 13 empresas do setor têxtil e 

identificou em seu estudo uma correlação positiva entre a cultura e o desempenho. 

A partir da década de 1950, a performance da empresa aliada às atividades de 

Marketing passou a ter importância nas pesquisas acadêmicas. Os profissionais de 

Marketing demonstram que seu trabalho cada vez mais influi no desempenho das 

empresas (O’SULLIVAN; ABELA, 2007). 

Inicialmente nos Estados Unidos vários estudos foram realizados para a 

verificação empírica da relação para mercado e da performance organizacional 

como foco principal, porém ambientes diferentes geram resultados diferentes e 

pesquisas similares foram feitas em outros países também. O quadro abaixo 
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apresenta os estudos que demonstram a Relação entre as Dimensões de 

Orientação para o Mercado e Performance de acordo com Perin e Sampaio, (2001): 

 
Quadro 7: Dimensões de Orientação para o Mercado e Performance. 

 

Estudo País Escala de OM 
baseada em Resultados 

Slater e Narver 
(1999a) EUA- Diversos Narver e Slater 

(1990) 

Papel limitado do ambiente competitivo 
na relação entre as dimensões orientação 
para o cliente e orientação para a 
concorrência e performance. 

Raju, Lonial e 
Gupta (1995) EUA – Hospitais 

MARKOR (1993) 
Adaptada 

Respostas à concorrência – maior 
influência sobre indicadores de 
performance 

Caruana, 
Tamaseshan e 
Ewing (1996) 

Austrália e Nova 
Zelândia- 
Universidade 

MARKOR (1993) 
Resposta – maior influência sobre a 
performance 

Han, Kim, e 
Srisvastava 
(1998) 

EUA - Bancos Narver e Slater 
(1990) 

Orientação para o cliente – maior 
influência sobre inovação 

Horng e Chen 
(1998) 

Taiwan – Diversos 
Jaworski e Kohli 
(1993) e Narver e 
Slater (1990) 

Geração de inteligência – maior influência 
sobre a performance 

Mandelli (1990) 

Brasil – Indústrias 
metalúrgica, 
mecânica e de 
material elétrico 

MARKOR (1993) 
somente as 
dimensões geração 
e disseminação 

Não foi observada relação entre as 
dimensões geração e disseminação com 
crescimento de vendas 

Urdan (1999) 
Brasil – 
Concessionárias 
de automóveis 

Narver e Slater 
(1990) 

Das três dimensões de orientação para o 
mercado, as concessionárias com 
desempenho superior enfatizam mais 
orientação para o cliente. 

Dawes (2000) 
Austrália – 
Diversos 

MARKOR (1993); 
NARVER e 
SLATER (1990); 
Deshpandé, Farley 
e Webster (1993); 
Deng e Dart (1994) 
- adaptadas 

Das quatro dimensões encontradas 
(análise, cliente, resposta, orientação à 
competição e compartilhamento de 
informação), a dimensão orientação à 
competição – maior influência sobre a 
performance 

Lukas e Ferrel 
(2000) 

EUA - Diversos Narver e Slater 
(1990) 

As três dimensões de orientação para o 
mercado possuem influências sobre 
inovações de produtos 

Fonte: Perin e Sampaio (2001, p.34). 
 

Para os autores nesse quadro observa-se que em diferentes países e 

segmentos têm-se resultados diferentes nos estudos, necessitando assim de 

estudos mais aprofundados nos construtos e sua relação. 

De acordo com Freitas (1991) a cultura e a performance estão fortemente 

ligadas e apresenta os trabalhos de Denison (1984) e de Gordon (1985) que podem 

comprovar os efeitos dessa união nas empresas. Ainda segundo a autora: “São 
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poucos os autores que não assumem que a cultura possa influenciar o desempenho 

organizacional, ou pelo menos, que as pesquisas realizadas têm sido insuficientes 

para sustentar essa afirmativa” (FREITAS, 1991, p.105). 

Slater e Narver (1995) argumentam que a aprendizagem organizacional 

aumenta diretamente a performance. Desse modo o aprendizado estimula a 

mudança do comportamento e assim leva a performance melhor (GARVIN, 1993; 

SENGE, 1999; SINKULA, 1994; SLATER; NARVER, 1995). 

Assim como diversos autores concordam que a aprendizagem organizacional 

junto com a orientação para o mercado levariam a performance superior (SINKULA, 

1994; SLATER; NARVER, 1995; DAY, 1994; WEBSTER, 1994a, 1997). 

Homburg e Pflesser (2000) apontam que aspectos culturais influem 

comportamentos ligados a orientação para o mercado e Jaworski e Kohli (1993) 

anteriormente, citam vários aspectos culturais como necessários a orientação para o 

mercado, como a dinâmica interdepartamental e o grau de conflito. 

A cultura de aprendizagem organizacional auxilia a empresa a atender o 

consumidor atual que é mais consciente e exigente, através do aprendizado se pode 

conhecer melhor o cliente e assim adaptar a empresa mais rapidamente para essa 

realidade (WEBSTER, 1994a). 

As hipóteses que foram testadas por Sinkula (1997) permitem nesse modelo 

dizer que a orientação para aprendizagem, atinge a geração e disseminação de 

informações, estabelecendo relação da aprendizagem com a orientação para 

mercado, sendo que foi percebido que dois dos seus componentes estavam 

relacionados com o aprendizado das empresas. Desse modo para o autor quando a 

empresa já tem implantada a cultura de aprendizagem, instaurar a orientação para o 

mercado é bem mais simples. 

Para Kohli e Jaworski (1990) consideram o aprendizado organizacional como 

um processo de flexibilização da empresa, que procura nortear suas ações com 

base no conhecimento, assim mais a empresa irá gerar, disseminar e utilizar as 

informações que absorve do mercado mais estarão orientadas para esse mercado. 

Para Day (1994) essas empresas terão respostas rápidas ao mercado, maior 

flexibilidade e adaptabilidade para reagir e antecipar o que irá acontecer, tendo a 

performance superior como resultado. Ou seja, essas empresas entendem melhor o 

cliente e assim tem melhor desempenho (VOSS; VOSS, 2000). 
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Segundo Sheth (2001) duas formas são citadas para seguir a orientação para 

o cliente e aumentar as vantagens competitivas que geram a performance 

empresarial:  

- maior lucratividade por meio de fidelização, compras repetidas e elevação 

dos preços e 

- maior receita por meio da propaganda boca-a-boca, produtos novos e pelo 

cliente comprar apenas nessa empresa. 

Para Homburg e Pflesser (2000) a performance financeira é conseguida pelo 

retorno das vendas como resultado da performance de mercado. Para os autores a 

performance de mercado é a eficácia do trabalho de Marketing medido pela 

fidelização dos clientes, satisfação dos clientes e market share. Desse modo, 

apresentam relações entre a orientação para mercado, performance de mercado e 

financeira. 

Diversos trabalhos apresentam uma relação positiva entre os construtos 

orientação para mercado e performance superior. (NARVER; SLATER (1990), 

JAWORSKI; KOHLI (1993), DESPANDÉ; FARLEY; WEBSTER (1993), SLATER; 

NARVER (1994), HAN; KIM; SRISVASTAVA (1998), BAKER; SINKULA (1999), 

VOSS; VOSS (2000) e DAWES (2000). 

Alguns autores brasileiros também concordam com essa relação, como Perin 

e Sampaio (2001) e Menna e Rossi (2001). 

 



3  METODOLOGIA 
 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

Acevedo e Nohara (2004) afirmam que a ciência na pesquisa vem para 

representar e explicar o que é a realidade, para isso descrevesse o que acontece 

nesse momento, classificando e explicando esses fenômenos.  

Este estudo se caracterizou como uma pesquisa descritiva, de natureza 

quantitativa e qualitativa. Segundo Acevedo e Nohara (2004) a pesquisa descritiva 

visa descrever o fenômeno estudado ou as características de um grupo, bem como 

compreender as relações entre os conceitos envolvidos no fenômeno em questão. 

Mas cabe ressaltar que a pesquisa descritiva não objetiva explicar o fenômeno 

investigado.  

Para Churchill (1999) e Malhotra (2001) os estudos descritivos são usados 

para medir o grau de associação das variáveis, fazendo previsões, usando como 

estrutura a elaboração prévia de hipóteses de um modelo teórico. 

De acordo com Malhotra (2001) a função dessa pesquisa descritiva é 

descrever algo, geralmente o mercado, suas características e funções, ou seja, 

descrever as características dos grupos relevantes, estimar a porcentagem de 

unidade numa população especifica, determinar as percepções de características de 

produtos, determinar o grau até o qual as variáveis de marketing estão associados e 

fazer previsões especificas.  

Collis e Hussey (2005) definem o corte transversal como uma metodologia, 

para conseguir obter informações sobre diversas variáveis em diferentes contextos. 

Esse estudo apenas mostra se uma correlação existe ou não, sendo que as 

hipóteses são rígidas e pré-definidas. 

Malhotra (2001) explica que as pesquisa de corte transversal envolve a coleta 

de dados pelo pesquisador de uma amostra definida. Caso essa coleta de dados for 

feita apenas uma vez, ela é pesquisa de corte transversal único e se forem 

coletados os dados da mesma amostra em períodos diferentes será pesquisa de 

corte transversal múltiplo. Nesse estudo, será utilizada apenas a pesquisa de corte 

transversal único, onde as informações são coletadas da amostra apenas uma vez. 
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Os estudos transversais envolvem a coleta de informações de qualquer 
amostra de elementos de população somente uma vez. Elas podem ser 
únicas ou múltiplas. Nos estudos transversais únicos é extraída somente 
uma amostra de entrevistados da população-alvo e as informações são 
obtidas desta amostra somente uma vez. (MALHOTRA, 2001, p.109). 

 
Para Collis e Hussey (2005) o método descritivo de corte transversal único 

possibilita a economia na coleta de dados e menor tempo gasto no trabalho. Esse 

método tem como dificuldade se obter uma amostra grande e o isolamento de 

variáveis estudadas. 

Etapa Qualitativa 

Sendo uma pesquisa descritiva, na parte qualitativa, o objetivo é identificar as 

opiniões das pessoas sem a obrigação de transformar essas opiniões em números, 

buscando entender nos indivíduos que respondem ideias e aspectos que se 

relacionam sobre o que se quer estudar. (VIRGILLITO, 2010) 

Para o autor acima a pesquisa qualitativa avalia características do 

comportamento dos consumidores, atributos de serviços e produtos, campanhas 

publicitárias e marcas. Auxilia para identificar hábitos de consumo, formas de pensar 

e agir, modos de vida, atividades e atitudes das pessoas, para detectar preferências 

e critérios de escolha que os consumidores adotam. 

 
Os conhecimentos obtidos com o emprego das técnicas de pesquisa 
qualitativa propiciam que o pesquisador consiga entender os aspectos que 
pretende descobrir e analisar sem a utilização de formulários e 
questionários, empregados na pesquisa quantitativa [...] Também são de 
grande utilidade quando associadas a técnicas quantitativas, uma vez que 
possibilitam a criação de questionários mais precisos e adequados ao 
público-alvo, auxiliando o pesquisador para que este não esqueça aspectos 
importantes a serem considerados [...] (VIRGILLITO, 2010, p.1-2) 

 
Para Malhotra (2001) o objetivo da pesquisa qualitativa é alcançar uma 

compreensão qualitativa das razões e motivações subjacentes, a amostra é 

composta por um pequeno número de casos não-representativos e a coleta de 

dados é não-estruturada, a análise de dados é não-estatística e o resultado 

desenvolve uma compreensão inicial.  

A pesquisa qualitativa interpreta o comportamento dos consumidores 

possibilitando descobrir a preferência e a escolha deles sobre os produtos, marcas e 

também sobre como compram e utilizam os serviços e produtos, além de auxiliar na 

segmentação do mercado. (VIRGILLITO, 2010) 
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O uso das técnicas de pesquisa qualitativa exige cuidados na escolha do 

perfil das pessoas entrevistadas para que não haja interferências nos resultados, 

como a iluminação, o cheiro, a participação de outras pessoas e o tipo do 

entrevistador. (VIRGILLITO, 2010). 

De fato para Virgillito (2010) a pesquisa qualitativa identifica as opiniões das 

pessoas sem transformar esses resultados em números. Segundo o autor citado, 

essa pesquisa pode ser feita ou não depois da pesquisa quantitativa e geralmente 

auxilia na obtenção de conhecimento, além de ser usada para se entender algo que 

ainda não se conhece, novas ideias e conceitos ainda chamadas de Atividades, 

Interesse e Opiniões, ou simplesmente AIOs. (MALHOTRA, 2001) 

Segundo Gonçalves e Meirelles (2004, p.59) “nas pesquisas Qualitativas, os 

dados são de natureza interpretativa e semântica, ou seja, nomeiam objetos reais ou 

abstratos de forma simbólica através de atributos que lhes dão significado”. 

 
Os principais motivos para se utilizar técnicas de pesquisa qualitativa 
decorrem de sua riqueza para a interpretação dos aspectos relacionados ao 
comportamento dos consumidores, possibilitando entender seus critérios de 
preferência e escolha quanto a produtos, marcas, bem como suas formas 
de  comprar e utilizar os produtos e os serviços.Também são de grande 
utilidade no processo de segmentação de mercado, propiciando um 
conhecimento rico no que tange à caracterização psicográfica dos 
consumidores. (VIRGILITO, 2010, p.2) 

 
Severino (2007) comenta que se pode diferenciar pesquisa quantitativa e 

pesquisa qualitativa, ou de acordo com o autor abordagem quantitativa e abordagem 

qualitativa, levando em consideração os fundamentos epistemológicos. 

Etapa Quantitativa 

Quanto a natureza quantitativa o objetivo é quantificar os dados e generalizar 

os resultados da amostra para a população-alvo, a amostra é um grande número de 

casos representativos, a coleta de dados é estruturada, análise de dados é 

estatística e o resultado recomenda um curso final de ação (MALHOTRA, 2001).  

Nas pesquisas Quantitativas (Quanti), os dados são representados por 
métricas quantitativas, tendo como elemento de apoio central a linguagem 
matemática como sua forma de expressão e tratamento. Por ser a 
matemática uma linguagem não ambígua com maior rigor de conceituação 
e operacionalização, seu emprego em ciências sociais aplicadas, segundo 
alguns adeptos, reduz os vieses interpretativistas ambíguos de outros 
modelos de análise dos fenômenos. (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004, 
p.59-60). 
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Desse modo de acordo com Gonçalves e Meirelles (2004) o método 

quantitativo é usado para conhecer a extensão do objeto de estudo, para descobrir o 

grau de conhecimento, opiniões, impressões, hábitos e comportamentos e para 

buscar o conhecimento de opinião da soma das respostas oferecidas pelo indivíduo. 

Os resultados desse método através da amostra podem demonstrar as ocorrências 

do mercado e usa-se como instrumento de coleta de dados o questionário. 

Método 

Quanto ao método, este estudo adotou a pesquisa de campo, que segundo 

Marconi e Lakatos (2007, p.83) “é aquela utilizada com o objetivo de adquirir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura 

uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda, descobrir 

novos fenômenos ou as relações entre eles”. 

Marconi e Lakatos (2007) afirmam que as fases da pesquisa de campo são: 

realização de pesquisa bibliográfica, determinação de das técnicas de coleta de 

dados e amostra e por fim antes que se faça a coleta dos dados se deve escolher as 

técnicas de como registrar esses dados. 

 

3.2  POPULAÇÃO E AMOSTRA – ETAPA QUANTITATIVA 
 

Essa pesquisa teve como população: pequenas e médias empresas de Nova 

Andradina/MS, associadas á ACINA (Associação Comercial de Nova Andradina). 

Sendo assim caracteriza-se pelo tipo censitário, que segundo Malhotra (2001) é o 

estudo de uma população, onde podem ser usados todos ou elementos ou partes 

dele para a pesquisa.  

Considerou-se como população de estudo para a etapa quantitativa cerca de 

310 empresas constantes de um cadastro da ACINA, na cidade de Nova 

Andradina/MS. A escolha dessas empresas teve como critério a representatividade 

dessa associação na cidade citada e também a proximidade que a pesquisadora 

tem com essa instituição. 
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3.3  UNIDADE DE OBSERVAÇÃO – PARTE QUALITATIVA 
 

A unidade de observação da pesquisa é composta por 13 empresas que 

fazem parte da ACINA (Associação Comercial de Nova Andradina). As entrevistas 

foram direcionadas a uma empresa de cada setor, para que houvesse diversidade 

nas respostas e representatividade dos setores. 

Foram entrevistados: uma farmácia, um hotel, uma advocacia, uma 

agropecuária, uma imobiliária, uma loja de confecções, uma ótica e relojoaria, uma 

padaria, um posto de gasolina, uma refrigeração, um restaurante, um supermercado 

e uma padaria. 

Foram escolhidas as empresas que fazem parte da ACINA (Associação 

Comercial de Nova Andradina) pelo fácil acesso aos dados e a entrevista aos 

empresários  

 

3.4  MODELO DE PESQUISA  
 

“Modelo é uma representação da realidade destinada a mostrar 

relacionamentos entre vários elementos de um sistema ou processo de 

investigação” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.465). O modelo usado nessa pesquisa 

foi o modelo usado por Perin elaborado a partir de Jaworski e Kohli (1993), Day 

(1994b) e Baker e Sinkula (1999a), que relaciona os construtos Orientação para 

Mercado, Aprendizagem Organizacional e Orientação para Aprendizagem.  

O modelo teórico usado no trabalho é uma junção de construtos que constam 

na teoria sobre a orientação para mercado, orientação para aprendizagem e 

performance empresarial. Esse modelo é pautado por diversas discussões sobre a 

capacidade superior da aprendizagem em auxiliar as empresas a obterem vantagem 

competitiva, diversas autores (Marketing e Organizações) se manifestaram sobre o 

tema: De Geus, (1988); Day (1994); Hunt e Morgan, (1996); Slater (1997) e outros.  

Perin (2001) dessa forma apresenta na tese o modelo teórico abaixo 

apresentado, demonstrando as relações entre as variáveis apresentadas e a 

influência de cada construto sobre o outro. 
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Figura 7: Modelo Teórico Proposto para a Relação entre Orientação para Mercado, Aprendizagem 
Organizacional e Performance Empresarial 

 

 
Fonte: Perin (2001, p.58). 

 

De acordo com o modelo: 

- a orientação para mercado exerce influência positiva sobre a performance 

empresarial;  

- a disseminação da inteligência de mercado exerce influencia positiva sobre 

a interpretação compartilhada; 

- a interpretação compartilhada exerce influencia positiva sobre a ação de 

resposta; 

- a memória organizacional apresenta uma associação positiva com o grau 

de orientação para mercado; 

- a memória organizacional apresenta uma associação positiva com a 

interpretação compartilhada; 

- a orientação para aprendizagem exerce influencia positiva sobre a memória 

organizacional; 

- a orientação para aprendizagem exerce influencia positiva sobre a 

interpretação compartilhada; 

- a orientação para aprendizagem exerce influencia positiva sobre o grau de 

orientação para mercado; 
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- a orientação para aprendizagem exerce influencia positiva sobre a 

performance empresarial. 

 

3.5  ETAPA QUANTITATIVA - PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 
 

Na etapa quantitativa na extensão territorial foram enviados 310 questionários 

pela ACINA (Associação Comercial de Nova Andradina) para a coleta de dados da 

pesquisa, tendo como destino a alta administração das empresas, excluindo as oito 

empresas que foram usadas como pré-teste da pesquisa. 

Foi utilizado o método de survey, que para Malhotra (2001) é constituído de 

interrogatório dos participantes por meio de perguntas para se obter informações. 

Essas questões foram feitas por meio de um questionário. 

 
O pesquisador deve ter como preocupação, ao elaborar o seu instrumento 
de investigação, determinar o tamanho, o conteúdo, a organização e a 
clareza de apresentação das questões, a fim de estimular o informante a 
responder. O questionário pode possuir perguntas fechadas ou abertas e 
ainda a combinação dos dois tipos. O pesquisador pode aplicar o 
questionário de duas formas: realizá-lo através do contato direto ou enviá-lo 
pelo correio. (BARROS; LEHFELD, 2000, p.90) 

 
“O questionário é estruturado visando certa padronização no processo de 

coleta de dados” (MALHOTRA, 2001, p.179). Ainda para Malhotra (2001) para a 

coleta estruturada de dados se elabora um questionário formal onde se faz uma 

ordem preespecificada das perguntas.  

Nessa pesquisa foi usado o questionário da tese do Perin para a parte 

quantitativa, onde as questões são de alternativa fixa, fazendo com que o 

entrevistado, escolha em um do conjunto já definido de respostas. 

As varáveis latentes que constam do questionário do Perin são: Orientação 

para Mercado, Geração de Inteligência d Mercado, Disseminação de inteligência de 

Mercado, Ação de Resposta, Orientação para Aprendizagem, Postura de Mente 

Aberta, Visão Compartilhada, Memória Organizacional e Performance Empresarial. 

Assim o modelo final é composto por sessenta indicadores, onde seis são usados 

para a caracterização da amostra. O questionário em sua totalidade é apresentado 

no Anexo A.  

Segundo Zanella (2009) o questionário é um instrumento de coleta de dados, 

onde as perguntas podem ser descritivas – onde se descreve o perfil das pessoas 
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que participam da pesquisa; comportamentais – onde se conhece o comportamento 

do entrevistado de acordo com algum padrão e preferenciais – onde se avaliam a 

opinião em relação ao problema da pesquisa. “O questionário é o instrumento mais 

usado para o levantamento de informações. Não está restrito a uma determinada 

quantidade de questões, porém aconselha-se que não seja muito exaustivo, 

desanimando o pesquisado” (BARROS; LEHFELD, 2000, p.90). 

Sendo assim, com o método de coleta que foi utilizado, os questionário foram 

recolhidos pela ACINA (Associação Comercial de Nova Andradina) e foi feita uma 

análise do viés dos não- respondentes por meio de teste de comparativos entre 

ondas, além de comparar as características das empresas que responderam. 

 

3.5.1  Etapa quantitativa - instrumento e roteiro para coleta de dados 
 

Desse modo, para testar o instrumento de coleta de dados, foram enviados 

oito questionários para empresas de diferentes portes e localizações, para detectar e 

eliminar erros ou problemas de entendimento ou preenchimento. 

Na parte quantitativa foi usado o questionário da tese de Marcelo Gattermann 

Perin (2001), que consta e foi explicado no Anexo A da dissertação, que analisa os 

construtos Orientação para mercado, Orientação para Aprendizagem e Performance 

Empresarial. Então, por meio de procedimentos estatísticos esses dados coletados 

foram processados. 

Os métodos com ênfase quantitativa são: Survey, Mineração ao acaso e 

Funcional. “Survey são todas as pesquisas feitas como instrumentos com variáveis 

de domínio quantitativo, com métrica e representação numérica, e que tenham um 

número significativo de respondentes” (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004, p.65). 

“Os surveys podem ser classificados com base em seu conteúdo como 

psicográficos e de estilos de vida, de avaliação de propaganda ou genéricos” 

(MALHOTRA, 2001, p.137). Para Malhotra (2001) os surveys são excelentes para a 

obtenção de dados e informações sobre atitudes, motivos e preferências de 

consumidores, mas também podem ser limitados, por se basear no que as pessoas 

dizem e isso nem sempre condiz com o que elas fazem também as pessoas podem 

não lembrar corretamente do que houve ou as perguntas serem mal feitas ou mal 

interpretadas. 
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A mineração por acaso (datamining) segundo Gonçalves e Meirelles (2004) 

ocorre quando os bancos de dados já existem e são explorados para obterem-se 

visões interessantes para atender a sistemas de decisão de Marketing de 

Relacionamento.  

 
A quantitativa funcional constitui-se nos processos em que se tem dados 
primários em bancos de dados e deseja-se aplicar um modelo matemático 
determinístico ou estocástico para responder a determinada indagação. 
Nesse processo parte-se de um modelo e se vai aos dados para verificar se 
os mesmos respondem ao modelo de comportamento (GONÇALVES; 
MEIRELLES, 2004, p.66). 

 
Dessa forma, Malhotra (2001) o método de Survey que será utilizado na 

pesquisa, tem a vantagem de ser facilmente aplicados, os dados são confiáveis e há 

pouca variabilidade nos resultados. 

Assim, buscou-se com essa pesquisa, replicar o trabalho de Perin (2001), 

buscando mensurar as variáveis latentes: Orientação para Mercado (Geração de 

Inteligência de Mercado, Disseminação de Inteligência de Mercado e Ação de 

Resposta; Orientação para deve ser Aprendizagem (Compromisso com a 

Aprendizagem, Postura de Mente Aberta e Visão Compartilhada); Interpretação 

Compartilhada; Memória Organizacional e Performance Empresarial.  

 

3.5.2  Etapa qualitativa - procedimentos para coleta de dados 
 

A coleta de dados da parte qualitativa foi feita por meio de 13 entrevistas com 

empresários associados a ACINA – Associação Comercial de Nova Andradina, 

sendo que foram escolhidas empresas de setores diferentes para a pesquisa. 

Na etapa qualitativa a técnica escolhida para o levantamento de dados 

oferece consistência e relevância dos dados obtidos, a entrevista possibilita 

precisão, fidedignidade e focalização por meio da conversação (VIRGILITO, 2010). 

 

3.5.3  Etapa qualitativa - instrumento e roteiro para coleta de dados 
 

De acordo com Gorden (1975) citado por Virgilito (2010) a estrutura das 

entrevistas é dividida em elementos internos (entrevistador, entrevistado e tema); 

elementos externos (sociedade, comunidade, cultura); macrossituação 
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(contextualização local, social e cultural) e microssituação (fatores psicológicos e 

sociais). 

A entrevista estruturada é elaborada com perguntas previamente feitas e 

numa sequência padronizada. É usada em pesquisas mercadológicas e de opinião, 

sendo que as perguntas elaboradas devem ser claras e objetivas, não possibilitando 

varias interpretações. Geralmente é feita uma aplicação prévia como teste em um 

grupo menor de entrevistados. (VIRGILITO, 2010). “A entrevista com grupos de foco 

é uma técnica de coleta de dados cujo objetivo é estimular participantes de um 

grupo convidado para debater um determinado assunto, procurando investigar 

pontos comuns e divergentes acerca do fenômeno estudado” (VIRGILITO, 2010, 

p.9). 

Para o autor é importante que a entrevista esteja alinhada aos objetivos da 

pesquisa, para que se possa entender o fenômeno estudado, além de ser feita por 

um entrevistador qualificado. A variável usada para sua classificação é a 

profundidade. “Entrevista de profundidade é uma entrevista não-estruturada, direta, 

pessoal, em que um respondente de cada vez é instado por um entrevistador 

altamente qualificado a revelar motivações, crenças, atitudes e sentimentos sobre 

um determinado tópico”. (MALHOTRA, 2001, p.163) 

Desse modo, ainda para Malhotra (2001) a as entrevistas com grupos de foco 

são feitas em um contexto de grupo e as entrevistas em profundidade são feitas uma 

a uma, sendo que a primeira é a mais aplicada na pesquisa qualitativa. 

Desse modo, o roteiro da entrevista, foi estruturado, usando todos os 

construtos pertencentes ao modelo de Perin, para que os empresários dessem 

respostas de cada um deles. De acordo com Marconi e Lakatos (2007, p.92) “a 

entrevista é um encontro de duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversão de 

natureza profissional”. 

Na parte qualitativa foi elaborado um roteiro de entrevistas, baseado nos 

aspectos elencados na pesquisa quantitativa (Apêndice A), onde foram analisados 

os construtos Orientação para mercado, Orientação para Aprendizagem e 

Performance Empresarial. A pesquisa que foi aplicada aos 13 empresários, foi 

elaborada com a mesma sequência da etapa quantitativa, observando os construtos 

do modelo de Perin nesse trabalho apresentado e consta no Anexo A. 
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3.5.4  Etapa quantitativa - análise de dados 
 

Análise (ou explicação). É a tentativa de evidenciar as relações existentes 

entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser 

estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa-feito, produtor-

produto, de correlações, de análise de conteúdo etc.. (TRUJILLO, 1974, p.178 apud 

MARCONI; LAKATOS, 2003, p.167). 

Neste sentido Markoni e Lakatos (2003, p. 168) afirma que “a análise pode 

ser elaborada em três níveis: interpretação, explicação e especificação” 

A interpretação vincula o significado das respostas a outros acontecimentos, 

ela traz o real conteúdo do material apresentado, juntamente com os objetivos 

propostos e o tema. Ela explica o material coletado e faz ligações entre todos os 

dados obtidos (IBID, p. 168). 

Foram recebidos 272 questionários, por comportamento atípico (outliers), 80 

questionários foram excluídos. Tendo como base final de dados 192 questionários. 

Nessa pesquisa, o procedimento metodológico que foi usado na análise dos 

dados coletados para a parte quantitativa foi o software estatístico SPSS 17.0. 

Primeiramente faz-se-á a mineração dos dados, que é a limpeza dos dados de 

forma a observar se existem Missings (dado faltoso) e Outliers (dado extremo). 

Sendo que os testes estatísticos usados nos dados da amostra da pesquisa são 

Análise Descritiva de Variáveis de caracterização das empresas e dos 

respondentes; Análise de Confiabilidade das Escalas por meio do Alpha de 

Cronbach e Análise Estatística Descritiva das Escalas. 

Alpha de Cronbach é um indicador de consistência interna confiável da escala 

segundo Malhotra (2001), usado pra medir a confiabilidade dos elementos que 

compõem o questionário. 

Para Pasquali (1999) a confiabilidade de uma escala é conferida pela 

determinação da proporção em que a escala varia sistematicamente e trata de 

quanto essa medida não tem erros aleatórios. 

Variando de 0 a 1, o coeficiente de Alpha de Cronbach, é um indicador de 

consistência interna confiável da escala. 
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3.5.5  Etapa qualitativa - análise de dados 
 

Para a parte qualitativa foi considerado para a análise o conteúdo das 

entrevistas caracterizadas pelos construtos estudados. 

 

3.6  PROCEDIMENTO PARA A ANÁLISE DE DADOS 
 

Primeiramente foi realizada a verificação do banco de dados, observando-se 

a existência de dados faltosos (missings) e de dados extremos (outiliers). Para a 

análise de dados faltosos utilizou-se o softwares estatísticos SPSS 10, sendo que 

esse teste foi utilizado. 

Segundo Jeunon (2004) para: verificar a presença de dados ausentes e 

discrepantes do banco de dados, bem como os pressupostos de normalidade uni e 

multivariada; descrever o perfil da amostra para formar um quadro geral dos 

respondentes; analisar as características de tendência central de cada uma das 

variáveis;verificar a unidimensionalidade, confiabilidade (simples e composta) e 

validade (convergente e discriminante) dos construtos e avaliar as relações 

colocadas em hipóteses para as variáveis do modelo aplicado a cada produto. 

Os dados ainda foram submetidos a análise multivariada onde foram 

observados 39 casos, os questionários foram excluídos do total da amostra, sendo 

que para ter um banco de dados com condições de ser analisado cada variável deve 

ter distribuição normal. 

Segundo Hair e cols. (1998) a análise de normalidade, uni e multivariada é 

usada antes de se aplicar as análises especificas. 

 



4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS - QUANTITATIVA 
 

A apresentação dos resultados se dará em três etapas sendo a primeira 

quantitativa, a segunda qualitativa e a terceira a discussão dos resultados. 

Conforme os procedimentos usados na pesquisa, de inicio é apresentada a 

analise descritiva da amostra, em seguida, os números relativos à análise uni e 

multivariada dos construtos, apresentando o comportamento geral das respostas do 

questionário em suas variáveis e por fim demonstram-se os resultados obtidos por 

meio da verificação das hipóteses citadas na pesquisa. 

 

4.1.1  Limpeza de dados 
 

Tendo o retorno de 272 questionários foram excluídos 80 questionários, por 

comportamento atípico, casos extremos (outliers) e faltosos (missings), definindo 

como base final de dados 192 questionários considerados válidos.  

 

4.1.2  Análise estatística da escalas  
 

Segundo Hair e cols. (1998) a análise de normalidade, uni e multivariada é 

usada antes de se aplicar as análises especificas. Primeiramente os dados de 

entrada passaram por uma análise de normalidade univariada e depois pela análise 

multivariada. Em ambas, se pode observar no teste (Apêndice B) que todas as 

questões individualmente apresentam normalidade significativa.  

Sendo assim, os resultados produzidos tem uma distribuição normal, ou seja, 

uma curva normal, observa-se no cruzamento entre as questões que formam as 

variáveis independentes e as questões que formam as variáveis dependentes. Caso 

houvesse valores de Sig > 0,05 significariam não normalidade.  
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4.1.3  Análise estatística das escalas – análise de confiabilidade 
 

Na tabela 1 apresenta-se o índice de confiabilidade obtido em cada construto 

pelo Alpha de Cronbach. Essa tabela apresenta o Alpha para cada construto 

(marcados em azul) e o Alpha para os construtos formadores dos construtos (em 

amarelo). 

O construto Orientação para Mercado tem como formadores dos construtos a 

Geração de Informação de Mercado, a Disseminação de Inteligência de Mercado e a 

Ação de resposta. 

O construto Orientação para Aprendizagem tem como formadores dos 

construtos o Compartilhamento de Opiniões, a Memória Organizacional e o 

Comprometimento com o aprendizado E, por fim, em azul temos três construtos: 

Visão Compartilhada, Postura de Mente Aberta e Performance Empresarial. 

 
Tabela 1: Alpha de Cronbach por Construto 

 
ITEM ALPHA DE CRONBACH 

Orientação para Mercado 0.873 
Geração de informação de Mercado 0.720 
Disseminação de Inteligência de Mercado 0.653 
Ação de Resposta 0.774 
Orientação para Aprendizagem 0.938 
Compartilhamento para Aprendizagem 0.798 
Memória Organizacional 0.615 
Comprometimento com o aprendizado 0.733 
Visão compartilhada 0,804 
Postura de Mente Aberta 0.860 
Performance Empresarial 0.925 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Verificou-se que os fatores pertencentes a Orientação para Mercado, que são: 

geração de informação de mercado, disseminação de inteligência de mercado e 

ação de resposta apresentam bom grau de confiabilidade. Os formadores dos 

construtos pertencentes ao construto orientação para aprendizagem, que são 

compartilhamento de opiniões, memória organizacional e comprometimento com o 

aprendizado também apresentaram um alpha significativo.  

Também nos construtos interpretação compartilhada, postura de mente 

aberta e performance empresarial observa-se bom grau de confiabilidade Sendo 
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assim todos os construtos e todos os formadores dos construtos são pertinentes às 

escalas e que cada índice não melhorará com a retirada de algum.  

 

4.1.4  Caracterização das empresas 
 

Os questionários foram entregues a todas as 310 empresas associadas a 

ACINA- Associação Comercial de Nova Andradina/MS, na tentativa de se trabalhar 

com toda a população, mas foram recebidos respondidos 272 questionários. 

Para a caracterização das empresas adotou-se os dados de números de 

funcionários, número de unidades produtivas, faturamento médio mensal, principal 

setor de atividade, principal tipo de cliente e mercado de atuação colhido no 

questionário. A tabela 2 apresenta os dados com a quantidade dos funcionários das 

empresas pesquisadas. 

 
Tabela 2: Número de funcionários. 

 
Funcionários Frequência % 

1 7 3.6 
2 27 14.1 
3 26 13.5 
4 14 7.3 
5 19 9.9 
6 12 6.3 
7 19 9.9 
9 8 4.2 
11 5 2.6 
14 14 7.3 
15 7 3.6 
20 21 10.9 
33 6 3.1 
60 7 3.6 
Total 192 110.0 
Fonte - Dados da pesquisa. 

 

A tabela 2 sinaliza um maior volume de empresas que tem até 3 funcionários 

(40.2%) e um outro maior valor de 21 empresas que tem 20 funcionários (10.9%).  

Adotou-se para fins dessa pesquisa a definição do tamanho das empresas 

adotada pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas), até 19 empregados é micro empresa, de 20 a 99 é pequena, de 100 a 

499 é média e com mais de 500 empregados é grande empresa. A tabela 3 

apresenta os números de unidades produtivas das empresas pesquisadas. 
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Tabela 3: Número de unidades produtivas 
 

Unidades produtivas Frequência % 
1 144 75.0 
2 18 9.4 
3 18 9.4 
5 12 6.3 
Total 192 100.0 
Fonte - Dados da pesquisa. 

 
Observou-se que 144 empresas (75%) tem apenas uma unidade produtiva e 

o restante (25%) tem de 2 a 5 unidades produtivas. A tabela 4, apresenta o 

Faturamento Médio Mensal das empresas pesquisadas: 
 

Tabela 4: Faturamento Médio Mensal 
 

Faturamento médio mensal Frequência % 
5.000.00 7 3.6 
8.000.00 6 3.1 
15.000.00 8 4.2 
20.000.00 6 3.1 
30.0000 6 3.1 
56.000.00 7 3.6 
75000.00 6 3.1 
80.000.00 12 6.3 
85.000.00 14 7.3 
95.000.00 1 0.5 
100.000.00 6 3.1 
125.000.00 6 3.1 
132.000.00 6 3.1 
145.000,00 7 3.6 
150.000,00 5 2.6 
170.000,00 14 7.3 
190.000,00 7 3.6 
235.000,00 6 3.1 
250.000,00 7 3.6 
270.000,00 7 3.6 
325.000,00 6 3.1 
330.000,00 8 4.2 
410.000,00 7 3.6 
425.000,00 6 3.1 
430.000,00 6 3.1 
470.000,00 8 4.2 
490.000,00 7 3.6 
Total 192 100.0 
Fonte - Dados da pesquisa. 

A avaliação do faturamento mensal (Tabela 4) indicou que há uma 

participação de 41% de empresas com faturamento até 100.000, 23.8% de 

empresas até 200.000 e 35.20% de empresas com faturamento acima de 200.000. A 

tabela 5 apresenta o Principal setor de atividade das empresas pesquisadas: 
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Tabela 5: Principal setor de atividade 
 

Setor de atividade Frequência % 
Fabricante 6 3.1 
Varejista 107 55.7 
Prestador de serviço 32 16.7 
Revendedor 47 24.5 
Total 192 100.0 
Fonte - Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao principal setor de atividade, nota-se que o perfil dominante na 

amostra é do varejista com 107 empresas (55,7%). A tabela 6 apresenta o Principal 

tipo de cliente das empresas pesquisadas: 

 
Tabela 6: Principal tipo de cliente 

 
Tipo de cliente Frequência % 

Consumidor Final 147 76.6 
Comércio Varejista 13 6.8 
Distribuidores /intermediários 32 16.7 
Total 192 100.0 
Fonte - Dados da pesquisa. 

 

Verificou-se na variável principal tipo de cliente que a maioria das empresas 

da amostra atendem o consumidor final (76,6%), justamente por serem varejistas em 

sua maioria, confirmando a tabela passada. A tabela 7 apresenta o Mercado de 

Atuação das empresas pesquisadas: 

 
Tabela 7: Mercado de atuação 

 
Mercado de atuação Frequência % 

Regional 155 80.7 
Estadual 12 6.3 
Nacional 25 13.0 
Total 192 100.0 
Fonte: Coleta de dados 

 

Verificou-se que um grande número de empresas que atuam no mercado 

regional (80,7%), onde se observa que as empresas atendem a região mesmo 

sendo varejistas. 

Por fim, verificou-se que as empresas são em sua maioria micro e pequenas, 

quase todas tem 1 unidade produtiva, praticamente metade delas faturam até 

100.000, são na grande maioria do setor varejista, o principal cliente é o mercado 

consumidor e seu mercado de atuação é regional. 
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4.1.5  Análise descritiva da amostra  
 

Nesta seção serão analisadas as respostas agrupadas em seus construtos, a 

saber: Orientação para mercado, Orientação para aprendizagem, Visão 

Compartilhada e Postura de Mente Aberta e Performance empresarial. 

 
Tabela 8: Orientação para mercado 

 
OM - ITEM 

Geração de Informação de Mercado: DISCORDO CONCORDO TOTAL 

 Totalm
ente Muito Pouco Pouco Muito Totalm

ente  

1. Nesta empresa nós nos reunimos com 
os clientes pelo menos uma vez ao ano 
para identificar que produtos ou serviços 
eles necessitarão no futuro 

40 20 45 48 0 39 192 

2 .Nesta empresa nós conduzimos muitas 
pesquisas de mercado 36 7 18 63 39 29 192 

3. Nós somos lentos para detectar 
mudanças nas preferências de consumo 
de nossos clientes 

98 21 30 34 0 7 192 

4. Nós pesquisamos os clientes pelo 
menos uma vez ao ano para avaliar  34 18 0 53 41 46 192 

5. Nós somos lentos para detectar 
mudanças fundamentais em nosso ramo 
de atividade (por exemplo, na tecnologia, 
na concorrência, na legislação) 

80 20 14 52 7 19 192 

 
OM - ITEM 

Disseminação de Inteligência de 
Mercado 

DISCORDO CONCORDO TOTAL 

 Totalm
ente Muito Pouco Pouco Muito Totalm

ente  

6. Nós revisamos periodicamente os 
prováveis efeitos que as mudanças em 
nosso ambiente empresarial(por exemplo, 
na legislação, na economia,) poderão ter 
sobre nossos clientes. 

7 25 0 74 26 60 192 

7. Não temos reuniões entre os 
departamentos (ou áreas) pelo menos uma 
vez por trimestre para discutir tendências e 
desenvolvimento de mercado 

62 26 26 0 20 39 192 

8. O pessoal de Marketing em nossa 
empresa investe tempo discutindo com 
outros departamentos (ou áreas) sobre as 
necessidades futuras dos clientes 

47 13 19 40 39 34 192 

9. Quando alguma coisa importante 
acontece com um grande cliente de 
mercado, toda a empresa fica sabendo 
rapidamente sobre o ocorrido 

13 14 31 25 63 46 192 

10. Dados sobre satisfação de clientes são 
regularmente disseminados em todos os 
níveis hierárquicos nesta empresa 

46 25 7 0 54 60 192 

11. Quando um departamento (ou área) 
descobre algo importante sobre os 
concorrentes, ele é lento para alertar os 
outros departamentos (ou áreas) 

58 49 40 15 24 6 192 
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OM - ITEM 
Ação de Resposta DISCORDO CONCORDO TOTAL 

 Totalm
ente Muito Pouco Pouco Muito Totalm

ente  

12. Nós demoramos muito tempo para 
decidir como responder as mudanças de 
preços dos nossos concorrentes. 

87 7 22 20 31 25 192 

13. Por alguma razão qualquer nós 
tendemos a ignorar mudanças nas 
necessidades de nossos clientes por 
produtos ou serviços 

73 34 26 40 7 12 192 

14. Nós revisamos periodicamente nossos 
esforços de desenvolvimento de produtos 
para assegurar que eles estejam de 
acordo com o que os clientes desejam. 

0 7 7 57 36 85 192 

15.Diversos departamentos (ou áreas) de 
nossa empresa encontram-se 
periodicamente para planejar uma 
resposta as mudanças que ocorrem em 
nosso ambiente de negócio. 

34 7 11 59 26 55 192 

16. Se um importante concorrente 
lançasse uma campanha intensiva dirigida 
a nossos clientes, nós implementaríamos 
uma resposta imediatamente. 

6 7 14 62 33 70 192 

17.As atividades dos diferentes 
departamentos (ou áreas) nesta empresa 
são bem coordenadas. 

12 7 12 45 64 52 192 

18. As reclamações dos clientes “não têm 
ouvidos”nesta empresa. 139 21 0 6 0 26 192 

19. Mesmo se nós formulássemos um 
ótimo plano de Marketing, nós 
provavelmente não seríamos capazes de 
implementá-lo em tempo adequado. 

87 28 40 13 6 18 192 

20. Quando sabemos que os clientes 
gostariam que modificássemos um produto 
ou serviço, os departamentos (ou áreas) 
envolvidos fazem esforços combinados 
para efetuar a modificação 

15 7 0 59 34 77 192 

 

A maioria dos respondentes discordou que na empresa eles se reúnem com 

os clientes pelo menos uma vez ano para identificar que produtos ou serviços 

necessitarão no futuro. Os respondentes concordaram que na empresa conduzem 

muitas pesquisas de mercado e discordam que são lentos para detectar mudanças 

nas preferências de consumo de seus clientes 

Foi observado ainda nesse item, que os respondentes concordaram quando 

dizem que pesquisam os clientes pelo menos uma vez ao ano para avaliar a 

qualidade de produtos e serviços e por fim discordam que são lentos para detectar 

mudanças fundamentais em seu ramo de atividade, descrevendo por meio desses 

resultados os dados sobre a Geração de Informação de Mercado. 

Esses dados sinalizam que as empresas buscam gerar informação de 

mercado, mas que poderiam se reunir mais com seus clientes para entender suas 

necessidades. 

Os respondentes afirmam em sua maioria que revisam periodicamente os 

prováveis efeitos que as mudanças podem provocar no ambiente empresarial (por 



 70 

exemplo, na legislação, na economia) e sobre os clientes Foi observado que os 

respondentes discordam que tem reuniões entre os departamentos (ou áreas) pelo 

menos uma vez por trimestre para discutir tendências e desenvolvimento de 

mercado, o que aponta falta de comunicação entre eles. Ainda nesse item, os 

respondentes concordam em sua maioria que o pessoal de Marketing investe tempo 

discutindo com outros departamentos.  

O mesmo foi observado em relação a quando algo importante acontece com 

um grande cliente de mercado concordam que toda a empresa fica sabendo e 

apontam que dados sobre a satisfação dos clientes são sim disseminados na 

empresa. 

Por fim os respondentes dizem em sua maioria não serem lentos para alertar 

os departamentos quando descobrem algo importante sobre o concorrente, 

descrevendo por meio desses resultados os dados sobre a Disseminação de 
Inteligência de Mercado. 

É importante enfatizar que geralmente de 30 a 40 respondentes discordam do 

resultado da maioria, sinalizando que poderia haver melhora na disseminação de 

Inteligência de Mercado nessas empresas.  

Os respondentes discordam, mas uma grande parte também concorda que 

demoram muito tempo para decidir como responder as mudanças de preços dos 

concorrentes.  

Em contrapartida uma grande maioria discorda que por alguma razão 

qualquer tendem a ignorar mudanças nas necessidades de nossos clientes por 

produtos ou serviços. O mesmo foi observado quando praticamente todos os 

respondentes afirmam revisar periodicamente os esforços de desenvolvimento de 

produtos para assegurar que eles estejam de acordo com o que os clientes desejam.   

Ainda nesse item 140 respondentes concordam que diversos departamentos 

(ou áreas) da empresa encontram-se periodicamente para planejar uma resposta às 

mudanças que ocorrem no ambiente de negócio. 

Foi observado que concordam também em grande maioria que se um 

importante concorrente lançasse uma campanha intensiva dirigida a seus clientes, 

implementariam uma resposta imediatamente e concordam que as atividades dos 

diferentes departamentos (ou áreas) da empresa são bem coordenadas. 
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Do total de respondentes 160 discordam que as reclamações dos clientes 

“não têm ouvidos” nesta empresa e 145 discordam que mesmo se formulassem um 

ótimo plano de Marketing, provavelmente não seriam capazes de implementá-lo em 

tempo adequado. 

Sendo que 170 dos respondentes concordam que quando sabem que os 

clientes gostariam que modificássemos um produto ou serviço, os departamentos 

(ou áreas) envolvidos fazem esforços combinados para efetuar a modificação, 

descrevendo por meio desses resultados os dados sobre a Ação de Resposta. 

De maneira geral, pode-se observar no construto Orientação para Mercado 

que embora os empresários entendam que é importante ter orientação para o 

mercado e o quanto influencia a performance empresarial,de maneira geral, ao 

analisarem os itens discordam disso.Fazem poucas reuniões e falham na 

comunicação com suas equipes. A Tabela 9 apresenta a Orientação para 

Aprendizagem: 

 

Tabela 9: Orientação para Aprendizagem 
 

OA - ITEM 
Compratilhamento de Opiniões DISCORDO CONCORDO TOTAL 

 Totalme
nte Muito Pouco Pouco Muito Totalme

nte  

21 -Nesta empresa, diversas opiniões são 
consideradas para analisar ou interpretar 
as situações de mercado. 

0 0 27 34 73 58 192 

22- As informações sobre o mercado são 
normalmente analisadas e interpretadas 
por vários departamentos (ou áreas) da 
nossa empresa. 

21 27 17 28 66 33 192 

23-Os departamentos (ou áreas) da nossa 
empresa respeitam e consideram as 
opiniões (sobre as situações de mercado) 
dos outros departamentos (ou áreas), 
mesmo quando as interpretações são 
divergentes. 

7 26 8 46 61 44 192 

24-Nesta empresa existem mecanismos 
para a discussão e troca de informações 
sobre o mercado entre os departamentos 
(ou áreas). 

13 13 20 46 60 40 192 
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OA - ITEM 
Memória Organizacional DISCORDO CONCORDO TOTAL 

 Totalme
nte Muito Pouco Pouco Muito Totalme

nte  

25- Em geral, nós temos mecanismos para 
registrar e recuperar as informações 
relacionadas às experiências ou aos 
eventos ocorridos anteriormente na 
empresa. 

13 20 12 33 68 46 192 

26- Em nossa empresa existem padrões 
estabelecidos, mesmo que informalmente, 
de “se fazer as coisas’. 

6 26 28 33 60 39 192 

27- Os documentos e informações 
referentes aos diversos procedimentos da 
empresa são de alguma forma, arquivados 
podendo ser recuperados. 

0 0 0 21 53 118 192 

28- Em relação aos produtos e serviços 
oferecidos, nossa empresa tem muito 
conhecimento acumulado (por exemplo, 
sobre as necessidades dos clientes, a 
concorrência e as formas de resposta ao 
mercado). 

0 0 18 41 41 92 192 

29- Nesta empresa em geral, temos muito 
know-how a respeito dos tipos de produtos 
e serviços que oferecemos. 

21 33 6 19 56 57 192 

30- As decisões que tomamos no passado 
e suas respectivas conseqüências estão 
de alguma forma registradas na empresa 
com a possibilidade de serem 
recuperadas. 

7 0 18 47 64 56 192 

 

OA - ITEM 
Comprometimento como Aprendizado DISCORDO CONCORDO TOTAL 

 Totalme
nte Muito Pouco Pouco Muito Totalme

nte  

31- Os gerentes da nossa empresa 
concordam que a habilidade para aprender 
e a chave para a nossa vantagem 
competitiva. 

0 0 20 21 48 103 192 

32- Os valores básicos desta empresa 
incluem o processo de aprendizagem 
como fator chave para melhorias. 

0 14 0 35 45 98 192 

33- O sentimento nesta empresa é que o 
aprendizado do funcionário é um 
investimento, não uma despesa 

0 6 0 35 39 112 192 

34- Nesta empresa a aprendizagem é vista 
como uma característica básica para 
garantir a sobrevivência organizacional 

0 0 0 42 48 102 192 

35- Nossa cultura empresarial não coloca 
o aprendizado do funcionário como uma 
prioridade máxima 

94 25 22 26 11 14 192 

36- É consenso nesta empresa que 
quando pararmos de aprender estaremos 
pondo em risco nosso futuro. 

0 0 0 33 35 124 192 

 

Apenas 27 respondentes discordam que na empresa, diversas opiniões são 

consideradas para analisar ou interpretar as situações de mercado, poucos deles 

também discordam que as informações sobre o mercado são normalmente 

analisadas e interpretadas por vários departamentos (ou áreas) da empresa. 

Em relação aos departamentos (ou áreas) da empresa que respeitam e 

consideram as opiniões (sobre as situações de mercado) dos outros departamentos 
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(ou áreas), mesmo quando as interpretações são divergentes, a maioria dos 

respondentes concordam com que essa prática é adotada na empresa.  

O mesmo foi observado em relação aos mecanismos para a discussão e troca 

de informações sobre o mercado entre os departamentos (ou áreas) que são 

adotados na empresa, onde a grande maioria concorda, descrevendo por meio 

desses resultados os dados sobre o Compartilhamento de Opiniões. 

Os respondentes em sua grande maioria concordam que em geral, eles têm 

mecanismos para registrar e recuperar as informações relacionadas às experiências 

ou aos eventos ocorridos anteriormente na empresa. Do total de respondentes 132 

concordam que na empresa existem padrões estabelecidos, mesmo que 

informalmente, de “se fazer as coisas’. 

Todos os respondentes afirmam que os documentos e informações referentes 

aos diversos procedimentos da empresa são de alguma forma, arquivados podendo 

ser recuperados e apenas 18 discordam que em relação aos produtos e serviços 

oferecidos, a empresa tem muito conhecimento acumulado (por exemplo, sobre as 

necessidades dos clientes, a concorrência e as formas de resposta ao mercado). 

Sobem o número dos que discordam para 60 quando se fala que na empresa 

em geral, se tem muito know-how a respeito dos tipos de produtos e serviços que 

oferecemos. 

E diminui para 25 respondentes que discordam quando se fala que as 

decisões que tomamos no passado e suas respectivas consequências estão de 

alguma forma, registradas na empresa, com a possibilidade de serem recuperadas, 

descrevendo por meio desses resultados os dados sobre a Memória 
Organizacional. 

A grande maioria de respondentes concorda que os gerentes da empresa 

concordam que a habilidade para aprender e a chave para a nossa vantagem 

competitiva, o que se repete quando se fala que os valores básicos desta empresa 

incluem o processo de aprendizagem como fator chave para melhorias. 

O mesmo foi observado em relação ao sentimento da empresa de que o 

aprendizado do funcionário é um investimento, não uma despesa, onde apenas 6 

discordam. 

Todos os respondentes afirmam que na empresa a aprendizagem é vista 

como uma característica básica para garantir a sobrevivência organizacional. 
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A maioria dos respondentes discorda que a cultura empresarial não coloca o 

aprendizado do funcionário como uma prioridade máxima e por fim, todos 

concordam que é consenso nesta empresa que quando pararmos de aprender 

estaremos pondo em risco nosso futuro, descrevendo por meio desses resultados os 

dados sobre o Comprometimento com o Aprendizado. 

De maneira geral, pode-se observar que o construto Orientação para 
Aprendizagem, é sinalizado nessa pesquisa como sendo fundamental à melhora da 

performance empresarial, apenas sendo comprometido pela questão de que parte 

do conhecimento da empresa infelizmente é tácito e as vezes se perde quando os 

funcionários saem da empresa 

Apenas no item sobre know-how nos tipos de produtos e serviços que 

oferecem, os respondentes apontam a necessidade de melhorias. A Tabela 10 

apresenta a variável latente Visão Compartilhada: 

 
Tabela 10: Variável latente  

 
ITEM 

Visão Compartilhada DISCORDO CONCORDO TOTAL 

 Totalme
nte Muito Pouco Pouco Muito Totalme

nte  

37- Há um conceito claramente expresso 
de quem somos e onde estamos indo 
como empresa. 

0 0 6 36 80 70 192 

38- Há uma total concordância quanto a 
visão da nossa empresa em todos os 
níveis, funções e divisões. 

0 14 18 29 61 70 192 

39- Todos os funcionários estão 
comprometidos com os objetivos desta 
empresa. 

0 0 18 41 61 72 192 

40- Os funcionários vêem a si mesmos 
como parceiros que projetam os caminhos 
da empresa. 

0 5 19 35 83 50 192 

41- A Alta Administração da empresa 
acredita no compartilhamento de sua visão 
sobre a empresa com os níveis inferiores. 

15 13 46 40 13 65 192 

42- Nós não temos uma visão empresarial 
bem definida para toda a empresa 92 15 13 34 19 19 192 

 

Praticamente todos os respondentes concordam que há um conceito 

claramente expresso de quem a empresa é e onde está indo, do total dos 

respondentes 32 apenas discordam que há uma total concordância quanto a visão 

da nossa empresa em todos os níveis, funções e divisões. 

A grande maioria dos respondentes concorda que todos os funcionários estão 

comprometidos com os objetivos da empresa e que veem a si mesmos como 

parceiros que projetam os caminhos da empresa. 



 75 

A maioria também concorda que a Alta Administração da empresa acredita no 

compartilhamento de sua visão sobre a empresa com os níveis inferiores e 120 

respondentes discordam que a empresa não tem uma visão empresarial bem 

definida para toda a empresa, descrevendo por meio desses resultados os dados 

sobre Visão Compartilhada. A Tabela 11 apresenta a variável latente Postura de 

mente Aberta: 

 
Tabela 11: Variável latente 

 
ITEM 

Postura Mente Aberta DISCORDO CONCORDO TOTAL 

 Totalme
nte Muito Pouco Pouco Muito Totalme

nte  

43- Nós não temos receio de analisar 
criticamente as nossas crenças comuns 
sobre a forma com que fazemos 
negócios 

6 0 20 42 46 78 192 

44- Os gerentes, chefes ou líderes desta 
empresa não querem que sua “visão de 
mundo” seja questionada. 

84 47 49 6 6 0 192 

45- Nossa empresa dá um alto valor à 
postura de “mente aberta”. 0 0 52 27 40 73 192 

46- Os gerentes, chefes ou líderes desta 
empresa encorajam os funcionários a 
pensarem além das suas exclusivas 
atividades ou tarefas. 

15 20 0 18 63 76 192 

47- A ênfase em constantes inovações é 
parte de nossa cultura corporativa. 13 14 12 36 45 72 192 

48- Ideias corporativas são altamente 
valorizadas nesta organização. 6 14 6 48 46 72 192 

 

Praticamente todos os respondentes concordam que a empresa não tem 

receio de analisar criticamente as suas crenças comuns sobre a forma com que 

fazem negócios e 180 dos respondentes discordam que os gerentes, chefes ou 

líderes desta empresa encorajam os funcionários a pensarem além das suas 

exclusivas atividades ou tarefas. 

Em relação à  empresa dar um alto valor à postura de “mente aberta”.a 

maioria dos respondentes concordaram, mas 52 deles não concordaram. 

Dos respondentes a grande maioria concorda que os gerentes, chefes ou 

líderes da empresa encorajam os funcionários a pensarem além das suas exclusivas 

atividades ou tarefas e que a ênfase em constantes inovações é parte da cultura 

corporativa. 

A grande maioria dos respondentes também concorda que as ideias 

corporativas são altamente valorizadas na organização, descrevendo por meio 

desses resultados os dados sobre Postura de Mente Aberta. A Tabela 12, 

apresenta a Performance Empresarial: 
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Tabela 12: Performance empresarial 
 

PE - ITEM 
 

PERFORMANCE 
EMPRESARIAL 

Muito menor 
que a 

concorrência 
Menor que o 
concorrente 

Nem menor 
nem maior 

que a 
concorrência 

Maior que o 
concorrente 

Muito maior 
que o 

concorrente 
Total 

49- Taxa de introdução 
de novos produtos 6 0 47 52 87 192 

50- Grau de sucesso 
de novos produtos 0 0 41 58 93 192 

51- Pioneirismo no 
mercado com novos 
produtos e serviços 

6 86 7 41 52 192 

52- Taxa de 
crescimento de vendas 0 15 34 83 60 192 

53- Lucratividade (lucro 
operacional em relação 
às vendas) 

0 22 46 57 67 192 

54- Desempenho Geral 0 0 42 90 60 192 

 

Na taxa de introdução de novos produtos, 139 respondentes concordam que 

a da empresa é muito maior que o concorrente, 47 consideram nem maior nem 

menor que a concorrência e apenas 6 consideram ser muito menor que a 

concorrência. Os respondentes que consideram ser igual essa taxa com a do 

concorrente, sinalizam uma necessidade de melhora em relação aos concorrentes 

de seu mercado. 

Em relação ao grau de sucesso de novos produtos a maioria dos 

respondentes considera ser maior e muito maior que o dos concorrentes. O mesmo 

se repete quando afirmam que o pioneirismo no mercado com novos produtos e 

serviços é maior e muito maior que o do concorrente. 

A grande maioria dos respondentes considera a taxa de crescimento de 

vendas maior ou muito maior que a do concorrente, apenas 15 respondentes 

consideram ser menor e 34 consideram não ser nem menor nem maior que o 

concorrente. Sinaliza-se que essa taxa poderia obter crescimento. 

O mesmo foi observado quando se trata da lucratividade (lucro operacional 

em relação às vendas) onde 124 dos respondentes dizem ser maior ou muito maior 

que o concorrente. 

Por, fim em relação ao desempenho geral, 42 respondentes consideram ser 

nem menor nem maior que a concorrência e o restante afirmam ser maior ou muito 

maior que o concorrente, descrevendo por meio desses resultados os dados sobre o 

Construto Performance Empresarial. 

Walker e Ruekert, (1987) traçam três dimensões de desempenho: efetividade, 

adaptabilidade e eficiência. Desse modo, a efetividade é medida pelo aumento das 
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vendas ou por maior espaço no mercado em relação aos concorrentes. A 

adaptabilidade é medida em como a empresa responde as condições e 

oportunidades que surgem no ambiente. E por fim a eficiência é medida por meio da 

lucratividade e do retorno sobre o investimento, avaliando-se o resultado do negócio 

em relação ao que na implementação foi usado de recursos.  

 

4.2  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 
 

Na sequencia apresenta-se os resultados das entrevistas realizadas com 13 

empresas da cidade de Nova Andradina. 

Quadro 8: Qual o porte da empresa? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Pequena 
E2 Comércio 

varejistas 
Pequena 

E3 Comércio de 
medicamentos e 
serviços 

Pequena 

E4 Hotelaria Pequena 
E5 Imobiliário Pequena 
E6 Vestuário Pequena 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Pequena 

E8 Alimentício Pequena 
E9 Comércio varejista 

e serviços 
Média 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Pequena 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Pequena 

E12 Alimentício Média 
E13 Comércio varejista 

e serviços 
Pequena 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Analisando-se o quadro 1 observa-se que onze (11) empresas pesquisadas 

tem o porte de pequena e duas (2) tem o porte médio. 
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Quadro 9: Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Prestação de serviços advocatícios 
E2 Comércio varejista Produtos agropecuários, roupas country, botas, rações... 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Medicamentos e perfumaria 

E4 Hotelaria Hospedagem 
E5 Imobiliário Locação e venda de imóveis 
E6 Vestuário Calçados e confecções 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Relógios, óculos e joias. 

E8 Alimentício Produtos alimentícios 
E9 Comércio varejista 

e serviços 
Combustíveis 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Produtos de refrigeração 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Alimentício 

E12 Alimentício Produtos alimentícios, presentes.... 
E13 Comércio varejista 

e serviços 
Medicamentos e produtos veterinários. Além de atendermos 
pequenos animais 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação ao produto ou serviço comercializados pelas empresas 

pesquisadas, observa-se que os mesmos são diversificados, das pesquisadas três 

(3) empresas comercializam produtos alimentícios e as outras atuam na prestação 

de serviços advocatícios, na vendas de produtos agropecuários, medicamentos e 

perfumaria, locação e venda de imóveis, hospedagem, venda de combustíveis, 

produtos de refrigeração e medicamentos veterinários. 
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Quadro 10: Há quanto tempo a empresa está no mercado 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica 15 anos 
E2 Comércio varejista 12 anos 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

3 anos e meio 

E4 Hotelaria 3 anos 
E5 Imobiliário 22 anos 
E6 Vestuário 27 anos 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
19 anos 

E8 Alimentício 52 anos 
E9 Comércio varejista 

e serviços 
5 anos 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

6 anos 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

1 ano 

E12 Alimentício 36 anos 
E13 Comércio varejista 

e serviços 
32 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se no quadro 3, que cinco empresas atuam no mercado a mais de 

20 anos, sendo estas do ramo imobiliário, vestuário, alimentício e comércio varejista 

e serviços. Uma única empresa do segmento varejista e serviço atua a um ano no 

mercado, as restantes estão atuando no mercado entre 3 a 19 anos. O que nos leva 

a crer que a maioria das empresa são sólidas pois estão a mais de 10 anos 

instaladas na cidade Nova Andradina. 
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Quadro 11: Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica O mercado em Nova Andradina atualmente sofre com a falta 
de grandes empresas e a média do salário do trabalhador 
nova andradinensse, que está bem abaixo da média estadual 
de cidades com o mesmo porte O setor advocatício está 
cada vez mais concorrido, o número de profissionais é muito 
elevado, levando em consideração o tamanho da cidade, 
assim como nos próximos anos deve aumentar ainda mais a 
concorrência devido a abertura de um curso de Direito nesta 
cidade. 

E2 Comércio varejista Em Nova Andradina, o mercado está um pouco retraído e no 
meu setor, pelo estado do MS ser de pecuária, o mercado 
tem se mantido, mas sem grandes alterações. 

E3 Comércio de 
medicamentos e 
serviços 

A cidade está voltando a ter um movimento melhor, o meu 
setor tem muita concorrência, mas temos o diferencial do 
atendimento personalizado e da qualidade 

E4 Hotelaria Nova Andradina tem turismo de negócios apenas, mas é 
movimentado, o nosso setor vem melhorando nesse último 
ano. 

E5 Imobiliário Nova Andradina teve uma queda bruta nas vendas e alugueis 
de imóveis em 2009 e 2010 e desde 2011 vem se 
recuperando, infelizmente não temos indústrias na cidade e 
isso freia a procura. O setor é concorrido, mas está em 
expansão. 

E6 Vestuário Atualmente o mercado atual passa por certas dificuldades 
que são consequências de fechamento de uma indústria de 
grande porte e várias outras pequenas por conta de diversas 
crises internacionais, porém é um mercado ainda pujante e 
acreditamos muito promissor. 
No meu setor percebo uma grande concorrência, onde a 
mesma aumentou nos últimos anos, mas acredito também 
que ainda possa haver uma boa reação nas vendas se novas 
indústrias se instalarem na cidade. 

E7 Comércio varejista e 
serviços 

Tivemos dois anos depois que o Frigorifico fechou bem 
difíceis, agora já está melhorando. Por trabalharmos com 
óculos de grau, conseguimos nos manter. 

E8 Alimentício As padarias em Nova Andradina, em sua maioria, são dentro 
dos supermercados, mas a nossa tem uma ótima estrutura e 
está localizada em um excelente ponto. O nosso setor não 
sente dificuldades. 

E9 Comércio varejista e 
serviços 

A cidade teve um baque com o Fechamento do Frigorifico, 
mas está reagindo. No meu setor agora esse ano a 
concorrência aumentou muito e a guerra por preços também. 

E10 Comércio varejista e 
serviços 

O mercado atual está reagindo e no meu setor melhora no 
verão. 

E11 Comércio varejista e 
serviços 

Nova Andradina tem salários baixos e temos que fazer 
promoções sempre para vender, o meu setor é bem 
concorrido e como somos novos no mercado ainda está 
difícil. 

E12 Alimentício Em Nova Andradina somos pioneiros no setor 
supermercadista, hoje temos duas lojas com perfis de 
clientes diferentes e o setor vem melhorando esse ano 
depois de um período de alguma recessão pela causa do 
fechamento do Frigorífico no final de 2008. É um setor com 
muita concorrência, mas em expansão. 

E13 Comércio varejista e 
serviços 

Nova Andradina já teve um mercado bem mais forte, no meu 
setor as vendas e o atendimento caíram. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação ao quadro 4, percebe-se pelas respostas dos pesquisados que 

estes são unanimes em afirmar que o mercado de Nova Andradina vem se 

recuperando desde o ano de 2011, isto devido ao ter sofrido um baque com o 

fechamento do Frigorífico que existia na cidade. Todos os setores são enfáticos em 

comentar que o mercado está em expansão, mas a concorrência em alguns setores 

aumentou, além disso, comentam a falta de industrias e os salários são baixo. 

 

Quadro 12: Quem são e qual o perfil dos seus clientes 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica São dos mais diversos possíveis, passando por grandes 
empresas, bancos e até pessoas mais humildes. 

E2 Comércio varejista Pecuaristas, jovens que gostam do estilo country. O perfil dos 
clientes é de pessoas nascidos no MS e que valorizam a vida no 
campo. 

E3 Comércio de 
medicamentos e 
serviços 

Pessoas de Nova Andradina e região que usam medicamentos 
e querem uma farmácia em que possam confiar. 

E4 Hotelaria Pessoas que vem a cidade a trabalho ou a passeio. 
E5 Imobiliário Pessoas de Nova Andradina e pessoas que estão vindo morar 

na cidade. Temos clientes de todas as classes. 
E6 Vestuário Perfil variado, porém em sua grande maioria de mulheres. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
São pessoas da cidade e das fazendas próximas. O perfil é de 
consumidores de classe B e C. 

E8 Alimentício Clientes de Nova Andradina e viajantes. São clientes que 
querem produtos de qualidade, em fácil acesso e em lugar limpo 
e organizado. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Moradores de Nova Andradina e viajantes. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

De toda a cidade e região. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

A maioria jovens e famílias, de renda média e alta. 

E12 Alimentício Moradores de Nova Andradina e região, pessoas de classe 
social A e B. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Pessoas da cidade e da área rural. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação ao perfil do cliente dos pesquisados, percebe-se que este é 

variado, pois os segmentos são distintos. Alguns setores possui clientes da classe B 

e C e outros setores os clientes são da classe B e C. De acordo com o segmento de 

atuação percebe-se que o perfil dos clientes muda, pois vejamos no segmento de 

vestuário o pesquisado respondeu que a maioria dos clientes são mulheres, já para 

o segmento comércio varejista e serviços a maioria são jovens e famílias de renda 

média alta. Neste sentido de acordo com o segmento de atuação o perfil dos clientes 

muda, mas todos são unanimes em afirmar que os clientes são em sua maioria 
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residentes na cidade de Nova Andradina e da região rural. Esta difere na empresa 

que atua no ramo de hotelaria, pois, seu publico alvo são as pessoas que estão 

visitando a cidade e realizam o turismo de negócio, setor em crescimento segundo 

os pesquisados. 

 
Quadro 13: De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Por meio, de notícias da mídia, conversas com colegas de 
profissão. 

E2 Comércio varejista Por meio de conversas com os participantes do mercado e pela 
televisão. 

E3 Comércio de 
medicamentos e 
serviços 

Por meio de noticias, representantes, leitura, internet. 

E4 Hotelaria Em conversas com amigos, jornais e revistas. 
E5 Imobiliário Ela se atualiza sobre o mercado, por meio de jornais e internet. 
E6 Vestuário Através de noticias atualizadas via internet, jornais, noticiários 

em TV, cursos/palestras entre outros. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Acompanhamos o que acontece por meio de jornais e televisão. 

E8 Alimentício A empresa tem o auxilio de uma empresa de consultoria, que 
nos direciona. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Jornais e conversas com colegas. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Apenas por televisão. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Por meio de internet, jornais, observando a concorrência, etc. 

E12 Alimentício Uns dos donos da empresa engajado no Sindicato das 
empresas, usamos revistas e internet, procuramos conversar 
com os fornecedores e clientes e viajamos. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Pela internet e televisão. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Percebe-se no quadro 6 que a forma como a empresa fica sabendo do 

mercado de atuação e principalmente através de informações obtidas na internet, 

em jornais, revistas e noticiários da TV. Também se utilizam da observação dos 

concorrentes e de conversas com representantes comerciais. Somente uma 

empresa informou que se utiliza de consultoria terceirizada para ajudar nos 

direcionamentos da empresa. 
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Quadro 14: E sobre os clientes 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Hoje a advocacia está extremamente concorrida, desta forma 
cabe ao advogado por meio de parentes e amigos saber quem 
precisa de assistência jurídica, e na maioria das vezes sendo 
indicado por alguém que já foi seu cliente. 

E2 Comércio varejista No convício com eles apenas 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Conversando com eles e observando. 

E4 Hotelaria Ouvindo a opinião deles e pesquisando outros hotéis 
E5 Imobiliário Por meio de informações da Associação Comercial de Nova 

Andradina e pelas conversas com os clientes. 
E6 Vestuário Através de pesquisas de satisfação e caixa de sugestões, além 

do contato direto com os mesmos. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Por meio dos representantes que nos apresentam as novidades 

E8 Alimentício Essa empresa faz pesquisa com nossos clientes e nos dá novas 
ideias para satisfazer suas necessidades. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Conversando com eles. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Conversando na loja. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Conversamos muito com eles e sobre o que acham do 
restaurante e da comida. 

E12 Alimentício Fazemos pesquisa boca a boca dentro da loja e com os clientes 
na forma de questionário. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Pelo atendimento no balcão. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se no quadro 7 que os pesquisados são enfáticos em afirmar que as 

informações sobre os clientes são obtidas na maioria das vezes através das 

conversas realizadas com os próprios clientes que estão realizando compras na 

empresa. Uma empresa utiliza-se da pesquisa boca a boca e de questionários para 

obter informações de seus clientes. Somente uma empresa utiliza-se de uma 

empresa terceirizada que realiza as pesquisas mercadológicas e repassa as 

informações para a empresa. 
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Quadro 15: Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, etc.) 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Não 
E2 Comércio varejista Não 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Apenas na conversa diária. 

E4 Hotelaria Sim, pesquisa na recepção, sobre o atendimento e a qualidade. 
E5 Imobiliário Não 
E6 Vestuário Sim, pelo menos 2 vezes ao ano fazemos uma pesquisa interna 

c/ nossos clientes. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Não, nunca fizemos. 

E8 Alimentício Existe de satisfação de cliente. 
E9 Comércio varejista 

e serviços 
Não 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Não 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Não 

E12 Alimentício Questionário que o cliente responde sobre o nosso atendimento. 
E13 Comércio varejista 

e serviços 
Não 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação a realizarem pesquisa de mercado ou satisfação de clientes, 

percebe-se que oito pesquisados não realizam nenhum tipo de pesquisa. Uma 

empresa faz a pesquisa através da conversa diária com os clientes. As outras quatro 

empresas costumam realizar pesquisa de satisfação com seus clientes. 
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Quadro 16: As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 
organização? Como? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Sim, temos reuniões de sócios, sobre mercado, novos trabalhos 
etc. 

E2 Comércio varejista Pouco, mas é feito por meio de conversa. 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Sim, fazemos reuniões com os funcionários, além de 
ensinarmos diariamente o que devem fazer e deixamos claro o 
que a empresa busca. 

E4 Hotelaria Sim, por meio de reuniões. 
E5 Imobiliário Só entre os donos. 
E6 Vestuário Sim, através de reuniões bimestrais, as quais sempre passamos 

as recomendações e regras padrões e eventualmente novas 
regras, é que também passamos parte do porque de metas a 
serem cumpridas. 

E7 Comércio varejista 
e serviços 

A empresa é familiar, então apenas conversamos. 

E8 Alimentício Faço reuniões com os funcionários e eles passam por diversos 
treinamentos, feitos pela empresa de consultoria contratada. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Apenas por meio de conversas. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Não 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Sim, treinamos as pessoas e eu como proprietário, passo tudo a 
elas. 

E12 Alimentício São, temos muitos funcionários antigos e eles já conhecem 
nosso jeito de trabalhar. Passamos nas reuniões, as 
informações necessárias. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Não 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação disseminarem as informações da empresa e do mercado para os 

membros da organização, observa-se que as empresas costuma repassar as 

informações para seus funcionários através das reuniões realizadas na empresa. 

Além disso, também repassam as informações através das conversas realizadas 

com os funcionários. Duas empresas responderam que não repassam informações 

da empresa e do mercado para os membros da organização. E uma empresa 

informou que estas informações só são compartilhas entre os sócios. 
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Quadro 17: Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do cliente? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Sempre estamos atentos às mudanças e possíveis 
necessidades que nossos clientes possam ter, assim tratando 
todos igualmente, e os orientando da melhor forma possível. 

E2 Comércio varejista Busca atender rapidamente a essas mudanças e exigências. 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Ela atende rapidamente aos produtos que o cliente procura e ao 
que sai de novo no mercado. 

E4 Hotelaria Busca inovar e atender as expectativas dos clientes. 
E5 Imobiliário Busca oferecer imóveis em perfeito estado e adapta-los ao que 

os clientes procuram no momento. 
E6 Vestuário Acredito que de maneira rápida, com diversas promoções, 

telemarketing e ações administrativas financeiras como por 
exemplo renegociação de títulos quando necessário. 

E7 Comércio varejista 
e serviços 

Procuramos ter novidades, mas comprar pouco para não ficar 
com estoque encalhado. 

E8 Alimentício A empresa busca satisfazer as exigências dos clientes e trazer 
para os clientes novidades que já existem em outras cidades, 
como o “Dia da Comida Árabe”, Dia do Pastel, etc. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Procura atender os clientes e se adequar as mudanças. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Acompanha as novidades. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

O cliente está cada vez mais exigente, assim inovamos toda 
semana, temos de pizza a espetinho, de massa a carnes. 

E12 Alimentício A empresa durante todos esses anos buscou aperfeiçoar-se e 
mudar para melhor atender seu cliente. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Traz novos produtos e serviços. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Percebe-se pelas respostadas dos pesquisados que os mesmos procuram se 

adaptar as mudanças do mercado e suprir as necessidades dos clientes através da 

inovação e disponibilização de novos produtos e serviços. Uma empresa comenta 

que costuma utilizar-se de promoções e telemarketing a fim de atender rapidamente 

as necessidades dos seus clientes. As exigências dos clientes e mudanças do 

mercado são tratadas pelas empresas como fator determinante para manter-se no 

mercado de atuação e assim procuram sempre adequar-se ao que o mercado exige, 

para melhor atender ao cliente através de novos produtos e treinamento de seus 

colaboradores. 
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Quadro 18: O que é para vocês aprender sobre o negócio? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica É saber administrar, ser empreendedor, pois na advocacia é 
necessária um extremo controle, pois seu ganho mensal diverge 
bastante, em um mês pode-se ganhar muito e no outro 
praticamente nada. 

E2 Comércio varejista É melhorar os produtos e o atendimento. 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Aprendemos todos os dias e aprender sobre o negócio é mudar 
constantemente, melhorando sempre. 

E4 Hotelaria Melhorar o que ainda está deficiente. 
E5 Imobiliário Mudar sempre. 
E6 Vestuário Essencial para uma boa administração, o aprendizado contínuo 

é levado com grande importância por todos nós. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Ir se adequando ao que acontece no mercado. 

E8 Alimentício A tradição de nosso negócio, não faz que deixemos de 
obedecer as mudanças necessárias para sobreviver no 
mercado, aprendemos e mudamos. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Saber ir mudando o que não está dando certo. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Ë se adaptar ao que o mercado pede. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

É observar clientes, concorrência, mercado. 

E12 Alimentício Aprendemos quando ouvimos o cliente e estamos atentos ao 
que está acontecendo na concorrência e no mercado. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

É mantê-lo no mercado e segurar os clientes. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

No quadro 11 tem-se as respostas das empresas pesquisa sobre o que é 

para vocês aprender sobre o negócio. As respostas foram variadas, mas todos são 

unanimes em afirmar que devem estar sempre melhorando seus produtos e serviços 

a fim de suprir as necessidades dos clientes e com isso manter-se no mercado, 

conquistando novos clientes e segurando os atuais. A adaptação da empresa é 

decorrente do aprendizado obtido junto as conversas realizadas com os clientes, 

estar atendo ao que o concorrente esta fazendo, a fim de adequar-se a mudanças 

que estão ocorrendo. Aprendem quando ouvem os seus clientes procuram estar 

atentos as mudanças que ocorrem no mercado. 
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Quadro 19: Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as ferramentas 
que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc) 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Treinamento de novos funcionários, exigência de leitura sobre 
casos. 

E2 Comércio varejista Apenas treinamento com as próprias pessoas da empresa. 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Treinamentos, leituras e viagens 

E4 Hotelaria Treinamento aos funcionários. 
E5 Imobiliário Apenas nas conversas com as funcionárias. 
E6 Vestuário Com cursos e palestras diversas oferecidas a todos da 

empresa, muitas vezes custeadas pela própria empresa, e com 
reuniões bimestrais onde sempre solicitamos fedback de todos. 

E7 Comércio varejista 
e serviços 

As vezes viagens, já fiz cursos também. 

E8 Alimentício Viajo para fazer treinamento, faço cursos pelo SEBRAE e 
organizo com a consultoria, treinamentos para os funcionários. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Apenas em viagens. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Apenas treinamos os funcionários para suas atividades diárias. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Faz treinamento com os empregados e os donos viajam para 
obter novidades nos outros restaurantes. 

E12 Alimentício Oferecemos treinamentos, palestras e viagens para nossos 
funcionários e avaliamos seu aprendizado por meio da 
qualidade do seu trabalho e atendimento. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Não. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação a busca, disseminação e avaliação do seu aprendizado, a maioria 

dos pesquisados respondeu que o treinamento é a ferramenta que possibilita a 

divulgação para seus funcionários de novos procedimentos que venham a melhorar 

a satisfação dos clientes. Estes treinamentos são avaliados através da melhoria na 

qualidade do atendimento aos clientes, e consequentemente terá reflexo no 

resultado final da empresa. 
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Quadro 20: Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações do 
mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Sim, como se trata de advogados associados e alguns reunidos, 
sempre tem troca de informações, trabalhos e divisões de 
trabalho. 

E2 Comércio varejista Não 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Eu sou o responsável, junto com minha esposa, de que “todos 
falem a mesma língua” na empresa. 

E4 Hotelaria Existe, todas essas informações, são passadas por mim ,aos 
funcionários. 

E5 Imobiliário Não 
E6 Vestuário Sim, como dito anteriormente, sempre solicitamos a participação 

de todos na empresa, com ideias e opiniões que são sempre 
analisadas e aplicadas quando as mesmas são consideradas 
pela diretoria boa para a empresa. 

E7 Comércio varejista 
e serviços 

Apenas entre eu e meu marido. 

E8 Alimentício Ouço o que os funcionários dizem sobre os clientes e passo a 
eles todas as informações necessárias para o nosso bom 
atendimento. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Não 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Não 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Discutimos nosso modo de trabalhar com funcionários e 
clientes, eu que estou a frente desse compartilhamento. 

E12 Alimentício Trocamos informações com os funcionários só nas reuniões e 
com os outros donos diariamente. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Não. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Dos pesquisados, 5 responderam não existe na empresa o compartilhamento 

de opiniões e estas não são analisadas e nem interpretada. Os outros respondentes 

afirmam que as opiniões de seus funcionários são compartilhadas, analisadas e 

interpretadas em reuniões realizadas dentro da empresa. Esta troca de informação 

proporciona melhorias consideráveis no relacionamento dos funcionários para com 

os seus clientes e consequentemente a manutenção dos existentes e possibilita a 

busca de novos clientes para a empresa. 
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Quadro 21: De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado organizacional? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Como trabalhamos com conjunto, sempre há a necessidade de 
troca de conhecimentos, sendo assim o aprendizado individual é 
ótimo devido ao trabalho em grupo. 

E2 Comércio varejista Deixando que as pessoas que trabalham na empresa, possam 
dar suas opiniões. 

E3 Comércio de 
medicamentos e 
serviços 

O conhecimento de cada um enriquece a empresa. 

E4 Hotelaria Como participo sempre de cursos e treinamentos e incentivo os 
funcionários a fazerem, melhoramos o aprendizado na empresa 
com o que aprendemos. 

E5 Imobiliário Aumentando o conhecimento. 
E6 Vestuário Quando o mesmo é compartilhado e aceito pelos demais 

membros da empresa e aplicados na mesma. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Como quando vou para um curso e trago o que aprendi para 
melhorar todo o trabalho da empresa. 

E8 Alimentício Percebo que o conhecimento de cada um, aumenta o 
conhecimento da empresa como um todo. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Ajuda no crescimento da empresa. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Juntando o conhecimento das pessoas. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Cada pessoa da equipe auxilia o outro com o conhecimento que 
tem e assim o restaurante melhora. 

E12 Alimentício O aprendizado de cada um, soma conhecimento para a 
empresa e assim ela cresce. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Cada um aqui passa o que sabe e assim a empresa melhora. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Percebe-se no quadro 14 que as empresas acreditam que a troca de 

conhecimento do aprendizado individual fortalece o crescimento da empresa, pois o 

aprendizado na empresa melhora com o aprendizado individual. Todos são enfáticos 

em dizer que a empresa cresce com o conhecimento das pessoas e que a troca de 

conhecimento fortalece o trabalho em grupo. 
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Quadro 22: As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Sim 
E2 Comércio varejista Não 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Sim 

E4 Hotelaria Sim, explico a elas nossos objetivos e como quero que os 
clientes sejam atendidos. 

E5 Imobiliário Não 
E6 Vestuário Sim, e sempre são novamente lembradas em reuniões internas. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Sim 

E8 Alimentício Conhecem por meio do que explicamos a elas. Demonstramos 
o que somos e onde queremos chegar. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Sabem o que devem fazer na sua atividade. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Não 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Sim. 

E12 Alimentício Sim, por isso mantemos funcionários por longo tempo na 
empresa, eles nos conhecem e sabem o que esperamos 
oferecer aos nossos clientes. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Não 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quatro entrevistados responderam que as pessoas não conhecem a missão, 

valores e visão da empresa e nove entrevistados responderam que as pessoas 

conhecem a missão, valores e visão da empresa. Destaca-se que costuma fazer 

reuniões internas a fim de explicar as pessoas aonde querem chegar. 
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Quadro 23: O que é para a empresa ter bom desempenho? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica É cada vez mais atender as diversas necessidades e orientar as 
dúvidas de nossos clientes. 

E2 Comércio varejista Obter lucros 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Ganhar novos clientes todo dia e fideliza-los. 

E4 Hotelaria Deixar os hóspedes totalmente satisfeitos. 
E5 Imobiliário Obter lucros e ganhar mais clientes. 
E6 Vestuário Essencial para o sucesso da empresa, pois sem ter um bom 

desempenho não conseguiremos manter a mesma aberta nos 
dias competitivos como os de hoje. 

E7 Comércio varejista 
e serviços 

Se manter no mercado e ter lucro. 

E8 Alimentício É ver nosso negócio a tantos anos no mercado e crescendo a 
cada dia. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Ter lucro. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Vender e atender bem. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

É atender os clientes com qualidade. 

E12 Alimentício Hoje temos um dos melhores supermercados da cidade e é 
graças ao nosso bom desempenho. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Lucrar 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Para alguns respondentes ter bom desempenho é obter lucro na sua 

atividade. Percebe-se que atender as necessidades dos clientes e ganhar novos é 

um fator determinante para o bom desempenho da empresa, pois com isto estarão 

crescendo dentro do seu mercado de atuação.  
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Quadro 24: De que forma ela busca o desempenho? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Com estudos, cursos de especializações, e principalmente 
atender com cordialidade e educação cada um indiferente da 
sua condição social. 

E2 Comércio varejista Aumentando os produtos e mantendo contato com os clientes. 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Inovando e tendo qualidade. 

E4 Hotelaria Por meio de mudanças constantes na empresa para obter 
melhoria contínua. 

E5 Imobiliário Tentando ter o maior número de imóveis para gerenciar. 
E6 Vestuário Principalmente diminuindo custos, melhorando metas de vendas 

e atendimento. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Por meio da inovação constante. 

E8 Alimentício Por meio de atualizações crescentes. 
E9 Comércio varejista 

e serviços 
Atendendo bem os clientes. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Procurando ter lucro. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Aprendendo todo dia. 

E12 Alimentício O setor alimentício exige muito trabalho e a família toda é 
envolvida em buscar melhor desempenho, por meio de 
dedicação e aprendizado contínuo. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Aumentando o número de clientes. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Percebe-se que as respostas foram variadas, mas com destaque para a 

busca constante de atualização, através de cursos de especializações que venham 

a proporcionar um melhor atendimento aos atuais clientes e a conquista de novos. 

Teve respondente que comentou sobre a necessidade de mudanças constantes, 

com inovação a fim de obter melhoria continua na sua atividade.  
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Quadro 25: Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para obter o seu 
desempenho esperado? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Não sei dizer. 
E2 Comércio varejista Positivos: estar no mercado à bastante tempo e ter bom contato 

com os clientes. 
Negativos: Pouco conhecimento de inovações e produtos 
restritos. 

E3 Comércio de 
medicamentos e 
serviços 

Positivos: excelente atendimento, equipe coesa.  
Negativo: espaço pequeno. 

E4 Hotelaria Positivos: network excelente, atendimento personalizado.  
Pontos negativos: ainda novo no mercado, ponto razoável. 

E5 Imobiliário Positivo: tradição na cidade. 
Negativo: poucos imóveis de boa qualidade na cidade. 

E6 Vestuário Os principais fatores positivos são as pessoas que trabalham na 
empresa, que sempre colaboram para que a mesma tenha o 
melhor desempenho possível. 
E os principais fatores negativos são os não controlados 
diretamente pela empresa, como carga tributária e políticas 
falhas de apoio ao desenvolvimento em toda a região. 

E7 Comércio varejista 
e serviços 

Positivo: baixo custo, antiga no mercado.  
Negativos: Empresa familiar, pouco contato com clientes. 

E8 Alimentício Positivos: qualidade e localização excelentes. 
Negativo: trabalho com produtos perecíveis. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Positivo: bom atendimento. 
Negativo: Preço. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Positivo: Preço. 
Negativo demora no atendimento. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Positivo: bom relacionamento. 
Negativo: empresa nova no mercado. 

E12 Alimentício Positivos: estacionamento próprio, ambiente climatizado.  
Negativo: certo preconceito das classes C e D pela loja ser bem 
arrumada. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Positivo: nome no mercado. 
Negativo: empresa familiar, onde o pai é fechado a opiniões. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

As respostas em relação aos pontos positivos e negativos da empresa 

tiveram as mais variadas respostas, para alguns o preço é um ponto positivo, mas 

para outro o mesmo é ponto negativo, isto depende muito do setor de atuação da 

empresa. O destaque nas resposta e ficou evidente é a preocupação das empresas 

com o atendimento prestado para os clientes, pois é através destes que a empresa 

vai obter bom desempenho no resultado final. Outro fator positivo na visão dos 

respondentes é serem empresas com tradição na cidade de Nova Andradina, o que 

pode ser vinculado com o tempo que atuam no mercado, pois a maioria das 

empresa estão a mais de 10 anos em atividade na cidade. Duas situações 

apontadas como ponto negativo é no que se refere a ser uma empresa familiar, e 

conforme resposta dos entrevistados esta sistemática não permite um maior contato 
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com os clientes e os pais não são abertos as opiniões dos outros e 

consequentemente não aceita realizar mudanças no ambiente de trabalho. 

 
Quadro 26: De que forma o desempenho é avaliado? 
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Pela satisfação do cliente e pelas recomendações feitas. 
E2 Comércio varejista Só pelo lucro. 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Acompanhamos o número de vendas e o lucro. 

E4 Hotelaria Pela satisfação dos clientes, movimento do hotel e lucro.  
E5 Imobiliário Se estamos tendo lucro. 
E6 Vestuário Basicamente olhando os resultados financeiros. 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Por meio das vendas. 

E8 Alimentício A empresa de consultoria nos auxilia nesses dados, para 
sabermos se nosso desempenho é satisfatório. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Só por meio de satisfação do cliente. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Não é. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Por meio de relatórios e do lucro. 

E12 Alimentício Em acompanhamento financeiro. 
E13 Comércio varejista 

e serviços 
Pelo lucro. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A maioria dos pesquisados foram enfáticos em responder que a forma como 

analisam o desempenho da empresa é através do lucro obtido. Percebe-se que 

alguns pesquisados avaliam o desempenho da empresa através da satisfação do 

seus clientes e consequentemente do volume de vendas realizados. 
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Quadro 27: Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 
associados ao seu desempenho?   
Entrevistado Setor Resposta 

E1 Jurídica Também não soube responder. 
E2 Comércio varejista Pode ajudar no crescimento da empresa, que consegue se 

adaptar ao mercado. 
E3 Comércio de 

medicamentos e 
serviços 

Como empresário busco aperfeiçoamento para mim e para a 
equipe saber o que acontece no mercado nos deixa preparados 
para sobreviver e crescer. 

E4 Hotelaria Conhecer o mercado é saber como atuar e buscar aprendizado 
desenvolve competências na empresa, assim o desempenho só 
tende a melhorar. 

E5 Imobiliário Sabemos que temos um bom desempenho porque nossos 
clientes aumentam a cada ano. 

E6 Vestuário Não respondeu 
E7 Comércio varejista 

e serviços 
Se a empresa sabe o que acontece no mercado e aprende 
como deve agir, o seu desempenho melhora. 

E8 Alimentício Percebemos que quanto mais aprendemos e acumulamos 
conhecimento de mercado, mais ficamos fortes perante a 
concorrência e podemos oferecer aos nossos clientes, produtos 
de qualidade e atendimento bom. 

E9 Comércio varejista 
e serviços 

Sabendo o que acontece no mercado, podemos nos atualizar. 

E10 Comércio varejista 
e serviços 

Não soube responder. 

E11 Comércio varejista 
e serviços 

Se não aprendemos para atender bem nosso cliente não 
permanecemos no mercado. 

E12 Alimentício Não basta ser o maior ou o melhor, precisamos saber que 
aprendemos todo dia e que o mercado muda. Nosso 
desempenho depende disso. 

E13 Comércio varejista 
e serviços 

Não soube responder. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Percebe-se no quadro 20 que os pesquisados associam o desempenho da 

empresa com o conhecimento do mercado, pois se não conhecer o segmento de 

atuação não vai poder melhorar o seu atendimento e nem apresentar aos clientes 

novos produtos e serviços que venham a proporcionar o incremento nas vendas. Um 

respondente disse que “conhecer  mercado é saber como atuar e buscar 

aprendizado desenvolve competências na empresa”, e com isto o desempenho 

tende a melhorar. Outro respondente comentou que “se não aprendemos para 

atender bem nosso cliente não permanecemos no mercado”. Pode-se dizer que de 

uma forma ou outra todos os pesquisados acreditam que o desempenho da empresa 

está diretamente relacionado ao conhecimento do mercado e esta ligada a forma 

como a empresa aprende, ou seja, a sistemática utilizada para disseminar este 

conhecimento para as pessoas que trabalho na empresa. 
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4.3  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nesta etapa, discutem-se as informações da pesquisa, procurando responder 

a cada objetivo específico proposto e relacionando com a literatura. 

O primeiro objetivo foi caracterizar as empresas associadas a ACINA de Nova 

Andradina MS,  onde a maioria são de pequeno e médio porte, tem até 30 

funcionários, apenas uma unidade produtiva, faturamento mensal de até 1000.000, 

com foco de cliente em consumidores finais e mercado de atuação regional. 

O segundo objetivo foi identificar de que forma as empresas da ACINA de 

Nova Andradina/MS estão se orientando para o mercado, tais como perceber os 

comportamentos das empresas, atividades específicas, recursos e meios para 

tomada de decisão.  

Segundo Naver e Slater (1990) esses componentes são orientação para o 

cliente, orientação para a concorrência e coordenação funcional. Em relação a 

Orientação para Mercado os resultados demonstram que as empresas ainda tem 

que ser mais rápidas para atenderem às mudanças dos consumidores. 

A importância que Kohli e Jaworski (1990) observaram de maiores pesquisas 

sobre a orientação para mercado se reflete nessas empresas, onde há a 

necessidade de melhorias na geração de inteligência de mercado, na disseminação 

dessa inteligência e na resposta da empresa. 

No terceiro objetivo que foi identificar como ocorre a orientação para 

aprendizagem nas empresas em estudo; verificou-se que a aprendizagem 

organizacional ainda não é efetiva, o que demonstra a necessidade dessas 

empresas buscarem melhores práticas e novas maneiras de realizar seus negócios. 

Os resultados também apontam que faltam reuniões constantes nas 

empresas para disseminar o conhecimento e conseguir manter a memória 

organizacional. 

Senge (1999) aponta a necessidade de fomentar uma cultura de 

aprendizagem para que as pessoas estejam focadas nos resultados e 

comprometidas com uma aprendizagem contínua. 

Em busca de um entendimento da necessidade da empresa aprender a 

aprender e a priorização da gestão que promove a coleta e o uso do conhecimento 
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como meio para o processamento de informações de mercado, aspectos reforçados 

por Sinkula, (1994) e Slater e Narver, (1995).  

O compartilhamento das opiniões entre as pessoas da empresa, a memória 

da organização fomentada e a visão compartilhada, o processo de aprendizagem, 

juntos sustentam uma empresa voltada ao mercado com vantagem competitiva 

(SLATER; NARVER, 1995; DICKSON, 199; BAKER; SINKULA, 1999a; FARREL, 

2000). 

No quarto objetivo que foi analisar se a orientação para mercado e a 

orientação para aprendizagem estão influindo na performance empresarial dessas 

empresas, verificou-se que a maioria dos respondentes entendem essa influencia, 

mas que ela ainda não é significativa, devido ai número de respondentes que não 

concordaram com as questões apresentadas. 

A literatura também sinaliza a importância de se coletar e analisar essas 

informações de mercado associadas a orientação para mercado e para 

aprendizagem, do questionamento das normas usadas na empresa para buscar 

mudanças estruturais e da necessidade das empresas serem competitivas, segundo 

Day, (1994) e Dickson (1996). 

Também se verificou que poderiam obter excelentes resultados se 

investissem de maneira mais consciente na obtenção de informações sobre o 

mercado e na sua disseminação, o que comprovam os trabalhos que apresentam 

uma relação positiva entre os construtos orientação para mercado e performance 

superior. (NARVER; SLATER 1990; JAWORSKI; KOHLI 1993; DESPANDÉ; 

FARLEY; WEBSTER 1993; SLATER; NARVER 1994; HAN; KIM; SRISVASTAVA 

1998; BAKER; SINKULA 1999; VOSS; VOSS 2000 e DAWES 2000). 

Na busca dessas empresas obterem maior conhecimento, Day, (1994a); 

Sinkula, (1994); Slater e Narver, (1995); Dickson, (1996); Sinkula, Baker e 

Noordewier, (1997); Hurley e Hult, (1998); Baker e Sinkula, (1999a) consideram a 

aprendizagem organizacional fortemente ligada ao construto de orientação para 

mercado. 

Em relação aos resultados das entrevistas, verificou-se que as empresas 

pesquisadas são de pequeno porte, em sua maioria comercializam no varejo e estão 

em média à 6 anos no mercado. 
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Os empresários concordam que enfrentam dificuldade no mercado de Nova 

Andradina depois que o Frigorífico da cidade fechou e que poucos incentivos são 

fomentados para que a cidade volte a se desenvolver. 

Comentam nas entrevistas que tem pouco acesso às mudanças no mercado 

e que as recebem geralmente apenas pela internet, jornais ou revistas. 

Buscam o aprendizado por meio de viagens, cursos e treinamentos, mas que 

na verdade ainda os fazem de maneira lenta. 

Os empresários concordam que as pessoas da empresa conhecem a visão e 

a missão, mas que poderiam estar mais sintonizadas se reuniões mais frequentes 

fossem feitas. 

Por fim, analisando as entrevistas e os questionários respondidos pelos 

empresários associados a ACINA, cabe aqui destacar a necessidade dessa 

empresas adotarem melhores práticas de orientação para mercado e orientação de 

aprendizagem. Buscando uma visão compartilhada e uma postura de mente aberta, 

obtendo dessa forma melhor performance empresarial. 

 



5  CONCLUSÃO 
 

São diversas as abordagens teóricas que tratam da relação da orientação 

para mercado, orientação para aprendizagem e performance empresarial., mas  

essas correntes afirmam que existe a necessidade de aprofundamento do estudo. 

Nesse sentido, esta dissertação inicialmente, por meio de revisão da 

literatura, relacionou alguns trabalhos relativos a orientação para mercado e sua 

influência na performance empresarial, além da relação desses dois construtos com 

orientação para aprendizagem. 

Como na literatura da aprendizagem nas organizações não existe um 

consenso, apresentou-se uma dicotomia entre a aprendizagem organizacional e a 

organização da aprendizagem, focando a primeira por essa linha teórica ter mais 

rigor e ser mais cientifica.  

A verificação dos dados foi feita por meio de testes estatísticos consolidados 

e as escalas utilizadas apresentaram dados satisfatórios em relação à 

confiabilidade. 

Os objetivos propostos foram alcançados, por meio dos resultados 

alcançados com a caracterização das empresas, identificando que elas se orientam 

para o mercado, por meio da geração e disseminação de informações, identificando 

que a orientação para aprendizagem, ocorre por meio da memória e aprendizagem 

organizacional e analisando se a orientação para mercado, a orientação para 

aprendizagem influem na performance empresarial delas. 

Isto significa dizer que mesmo com a maioria dos empresários apontando a 

importância da orientação para mercado, orientação para aprendizagem e 

performance empresarial, na maioria dos resultados cerca de 30% dos empresários 

descordam desses itens. 

demonstrando com esses dados, que as empresas poderiam buscar adequar-

se melhor ao mercado, valorizar de forma mais clara a aprendizagem e assim obter 

melhoria na performance empresarial. 

Também se percebe nas respostas que os empresários em partes 

descreveram ações que as empresas não praticam com frequência. 

A principal contribuição do estudo foi poder futuramente passar a ACINA – 

Associação Comercial de Nova Andradina – um relatório das empresas associadas 
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e poder auxiliá-las com esses resultados a obterem uma maior participação no 

mercado. 

A contribuição acadêmica desse estudo foi aprofundar estudos sobre os 

construtos e aplicar um modelo já existente em outro tipo de ambiente. 

É importante reconhecer que essa pesquisa é um retrato das empresas de 

Nova Andradina MS, mas cabe destacar que como limitação esse estudo tem que os 

dados foram colhidos em apenas uma cidade. 

Foram expostos nessa Dissertação, periódicos internacionais que são de 

suma importância aos pesquisadores trazendo novidades que podem ser usadas no 

contexto nacional. 

Estudos futuros podem ser realizados, porque nunca estão terminados e 

podem ser uma pesquisa contínua. 

Para Hair et al (2005) afirmam que os pesquisadores buscam com as teorias 

administrativas explicar os fenômenos administrativos, mas que sempre a algo a 

acrescentar a pesquisa. 

A verificação empírica desses construtos no contexto das empresas da 

ACINA – Associação Comercial de Nova Andradina demonstrou que o modelo 

proposto por Perin (2001), replicado nesse trabalho, pode ser aplicado em 

ambientes diferentes, analisando-se a situação especifica desse mercado e de cada 

empresa por meio do questionário aplicado. 
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Anexo A: Questionário1 
 

Gostaríamos que você indique com um x o seu grau de discordância / concordância quanto a cada 
uma das afirmações relacionadas abaixo, tendo em mente a situação de sua empresa em relação aos seus 
principais concorrentes no seu principal setor de atividade. Para tal avaliação considere o quanto você discorda 
(1 – totalmente, 2 – muito ou 3 – pouco) ou concorda (4 – pouco, 5 – muito ou 6 – totalmente) com as 
informações feitas. Caso você não esteja em condições de responder alguns dos itens abaixo, por favor, procure 
a pessoa que você acredita ser mais indicada para responder este item específico. 

 

a) Quanto à GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MERCADO: 
 
  Discordo 

Totalmente   Muito   Pouco 
Concordo 

Pouco   Muito   Totalmente 

1 

Nesta empresa nós nos reunimos com os 
clientes pelo menos uma vez ao ano para 
identificar que produtos ou serviços eles 
necessitarão no futuro 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

2 Nesta empresa nós conduzimos muitas 
pesquisas de mercado 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

3 Nós somos lentos para detectar mudanças nas 
preferências de consumo de nossos clientes 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

4 
Nós pesquisamos os clientes pelo menos uma 
vez ao ano para avaliar a qualidade de nossos 
produtos e serviços 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

5 

Nós somos lentos para detectar mudanças 
fundamentais em nosso ramo de atividade (por 
exemplo, na tecnologia, na concorrência, na 
legislação) 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

6 

Nós revisamos periodicamente os prováveis 
efeitos que as mudanças em nosso ambiente 
empresarial(por exemplo, na legislação, na 
economia,) poderão ter sobre nossos clientes. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

 
b) Quanto à DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MERCADO: 
 
  Discordo 

Totalmente   Muito   Pouco 
Concordo 

Pouco   Muito   Totalmente 

7 

Não temos reuniões entre os departamentos 
(ou áreas) pelo menos uma vez por trimestre 
para discutir tendências e desenvolvimento de 
mercado 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

8 

O pessoal de Marketing em nossa empresa 
investe tempo discutindo com outros 
departamentos (ou áreas) sobre as 
necessidades futuras dos clientes 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

9 

Quando alguma coisa importante acontece 
com um grande cliente de mercado, toda a 
empresa fica sabendo rapidamente sobre o 
ocorrido 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

10 
Dados sobre satisfação de clientes são 
regularmente disseminados em todos os níveis 
hierárquicos nesta empresa 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

11 

Quando um departamento (ou área) descobre 
algo importante sobre os concorrentes, ele é 
lento para alertar os outros departamentos (ou 
áreas) 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

 
  

                                            
1 O tamanho de fonte do questionário aplicado foi maior do que o questionário aqui apresentado. Tal redução foi 

necessária para ajustar o questionário original à formatação do presente documento. 
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c) Quanto à RESPOSTA AO MERCADO: 
 
  Discordo 

Totalmente   Muito   Pouco 
Concordo 

Pouco   Muito   Totalmente 

12 
Nós demoramos muito tempo para decidir 
como responder as mudanças de preços dos 
nossos concorrentes. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

13 
Por alguma razão qualquer nós entendemos a 
ignorar mudanças nas necessidades de 
nossos clientes por produtos ou serviços. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

14 

Nós revisamos periodicamente nossos 
esforços de desenvolvimento de produtos para 
assegurar que eles estejam de acordo com o 
que os clientes desejam. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

15 

Diversos departamentos (ou áreas) de nossa 
empresa encontram-se periodicamente para 
planejar uma resposta as mudanças que 
ocorrem em nosso ambiente de negócio. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

16 

Se um importante concorrente lançasse uma 
campanha intensiva dirigida a nossos clientes, 
nós implementaríamos uma resposta 
imediatamente. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

17 
As atividades dos diferentes departamentos 
(ou áreas) nesta empresa são bem 
coordenadas. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

18 As reclamações dos clientes “não têm 
ouvidos”nesta empresa. 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

19 

Mesmo se nós formulássemos um ótimo plano 
de Marketing, nós provavelmente não 
seríamos capazes de implementá-lo em tempo 
adequado. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

20 

Quando sabemos que os clientes gostariam 
que modificássemos um produto ou serviço, os 
departamentos (ou áreas) envolvidos fazem 
esforços combinados para efetuar a 
modificação. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

 
d) Quanto à COMPARTILHAMENTO DE OPINIÕES: 
 

  Discordo 
Totalmente   Muito   Pouco 

Concordo 
Pouco   Muito   Totalmente 

21 
Nesta empresa, diversas opiniões são 
consideradas para analisar ou interpretar as 
situações de mercado. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

22 

As informações sobre o mercado são 
normalmente analisadas e interpretadas por 
vários departamentos (ou áreas) da nossa 
empresa. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

23 

Os departamentos (ou áreas) da nossa 
empresa respeitam e consideram as opiniões 
(sobre as situações de mercado) dos outros 
departamentos (ou áreas), mesmo quando as 
interpretações são divergentes. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

24 
Nesta empresa existem mecanismos para a 
discussão e troca de informações sobre o 
mercado entre os departamentos (ou áreas). 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 
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e) Quanto à MEMÓRIA DA ORGANIZAÇÃO: 
 

  Discordo 
Totalmente   Muito   Pouco 

Concordo 
Pouco   Muito   Totalmente 

25 

Em geral, nós temos mecanismos para 
registrar e recuperar as informações 
relacionadas às experiências ou aos eventos 
ocorridos anteriormente na empresa. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

26 
Em nossa empresa existem padrões 
estabelecidos, mesmo que informalmente, de 
“se fazer as coisas’. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

27 

Os documentos e informações referentes aos 
diversos procedimentos da empresa são de 
alguma forma, arquivados podendo ser 
recuperados. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

28 

Em relação aos produtos e serviços oferecidos, 
nossa empresa tem muito conhecimento 
acumulado (por exemplo, sobre as 
necessidades dos clientes, a concorrência e as 
formas de resposta ao mercado). 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

29 
Nesta empresa em geral, temos muito know-
how a respeito dos tipos de produtos e 
serviços que oferecemos. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

30 

As decisões que temamos no passado e suas 
respectivas conseqüências estão de alguma 
forma registradas na empresa com a 
possibilidade de serem recuperadas. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

 
f) Quanto ao COMPROMETIMENTO COM O APRENDIZADO: 
 

  Discordo 
Totalmente   Muito   Pouco 

Concordo 
Pouco   Muito   Totalmente 

31 
Os gerentes da nossa empresa concordam 
que a habilidade para aprender e a chave para 
a nossa vantagem competitiva. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

32 
Os valores básicos desta empresa incluem o 
processo de aprendizagem como fator chave 
para melhorias. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

33 
O sentimento nesta empresa é que o 
aprendizado do funcionário é um investimento, 
não uma despesa. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

34 
Nesta empresa a aprendizagem é vista como 
uma característica básica para garantir a 
sobrevivência organizacional. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

35 
Nossa cultura empresarial não coloca o 
aprendizado do funcionário como uma 
prioridade máxima. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

36 
É consenso nesta empresa que quando 
pararmos de aprender estaremos pondo em 
risco nosso futuro. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 
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g) Quanto à VISÃO COMPARTILHADA: 
 

  Discordo 
Totalmente   Muito   Pouco 

Concordo 
Pouco   Muito   Totalmente 

37 Há um conceito claramente expresso de quem 
somos e onde estamos indo como empresa. 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

38 
Há uma total concordância quanto a visão da 
nossa empresa em todos os níveis, funções e 
divisões. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

39 Todos os funcionários estão comprometidos 
com os objetivos desta empresa. 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

40 
Os funcionários vêem a si mesmos como 
parceiros que projetam os caminhos da 
empresa. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

41 
A Alta Administração da empresa acredita no 
compartilhamento de sua visão sobre a 
empresa com os níveis inferiores.  

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

42 Nós não temos uma visão empresarial bem 
definida para toda a empresa. 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

 
h) Quanto à POSTURA DE “MENTE ABERTA”: 
 

  Discordo 
Totalmente   Muito   Pouco 

Concordo 
Pouco   Muito   Totalmente 

43 
Nós não temos receio de analisar criticamente 
as nossas crenças comuns sobre a forma com 
que fazemos negócios. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

44 
Os gerentes, chefes ou líderes desta empresa 
não querem que sua “visão de mundo” seja 
questionada. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

45 Nossa empresa dá um alto valor à postura de 
“mente aberta”. 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

46 
Os gerentes, chefes ou líderes desta empresa 
encorajam os funcionários a pensarem além 
das suas exclusivas atividades ou tarefas. 

1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

47 A ênfase em constantes inovações é parte de 
nossa cultura corporativa. 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 

48 Ideias corporativas são altamente valorizadas 
nesta organização. 1 □   2 □   3 □ 4 □   5 □   6 □ 
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Gostaríamos que você, agora, registrasse a sua opinião sobre os itens abaixo referentes ao 
desempenho (performance) da sua empresa em relação aos seus principais concorrentes, considerando um 
período de 12 meses no seu principal setor de atividade. Para tanto, você deve utilizar a escala de cinco 
posições, onde 1 representa “desempenho muito menor que o dos principais concorrentes”e 5 representa 
“desempenho muito maior que o dos principais concorrentes”. Caso você não esteja em condições de 
responder a algum dos itens abaixo, por favor, procure a pessoa indicada para responder este item específico. 
 
 

Muito MENOR  Muito MAIOR 
que a dos   que o dos 
principais   principais 
concorrentes.   concorrentes. 

49 Taxa de introdução de novos produtos 1 □      2 □      3 □      4 □      5 □ 

50 Grau de sucesso de novos produtos 1 □      2 □      3 □      4 □      5 □ 

51 Pioneirismo no mercado com novos produtos e serviços 1 □      2 □      3 □      4 □      5 □ 

52 Taxa de crescimento de vendas 1 □      2 □      3 □      4 □      5 □ 

53 Lucratividade (lucro operacional em relação às vendas) 1 □      2 □      3 □      4 □      5 □ 

54 Desempenho Geral 1 □      2 □      3 □      4 □      5 □ 

 
___________________________________________________________________ 

 
Gostaríamos ainda, de ter alguns dados da caracterização da sua empresa, conforme segue: 

 
55. Número de funcionários de sua empresa: __________ 

 

56. Número de unidades produtivas: __________ 

 

57. Faturamento médio mensal: __________ 

 

58. Principal setor de atividade: 

(  ) Fabricante  (   ) Atacadista (   ) Varejista 

(   ) Prestador de serviços (   ) Revendedor (   ) Outro: ___________ 

 

59. Principal tipo de cliente 

(   ) Consumidor final (pessoa física)  (   ) Comércio Varejista 

(   ) Distribuidores/ intermediários   (   ) Fabricantes industriais 

(   ) Empresas públicas ou de economia mista (   ) Outro: __________ 

 

60. Mercado de atuação 

(   ) Regional (   ) Estadual (   ) Nacional (   ) Internacional 
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Anexo B: Escala Markor 
 

Intelligence Generation 

- In this business unit, we meet with customers at least once a year to find 

out what products or services theu will need in the future. 

- In this business unit, we do a loto f in-house Market research. 

- We are slow to detect changes in our customers product preferences. (R) 

- We poll end users at least once a year to assesss the quality of our 

products and sevices. 

- We are slow to detect fundamental shits in our industry (e.g., competition, 

technology, regulation) on customers. 

Intelligence Dissemination 

- We have interdepartamental meetings at least once a quarter to discuss 

Market trends and developments. 

- Marketing personnel in our business unit spens time discussing customers 

future needs with other functional departaments. 

- When something importante happens to a major customer of Market, the 

whole business unit knows about it wihhin a short period. 

- Data on customers satisfaction are disseminated at all levels in this 

business unit on aregular basis. 

- When one departamento finds out something importante about 

compettors, it is slow to alert other departaments.(R) 

Responsiveness 

- It takes us forever to decide how to respond to our competitors price 

changes. (R) 

- For one reason or another we tend to ignore changes in our customers 

product or servisse needs. (R) 

- We periodically review our product development effors to ensure that they 

are in line with what customers want. 

- Several departaments get together periodically to plan a response to 

changes taking place in our business environment. 
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- If a major competitor were to launch na intensive campaign targeted a tour 

customers, we would implemente a response immediately. 

- The activities of the differemt departaments in this business unit are well 

coordinated. 

- Customer complaints fall on deaf ears in this business unit. (R) 

- Even if we came up with a great Marketing plan, we probably would not be 

able to implemente it in a timely fashion. (R) 

- When we find that customers would like us to modify a product or service, 

the departaments involved make concerted efforts to do so. 

- (R) denotes reverse coded item. 

Fonte: Perin (2001, p.176) 
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Apêndice A: Roteiro para entrevista 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
1) Nome do empresário: 

2) Nome fantasia: 

3) Qual o porte da empresa? 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 

6) Qual o setor de atuação da empresa? 

 

Mercado 
7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor? 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes? 

 

Orientação para mercado 
9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado? 

10) E sobre os clientes? 

11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)? 

12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como? 

13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente? 

 

Aprendizagem 
14) O que é para vocês aprender sobre o negócio? 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc) 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem? 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional? 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa? 
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Desempenho 
19) O que é para a empresa ter bom desempenho? 

20) De que forma ela busca o desempenho? 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado? 

22) De que forma o desempenho é avaliado? 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá 

em cima) 
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Apêndice B: Análise de Normalidade uni e multivariada 
 

 KOLMOGOROV-SMIRNOV(A) SHAPIRO-WILK 

 STATISTIC DF SIG. STATISTIC DF SIG. 
V1 0,146 192 0,000 0,884 192 0,000 
V2 0,237 192 0,000 0,873 192 0,000 
V3 0,306 192 0,000 0,779 192 0,000 
V4 0,213 192 0,000 0,849 192 0,000 
V5 0,254 192 0,000 0,822 192 0,000 
V6 0,213 192 0,000 0,855 192 0,000 
V7 0,187 192 0,000 0,842 192 0,000 
V8 0,178 192 0,000 0,869 192 0,000 
V9 0,247 192 0,000 0,875 192 0,000 

V10 0,293 192 0,000 0,777 192 0,000 
V11 0,207 192 0,000 0,868 192 0,000 
V12 0,286 192 0,000 0,802 192 0,000 
V13 0,218 192 0,000 0,847 192 0,000 
V14 0,269 192 0,000 0,810 192 0,000 
V15 0,219 192 0,000 0,846 192 0,000 
V16 0,212 192 0,000 0,847 192 0,000 
V17 0,232 192 0,000 0,841 192 0,000 
V18 0,418 192 0,000 0,536 192 0,000 
V19 0,254 192 0,000 0,791 192 0,000 
V20 0,216 192 0,000 0,789 192 0,000 
V21 0,244 192 0,000 0,847 192 0,000 
V22 0,247 192 0,000 0,871 192 0,000 
V23 0,222 192 0,000 0,869 192 0,000 
V24 0,211 192 0,000 0,882 192 0,000 
V25 0,258 192 0,000 0,851 192 0,000 
V26 0,225 192 0,000 0,896 192 0,000 
V27 0,379 192 0,000 0,692 192 0,000 
V28 0,293 192 0,000 0,792 192 0,000 
V29 0,266 192 0,000 0,827 192 0,000 
V30 0,220 192 0,000 0,847 192 0,000 
V31 0,317 192 0,000 0,744 192 0,000 
V32 0,289 192 0,000 0,743 192 0,000 
V33 0,344 192 0,000 0,710 192 0,000 
V34 0,333 192 0,000 0,736 192 0,000 
V35 0,285 192 0,000 0,787 192 0,000 
V36 0,398 192 0,000 0,662 192 0,000 
V37 0,225 192 0,000 0,828 192 0,000 
V38 0,244 192 0,000 0,832 192 0,000 
V39 0,227 192 0,000 0,837 192 0,000 
V40 0,270 192 0,000 0,859 192 0,000 
V41 0,213 192 0,000 0,872 192 0,000 
V42 0,294 192 0,000 0,794 192 0,000 
V43 0,229 192 0,000 0,823 192 0,000 
V44 0,261 192 0,000 0,811 192 0,000 
V45 0,235 192 0,000 0,801 192 0,000 
V46 0,284 192 0,000 0,772 192 0,000 
V47 0,218 192 0,000 0,826 192 0,000 
V48 0,203 192 0,000 0,828 192 0,000 
V49 0,269 192 0,000 0,786 192 0,000 
V50 0,306 192 0,000 0,761 192 0,000 
V51 0,262 192 0,000 0,805 192 0,000 
V52 0,254 192 0,000 0,841 192 0,000 
V53 0,213 192 0,000 0,847 192 0,000 
V54 0,239 192 0,000 0,806 192 0,000 

 
 
 



 124 

Apêndice C: Matriz de Covariância do Modelo de Mensuração 
 
Matriz de Entrada 

Matriz de 
Covariância V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

V1 2,916 1,626 0,509 1,506 0,648 0,938 0,891 1,569 0,946 2,114 -0,384 -0,524 0,380 

V2 1,626 2,698 0,504 1,523 -0,059 0,950 0,313 0,667 0,449 1,539 0,156 -0,417 0,556 

V3 0,509 0,504 1,955 1,089 1,314 0,029 0,199 0,852 -0,268 0,674 0,859 0,753 1,100 

V4 1,506 1,523 1,089 2,870 0,467 0,834 0,483 2,127 0,728 1,523 0,572 0,227 1,052 

V5 0,648 -0,059 1,314 0,467 3,006 0,227 -0,328 0,966 0,676 1,886 0,461 1,680 1,818 

V6 0,938 0,950 0,029 0,834 0,227 1,581 0,777 1,111 0,866 1,536 0,038 0,369 0,362 

V7 0,891 0,313 0,199 0,483 -0,328 0,777 3,772 0,637 1,085 0,413 -0,133 -0,289 0,360 

V8 1,569 0,667 0,852 2,127 0,966 1,111 0,637 3,332 0,929 1,441 0,071 0,361 0,723 

V9 0,946 0,449 -0,268 0,728 0,676 0,866 1,085 0,929 2,273 1,802 -0,136 0,743 1,059 

V10 2,114 1,539 0,674 1,523 1,886 1,536 0,413 1,441 1,802 4,225 -0,083 0,747 1,736 

V11 -0,384 0,156 0,859 0,572 0,461 0,038 -0,133 0,071 -0,136 -0,083 2,143 0,809 0,385 

V12 -0,524 -0,417 0,753 0,227 1,680 0,369 -0,289 0,361 0,743 0,747 0,809 3,775 1,611 

V13 0,380 0,556 1,100 1,052 1,818 0,362 0,360 0,723 1,059 1,736 0,385 1,611 2,407 

V14 0,824 0,824 0,774 0,694 0,896 0,773 0,293 0,985 0,246 1,013 0,273 0,303 0,478 

V15 2,146 1,513 0,704 2,128 1,065 1,331 0,622 2,286 0,777 1,946 0,241 -0,231 0,758 

V16 0,649 0,615 0,313 0,290 1,457 0,235 -0,320 0,389 0,693 1,221 0,175 0,849 1,076 

V17 0,121 -0,174 0,108 0,193 1,437 0,303 0,192 0,626 0,914 0,564 0,359 1,323 1,059 

V18 0,263 -0,083 -0,002 -0,348 1,341 0,183 -0,451 -0,380 0,755 1,443 -0,330 1,283 1,242 

V19 -0,312 0,097 0,635 0,407 1,201 0,073 0,431 0,474 0,694 0,497 -0,078 1,679 1,552 

V20 1,059 0,780 1,257 1,106 0,946 0,470 0,626 0,927 0,360 1,196 0,165 -0,561 0,804 

V21 0,613 0,357 0,462 0,696 0,408 0,527 0,042 0,904 0,157 0,957 0,111 -0,007 0,487 

V22 1,496 0,762 0,422 1,482 1,254 1,341 0,850 2,195 1,124 1,868 0,334 0,651 0,607 

V23 0,806 0,122 0,495 1,117 0,690 0,699 0,125 1,298 0,339 0,890 -0,287 0,563 0,121 

V24 1,567 0,693 0,286 1,022 1,066 1,358 0,542 1,663 0,899 1,848 -0,236 0,765 0,656 

V25 0,438 -0,176 0,837 0,347 1,296 0,215 0,637 0,693 0,715 1,429 -0,163 1,023 1,375 

V26 0,426 -0,377 -0,025 0,237 0,524 0,331 -0,667 0,704 -0,083 0,460 -0,050 -0,241 0,069 

V27 0,409 0,218 0,200 0,374 0,451 0,317 -0,058 0,408 0,210 0,849 0,118 -0,221 0,238 

V28 0,764 0,588 0,337 0,733 -0,065 0,441 0,293 0,179 0,160 0,702 0,070 -0,088 -0,084 

V29 1,284 1,135 0,751 1,527 0,820 1,009 0,850 1,028 0,809 1,846 0,695 0,438 0,663 

V30 0,752 0,600 0,164 1,171 0,049 0,883 0,777 0,902 0,829 0,838 -0,183 0,329 0,245 

V31 0,397 -0,040 0,275 0,284 0,793 0,210 0,185 0,111 0,228 0,749 0,061 0,187 0,457 

V32 0,460 0,171 0,185 0,673 0,381 0,304 0,006 0,527 0,276 0,998 -0,053 0,080 0,430 

V33 0,471 0,043 0,247 0,529 0,317 0,096 -0,068 0,237 0,154 0,394 0,530 0,077 0,148 

V34 0,553 0,479 0,175 0,591 0,069 0,140 -0,283 0,171 0,085 0,442 -0,033 -0,343 0,109 

V35 -0,035 -0,180 0,771 0,721 0,798 0,345 -0,187 0,710 0,123 1,010 0,106 1,590 1,154 

V36 0,530 0,353 0,111 0,392 -0,021 -0,096 -0,101 -0,045 0,063 0,061 0,090 -0,484 -0,108 

V37 0,338 0,104 0,604 0,390 0,505 0,228 0,246 0,194 0,186 0,427 0,122 0,137 0,396 

V38 0,804 0,328 0,237 0,238 0,749 0,776 0,361 0,564 0,330 1,557 -0,413 -0,159 0,384 

V39 0,292 0,266 0,279 0,724 0,458 0,406 0,302 0,487 0,222 0,391 0,493 0,375 0,253 

V40 0,235 0,081 0,194 0,537 0,551 0,648 0,226 0,834 0,363 0,671 0,286 0,459 0,146 

V41 1,289 0,962 1,205 1,567 1,415 1,013 0,552 1,370 0,630 2,167 0,239 0,130 0,863 

V42 0,703 0,145 1,303 1,373 1,561 0,799 0,799 1,030 0,786 2,105 0,463 1,609 1,813 

V43 0,285 0,129 0,370 0,753 0,892 0,574 0,486 0,626 0,708 0,874 0,635 0,872 0,535 

V44 0,174 -0,287 0,156 0,129 0,322 0,405 0,337 0,011 0,270 0,274 0,062 0,840 0,056 

V45 1,145 0,288 0,665 0,377 1,111 0,409 0,764 0,477 0,760 1,297 0,007 0,902 0,744 

V46 1,195 0,961 0,892 0,973 0,966 0,486 0,648 0,501 0,432 1,764 0,405 -0,344 0,731 

V47 0,774 0,349 0,383 0,820 0,588 0,611 -0,015 0,315 0,384 1,398 0,308 0,347 0,547 

V48 1,090 0,465 0,207 0,752 0,173 0,728 0,876 0,528 0,534 1,246 0,003 0,486 0,347 

V49 0,940 1,042 0,405 1,060 -0,039 0,490 0,026 0,634 0,301 0,914 0,384 0,289 0,129 

V50 0,683 0,836 0,550 0,788 0,202 0,209 -0,147 0,473 0,113 0,470 0,384 -0,123 0,276 

V51 0,595 1,078 0,477 0,917 -0,146 0,410 -0,323 0,342 0,053 0,586 0,420 0,149 0,094 

V52 0,604 0,906 0,704 0,802 0,289 0,330 0,176 0,410 0,174 0,679 0,349 -0,018 0,376 

V53 0,706 0,915 0,856 1,097 0,392 0,356 0,137 0,631 0,109 0,572 0,492 0,146 0,481 

V54 0,408 0,765 0,355 0,648 0,066 0,249 -0,117 0,253 0,035 0,363 0,137 0,051 0,170 

continua.... 
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... continuação 
 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 

V1 0,824 2,146 0,649 0,121 0,263 -0,312 1,059 0,613 1,496 0,806 1,567 0,438 0,426 

V2 0,824 1,513 0,615 -0,174 -0,083 0,097 0,780 0,357 0,762 0,122 0,693 -0,176 -0,377 

V3 0,774 0,704 0,313 0,108 -0,002 0,635 1,257 0,462 0,422 0,495 0,286 0,837 -0,025 

V4 0,694 2,128 0,290 0,193 -0,348 0,407 1,106 0,696 1,482 1,117 1,022 0,347 0,237 

V5 0,896 1,065 1,457 1,437 1,341 1,201 0,946 0,408 1,254 0,690 1,066 1,296 0,524 

V6 0,773 1,331 0,235 0,303 0,183 0,073 0,470 0,527 1,341 0,699 1,358 0,215 0,331 

V7 0,293 0,622 -0,320 0,192 -0,451 0,431 0,626 0,042 0,850 0,125 0,542 0,637 -0,667 

V8 0,985 2,286 0,389 0,626 -0,380 0,474 0,927 0,904 2,195 1,298 1,663 0,693 0,704 

V9 0,246 0,777 0,693 0,914 0,755 0,694 0,360 0,157 1,124 0,339 0,899 0,715 -0,083 

V10 1,013 1,946 1,221 0,564 1,443 0,497 1,196 0,957 1,868 0,890 1,848 1,429 0,460 

V11 0,273 0,241 0,175 0,359 -0,330 -0,078 0,165 0,111 0,334 -0,287 -0,236 -0,163 -0,050 

V12 0,303 -0,231 0,849 1,323 1,283 1,679 -0,561 -0,007 0,651 0,563 0,765 1,023 -0,241 

V13 0,478 0,758 1,076 1,059 1,242 1,552 0,804 0,487 0,607 0,121 0,656 1,375 0,069 

V14 1,219 1,122 0,600 0,470 0,193 0,097 0,752 0,361 1,230 0,605 0,974 0,327 0,285 

V15 1,122 3,092 0,864 0,717 -0,105 -0,083 1,424 0,599 2,168 1,051 1,756 0,062 1,022 

V16 0,600 0,864 1,702 1,214 1,292 0,480 -0,007 0,046 0,782 -0,324 0,762 0,651 0,312 

V17 0,470 0,717 1,214 1,893 0,860 1,032 -0,038 -0,206 0,864 0,008 0,846 0,654 0,319 

V18 0,193 -0,105 1,292 0,860 3,017 0,446 -0,489 0,548 0,347 -0,477 0,557 0,967 0,923 

V19 0,097 -0,083 0,480 1,032 0,446 2,598 0,023 -0,004 0,033 0,290 0,198 0,957 -0,553 

V20 0,752 1,424 -0,007 -0,038 -0,489 0,023 2,190 0,362 0,693 0,682 0,451 0,454 0,304 

V21 0,361 0,599 0,046 -0,206 0,548 -0,004 0,362 1,023 0,721 0,291 0,626 0,486 0,651 

V22 1,230 2,168 0,782 0,864 0,347 0,033 0,693 0,721 2,681 1,213 1,830 0,449 0,918 

V23 0,605 1,051 -0,324 0,008 -0,477 0,290 0,682 0,291 1,213 2,031 1,134 0,071 0,161 

V24 0,974 1,756 0,762 0,846 0,557 0,198 0,451 0,626 1,830 1,134 2,059 0,750 0,642 

V25 0,327 0,062 0,651 0,654 0,967 0,957 0,454 0,486 0,449 0,071 0,750 2,284 0,050 

V26 0,285 1,022 0,312 0,319 0,923 -0,553 0,304 0,651 0,918 0,161 0,642 0,050 2,061 

V27 0,354 0,631 0,177 0,002 -0,071 -0,268 0,559 0,257 0,618 0,333 0,409 0,273 0,344 

V28 0,060 0,677 -0,146 -0,232 0,048 -0,165 0,534 0,148 0,263 0,443 0,349 -0,070 0,282 

V29 0,745 1,452 0,790 0,339 1,051 -0,426 0,725 0,704 1,499 0,213 0,853 0,599 0,564 

V30 0,408 1,034 -0,097 0,279 0,092 0,253 0,607 0,081 0,939 0,940 0,763 0,119 0,144 

V31 0,291 0,466 0,305 0,177 1,005 -0,193 0,423 0,474 0,761 0,236 0,387 0,460 0,776 

V32 0,407 0,471 0,409 0,112 0,835 -0,358 0,125 0,509 0,834 0,160 0,503 0,814 0,783 

V33 0,142 0,540 0,209 0,123 0,534 -0,533 0,258 0,436 0,631 0,090 0,377 0,271 0,721 

V34 0,231 0,519 -0,035 -0,221 0,240 -0,337 0,517 0,243 0,286 0,292 0,083 -0,239 0,448 

V35 0,505 0,111 0,338 0,021 1,174 0,776 -0,297 0,713 0,750 0,693 0,648 1,067 0,672 

V36 -0,009 0,491 0,020 -0,221 -0,083 -0,473 0,465 -0,015 0,104 0,140 -0,095 -0,381 0,330 

V37 0,371 0,471 0,002 0,062 0,290 0,057 0,860 0,243 0,383 0,352 0,250 0,278 0,442 

V38 0,695 0,800 0,437 0,049 1,086 -0,174 0,518 0,666 1,050 0,294 0,862 0,818 0,847 

V39 0,287 0,797 0,159 0,266 -0,112 0,195 0,326 0,237 0,764 0,622 0,494 -0,012 0,278 

V40 0,553 0,716 0,022 0,356 -0,259 0,572 0,217 0,267 1,003 0,903 0,680 -0,107 0,240 

V41 1,047 1,753 0,392 0,092 0,617 0,127 1,558 0,948 1,687 1,266 1,144 0,585 0,809 

V42 0,799 1,119 0,695 0,400 1,333 0,666 0,869 0,837 1,428 0,797 1,152 1,690 0,761 

V43 0,592 0,593 0,453 0,667 0,792 0,178 0,229 0,391 1,229 0,455 0,586 0,430 0,476 

V44 0,294 0,093 -0,002 0,232 0,829 0,119 -0,112 0,229 0,566 0,635 0,542 0,074 0,429 

V45 0,533 0,601 0,772 0,346 1,125 0,106 0,382 0,392 0,866 0,327 0,878 0,942 0,152 

V46 0,824 1,230 0,653 -0,057 0,566 -0,446 1,258 0,536 1,076 0,146 0,477 0,686 0,370 

V47 0,346 0,805 0,300 -0,020 1,329 -0,584 0,618 0,875 0,823 0,152 0,594 0,516 1,184 

V48 0,278 0,605 0,260 -0,080 1,039 -0,264 -0,009 0,804 0,981 0,194 0,913 0,740 0,577 

V49 0,287 0,801 0,076 -0,105 -0,228 -0,037 0,331 0,212 0,483 0,441 0,532 -0,068 -0,113 

V50 0,455 0,746 0,265 0,143 -0,221 -0,002 0,587 0,016 0,280 0,176 0,278 0,070 -0,062 

V51 0,259 0,499 0,039 -0,278 -0,233 -0,195 0,289 0,272 0,205 0,353 0,373 -0,250 -0,224 

V52 0,486 0,744 0,103 -0,030 -0,348 -0,044 0,936 0,044 0,314 0,379 0,299 0,186 -0,216 

V53 0,530 0,948 0,211 0,098 -0,399 0,051 0,840 0,128 0,418 0,582 0,500 0,127 -0,169 

V54 0,344 0,629 0,158 0,016 -0,247 -0,071 0,486 -0,080 0,221 0,328 0,266 -0,186 -0,103 

continua.... 
 
 



 126 

... continuação 
 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 

V1 0,409 0,764 1,284 0,752 0,397 0,460 0,471 0,553 -0,035 0,530 0,338 0,804 0,292 0,235 

V2 0,218 0,588 1,135 0,600 -0,040 0,171 0,043 0,479 -0,180 0,353 0,104 0,328 0,266 0,081 

V3 0,200 0,337 0,751 0,164 0,275 0,185 0,247 0,175 0,771 0,111 0,604 0,237 0,279 0,194 

V4 0,374 0,733 1,527 1,171 0,284 0,673 0,529 0,591 0,721 0,392 0,390 0,238 0,724 0,537 

V5 0,451 -0,065 0,820 0,049 0,793 0,381 0,317 0,069 0,798 -0,021 0,505 0,749 0,458 0,551 

V6 0,317 0,441 1,009 0,883 0,210 0,304 0,096 0,140 0,345 -0,096 0,228 0,776 0,406 0,648 

V7 -0,058 0,293 0,850 0,777 0,185 0,006 -0,068 -0,283 -0,187 -0,101 0,246 0,361 0,302 0,226 

V8 0,408 0,179 1,028 0,902 0,111 0,527 0,237 0,171 0,710 -0,045 0,194 0,564 0,487 0,834 

V9 0,210 0,160 0,809 0,829 0,228 0,276 0,154 0,085 0,123 0,063 0,186 0,330 0,222 0,363 

V10 0,849 0,702 1,846 0,838 0,749 0,998 0,394 0,442 1,010 0,061 0,427 1,557 0,391 0,671 

V11 0,118 0,070 0,695 -0,183 0,061 -0,053 0,530 -0,033 0,106 0,090 0,122 -0,413 0,493 0,286 

V12 -0,221 -0,088 0,438 0,329 0,187 0,080 0,077 -0,343 1,590 -0,484 0,137 -0,159 0,375 0,459 

V13 0,238 -0,084 0,663 0,245 0,457 0,430 0,148 0,109 1,154 -0,108 0,396 0,384 0,253 0,146 

V14 0,354 0,060 0,745 0,408 0,291 0,407 0,142 0,231 0,505 -0,009 0,371 0,695 0,287 0,553 

V15 0,631 0,677 1,452 1,034 0,466 0,471 0,540 0,519 0,111 0,491 0,471 0,800 0,797 0,716 

V16 0,177 -0,146 0,790 -0,097 0,305 0,409 0,209 -0,035 0,338 0,020 0,002 0,437 0,159 0,022 

V17 0,002 -0,232 0,339 0,279 0,177 0,112 0,123 -0,221 0,021 -0,221 0,062 0,049 0,266 0,356 

V18 -0,071 0,048 1,051 0,092 1,005 0,835 0,534 0,240 1,174 -0,083 0,290 1,086 -0,112 -0,259 

V19 -0,268 -0,165 -0,426 0,253 -0,193 -0,358 -0,533 -0,337 0,776 -0,473 0,057 -0,174 0,195 0,572 

V20 0,559 0,534 0,725 0,607 0,423 0,125 0,258 0,517 -0,297 0,465 0,860 0,518 0,326 0,217 

V21 0,257 0,148 0,704 0,081 0,474 0,509 0,436 0,243 0,713 -0,015 0,243 0,666 0,237 0,267 

V22 0,618 0,263 1,499 0,939 0,761 0,834 0,631 0,286 0,750 0,104 0,383 1,050 0,764 1,003 

V23 0,333 0,443 0,213 0,940 0,236 0,160 0,090 0,292 0,693 0,140 0,352 0,294 0,622 0,903 

V24 0,409 0,349 0,853 0,763 0,387 0,503 0,377 0,083 0,648 -0,095 0,250 0,862 0,494 0,680 

V25 0,273 -0,070 0,599 0,119 0,460 0,814 0,271 -0,239 1,067 -0,381 0,278 0,818 -0,012 -0,107 

V26 0,344 0,282 0,564 0,144 0,776 0,783 0,721 0,448 0,672 0,330 0,442 0,847 0,278 0,240 

V27 0,471 0,060 0,384 0,072 0,287 0,416 0,221 0,203 0,188 0,131 0,193 0,475 0,196 0,226 

V28 0,060 1,067 0,970 0,682 0,250 0,159 0,348 0,389 -0,113 0,424 0,431 0,246 0,379 0,125 

V29 0,384 0,970 3,166 1,032 1,054 1,284 0,771 0,629 0,301 0,447 0,544 1,150 0,507 0,125 

V30 0,072 0,682 1,032 1,420 0,351 0,335 0,183 0,357 0,179 0,194 0,447 0,442 0,270 0,351 

V31 0,287 0,250 1,054 0,351 1,020 0,746 0,665 0,408 0,487 0,268 0,514 0,859 0,288 0,049 

V32 0,416 0,159 1,284 0,335 0,746 1,344 0,495 0,421 0,977 0,121 0,249 0,969 0,055 -0,015 

V33 0,221 0,348 0,771 0,183 0,665 0,495 0,957 0,291 0,237 0,341 0,404 0,337 0,479 -0,007 

V34 0,203 0,389 0,629 0,357 0,408 0,421 0,291 0,656 0,102 0,432 0,383 0,343 0,129 0,031 

V35 0,188 -0,113 0,301 0,179 0,487 0,977 0,237 0,102 2,713 -0,269 0,219 0,784 0,210 0,457 

V36 0,131 0,424 0,447 0,194 0,268 0,121 0,341 0,432 -0,269 0,596 0,291 -0,008 0,243 -0,115 

V37 0,193 0,431 0,544 0,447 0,514 0,249 0,404 0,383 0,219 0,291 0,667 0,436 0,270 0,138 

V38 0,475 0,246 1,150 0,442 0,859 0,969 0,337 0,343 0,784 -0,008 0,436 1,518 0,047 0,234 

V39 0,196 0,379 0,507 0,270 0,288 0,055 0,479 0,129 0,210 0,243 0,270 0,047 0,968 0,581 

V40 0,226 0,125 0,125 0,351 0,049 -0,015 -0,007 0,031 0,457 -0,115 0,138 0,234 0,581 1,039 

V41 0,617 0,895 1,865 1,023 1,012 0,765 0,681 0,596 0,688 0,417 0,864 1,220 0,810 0,760 

V42 0,569 0,416 1,410 0,691 1,082 1,211 0,819 0,320 2,284 0,036 0,832 1,285 0,690 0,470 

V43 0,179 0,341 1,571 0,707 0,833 0,754 0,616 0,313 0,549 0,153 0,441 0,600 0,593 0,500 

V44 -0,081 0,459 0,576 0,583 0,539 0,254 0,437 0,212 0,695 0,061 0,442 0,413 0,414 0,424 

V45 0,153 0,369 1,197 0,358 0,679 0,499 0,533 0,147 0,681 0,212 0,459 0,727 0,285 0,018 

V46 0,692 0,415 1,825 0,356 0,896 0,987 0,581 0,582 0,335 0,413 0,601 1,193 0,345 0,108 

V47 0,327 0,803 1,926 0,584 1,141 1,042 1,064 0,673 0,642 0,481 0,730 0,991 0,554 0,051 

V48 0,174 0,692 1,696 0,516 0,821 0,979 0,752 0,345 0,809 0,165 0,378 0,930 0,359 0,080 

V49 0,073 0,672 0,665 0,426 -0,146 0,024 0,242 0,226 0,052 0,218 0,107 -0,103 0,369 0,248 

V50 0,156 0,246 0,312 0,282 -0,080 0,070 0,136 0,266 -0,059 0,201 0,194 0,026 0,101 0,043 

V51 -0,003 0,523 0,459 0,276 -0,182 -0,112 0,189 0,167 -0,023 0,167 0,050 -0,270 0,237 0,087 

V52 0,236 0,431 0,501 0,402 0,015 0,034 0,190 0,263 -0,133 0,277 0,364 0,069 0,303 0,048 

V53 0,223 0,507 0,561 0,374 -0,026 0,045 0,257 0,294 0,020 0,324 0,349 -0,070 0,510 0,170 

V54 0,104 0,380 0,286 0,320 -0,089 -0,021 0,081 0,248 -0,087 0,243 0,204 -0,081 0,259 0,071 

continua... 
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... continuação 
 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 

V1 1,289 0,703 0,285 0,174 1,145 1,195 0,774 1,090 0,940 0,683 0,595 0,604 0,706 0,408 

V2 0,962 0,145 0,129 -0,287 0,288 0,961 0,349 0,465 1,042 0,836 1,078 0,906 0,915 0,765 

V3 1,205 1,303 0,370 0,156 0,665 0,892 0,383 0,207 0,405 0,550 0,477 0,704 0,856 0,355 

V4 1,567 1,373 0,753 0,129 0,377 0,973 0,820 0,752 1,060 0,788 0,917 0,802 1,097 0,648 

V5 1,415 1,561 0,892 0,322 1,111 0,966 0,588 0,173 -0,039 0,202 -0,146 0,289 0,392 0,066 

V6 1,013 0,799 0,574 0,405 0,409 0,486 0,611 0,728 0,490 0,209 0,410 0,330 0,356 0,249 

V7 0,552 0,799 0,486 0,337 0,764 0,648 -0,015 0,876 0,026 -0,147 -0,323 0,176 0,137 -0,117 

V8 1,370 1,030 0,626 0,011 0,477 0,501 0,315 0,528 0,634 0,473 0,342 0,410 0,631 0,253 

V9 0,630 0,786 0,708 0,270 0,760 0,432 0,384 0,534 0,301 0,113 0,053 0,174 0,109 0,035 

V10 2,167 2,105 0,874 0,274 1,297 1,764 1,398 1,246 0,914 0,470 0,586 0,679 0,572 0,363 

V11 0,239 0,463 0,635 0,062 0,007 0,405 0,308 0,003 0,384 0,384 0,420 0,349 0,492 0,137 

V12 0,130 1,609 0,872 0,840 0,902 -0,344 0,347 0,486 0,289 -0,123 0,149 -0,018 0,146 0,051 

V13 0,863 1,813 0,535 0,056 0,744 0,731 0,547 0,347 0,129 0,276 0,094 0,376 0,481 0,170 

V14 1,047 0,799 0,592 0,294 0,533 0,824 0,346 0,278 0,287 0,455 0,259 0,486 0,530 0,344 

V15 1,753 1,119 0,593 0,093 0,601 1,230 0,805 0,605 0,801 0,746 0,499 0,744 0,948 0,629 

V16 0,392 0,695 0,453 -0,002 0,772 0,653 0,300 0,260 0,076 0,265 0,039 0,103 0,211 0,158 

V17 0,092 0,400 0,667 0,232 0,346 -0,057 -0,020 -0,080 -0,105 0,143 -0,278 -0,030 0,098 0,016 

V18 0,617 1,333 0,792 0,829 1,125 0,566 1,329 1,039 -0,228 -0,221 -0,233 -0,348 -0,399 -0,247 

V19 0,127 0,666 0,178 0,119 0,106 -0,446 -0,584 -0,264 -0,037 -0,002 -0,195 -0,044 0,051 -0,071 

V20 1,558 0,869 0,229 -0,112 0,382 1,258 0,618 -0,009 0,331 0,587 0,289 0,936 0,840 0,486 

V21 0,948 0,837 0,391 0,229 0,392 0,536 0,875 0,804 0,212 0,016 0,272 0,044 0,128 -0,080 

V22 1,687 1,428 1,229 0,566 0,866 1,076 0,823 0,981 0,483 0,280 0,205 0,314 0,418 0,221 

V23 1,266 0,797 0,455 0,635 0,327 0,146 0,152 0,194 0,441 0,176 0,353 0,379 0,582 0,328 

V24 1,144 1,152 0,586 0,542 0,878 0,477 0,594 0,913 0,532 0,278 0,373 0,299 0,500 0,266 

V25 0,585 1,690 0,430 0,074 0,942 0,686 0,516 0,740 -0,068 0,070 -0,250 0,186 0,127 -0,186 

V26 0,809 0,761 0,476 0,429 0,152 0,370 1,184 0,577 -0,113 -0,062 -0,224 -0,216 -0,169 -0,103 

V27 0,617 0,569 0,179 -0,081 0,153 0,692 0,327 0,174 0,073 0,156 -0,003 0,236 0,223 0,104 

V28 0,895 0,416 0,341 0,459 0,369 0,415 0,803 0,692 0,672 0,246 0,523 0,431 0,507 0,380 

V29 1,865 1,410 1,571 0,576 1,197 1,825 1,926 1,696 0,665 0,312 0,459 0,501 0,561 0,286 

V30 1,023 0,691 0,707 0,583 0,358 0,356 0,584 0,516 0,426 0,282 0,276 0,402 0,374 0,320 

V31 1,012 1,082 0,833 0,539 0,679 0,896 1,141 0,821 -0,146 -0,080 -0,182 0,015 -0,026 -0,089 

V32 0,765 1,211 0,754 0,254 0,499 0,987 1,042 0,979 0,024 0,070 -0,112 0,034 0,045 -0,021 

V33 0,681 0,819 0,616 0,437 0,533 0,581 1,064 0,752 0,242 0,136 0,189 0,190 0,257 0,081 

V34 0,596 0,320 0,313 0,212 0,147 0,582 0,673 0,345 0,226 0,266 0,167 0,263 0,294 0,248 

V35 0,688 2,284 0,549 0,695 0,681 0,335 0,642 0,809 0,052 -0,059 -0,023 -0,133 0,020 -0,087 

V36 0,417 0,036 0,153 0,061 0,212 0,413 0,481 0,165 0,218 0,201 0,167 0,277 0,324 0,243 

V37 0,864 0,832 0,441 0,442 0,459 0,601 0,730 0,378 0,107 0,194 0,050 0,364 0,349 0,204 

V38 1,220 1,285 0,600 0,413 0,727 1,193 0,991 0,930 -0,103 0,026 -0,270 0,069 -0,070 -0,081 

V39 0,810 0,690 0,593 0,414 0,285 0,345 0,554 0,359 0,369 0,101 0,237 0,303 0,510 0,259 

V40 0,760 0,470 0,500 0,424 0,018 0,108 0,051 0,080 0,248 0,043 0,087 0,048 0,170 0,071 

V41 2,631 1,678 1,172 0,682 0,973 1,574 1,529 0,981 0,602 0,335 0,525 0,731 0,755 0,411 

V42 1,678 3,343 1,090 0,875 1,404 1,483 1,502 1,391 0,272 0,199 -0,004 0,426 0,531 0,170 

V43 1,172 1,090 1,528 0,763 0,746 0,722 1,252 0,906 0,200 0,008 0,099 0,128 0,155 0,035 

V44 0,682 0,875 0,763 1,104 0,636 0,110 0,770 0,761 0,144 -0,107 0,082 -0,057 0,055 0,018 

V45 0,973 1,404 0,746 0,636 1,521 0,918 1,001 1,114 0,270 0,087 0,094 0,261 0,309 0,081 

V46 1,574 1,483 0,722 0,110 0,918 2,119 1,157 0,902 0,261 0,437 0,036 0,608 0,534 0,256 

V47 1,529 1,502 1,252 0,770 1,001 1,157 2,382 1,523 0,447 0,001 0,307 0,279 0,237 0,145 

V48 0,981 1,391 0,906 0,761 1,114 0,902 1,523 1,837 0,472 -0,075 0,265 0,026 0,134 -0,015 

V49 0,602 0,272 0,200 0,144 0,270 0,261 0,447 0,472 0,971 0,445 0,835 0,547 0,653 0,492 

V50 0,335 0,199 0,008 -0,107 0,087 0,437 0,001 -0,075 0,445 0,628 0,395 0,550 0,614 0,409 

V51 0,525 -0,004 0,099 0,082 0,094 0,036 0,307 0,265 0,835 0,395 1,090 0,488 0,621 0,470 

V52 0,731 0,426 0,128 -0,057 0,261 0,608 0,279 0,026 0,547 0,550 0,488 0,806 0,809 0,552 

V53 0,755 0,531 0,155 0,055 0,309 0,534 0,237 0,134 0,653 0,614 0,621 0,809 1,038 0,629 

V54 0,411 0,170 0,035 0,018 0,081 0,256 0,145 -0,015 0,492 0,409 0,470 0,552 0,629 0,525 
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Apêndice D: Teste de Normalidade 
 

 Teste de Normalidade V49 - Taxa de introdução de novos produtos 50 Grau de sucesso de novos produtos  
  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk  
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

V1 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,35794 47 0,0000 0,65953 47 0,000 0,3986 41 0,000 0,5965 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,27454 52 0,0000 0,81316 52 0,000 0,2441 58 0,000 0,8244 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,24150 87 0,0000 0,85514 87 0,000 0,2299 93 0,000 0,8569 93 0,000 
V2 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,37014 47 0,0000 0,69605 47 0,000 0,3231 41 0,000 0,7493 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,24510 52 0,0000 0,82979 52 0,000 0,2302 58 0,000 0,8559 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,24480 87 0,0000 0,79432 87 0,000 0,2650 93 0,000 0,8489 93 0,000 
V3 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,27250 47 0,0000 0,72676 47 0,000 0,3274 41 0,000 0,6866 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,39141 52 0,0000 0,69038 52 0,000 0,2081 58 0,000 0,8499 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,32714 87 0,0000 0,61285 87 0,000 0,4320 93 0,000 0,6136 93 0,000 
V4 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,38325 47 0,0000 0,66840 47 0,000 0,4325 41 0,000 0,5867 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,23556 52 0,0000 0,80081 52 0,000 0,2063 58 0,000 0,8722 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,20387 87 0,0000 0,85463 87 0,000 0,2175 93 0,000 0,8058 93 0,000 
V5 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,37075 47 0,0000 0,69031 47 0,000 0,3573 41 0,000 0,6352 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,30427 52 0,0000 0,77227 52 0,000 0,1352 58 0,010 0,8800 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,29059 87 0,0000 0,77633 87 0,000 0,3014 93 0,000 0,7625 93 0,000 
V6 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,26634 47 0,0000 0,85877 47 0,000 0,1846 41 0,001 0,8520 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,25128 52 0,0000 0,81572 52 0,000 0,2961 58 0,000 0,7939 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,25590 87 0,0000 0,80807 87 0,000 0,2277 93 0,000 0,8562 93 0,000 
V7 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,18553 47 0,0003 0,86211 47 0,000 0,2415 41 0,000 0,7825 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,33155 52 0,0000 0,74581 52 0,000 0,1520 58 0,002 0,8686 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,24299 87 0,0000 0,83877 87 0,000 0,2056 93 0,000 0,8243 93 0,000 
V8 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,27785 47 0,0000 0,75983 47 0,000 0,3101 41 0,000 0,7001 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,24709 52 0,0000 0,79491 52 0,000 0,2653 58 0,000 0,8409 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,21864 87 0,0000 0,85161 87 0,000 0,2989 93 0,000 0,8215 93 0,000 
V9 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,26618 47 0,0000 0,81881 47 0,000 0,3230 41 0,000 0,7791 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,22731 52 0,0000 0,86423 52 0,000 0,2933 58 0,000 0,7981 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,26300 87 0,0000 0,87136 87 0,000 0,1888 93 0,000 0,8671 93 0,000 
V10 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,28504 47 0,0000 0,77831 47 0,000 0,3549 41 0,000 0,6871 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,34826 52 0,0000 0,75837 52 0,000 0,2969 58 0,000 0,7468 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,33628 87 0,0000 0,70650 87 0,000 0,3124 93 0,000 0,7015 93 0,000 
V11 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,27895 47 0,0000 0,80425 47 0,000 0,2864 41 0,000 0,8128 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,31570 52 0,0000 0,78687 52 0,000 0,2001 58 0,000 0,8227 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,31666 87 0,0000 0,73782 87 0,000 0,2287 93 0,000 0,8305 93 0,000 
V12 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,37242 47 0,0000 0,68364 47 0,000 0,4032 41 0,000 0,6528 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,15297 52 0,0039 0,86470 52 0,000 0,2712 58 0,000 0,8354 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,34512 87 0,0000 0,76170 87 0,000 0,3233 93 0,000 0,7776 93 0,000 
V13 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,26951 47 0,0000 0,81035 47 0,000 0,2304 41 0,000 0,8035 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,31005 52 0,0000 0,69765 52 0,000 0,2378 58 0,000 0,8484 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,27788 87 0,0000 0,81634 87 0,000 0,3128 93 0,000 0,7695 93 0,000 
V14 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,23712 47 0,0000 0,88526 47 0,000 0,2276 41 0,000 0,8490 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,30135 52 0,0000 0,76608 52 0,000 0,2867 58 0,000 0,7731 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,35163 87 0,0000 0,69686 87 0,000 0,4450 93 0,000 0,5808 93 0,000 
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V15 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,35758 47 0,0000 0,70250 47 0,000 0,3791 41 0,000 0,5396 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,30537 52 0,0000 0,75585 52 0,000 0,2773 58 0,000 0,8440 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,25912 87 0,0000 0,77851 87 0,000 0,2149 93 0,000 0,8159 93 0,000 
V16 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,35106 47 0,0000 0,73666 47 0,000 0,2891 41 0,000 0,8409 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,28082 52 0,0000 0,66199 52 0,000 0,2462 58 0,000 0,7783 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,27300 87 0,0000 0,79667 87 0,000 0,3353 93 0,000 0,7507 93 0,000 
V17 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,24618 47 0,0000 0,85074 47 0,000 0,2294 41 0,000 0,8428 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,34421 52 0,0000 0,73372 52 0,000 0,2395 58 0,000 0,8354 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,21319 87 0,0000 0,83782 87 0,000 0,2321 93 0,000 0,8063 93 0,000 
V18 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,44246 47 0,0000 0,57466 47 0,000 0,5023 41 0,000 0,4560 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,41058 52 0,0000 0,64568 52 0,000 0,3900 58 0,000 0,5715 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,44405 87 0,0000 0,50016 87 0,000 0,4195 93 0,000 0,5758 93 0,000 
V19 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,24079 47 0,0000 0,75190 47 0,000 0,4032 41 0,000 0,6528 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,37551 52 0,0000 0,65578 52 0,000 0,2113 58 0,000 0,8309 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,24649 87 0,0000 0,82658 87 0,000 0,2825 93 0,000 0,7747 93 0,000 
V20 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,27506 47 0,0000 0,80420 47 0,000 0,2575 41 0,000 0,7745 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,32409 52 0,0000 0,70899 52 0,000 0,3138 58 0,000 0,8147 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,30642 87 0,0000 0,74295 87 0,000 0,3928 93 0,000 0,6654 93 0,000 
V21 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,29498 47 0,0000 0,76784 47 0,000 0,3186 41 0,000 0,7533 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,28369 52 0,0000 0,77933 52 0,000 0,3531 58 0,000 0,7402 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,24758 87 0,0000 0,78925 87 0,000 0,2597 93 0,000 0,7617 93 0,000 
V22 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,21350 47 0,0000 0,84478 47 0,000 0,2167 41 0,000 0,8190 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,29748 52 0,0000 0,83643 52 0,000 0,3177 58 0,000 0,8317 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,30298 87 0,0000 0,81077 87 0,000 0,3011 93 0,000 0,8364 93 0,000 
V23 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,41136 47 0,0000 0,66529 47 0,000 0,3420 41 0,000 0,7939 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,21017 52 0,0000 0,84567 52 0,000 0,2112 58 0,000 0,8913 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,32151 87 0,0000 0,76066 87 0,000 0,2931 93 0,000 0,7892 93 0,000 
V24 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,33765 47 0,0000 0,79680 47 0,000 0,2958 41 0,000 0,8420 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,24135 52 0,0000 0,86608 52 0,000 0,3749 58 0,000 0,6297 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,24083 87 0,0000 0,84184 87 0,000 0,2815 93 0,000 0,8159 93 0,000 
V25 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,27192 47 0,0000 0,77690 47 0,000 0,3186 41 0,000 0,7533 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,30340 52 0,0000 0,79461 52 0,000 0,2252 58 0,000 0,8467 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,29720 87 0,0000 0,83682 87 0,000 0,3188 93 0,000 0,7946 93 0,000 
V26 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,26649 47 0,0000 0,83845 47 0,000 0,2785 41 0,000 0,7119 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,27215 52 0,0000 0,83183 52 0,000 0,2312 58 0,000 0,7817 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,25022 87 0,0000 0,84314 87 0,000 0,2823 93 0,000 0,8477 93 0,000 
V27 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,27457 47 0,0000 0,76575 47 0,000 0,3010 41 0,000 0,7304 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,45689 52 0,0000 0,55432 52 0,000 0,3749 58 0,000 0,6297 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,38433 87 0,0000 0,68424 87 0,000 0,4320 93 0,000 0,6136 93 0,000 
V28 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,38819 47 0,0000 0,62346 47 0,000 0,3186 41 0,000 0,7533 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,22515 52 0,0000 0,81014 52 0,000 0,2142 58 0,000 0,8528 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,49787 87 0,0000 0,45049 87 0,000 0,4346 93 0,000 0,5932 93 0,000 
V29 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,22154 47 0,0000 0,81754 47 0,000 0,2352 41 0,000 0,8171 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,30003 52 0,0000 0,80549 52 0,000 0,3453 58 0,000 0,7157 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,26682 87 0,0000 0,73256 87 0,000 0,2490 93 0,000 0,7992 93 0,000 
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V30 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,33352 47 0,0000 0,78121 47 0,000 0,3420 41 0,000 0,7939 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,27927 52 0,0000 0,83141 52 0,000 0,2293 58 0,000 0,8593 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,26699 87 0,0000 0,80233 87 0,000 0,2482 93 0,000 0,8253 93 0,000 
V31 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,43175 47 0,0000 0,58757 47 0,000 0,4076 41 0,000 0,6105 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,28047 52 0,0000 0,77521 52 0,000 0,3242 58 0,000 0,7452 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,28670 87 0,0000 0,72270 87 0,000 0,2902 93 0,000 0,7108 93 0,000 
V32 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,29480 47 0,0000 0,72187 47 0,000 0,3265 41 0,000 0,7211 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,38587 52 0,0000 0,66365 52 0,000 0,3453 58 0,000 0,7183 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,32291 87 0,0000 0,64263 87 0,000 0,3156 93 0,000 0,6262 93 0,000 
V33 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,21038 47 0,0000 0,80382 47 0,000 0,3185 41 0,000 0,7530 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,35243 52 0,0000 0,66357 52 0,000 0,4788 58 0,000 0,5152 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,46174 87 0,0000 0,54978 87 0,000 0,3752 93 0,000 0,6538 93 0,000 
V34 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,28339 47 0,0000 0,77239 47 0,000 0,3265 41 0,000 0,7211 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,31604 52 0,0000 0,70285 52 0,000 0,3347 58 0,000 0,6995 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,43147 87 0,0000 0,58853 87 0,000 0,4093 93 0,000 0,6096 93 0,000 
V35 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,28134 47 0,0000 0,80036 47 0,000 0,3043 41 0,000 0,6942 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,28548 52 0,0000 0,78491 52 0,000 0,2266 58 0,000 0,8350 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,32487 87 0,0000 0,73739 87 0,000 0,3221 93 0,000 0,6862 93 0,000 
V36 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,29480 47 0,0000 0,72187 47 0,000 0,3447 41 0,000 0,6370 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,30302 52 0,0000 0,76111 52 0,000 0,3481 58 0,000 0,6362 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,50262 87 0,0000 0,43288 87 0,000 0,4795 93 0,000 0,5080 93 0,000 
V37 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,29716 47 0,0000 0,78264 47 0,000 0,2372 41 0,000 0,7944 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,22581 52 0,0000 0,84269 52 0,000 0,2956 58 0,000 0,7728 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,29012 87 0,0000 0,75491 87 0,000 0,3212 93 0,000 0,6622 93 0,000 
V38 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,29498 47 0,0000 0,76784 47 0,000 0,3393 41 0,000 0,7141 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,30278 52 0,0000 0,75795 52 0,000 0,3747 58 0,000 0,7410 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,25712 87 0,0000 0,76750 87 0,000 0,2788 93 0,000 0,7445 93 0,000 
V39 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,33482 47 0,0000 0,76016 47 0,000 0,3324 41 0,000 0,7413 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,43814 52 0,0000 0,53158 52 0,000 0,2610 58 0,000 0,7911 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,28237 87 0,0000 0,77753 87 0,000 0,2515 93 0,000 0,7988 93 0,000 
V40 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,19477 47 0,0001 0,90694 47 0,001 0,2405 41 0,000 0,8485 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,30135 52 0,0000 0,76608 52 0,000 0,2683 58 0,000 0,8207 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,34138 87 0,0000 0,78890 87 0,000 0,2800 93 0,000 0,8339 93 0,000 
V41 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,18193 47 0,0005 0,86159 47 0,000 0,2347 41 0,000 0,8107 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,29982 52 0,0000 0,78041 52 0,000 0,2045 58 0,000 0,8440 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,25347 87 0,0000 0,78442 87 0,000 0,2474 93 0,000 0,7771 93 0,000 
V42 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,28452 47 0,0000 0,82691 47 0,000 0,3500 41 0,000 0,7088 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,29362 52 0,0000 0,77252 52 0,000 0,2553 58 0,000 0,8073 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,38263 87 0,0000 0,68744 87 0,000 0,3969 93 0,000 0,6730 93 0,000 
V43 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,29498 47 0,0000 0,76784 47 0,000 0,3393 41 0,000 0,7141 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,22581 52 0,0000 0,84269 52 0,000 0,2790 58 0,000 0,7989 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,34820 87 0,0000 0,67033 87 0,000 0,3498 93 0,000 0,7240 93 0,000 
V44 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,28585 47 0,0000 0,76237 47 0,000 0,4201 41 0,000 0,5996 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,28587 52 0,0000 0,79056 52 0,000 0,2733 58 0,000 0,8295 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,27812 87 0,0000 0,77806 87 0,000 0,2441 93 0,000 0,8016 93 0,000 
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V45 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,20347 47 0,0000 0,86547 47 0,000 0,2401 41 0,000 0,8474 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,19333 52 0,0000 0,85992 52 0,000 0,2243 58 0,000 0,8611 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,33019 87 0,0000 0,68493 87 0,000 0,3196 93 0,000 0,6910 93 0,000 
V46 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,23072 47 0,0000 0,79644 47 0,000 0,2575 41 0,000 0,7745 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,28047 52 0,0000 0,77521 52 0,000 0,2352 58 0,000 0,8461 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,32094 87 0,0000 0,74161 87 0,000 0,2791 93 0,000 0,7124 93 0,000 
V47 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,28992 47 0,0000 0,77778 47 0,000 0,2611 41 0,000 0,7631 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,19905 52 0,0000 0,85879 52 0,000 0,2345 58 0,000 0,8431 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,35104 87 0,0000 0,65641 87 0,000 0,2561 93 0,000 0,7918 93 0,000 
V48 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,29408 47 0,0000 0,77066 47 0,000 0,3324 41 0,000 0,7413 41 0,000 
 maior que o concorrente 0,24309 52 0,0000 0,82512 52 0,000 0,2894 58 0,000 0,7521 58 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,29213 87 0,0000 0,69803 87 0,000 0,2561 93 0,000 0,7918 93 0,000 
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 Teste de Normalidade V51 - Pioneirismo no mercado com novos produtos 
e serviços V52 - Taxa de crescimento de vendas 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk  
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

V1 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3021 41 0,000 0,7131 41 0,000 0,2411 34 0,000 0,8650 34 0,001 
 maior que o concorrente 0,2232 52 0,000 0,8703 52 0,000 0,2138 83 0,000 0,8655 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2137 86 0,000 0,8800 86 0,000 0,2123 60 0,000 0,8936 60 0,000 
V2 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3228 41 0,000 0,6910 41 0,000 0,2498 34 0,000 0,7784 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,1558 52 0,003 0,8798 52 0,000 0,1463 83 0,000 0,8859 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2800 86 0,000 0,7800 86 0,000 0,3411 60 0,000 0,7330 60 0,000 
V3 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3274 41 0,000 0,6866 41 0,000 0,2403 34 0,000 0,8289 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3921 52 0,000 0,6749 52 0,000 0,3595 83 0,000 0,7233 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3252 86 0,000 0,5803 86 0,000 0,4166 60 0,000 0,6031 60 0,000 
V4 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3529 41 0,000 0,7136 41 0,000 0,2092 34 0,001 0,8607 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2718 52 0,000 0,7585 52 0,000 0,2409 83 0,000 0,8128 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2436 86 0,000 0,8185 86 0,000 0,2273 60 0,000 0,8439 60 0,000 
V5 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3573 41 0,000 0,6352 41 0,000 0,2556 34 0,000 0,7947 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2431 52 0,000 0,8466 52 0,000 0,2262 83 0,000 0,8406 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2933 86 0,000 0,7735 86 0,000 0,3622 60 0,000 0,7264 60 0,000 
V6 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,1846 41 0,001 0,8520 41 0,000 0,1968 34 0,002 0,8638 34 0,001 
 maior que o concorrente 0,3141 52 0,000 0,7119 52 0,000 0,2506 83 0,000 0,8258 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2080 86 0,000 0,8500 86 0,000 0,2925 60 0,000 0,8075 60 0,000 
V7 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente       0,3503 15 0,000 0,6434 15 0,000 
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2415 41 0,000 0,7825 41 0,000 0,3301 34 0,000 0,6356 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3263 52 0,000 0,7366 52 0,000 0,2402 83 0,000 0,8190 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2888 86 0,000 0,7738 86 0,000 0,2283 60 0,000 0,8325 60 0,000 
V8 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente       0,3503 15 0,000 0,6434 15 0,000 
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2167 41 0,000 0,8190 41 0,000 0,2680 34 0,000 0,7320 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2470 52 0,000 0,7733 52 0,000 0,2225 83 0,000 0,8202 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,1976 86 0,000 0,8745 86 0,000 0,2187 60 0,000 0,8544 60 0,000 
V9 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente       0,3503 15 0,000 0,6434 15 0,000 
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3230 41 0,000 0,7791 41 0,000 0,3193 34 0,000 0,8037 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2942 52 0,000 0,8073 52 0,000 0,2600 83 0,000 0,8275 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2133 86 0,000 0,9035 86 0,000 0,1685 60 0,000 0,9015 60 0,000 
V10 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3549 41 0,000 0,6871 41 0,000 0,2498 34 0,000 0,7784 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,4086 52 0,000 0,6753 52 0,000 0,3499 83 0,000 0,7113 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2915 86 0,000 0,7545 86 0,000 0,2974 60 0,000 0,7414 60 0,000 
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V11 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2864 41 0,000 0,8128 41 0,000 0,3301 34 0,000 0,6356 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2639 52 0,000 0,8264 52 0,000 0,3021 83 0,000 0,8602 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3161 86 0,000 0,7352 86 0,000 0,3541 60 0,000 0,6443 60 0,000 
V12 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,4032 41 0,000 0,6528 41 0,000 0,2703 34 0,000 0,7500 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2181 52 0,000 0,8494 52 0,000 0,1801 83 0,000 0,8448 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3531 86 0,000 0,7271 86 0,000 0,4220 60 0,000 0,6443 60 0,000 
V13 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2304 41 0,000 0,8035 41 0,000 0,2701 34 0,000 0,8191 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2988 52 0,000 0,7525 52 0,000 0,2636 83 0,000 0,7813 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2922 86 0,000 0,7985 86 0,000 0,3569 60 0,000 0,7163 60 0,000 
V14 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2276 41 0,000 0,8490 41 0,000 0,2554 34 0,000 0,8636 34 0,001 
 maior que o concorrente 0,3013 52 0,000 0,7661 52 0,000 0,3787 83 0,000 0,6919 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3133 86 0,000 0,7353 86 0,000 0,3625 60 0,000 0,6776 60 0,000 
V15 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3196 41 0,000 0,6528 41 0,000 0,3061 34 0,000 0,8247 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2251 52 0,000 0,8179 52 0,000 0,2916 83 0,000 0,7849 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2341 86 0,000 0,8364 86 0,000 0,2914 60 0,000 0,7940 60 0,000 
V16 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2891 41 0,000 0,8409 41 0,000 0,4862 34 0,000 0,4979 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2336 52 0,000 0,7644 52 0,000 0,3339 83 0,000 0,6860 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2651 86 0,000 0,8108 86 0,000 0,2931 60 0,000 0,7735 60 0,000 
V17 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2702 41 0,000 0,8047 41 0,000 0,2425 34 0,000 0,8548 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2214 52 0,000 0,8620 52 0,000 0,2344 83 0,000 0,8103 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2669 86 0,000 0,7656 86 0,000 0,2668 60 0,000 0,7798 60 0,000 
V18 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,5023 41 0,000 0,4560 41 0,000 0,3833 34 0,000 0,6263 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,4106 52 0,000 0,6457 52 0,000 0,4774 83 0,000 0,5276 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4425 86 0,000 0,5030 86 0,000 0,3802 60 0,000 0,5911 60 0,000 
V19 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,4032 41 0,000 0,6528 41 0,000 0,3080 34 0,000 0,8121 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3154 52 0,000 0,7672 52 0,000 0,2769 83 0,000 0,7693 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2632 86 0,000 0,7982 86 0,000 0,2445 60 0,000 0,8043 60 0,000 
V20 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2575 41 0,000 0,7745 41 0,000 0,3750 34 0,000 0,7423 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3241 52 0,000 0,7090 52 0,000 0,3460 83 0,000 0,7023 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2632 86 0,000 0,7739 86 0,000 0,3331 60 0,000 0,7351 60 0,000 
V21 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3186 41 0,000 0,7533 41 0,000 0,3128 34 0,000 0,7786 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,4084 52 0,000 0,6099 52 0,000 0,3087 83 0,000 0,7784 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2443 86 0,000 0,7879 86 0,000 0,2772 60 0,000 0,7475 60 0,000 
V22 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente       0,3503 15 0,000 0,6434 15 0,000 
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2415 41 0,000 0,7825 41 0,000 0,2408 34 0,000 0,7921 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2911 52 0,000 0,8534 52 0,000 0,2565 83 0,000 0,8513 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2856 86 0,000 0,8441 86 0,000 0,2993 60 0,000 0,7955 60 0,000 
V23 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2722 41 0,000 0,8022 41 0,000 0,2060 34 0,001 0,8643 34 0,001 
 maior que o concorrente 0,2261 52 0,000 0,8779 52 0,000 0,2144 83 0,000 0,8737 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3188 86 0,000 0,7615 86 0,000 0,3288 60 0,000 0,7447 60 0,000 
V24 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2164 41 0,000 0,8470 41 0,000 0,2959 34 0,000 0,8264 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2324 52 0,000 0,8764 52 0,000 0,2549 83 0,000 0,8611 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2602 86 0,000 0,8475 86 0,000 0,2956 60 0,000 0,8057 60 0,000 
V25 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3186 41 0,000 0,7533 41 0,000 0,3467 34 0,000 0,7186 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3249 52 0,000 0,7609 52 0,000 0,2482 83 0,000 0,8493 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2789 86 0,000 0,8247 86 0,000 0,3159 60 0,000 0,7829 60 0,000 
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V26 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2590 41 0,000 0,7917 41 0,000 0,3750 34 0,000 0,7423 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,1779 52 0,000 0,8934 52 0,000 0,2161 83 0,000 0,8674 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2674 86 0,000 0,8397 86 0,000 0,2360 60 0,000 0,8322 60 0,000 
V27 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3010 41 0,000 0,7304 41 0,000 0,3985 34 0,000 0,6173 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,4569 52 0,000 0,5543 52 0,000 0,4357 83 0,000 0,5836 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3506 86 0,000 0,7180 86 0,000 0,4068 60 0,000 0,6530 60 0,000 
V28 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2372 41 0,000 0,7944 41 0,000 0,2438 34 0,000 0,7989 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2252 52 0,000 0,8101 52 0,000 0,2525 83 0,000 0,7902 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4327 86 0,000 0,6065 86 0,000 0,5241 60 0,000 0,3739 60 0,000 
V29 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2592 41 0,000 0,7542 41 0,000 0,3127 34 0,000 0,8167 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2778 52 0,000 0,7554 52 0,000 0,2872 83 0,000 0,7687 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2467 86 0,000 0,7881 86 0,000 0,2374 60 0,000 0,7792 60 0,000 
V30 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2722 41 0,000 0,8022 41 0,000 0,3482 34 0,000 0,6980 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2793 52 0,000 0,8314 52 0,000 0,2384 83 0,000 0,8255 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2270 86 0,000 0,8392 86 0,000 0,2507 60 0,000 0,7948 60 0,000 
V31 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,4076 41 0,000 0,6105 41 0,000 0,4862 34 0,000 0,4979 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2805 52 0,000 0,7752 52 0,000 0,3456 83 0,000 0,6998 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2887 86 0,000 0,7250 86 0,000 0,2723 60 0,000 0,7347 60 0,000 
V32 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3010 41 0,000 0,7304 41 0,000 0,3791 34 0,000 0,6865 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3160 52 0,000 0,7427 52 0,000 0,3302 83 0,000 0,7425 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2952 86 0,000 0,6901 86 0,000 0,3091 60 0,000 0,6573 60 0,000 
V33 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3265 41 0,000 0,7211 41 0,000 0,4862 34 0,000 0,4979 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3329 52 0,000 0,5911 52 0,000 0,2892 83 0,000 0,6997 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4268 86 0,000 0,6162 86 0,000 0,4745 60 0,000 0,5238 60 0,000 
V34 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3010 41 0,000 0,7304 41 0,000 0,3833 34 0,000 0,6263 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3360 52 0,000 0,6969 52 0,000 0,3323 83 0,000 0,7135 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4296 86 0,000 0,5906 86 0,000 0,4166 60 0,000 0,6031 60 0,000 
V35 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,4026 41 0,000 0,5984 41 0,000 0,2680 34 0,000 0,7320 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2193 52 0,000 0,8385 52 0,000 0,1953 83 0,000 0,8635 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3277 86 0,000 0,7321 86 0,000 0,3936 60 0,000 0,5826 60 0,000 
V36 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,4076 41 0,000 0,6105 41 0,000 0,4862 34 0,000 0,4979 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2356 52 0,000 0,8008 52 0,000 0,3234 83 0,000 0,7490 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,5018 86 0,000 0,4357 86 0,000 0,5295 60 0,000 0,3433 60 0,000 
V37 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2372 41 0,000 0,7944 41 0,000 0,4862 34 0,000 0,4979 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2258 52 0,000 0,8427 52 0,000 0,2735 83 0,000 0,7999 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3048 86 0,000 0,7590 86 0,000 0,3565 60 0,000 0,6350 60 0,000 
V38 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3393 41 0,000 0,7141 41 0,000 0,3791 34 0,000 0,6865 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2805 52 0,000 0,7063 52 0,000 0,3022 83 0,000 0,6762 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2584 86 0,000 0,8312 86 0,000 0,2632 60 0,000 0,7854 60 0,000 
V39 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3393 41 0,000 0,7141 41 0,000 0,2607 34 0,000 0,7909 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2907 52 0,000 0,6923 52 0,000 0,2853 83 0,000 0,7522 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2769 86 0,000 0,7866 86 0,000 0,2788 60 0,000 0,7672 60 0,000 
V40 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2405 41 0,000 0,8485 41 0,000 0,2541 34 0,000 0,8650 34 0,001 
 maior que o concorrente 0,2541 52 0,000 0,7929 52 0,000 0,2170 83 0,000 0,8088 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3294 86 0,000 0,8211 86 0,000 0,3802 60 0,000 0,7351 60 0,000 
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V41 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2347 41 0,000 0,8107 41 0,000 0,2541 34 0,000 0,8650 34 0,001 
 maior que o concorrente 0,3843 52 0,000 0,7077 52 0,000 0,3454 83 0,000 0,7614 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2149 86 0,000 0,8308 86 0,000 0,2226 60 0,000 0,7978 60 0,000 
V42 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3500 41 0,000 0,7088 41 0,000 0,1656 34 0,019 0,8847 34 0,002 
 maior que o concorrente 0,2977 52 0,000 0,7264 52 0,000 0,2848 83 0,000 0,7995 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3400 86 0,000 0,7209 86 0,000 0,4745 60 0,000 0,5238 60 0,000 
V43 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3393 41 0,000 0,7141 41 0,000 0,4862 34 0,000 0,4979 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3012 52 0,000 0,7858 52 0,000 0,2817 83 0,000 0,8039 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3014 86 0,000 0,7325 86 0,000 0,4150 60 0,000 0,6583 60 0,000 
V44 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,4201 41 0,000 0,5996 41 0,000 0,2607 34 0,000 0,7909 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2859 52 0,000 0,7906 52 0,000 0,2742 83 0,000 0,8100 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2406 86 0,000 0,7981 86 0,000 0,2655 60 0,000 0,7866 60 0,000 
V45 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2401 41 0,000 0,8474 41 0,000 0,2542 34 0,000 0,8098 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2252 52 0,000 0,8101 52 0,000 0,2525 83 0,000 0,7902 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2482 86 0,000 0,7672 86 0,000 0,3529 60 0,000 0,6644 60 0,000 
V46 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2575 41 0,000 0,7745 41 0,000 0,2438 34 0,000 0,7989 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,3395 52 0,000 0,6534 52 0,000 0,3516 83 0,000 0,6860 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2979 86 0,000 0,8304 86 0,000 0,3201 60 0,000 0,7638 60 0,000 
V47 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente       0,3503 15 0,000 0,6434 15 0,000 
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2454 41 0,000 0,7332 41 0,000 0,2703 34 0,000 0,7500 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2711 52 0,000 0,8238 52 0,000 0,2905 83 0,000 0,8117 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2661 86 0,000 0,7501 86 0,000 0,3279 60 0,000 0,7049 60 0,000 
V48 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3393 41 0,000 0,7141 41 0,000 0,2703 34 0,000 0,7500 34 0,000 
 maior que o concorrente 0,2233 52 0,000 0,8432 52 0,000 0,2568 83 0,000 0,7822 83 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2550 86 0,000 0,7774 86 0,000 0,2449 60 0,000 0,7564 60 0,000 
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 Teste de Normalidade V53 - Lucratividade (lucro operacional em relação 

às vendas) 
V54 - Desempenho Geral 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk  
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

V1 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2627 46 0,000 0,7921 46 0,000 0,3910 42 0,000 0,6110 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2417 57 0,000 0,8272 57 0,000 0,2488 90 0,000 0,8361 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,1940 67 0,000 0,8812 67 0,000 0,2402 60 0,000 0,8743 60 0,000 
V2 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2325 46 0,000 0,8372 46 0,000 0,4202 42 0,000 0,6280 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2354 57 0,000 0,8551 57 0,000 0,1966 90 0,000 0,8730 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3680 67 0,000 0,7045 67 0,000 0,3411 60 0,000 0,7330 60 0,000 
V3 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2652 46 0,000 0,8073 46 0,000 0,3169 42 0,000 0,6952 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3635 57 0,000 0,7166 57 0,000 0,3537 90 0,000 0,7365 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4353 67 0,000 0,5838 67 0,000 0,3425 60 0,000 0,7301 60 0,000 
V4 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2784 46 0,000 0,7979 46 0,000 0,4243 42 0,000 0,5955 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2238 57 0,000 0,8488 57 0,000 0,2746 90 0,000 0,8235 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2555 67 0,000 0,8217 67 0,000 0,2925 60 0,000 0,8075 60 0,000 
V5 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3509 46 0,000 0,7630 46 0,000 0,3435 42 0,000 0,7104 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2836 57 0,000 0,8132 57 0,000 0,2072 90 0,000 0,8391 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3869 67 0,000 0,6996 67 0,000 0,3622 60 0,000 0,7264 60 0,000 
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V6 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,1865 46 0,000 0,8593 46 0,000 0,2693 42 0,000 0,8277 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3049 57 0,000 0,7768 57 0,000 0,2370 90 0,000 0,8343 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2563 67 0,000 0,8415 67 0,000 0,2925 60 0,000 0,8075 60 0,000 
V7 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,2662 22 0,000 0,7639 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2974 46 0,000 0,7618 46 0,000 0,2283 42 0,000 0,8239 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2406 57 0,000 0,8074 57 0,000 0,1943 90 0,000 0,8196 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2260 67 0,000 0,8326 67 0,000 0,2283 60 0,000 0,8325 60 0,000 
V8 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,2662 22 0,000 0,7639 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3682 46 0,000 0,7027 46 0,000 0,3045 42 0,000 0,7030 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2292 57 0,000 0,8367 57 0,000 0,2256 90 0,000 0,8104 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2581 67 0,000 0,8528 67 0,000 0,1712 60 0,000 0,8949 60 0,000 
V9 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4063 22 0,000 0,6127 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3509 46 0,000 0,7630 46 0,000 0,3233 42 0,000 0,7752 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,1924 57 0,000 0,8803 57 0,000 0,2702 90 0,000 0,8515 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,1775 67 0,000 0,8788 67 0,000 0,1685 60 0,000 0,9015 60 0,000 
V10 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2557 46 0,000 0,7712 46 0,000 0,3416 42 0,000 0,7492 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3216 57 0,000 0,7856 57 0,000 0,3476 90 0,000 0,7538 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3002 67 0,000 0,7139 67 0,000 0,2974 60 0,000 0,7414 60 0,000 
V11 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2652 46 0,000 0,7552 46 0,000 0,2805 42 0,000 0,8097 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2932 57 0,000 0,8460 57 0,000 0,2319 90 0,000 0,8361 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3008 67 0,000 0,7429 67 0,000 0,3876 60 0,000 0,7050 60 0,000 
V12 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,1911 46 0,000 0,8312 46 0,000 0,4078 42 0,000 0,6462 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,1986 57 0,000 0,8569 57 0,000 0,2117 90 0,000 0,8495 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3801 67 0,000 0,7162 67 0,000 0,4220 60 0,000 0,6443 60 0,000 
V13 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2125 46 0,000 0,8573 46 0,000 0,2303 42 0,000 0,8341 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3122 57 0,000 0,7860 57 0,000 0,2497 90 0,000 0,8150 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3822 67 0,000 0,6927 67 0,000 0,3569 60 0,000 0,7163 60 0,000 
V14 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2644 46 0,000 0,8109 46 0,000 0,2851 42 0,000 0,8363 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2784 57 0,000 0,7778 57 0,000 0,3131 90 0,000 0,7575 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3871 67 0,000 0,6561 67 0,000 0,3625 60 0,000 0,6776 60 0,000 
V15 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3422 46 0,000 0,7731 46 0,000 0,3910 42 0,000 0,6110 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2809 57 0,000 0,7687 57 0,000 0,2873 90 0,000 0,7973 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2577 67 0,000 0,7883 67 0,000 0,2914 60 0,000 0,7940 60 0,000 
V16 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2290 46 0,000 0,8103 46 0,000 0,3333 42 0,000 0,7467 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2571 57 0,000 0,7104 57 0,000 0,2506 90 0,000 0,7336 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2939 67 0,000 0,7642 67 0,000 0,3118 60 0,000 0,7532 60 0,000 
V17 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3027 46 0,000 0,7554 46 0,000 0,2222 42 0,000 0,8446 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3310 57 0,000 0,7785 57 0,000 0,2500 90 0,000 0,8137 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2353 67 0,000 0,7779 67 0,000 0,2668 60 0,000 0,7798 60 0,000 
V18 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,5102 46 0,000 0,4306 46 0,000 0,4243 42 0,000 0,5955 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,4268 57 0,000 0,6233 57 0,000 0,4855 90 0,000 0,5071 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4022 67 0,000 0,5644 67 0,000 0,3802 60 0,000 0,5911 60 0,000 
V19 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2642 46 0,000 0,8632 46 0,000 0,3205 42 0,000 0,7225 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3464 57 0,000 0,6924 57 0,000 0,2569 90 0,000 0,7785 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2816 67 0,000 0,7715 67 0,000 0,2445 60 0,000 0,8043 60 0,000 
V20 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2631 46 0,000 0,7863 46 0,000 0,2698 42 0,000 0,8083 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2946 57 0,000 0,7462 57 0,000 0,2621 90 0,000 0,7933 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3608 67 0,000 0,7077 67 0,000 0,3331 60 0,000 0,7351 60 0,000 

continua... 
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... continuação 
V21 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3461 46 0,000 0,8037 46 0,000 0,3253 42 0,000 0,7476 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3086 57 0,000 0,7714 57 0,000 0,3185 90 0,000 0,6961 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3109 67 0,000 0,7282 67 0,000 0,2228 60 0,000 0,7917 60 0,000 
V22 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,2662 22 0,000 0,7639 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2607 46 0,000 0,7575 46 0,000 0,2560 42 0,000 0,8021 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2357 57 0,000 0,8297 57 0,000 0,2729 90 0,000 0,8494 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3298 67 0,000 0,7896 67 0,000 0,2993 60 0,000 0,7955 60 0,000 
V23 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3098 46 0,000 0,8322 46 0,000 0,4375 42 0,000 0,6438 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2674 57 0,000 0,8084 57 0,000 0,2333 90 0,000 0,8380 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3482 67 0,000 0,7281 67 0,000 0,3288 60 0,000 0,7447 60 0,000 
V24 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3304 46 0,000 0,7868 46 0,000 0,3508 42 0,000 0,7982 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2677 57 0,000 0,8587 57 0,000 0,2260 90 0,000 0,8754 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2935 67 0,000 0,7794 67 0,000 0,2956 60 0,000 0,8057 60 0,000 
V25 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2716 46 0,000 0,8297 46 0,000 0,2330 42 0,000 0,7933 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2594 57 0,000 0,8213 57 0,000 0,2728 90 0,000 0,8289 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3079 67 0,000 0,7772 67 0,000 0,2798 60 0,000 0,8009 60 0,000 
V26 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2629 46 0,000 0,8290 46 0,000 0,2360 42 0,000 0,8403 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,1950 57 0,000 0,8370 57 0,000 0,2369 90 0,000 0,7996 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2739 67 0,000 0,8197 67 0,000 0,2768 60 0,000 0,7547 60 0,000 
V27 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3724 46 0,000 0,6307 46 0,000 0,3081 42 0,000 0,7269 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,4250 57 0,000 0,5950 57 0,000 0,4144 90 0,000 0,6053 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4262 67 0,000 0,6218 67 0,000 0,4068 60 0,000 0,6530 60 0,000 
V28 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,1878 46 0,000 0,8676 46 0,000 0,4243 42 0,000 0,5955 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2523 57 0,000 0,8170 57 0,000 0,2497 90 0,000 0,7726 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,5282 67 0,000 0,3516 67 0,000 0,5241 60 0,000 0,3739 60 0,000 
V29 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3150 46 0,000 0,7740 46 0,000 0,2236 42 0,000 0,7672 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2622 57 0,000 0,7745 57 0,000 0,2992 90 0,000 0,7679 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2641 67 0,000 0,7847 67 0,000 0,2374 60 0,000 0,7792 60 0,000 
V30 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3188 46 0,000 0,7896 46 0,000 0,3821 42 0,000 0,6877 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2475 57 0,000 0,7899 57 0,000 0,2111 90 0,000 0,8485 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2609 67 0,000 0,8007 67 0,000 0,2507 60 0,000 0,7948 60 0,000 
V31 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,4392 46 0,000 0,5788 46 0,000 0,4121 42 0,000 0,6068 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3084 57 0,000 0,7493 57 0,000 0,3173 90 0,000 0,7237 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2904 67 0,000 0,7099 67 0,000 0,2723 60 0,000 0,7347 60 0,000 
V32 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3022 46 0,000 0,7820 46 0,000 0,3205 42 0,000 0,7225 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,4044 57 0,000 0,6422 57 0,000 0,3511 90 0,000 0,7223 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3390 67 0,000 0,6300 67 0,000 0,3091 60 0,000 0,6573 60 0,000 
V33 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3836 46 0,000 0,6259 46 0,000 0,2344 42 0,000 0,7874 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3115 57 0,000 0,6886 57 0,000 0,3498 90 0,000 0,5531 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4861 67 0,000 0,4996 67 0,000 0,4251 60 0,000 0,5949 60 0,000 
V34 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2644 46 0,000 0,7815 46 0,000 0,3116 42 0,000 0,7588 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3409 57 0,000 0,6908 57 0,000 0,3877 90 0,000 0,6682 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4353 67 0,000 0,5838 67 0,000 0,4166 60 0,000 0,6031 60 0,000 
V35 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2535 46 0,000 0,8729 46 0,000 0,3200 42 0,000 0,7555 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3363 57 0,000 0,7436 57 0,000 0,2676 90 0,000 0,8180 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3389 67 0,000 0,6080 67 0,000 0,3374 60 0,000 0,6284 60 0,000 

continua... 
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... continuação 
V36 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3491 46 0,000 0,7251 46 0,000 0,3205 42 0,000 0,7225 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3290 57 0,000 0,7419 57 0,000 0,3855 90 0,000 0,6827 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,5327 67 0,000 0,3220 67 0,000 0,5295 60 0,000 0,3433 60 0,000 
V37 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3065 46 0,000 0,7837 46 0,000 0,2662 42 0,000 0,7909 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2023 57 0,000 0,8534 57 0,000 0,2171 90 0,000 0,8437 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3819 67 0,000 0,6267 67 0,000 0,3565 60 0,000 0,6350 60 0,000 
V38 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2510 46 0,000 0,7901 46 0,000 0,3253 42 0,000 0,7476 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,3215 57 0,000 0,7583 57 0,000 0,3030 90 0,000 0,7252 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2984 67 0,000 0,7579 67 0,000 0,2632 60 0,000 0,7854 60 0,000 
V39 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3490 46 0,000 0,7245 46 0,000 0,4363 42 0,000 0,5822 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,4082 57 0,000 0,5974 57 0,000 0,3022 90 0,000 0,7373 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3123 67 0,000 0,7496 67 0,000 0,2788 60 0,000 0,7672 60 0,000 
V40 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2540 46 0,000 0,8733 46 0,000 0,2107 42 0,000 0,8822 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2601 57 0,000 0,7548 57 0,000 0,2280 90 0,000 0,8110 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3505 67 0,000 0,7470 67 0,000 0,3802 60 0,000 0,7351 60 0,000 
V41 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2930 46 0,000 0,7974 46 0,000 0,1945 42 0,000 0,8379 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2769 57 0,000 0,8109 57 0,000 0,2770 90 0,000 0,8182 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2619 67 0,000 0,7822 67 0,000 0,2226 60 0,000 0,7978 60 0,000 
V42 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2396 46 0,000 0,8053 46 0,000 0,3435 42 0,000 0,7104 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2627 57 0,000 0,8007 57 0,000 0,2281 90 0,000 0,8467 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4861 67 0,000 0,4996 67 0,000 0,4745 60 0,000 0,5238 60 0,000 
V43 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3226 46 0,000 0,7717 46 0,000 0,3253 42 0,000 0,7476 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2023 57 0,000 0,8534 57 0,000 0,2160 90 0,000 0,8427 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,4337 67 0,000 0,6283 67 0,000 0,4150 60 0,000 0,6583 60 0,000 
V44 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2765 46 0,000 0,7764 46 0,000 0,3205 42 0,000 0,7225 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2503 57 0,000 0,8062 57 0,000 0,2457 90 0,000 0,8243 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3004 67 0,000 0,7652 67 0,000 0,2655 60 0,000 0,7866 60 0,000 
V45 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2660 46 0,000 0,7475 46 0,000 0,2364 42 0,000 0,8438 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2263 57 0,000 0,8628 57 0,000 0,2217 90 0,000 0,8271 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3785 67 0,000 0,6422 67 0,000 0,3529 60 0,000 0,6644 60 0,000 
V46 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,4296 22 0,000 0,5904 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3611 46 0,000 0,6342 46 0,000 0,2531 42 0,000 0,7714 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2631 57 0,000 0,8111 57 0,000 0,2885 90 0,000 0,7746 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,3017 67 0,000 0,7502 67 0,000 0,3201 60 0,000 0,7638 60 0,000 
V47 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente 0,3273 22 0,000 0,7380 22 0,000       
 nem menor nem maior que o concorrente 0,2558 46 0,000 0,8047 46 0,000 0,2974 42 0,000 0,7971 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,1802 57 0,000 0,8368 57 0,000 0,2371 90 0,000 0,8241 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2779 67 0,000 0,7286 67 0,000 0,3279 60 0,000 0,7049 60 0,000 
V48 muito menor que o concorrente             
 menor que o concorrente             
 nem menor nem maior que o concorrente 0,3912 46 0,000 0,6148 46 0,000 0,3252 42 0,000 0,7473 42 0,000 
 maior que o concorrente 0,2168 57 0,000 0,8474 57 0,000 0,2328 90 0,000 0,7847 90 0,000 
 muito maior que o concorrente 0,2779 67 0,000 0,7286 67 0,000 0,2449 60 0,000 0,7564 60 0,000 
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Apêndice E: Entrevistas realizadas 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

- ADVOCACIA 

1) Nome do empresário: Mariana Ibrahim 

2) Nome fantasia: Lopes & Ibrahim Advogados Associados 

3) Qual o porte da empresa? Pequeno 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Prestação de serviços 

advocatícios. 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 15 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Jurídica 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor? 

O mercado em Nova Andradina atualmente sofre com a falta de grandes 

empresas e a média do salário do trabalhador nova andradinensse, que está bem 

abaixo da média estadual de cidades com o mesmo porte O setor advocatício está 

cada vez mais concorrido, o número de profissionais é muito elevado, levando em 

consideração o tamanho da cidade, assim como nos próximos anos deve aumentar 

ainda mais a concorrência devido a abertura de um curso de Direito nesta cidade. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes? 

São dos mais diversos possíveis, passando por grandes empresas, bancos e 

até pessoas mais humildes. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Por meio, de notícias da mídia, conversas com colegas de profissão. 

 

10) E sobre os clientes?  

Hoje a advocacia está extremamente concorrida, desta forma cabe ao 

advogado por meio de parentes e amigos saber quem precisa de assistência 

jurídica, e na maioria das vezes sendo indicado por alguém que já foi seu cliente. 
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11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)? 

Não. 

 
12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como? 

Sim, temos reuniões de sócios, sobre mercado, novos trabalhos etc. 

 
13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente? 

Sempre estamos atentos às mudanças e possíveis necessidades que nossos 

clientes possam ter, assim tratando todos igualmente, e os orientando da melhor 

forma possível. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio? 

É saber administrar, ser empreendedor, pois na advocacia é necessária um 

extremo controle, pois seu ganho mensal diverge bastante, em um mês pode-se 

ganhar muito e no outro praticamente nada. 

 
15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc) 

Treinamento de novos funcionários, exigência de leitura sobre casos. 

 
16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem? 

Sim, como se trata de advogados associados e alguns reunidos, sempre tem 

troca de informações, trabalhos e divisões de trabalho. 

 
17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Como trabalhamos com conjunto, sempre há a necessidade de troca de 

conhecimentos, sendo assim o aprendizado individual é ótimo devido ao trabalho em 

grupo . 
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18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Sim. 

 

- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho? 

É cada vez mais atender as diversas necessidades e orientar as dúvidas de 

nossos clientes. 

 
20) De que forma ela busca o desempenho? 

Com estudos, cursos de especializações, e principalmente atender com 

cordialidade e educação cada um indiferente da sua condição social. 

 
21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Não sei dizer. 

 
22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Pela satisfação do cliente e pelas recomendações feitas.  

 
23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho? (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima). 

Também não soube responder. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- HOTEL 

1) Nome do empresário: Edval Rocha 

2) Nome fantasia: Hotel Tropical 

3) Qual o porte da empresa? Pequena 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa?  

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 3 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Hotelaria 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

Nova Andradina tem turismo de negócios apenas, mas é movimentado, o 

nosso setor vem melhorando nesse último ano. 

 
8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

Pessoas que vem a cidade a trabalho ou a passeio. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Em conversas com amigos, jornais e revistas. 

 
10) E sobre os clientes?  

Ouvindo a opinião deles e pesquisando outros hotéis. 

 
11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Sim, pesquisa na recepção, sobre o atendimento e a qualidade. 

 
12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Sim, por meio de reuniões. 
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13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

Busca inovar e atender as expectativas dos clientes. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

Melhorar o que ainda está deficiente. 

 
15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc.)  

Treinamento aos funcionários. 

 
16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Existe, todas essas informações, são passadas por mim ,aos funcionários. 

 
17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Como participo sempre de cursos e treinamentos e incentivo os funcionários a 

fazerem, melhoramos o aprendizado na empresa com o que aprendemos. 

 
18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Sim, explico a elas nossos objetivos e como quero que os clientes sejam 

atendidos. 

 
- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Deixar os hóspedes totalmente satisfeitos. 

 
20) De que forma ela busca o desempenho?  

Por meio de mudanças constantes na empresa para obter melhoria contínua. 
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21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivos: network excelente, atendimento personalizado. Pontos negativos: 

ainda novo no mercado, ponto razoável. 

 
22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Pela satisfação dos clientes, movimento do hotel e lucro. 

 
23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho? (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima)  

Conhecer o mercado é saber como atuar e buscar aprendizado desenvolve 

competências na empresa, assim o desempenho só tende a melhorar. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 

- AGROPECUÁRIA 

1) Nome do empresário: Leticia Roque Jardim  

2) Nome fantasia: Boi Gordo Agropecuária 

3) Qual o porte da empresa? Pequena 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Produtos agropecuários, 

roupas country, botas, rações... 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado?  12 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Comércio Varejista. 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor? 

Em Nova Andradina, o mercado está um pouco retraído e no meu setor, pelo 

estado do MS ser de pecuária, o mercado tem se mantido, mas sem grandes 

alterações. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes? Pecuaristas, jovens que gostam do 

estilo country.  

O perfil dos clientes é de pessoas nascidos no MS e que valorizam a vida no 

campo. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Por meio de conversas com os participantes do mercado e pela televisão. 

 

10) E sobre os clientes?  

No convívio com eles apenas. 

 

11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Não. 
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12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Pouco, mas é feito por meio de conversa. 

 

13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

Busca atender rapidamente a essas mudanças e exigências. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

É melhorar os produtos e o atendimento. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Apenas treinamento com as próprias pessoas da empresa. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Não. 

 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Deixando que as pessoas que trabalham na empresa, possam dar suas 

opiniões. 

 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Não. 

 

- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Obter lucros. 
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20) De que forma ela busca o desempenho?  

Aumentando os produtos e mantendo contato com os clientes. 

 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivos: estar no mercado à bastante tempo e ter bom contato com os 

clientes, Negativos: Pouco conhecimento de inovações e produtos restritos. 

 

22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Só pelo lucro. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima) 

Pode ajudar no crescimento da empresa, que consegue se adaptar ao 

mercado. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- FARMACIA 

1) Nome do empresário: Jundi Luiz kavada 

2) Nome fantasia: Nikkey 

3) Qual o porte da empresa? Pequena 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Medicamentos e 

Perfumaria. 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 3 anos e meio 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Comércio de Medicamentos e Serviço. 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

A cidade está voltando a ter um movimento melhor, o meu setor tem muita 

concorrência, mas temos o diferencial do atendimento personalizado e da qualidade 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

Pessoas de Nova Andradina e região que usam medicamentos e querem uma 

farmácia em que possam confiar. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Por meio de noticias, representantes, leitura, internet. 

 

10) E sobre os clientes?  

Conversando com eles e observando. 

 

11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Apenas na conversa diária. 
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12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Sim, fazemos reuniões com os funcionários, além de ensinarmos diariamente 

o que devem fazer e deixamos claro o que a empresa busca. 

 

13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

Ela atende rapidamente aos produtos que o cliente procura e ao que sai de 

novo no mercado. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

Aprendemos todos os dias e aprender sobre o negócio é mudar 

constantemente, melhorando sempre. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Treinamentos, leituras e viagens. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Eu sou o responsável, junto com minha esposa, de que “todos falem a mesma 

língua” na empresa. 

 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

O conhecimento de cada um enriquece a empresa. 

 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Sim. 
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- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Ganhar novos clientes todo dia e fideliza-los. 

 

20) De que forma ela busca o desempenho?  

Inovando e tendo qualidade. 

 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivos: excelente atendimento, equipe coesa. Negativo: espaço pequeno. 

 

22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Acompanhamos o número de vendas e o lucro. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima)  

Como empresário busco aperfeiçoamento para mim e para a equipe saber o 

que acontece no mercado nos deixa preparados para sobreviver e crescer. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- IMOBILIÁRIA 

1) Nome do empresário: Jjanes lau pini 

2) Nome fantasia: Imobiliária Pini 

3) Qual o porte da empresa? Pequena 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Locação e venda de 

imóveis. 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 22 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Imobiliário 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

Nova Andradina teve uma queda bruta nas vendas e alugueis de imóveis em 

2009 e 2010 e desde 2011 vem se recuperando, infelizmente não temos indústrias 

na cidade e isso freia a procura. O setor é concorrido, mas está em expansão. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

Pessoas de Nova Andradina e pessoas que estão vindo morar na cidade. 

Temos clientes de todas as classes. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Ela se atualiza sobre o mercado, por meio de jornais e internet. 

 

10) E sobre os clientes?  

Pro meio de informações da Associação Comercial de Nova Andradina e 

pelas conversas com os clientes. 

 

11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Não. 
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12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Só entre os donos. 

 

13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

Busca oferecer imóveis em perfeito estado e adapta-los ao que os clientes 

procuram no momento. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

Mudar sempre. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Apenas nas conversas com as funcionárias. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Não. 

 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Aumentando o conhecimento. 

 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Não. 

 

- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Obter lucros e ganhar mais clientes. 
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20) De que forma ela busca o desempenho?  

Tentando ter o maior número de imóveis para gerenciar. 

 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivo: tradição na cidade, Negativo: poucos imóveis de boa qualidade na 

cidade. 

 

22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Se estamos tendo lucro. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima)  

Sabemos que temos um bom desempenho porque nossos clientes aumentam 

a cada ano. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- LOJA CONFECÇÕES 

1) Nome do empresário: ARION AISLAN DE SOUSA 

2) Nome fantasia: STILO CONFECÇÕES 

3) Qual o porte da empresa? PEQUENO PORTE 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? CALÇADOS E 

CONFECÇÕES 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 27 ANOS 

6) Qual o setor de atuação da empresa? VESTUÁRIO 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor? 

Atualmente o mercado atual passa por certas dificuldades que são 

consequências de fechamento de uma indústria de grande porte e várias outras 

pequenas por conta de diversas crises internacionais, porém é um mercado ainda 

pujante e acreditamos muito promissor. 

No meu setor percebo uma grande concorrência, onde a mesma aumentou 

nos últimos anos, mas acredito também que ainda possa haver uma boa reação nas 

vendas se novas industrias se instalarem na cidade. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes? 

Perfil variado, porém em sua grande maioria de mulheres. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado? 

Através de noticias atualizadas via internet, jornais, noticiários em TV, 

cursos/palestras entre outros. 

 

10) E sobre os clientes? 

Através de pesquisas de satisfação e caixa de sugestões, além do contato 

direto com os mesmos. 
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11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)? 

Sim, pelo menos 2 vezes ao ano fazemos uma pesquisa interna c/ nossos 

clientes. 

 

12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como? 

Sim, através de reuniões bimestrais, as quais sempre passamos as 

recomendações e regras padrões e eventualmente novas regras, é que também 

passamos parte do porque de metas a serem cumpridas. 

 

13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente? 

Acredito que de maneira rápida, com diversas promoções, telemarketing e 

ações administrativas financeiras como por exemplo renegociação de títulos quando 

necessário. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio? 

Essencial para uma boa administração, o aprendizado contínuo é levado com 

grande importância por todos nós. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc) 

Com cursos e palestras diversas oferecidas a todos da empresa, muitas 

vezes custeadas pela própria empresa, e com reuniões bimestrais onde sempre 

solicitamos fedback de todos. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem? 

Sim, como dito anteriormente, sempre solicitamos a participação de todos na 

empresa, com idéias e opiniões que são sempre analisadas e aplicadas quando as 

mesmas são consideradas pela diretoria boa para a empresa. 
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17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional? 

Quando o mesmo é compartilhado e aceito pelos demais membros da 

empresa e aplicados na mesma. 

 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa? 

Sim, e sempre são novamente lembradas em reuniões internas. 

 

- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho? 

Essencial para o sucesso da empresa, pois sem ter um bom desempenho não 

conseguiremos manter a mesma aberta nos dias competitivos como os de hoje. 

 

20) De que forma ela busca o desempenho? 

Principalmente diminuindo custos, melhorando metas de vendas e 

atendimento. 

 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado? 

Os principais fatores positivos são as pessoas que trabalham na empresa, 

que sempre colaboram para que a mesma tenha o melhor desempenho possível. 

E os principais fatores negativos são os não controlados diretamente pela 

empresa, como carga tributária e políticas falhas de apoio ao desenvolvimento em 

toda a região. 

 

22) De que forma o desempenho é avaliado? 

Basicamente olhando os resultados financeiros. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima) 

Não respondeu.  



 156 

ROTEIRO PARAENTREVISTA 

 

- ÓTICA E RELOJOARIA 

1) Nome do empresário: Silvia Antunes Garcia 

2) Nome fantasia: Relojoaria São José 

3) Qual o porte da empresa? Pequena 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Relógios, óculos e joias. 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 19 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Comércio Varejista e Serviços. 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

Tivemos dois anos depois que o Frigorifico fechou bem difíceis, agora já está 

melhorando. Por trabalharmos com óculos de grau, conseguimos nos manter. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

São pessoas da cidade e das fazendas próximas. O perfil é de consumidores 

de classe B e C. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Acompanhamos o que acontece por meio de jornais e televisão. 

 

10) E sobre os clientes?  

Por meio dos representantes que nos apresentam as novidades, 

 
11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Não, nunca fizemos. 

 
12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

A empresa é familiar, então apenas conversamos. 
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13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

Procuramos ter novidades, mas comprar pouco para não ficar com estoque 

encalhado. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

Ir se adequando ao que acontece no mercado. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

As vezes viagens, já fiz cursos também. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Apenas entre eu e meu marido. 

 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Como quando vou para um curso e trago o que aprendi para melhorar todo o 

trabalho da empresa. 

 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Sim. 

 

- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Se manter no mercado e ter lucro. 

 

20) De que forma ela busca o desempenho?  

Pro meio da inovação constante. 



 158 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivo: baixo custo, antiga no mercado. Negativos: Empresa familiar, pouco 

contato com clientes. 

 

22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Por meio das vendas. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima)  

Se a empresa sabe o que acontece no mercado e aprende como deve agir, o 

seu desempenho melhora. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- PADARIA 

1) Nome do empresário: Eloína Mendonça 

2) Nome fantasia: Padaria Primavera 

3) Qual o porte da empresa? Pequena 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Produtos alimentícios. 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 52 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Alimentício 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

As padarias em Nova Andradina, em sua maioria, são dentro dos 

supermercados, mas a nossa tem uma ótima estrutura e está localizada em um 

excelente ponto. O  nosso setor não sente dificuldades. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

Clientes de Nova Andradina e viajantes. São clientes que querem produtos de 

qualidade, em fácil acesso e em lugar limpo e organizado. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

A empresa tem o auxilio de uma empresa de consultoria, que nos direciona. 

 

10) E sobre os clientes?  

Essa empresa faz pesquisa com nossos clientes e nos dá novas ideias para 

satisfazer suas necessidades. 

 

11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Existe de satisfação de cliente. 
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12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Faço reuniões com os funcionários e eles passam por diversos treinamentos, 

feitos pela empresa de consultoria contratada. 

 

13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

A empresa busca satisfazer as exigências dos clientes e trazer para os 

clientes novidades que já existem em outras cidades, como o “Dia da Comida 

Árabe”, Dia do Pastel, etc. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

A tradição de nosso negócio, não faz que deixemos de obedecer as 

mudanças necessárias para sobreviver no mercado, aprendemos e mudamos. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Viajo para fazer treinamento, faço cursos pelo SEBRAE e organizo com a 

consultoria, treinamentos para os funcionários. 

 
16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Ouço o que os funcionários dizem sobre os clientes e passo a eles todas as 

informações necessárias para o nosso bom atendimento. 

 
17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Percebo que o conhecimento de cada um, aumenta o conhecimento da 

empresa como um todo. 

 
18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Conhecem por meio do que explicamos a elas. Demonstramos o que somos e 

onde queremos chegar. 
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- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

É ver nosso negócio a tantos anos no mercado e crescendo a cada dia. 

 

20) De que forma ela busca o desempenho?  

Por meio de atualizações crescentes. 

 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivos: qualidade e localização excelentes, Negativo: trabalho com 

produtos perecíveis. 

 

22) De que forma o desempenho é avaliado?  

A empresa de consultoria nos auxilia nesses dados, para sabermos se nosso 

desempenho é satisfatório. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima) 

Percebemos que quanto mais aprendemos e acumulamos conhecimento de 

mercado, mais ficamos fortes perante a concorrência  e podemos oferecer aos 

nossos clientes, produtos de qualidade e atendimento bom. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- POSTO DE GASOLINA 

1) Nome do empresário: Mauro Fróio Lourenço 

2) Nome fantasia: Posto Tigão I.. 

3) Qual o porte da empresa? Média 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Combustíveis. 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 5 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Comércio Varejista e Serviço.. 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

A cidade teve um baque com o Fechamento do Frigorifico, mas está reagindo. 

No meu setor agora esse ano a concorrência aumentou muito e a guerra por preços 

também. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

Moradores de Nova Andradina e viajantes. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Jornais e conversas com colegas. 

 

10) E sobre os clientes?  

Conversando com eles. 

 
11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Não. 

 
12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Apenas por meio de conversas. 
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13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

Procura atender os clientes e se adequar as mudanças. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

Saber ir mudando o que não está dando certo. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Apenas em viagens. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Não. 

 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Ajuda no crescimento da empresa. 

 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Sabem o que devem fazer na sua atividade. 

 

- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Ter lucro. 

 
20) De que forma ela busca o desempenho?  

Atendendo bem os clientes. 

 
21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivo: bom atendimento, Negativo: Preço. 
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22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Só pro meio de satisfação do cliente. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima) 

Sabendo o que acontece no mercado, podemos nos atualizar. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- REFRIGERAÇÃO 

1) Nome do empresário: Diene Dan 

2) Nome fantasia: Refrigeração Triângulo 

3) Qual o porte da empresa? Pequena 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Produtos de refrigeração 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 6 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Comércio Varejista e Serviço. 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

O mercado atual está reagindo e no meu setor melhora no verão. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

De toda a cidade e região. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Apenas por televisão. 

 

10) E sobre os clientes?  

Conversando na loja. 

 

11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Não. 

 

12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Não. 
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13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

Acompanha as novidades. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

Ë se adaptar ao que o mercado pede. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Apenas treinamos os funcionários para suas atividades diárias. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Não. 

 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Juntando o conhecimento das pessoas. 

 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Não. 

 

- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Vender e atender bem. 

 
20 De que forma ela busca o desempenho?  

Procurando ter lucro. 

 
21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivo: Preço, Negativo demora no atendimento. 
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22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Não é. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima)  

Não soube responder. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- RESTAURANTE 

1) Nome do empresário: Silvano Germano 

2) Nome fantasia: Germanos Restaurante 

3) Qual o porte da empresa? Pequeno. 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Alimentício. 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 1ano 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Comércio varejista e serviço. 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

Nova Andradina tem salários baixos e temos que fazer promoções sempre 

para vender, o meu setor é bem concorrido e como somos novos no mercado ainda 

está difícil. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

A maioria jovens e famílias, de renda média e alta. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Por meio de internet, jornais, observando a concorrência, etc. 

 

10) E sobre os clientes?  

Conversamos muito com eles e sobre o que acham do restaurante e da 

comida. 

 

11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Não. 
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12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Sim, treinamos as pessoas e eu como proprietário, passo tudo a elas. 

 

13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

O cliente está cada vez mais exigente, assim inovamos toda semana, temos 

de pizza a espetinho, de massa a carnes. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

É observar clientes, concorrência, mercado. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Faz treinamento com os empregados e os donos viajam para obter novidades 

nos outros restaurantes. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Discutimos nosso modo de trabalhar com funcionários e clientes, eu que 

estou a frente desse compartilhamento. 

 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Cada pessoa da equipe auxilia o outro com o conhecimento que tem e assim 

o restaurante melhora. 

 

18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Sim. 

 

- DESEMPENHO 
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19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Ë atender os clientes com qualidade. 

 

20) De que forma ela busca o desempenho?  

Aprendendo todo dia. 

 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivo: bom relacionamento, Negativo: empresa nova no mercado. 

 

22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Por meio de relatórios e do lucro. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima)  

Se não aprendemos para atender bem nosso cliente não permanecemos no 

mercado. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- SUPERMERCADO 

1) Nome do empresário:  

2) Nome fantasia: Paraíso Alimentos 

3) Qual o porte da empresa? Média 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Produtos alimentícios, 

presentes... 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 36 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Alimentício. 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

Em Nova Andradina somos pioneiros no setor supermercadista, hoje temos 

duas lojas com perfis de clientes diferentes e o setor vem melhorando esse ano 

depois de um período de alguma recessão pela causa do fechamento do Frigorífico 

no final de 2008. É um setor com muita concorrência, mas em expansão. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

Moradores de Nova Andradina e região, pessoas de classe social A e B. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Uns dos donos da empresa engajado no Sindicato das empresas, usamos 

revistas e internet, procuramos conversar com os fornecedores e clientes e 

viajamos. 

 

10) E sobre os clientes?  

Fazemos pesquisa boca a boca dentro da loja e com os clientes na forma de 

questionário. 
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11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Questionário que o cliente responde sobre o nosso atendimento. 

 

12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

São, temos muitos funcionários antigos e eles já conhecem nosso jeito de 

trabalhar. Passamos nas reuniões, as informações necessárias. 

 

13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente? 

A empresa durante todos esses anos buscou aperfeiçoar-se e mudar para 

melhor atender seu cliente. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

Aprendemos quando ouvimos o cliente e estamos atentos ao que está 

acontecendo na concorrência e no mercado. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Oferecemos treinamentos, palestras e viagens para nossos funcionários e 

avaliamos seu aprendizado por meio da qualidade do seu trabalho e atendimento. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Trocamos informações com os funcionários só nas reuniões e com os outros 

donos diariamente. 

 

17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

O aprendizado de cada um, soma conhecimento para a empresa e assim ela 

cresce. 
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18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Sim, por isso mantemos funcionários por longo tempo na empresa, eles nos 

conhecem e sabem o que esperamos oferecer aos nossos clientes. 

 

- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Hoje temos um dos melhores supermercados da cidade e é graças ao nosso 

bom desempenho. 

 

20) De que forma ela busca o desempenho?  

O setor alimentício exige muito trabalho e a família toda é envolvida em 

buscar melhor desempenho, por meio de dedicação e aprendizado contínuo. 

 

21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivos: estacionamento próprio, ambiente climatizado. Negativo: certo 

preconceito das classes C e D pela loja ser bem arrumada.  

 

22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Em acompanhamento financeiro. 

 

223) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem 

estar associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem 

lá em cima) 

Não basta ser o maior ou o melhor, precisamos saber que aprendemos todo 

dia e que o mercado muda. Nosso desempenho depende disso. 

 

  



 174 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- VETERINÁRIA 

1) Nome do empresário: Eduardo Gandolfo. 

2) Nome fantasia: Veterinária Gandolfo. 

3) Qual o porte da empresa? Pequena 

4) Qual produto ou serviço a sua empresa comercializa? Medicamentos e produtos 

veterinários. Além de atendermos pequenos animais. 

5) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 32 anos 

6) Qual o setor de atuação da empresa? Comércio Varejista e Serviço. 

 

- MERCADO 

7) Como você percebe o mercado atual em Nova Andradina? E no seu setor?  

Nova Andradina já teve um mercado bem mais forte, no meu setor as vendas 

e o atendimento caíram. 

 

8) Quem são e qual o perfil dos seus clientes?  

Pessoas da cidade e da área rural. 

 

- ORIENTAÇÃO PARA MERCADO 

9) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?  

Pela internet e televisão. 

 

10) E sobre os clientes?  

Pelo atendimento no balcão. 

 
11) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes, 

etc)?  

Não. 

 
12) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da 

organização? Como?  

Não. 
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13) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do 

cliente?  

Traz novos produtos e serviços. 

 

- APRENDIZAGEM 

14) O que é para vocês aprender sobre o negócio?  

É mantê-lo no mercado e segurar os clientes. 

 

15) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc)  

Não. 

 

16) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações 

do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?  

Não. 

 
17) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional?  

Cada um aqui passa o que sabe e assim a empresa melhora. 

 
18) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?  

Não. 

 
- DESEMPENHO 

19) O que é para a empresa ter bom desempenho?  

Lucrar. 

 
20) De que forma ela busca o desempenho?  

Aumentando o número de clientes. 

 
21) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para 

obter o seu desempenho esperado?  

Positivo: nome no mercado, Negativo: empresa familiar, onde o pai é fechado 

a opiniões. 
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22) De que forma o desempenho é avaliado?  

Pelo lucro. 

 

23) Como o conhecimento do mercado e a forma da empresa aprender podem estar 

associados ao seu desempenho?  (deixar para ver se esses fatores aparecem lá em 

cima)  

Não soube responder. 
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