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RESUMO 

Na economia mundial os negócios se tornam cada vez mais competitivos, necessi-

tando de novas abordagens gerenciais e estratégicas. No cenário do agronegócio 

este ambiente novo de negócios não pode ser diferente. Por isto, a implementação  

de orientação para o mercado no agronegócio constitui-se parte fundamental para a 

constância, crescimento e manutenção das empresas neste setor. Apesar de sua 

importância como campo de estudos, o tema apresenta insuficiências taxonômicas, 

além de grandes lacunas a serem relacionadas e explicadas. Este estudo está diri-

gido ao mercado de produtos agrários, especificamente a produção de tomates da 

espécie Tomini, na região de Pará de Minas, Minas Gerais. Seu objetivo consiste em 

analisar a orientação para o mercado, identificando se há a geração e disseminação 

da inteligência no setor, além de identificar se ela gera resultados mensuráveis aos 

agentes da cadeia agroindustrial do setor, ou seja, a resposta do mercado. Assim, 

esta pesquisa analisou os impactos observados e percebidos do setor com relação à 

orientação para o mercado. O modelo teórico utilizado é o de orientação para o mer-

cado, ou escala Markor, proposto por Kohli, Jaworski e Kumar (1993). Foram 

pesquisados três microempresários atuando especificamente na produção de Toma-

tes da espécie Tomini, da linhagem uva e todo o ambiente de negócios deste 

mercado, abarcando a cadeia de suprimentos à rede de distribuição. A produção 

apesar de ser de micro produtores ocorre em nível e escala comercial, empregando 

biotecnologia de domínio restrito. Entre os agentes da cadeia de negócios na área 

foram pesquisados 50 pessoas, tendo por suporte teórico a escala Markor (1993). A 

pesquisa de campo foi realizada nos meses de junho a setembro de 2015. Pode-se 

inferir através dos resultados das análises estatísticas e qualitativas, que o modelo 

não se adéqua em plenitude, para mensurar as repostas para a orientação para o 

mercado e, portanto para consecução do objetivo geral da pesquisa. Verificou-se 

que os empresários responsáveis pela distribuição do tomate tomini não conseguem 

perceber claramente o que é orientação para o mercado e seus elementos constitu-

intes, conforme modelo analítico da pesquisa. 

Palavras chave: Orientação para o mercado: Aplicação a produto agrícola.  

  



ABSTRACT 

As the global business economy become more competitive, it requires new ap-

proaches. In the agribusiness field this environment cannot be different.Therefore, 

the study guidance to the market in agribusiness is a key part to patience, growth 

and maintenance of the companies in this sector. Despite its importance as a field of 

study, it presents taxonomic failure, and large gaps to be listed and explained. The 

study presented in this work is aimed at the market of agricultural products, specifi-

cally the production of Tomini tomatoes in the region of Pará de Minas, Minas Gerais. 

Its goal was to analyze the market orientation, identifying if there is the generation 

and dissemination of intelligence in the sector, and identify if it generates measurable 

results to agents of the agro-industrial sector, that is, the market response. Thus, this 

research analyzes the impacts and actual outcomes and perceived industry with re-

spect to market orientation. The theoretical model used is the market orientation or 

Markor scale proposed by Kohli, Jaworski and Kumar (1993). Three micro entrepre-

neurs were surveyed specifically working in the production of tomatoes Tomini kind 

of grapes and the whole business environment in this market line, covering the 

supply chain to the distribution of these products network. The production, despite 

being of micro producers, occurs in a commercial scale, employing a restricted do-

main biotechnology. Among the business chain of agents in the area were surveyed 

50 people, with the theoretical support Markor scale (1993). The field survey was 

conducted from June to September 2015. The results will be presented after the sta-

tistical analyzes and qualitative research. 

Keywords: Market Orientation; Applied Agricultural product. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentando e contextualizando a pesquisa. 

A orientação para o mercado tem-se colocado como um dos temas centrais nos es-

tudos sobre estratégia. A premissa que se assume é que nenhuma ação dos 

negócios em mercados competitivos deve, merece e se justifica, sem a devida orien-

tação para o mercado. Neste sentido, a orientação para o mercado consiste na 

razão de ser dos negócios, sem a qual, eles não se justificam, (Kohli e Jaworski, 

1990). 

O tema da orientação para ao mercado foi inicialmente abordado por Kohli e Ja-

worski, (1990), em um artigo publicado no “Journal Of Marketing, abril, 1990”, nos 

Estados Unidos. Neste artigo ficou literalmente definida a expressão “Orientação 

para o Mercado”, que serve de base para estudos sobre o tema até os dias de hoje. 

“Os autores afirmaram em seu artigo que a orientação para o mercado é a disposi-

ção de uma empresa em assumir, divulgar e utilizar informações dos clientes, com 

respostas rápidas, aproveitando as oportunidades e assim atender as necessidades 

dos clientes”, ou seja, aproveitar as fontes de vantagens competitivas e sustentá-

veis. Empresas que criam esta cultura em seus negócios são vistas como 

organizações que incrementam o desempenho e criam vantagens competitivas fren-

te a seus concorrentes  

Narver e Slater (1990) presumem que a orientação para o mercado determina dire-

tamente o desempenho das organizações. Estes afirmam que há, na literatura, 

argumentos que atestam que a “orientação para o mercado tem muito a contribuir 

para o desempenho ou não das organizações, tudo pode ser afetado pelo ambiente 

em que a empresa está inserida ou o seu próprio ambiente interno”. 

Day (2001) relata, em pesquisa realizada empiricamente, que necessariamente to-

das as empresas, têm que se concentrar em um “Marketing Orientado para o 

Mercado” ou, ainda, que todas as empresas devem estar prontas para uma ação 

neste sentido. Mas, empresas que atuam em um mercado onde a competição é bai-

xa, o custo da aplicação desta estratégia compensa? Seus funcionários, diretores e 

agentes envolvidos estão prontos para atuarem de forma mais complexa, gastando 
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energia em implementar ações de orientação para o mercado? Estudos realizados 

por Câmara (2015) avançam a abordagem desenvolvida por Day (2001), ao aplicar o 

modelo deste, buscando identificar os resultados da “Orientação para o Mercado” no 

projeto de análise de configuração das estratégias de orientação para o mercado no 

varejo farmacêutico na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os resultados con-

firmam a proposição de Day, demonstrando viabilidade de aplicação do modelo 

(Camara, Lara, & Sousa, 2015) 

Em 1993 Kohli, Jaworski e Kumar, criaram um modelo para aferir o grau de aderên-

cia das organizações à orientação para o mercado, a escala “MARKOR”. Esta 

escala é referência para identificar em que grau as empresas estão inseridas neste 

contexto, pois estes autores defenderam a ideia de que, nem todas as empresas 

têm o mesmo grau e envolvimento com as premissas de orientação para o mercado. 

Os impactos também são sentidos em graus diferentes, principalmente quanto aos 

resultados obtidos. A partir do modelo originais acima, diversos estudos vêm sendo 

realizados no exterior e no Brasil, como foi o exemplo de Didonet (2007), Paim, Lara 

e Christino (2011) e Perin (2001).  

Esta escala é planejada em três dimensões: A geração de inteligência para o mer-

cado, disseminação da inteligência e a resposta à inteligência de Mercado. 

Neste sentido Vieira (1994), afirma que o marketing tem recebido diversas conota-

ções, sobre o seu significado, que ora se aproxima, ora se distancia da literatura 

pertinente. Isto não ajuda nada, pois tende a criar caminhos diferentes para o de-

senvolvimento do marketing e ainda criar perspectivas lineares e interpretativas 

restritas, criando um caráter pejorativo e de menor importância para o conhecimento. 

Esta situação também acontece com o marketing rural, tanto no contexto teórico, 

quanto no nível prático, ora entendido como uma modalidade de marketing, como o 

marketing industrial, marketing comercial ou de serviços, ora entendido como uma 

atividade funcional e de estudos da administração rural (Vieira, 1994). 

 

Para o desenvolvimento do tema escolhido, este trabalho tem sua abrangência em 

uma região historicamente agrária desde a sua criação. Por isto, o seu desenvolvi-

mento e sua economia são frutos deste segmento. Pará de Minas teve origem no fim 
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do século XVII, num povoado que se formou ao longo de uma das trilhas das ban-

deiras paulistas que buscavam o ouro das minas de Pitangui, atravessando o 

território que se estende entre os rios Paraopeba e São João. 

 

A região de Pará de Minas está inserida em um contexto significativo para a 

economia regional e nacional, com grande diversidade de organizações, dentre as 

quais se destacam as empresas de serviços, produção de ferro gusa, de extração de 

ardósia e de agalmatolito. O agronegócio é uma das atividades de grande relevância 

para o Centro Oeste mineiro, com destaque para a horticultura, bovino-leiteiro, 

suinocultura e avicultura. São cultivados aproximadamente, 7,5 milhões de pés de 

tomate por ano na região, com crescente tendência para o cultivo de tomates em 

estufas (IBGE 2010). 

Neste trabalho, trata-se em específico o tema horticultura, uma atividade de bastante 

destaque para a economia da região. O tomate é a variedade mais cultivada nas 

propriedades locais, existindo basicamente dois tipos, “Tomate comum”, também 

conhecido como tomate de mesa, ou salada, e o tomate variedade cereja e uva. 

Existem várias empresas que oferecem marcas comerciais, tendo tamanho, 

coloração e aspecto maiores e de maior grau de acidez. Já o tomate uva, em qual 

categoria se enquadra o tomate tipo, “Tomini” é menor em alguns casos redondo e 

em outros casos ablongo, sua principal característica é o chamado “Grau de Brix” 

variando de 9 a 12 graus Brix, bem mais adocicado do que a variedade comum, a 

ponto de ser consumido como fruta (Junqueira, 2011). 

Atualmente no Brasil, como também na região de Pará de Minas, o Tomate Tipo 

Tomini, tem sido produzido de diversas formas, a campo aberto ou no cultivo prote-

gido. Campo aberto é a maneira mais comum e de maior produção. Já o cultivo 

protegido vem crescendo muito no meio rural. Empresas têm investido muito neste 

tipo de produção, com resultados técnicos e econômicos bastante significativos. No 

caso desta variedade, o cultivo se dá na maioria dos cultivos no sistema protegido. 

São usados normalmente estufas de lona vinil com estrutura de ferro galvanizado ou 

madeira tratada. Usualmente são construções amplas com tamanho entre 200 a 300 

metros quadrados, comportando cinco mil pés de tomate (Souki & Filho, 2012). 
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O cultivo de tomates é uma atividade bastante complexa exigindo dos produtores 

dedicação e técnicas variadas muito específicas, somente realizadas na 

tomaticultura. Vários fatores como clima, ambiente interno e externo impactam no 

negócio. Por isto a cultura de tomates em cultivo protegido vem sendo cada vez 

mais utilizada na região de Pará de Minas (Portal Agropecuário, publicado em: 

27/06/2013). 

Outra especificidade neste sistema é o uso de substrato, ao invés de usar o solo 

diretamente. Este procedimento evita problemas de salinização e fica mais fácil o 

manejo e cultivo, como adubação e outros tratamentos. Outra vantagem no sistema 

de cultivo protegido é a proteção contra pragas e ataque de pássaros. Este 

procedimento diminui o uso de Agrotóxicos (Portal Agropecuária, publicado em: 

27/06/2013). 

Devem ser considerados os investimentos iniciais necessários para a cultura de 

hortaliças a começar pela escolha do local ou da propriedade, neste caso, a região 

em que foi desenvolvido este trabalho é considerada como muito adequada para o 

cultivo de hortaliças. Isto pode ser comprovado pelo grande número de produtores 

instalados no entorno de Pará de Minas (Souki &Filho, 2012). 

No mercado, conforme Junqueira (2011), as empresas que distribuem as sementes 

de variedades de hortaliças desenvolvem pesquisa por conta própria ou em raras 

exceções com algum órgão governamental ou instituição de ensino superior. Esta 

tecnologia é oriunda dos Estados Unidos ou do Japão e um fato que chama a 

atenção é que estas novas tecnologias são assimiladas e copiadas com muita 

rapidez pelo mercado brasileiro. 

Portanto, há um trabalho constante de inovação no mercado de hortaliças no Brasil 

e no mundo, novos estágios de negócios são gerados na busca e criação de 

parceiros comerciais, na cadeia de suprimentos. As empresas são forçadas a criar 

estratégias inovadoras de produção, comercialização e gestão de negócios no intuito 

de agregar valor aos novos produtos apresentados ao mercado de hortaliças 

diferenciadas (Junqueira, 2011). 
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Com relação ao aspecto econômico, normalmente os investidores neste setor, tem 

obtido boa lucratividade, variando entre 10 a 20%, ao ano, embora se observe que 

este segmento carece de investimentos, principalmente quando se fala em agregar 

valor ao produto, visto que se trata de uma hortaliça diferenciada (Souki & Filho, 

2012). 

A colheita desta variedade de produto começa entre 60 a 70 dias após o transplante 

das mudas para o solo e pode se estender por até 6 (seis) meses. Depois de colhido 

o fruto é selecionado, lavado e embalado. Em alguns casos, já existem produtores 

trabalhando com produtos rastreados, possibilitando identificar a origem do produto, 

como foi cultivado e processado. O tomate Tomini pode ser encontrado em vários 

estabelecimentos comerciais como sacolões, supermercados, restaurantes e lojas 

especializadas em produtos diferenciados (Souki & Filho, 2012). 

Constata-se que o tomate é uma das hortaliças mais produzidas e consumidas no 

mundo. O Brasil é oitavo produtor do mundo e o sétimo no processamento de 

tomates para indústria. A espécie denominada longa vida é a mais produzida no 

Brasil, com setenta por cento do mercado. Um dado que chama a atenção são as 

grandes perdas de produto, da produção até a mesa do consumidor (Camargo Filho, 

2001). Segundo Costa & Caixeta Filho (1996), a estrutura de comercialização do 

tomate passa por quatro agentes, em grande parte da produção brasileira. Os 

agentes são descritos e seguem a seguinte sequência: produtor, intermediário, 

atacadista e varejista (Souki & Filho, 2012). 

O agronegócio de hortaliças possibilita em todas as regiões grande número de 

empregos formais e informais. A mão de obra tem peso neste construto, pois é uma 

área que demanda grande quantidade de pessoas, na criação de novas tecnologias, 

passando pela distribuição dos insumos, trabalhos dentro da porteira, preparo para a 

venda, comercialização, logística, controles financeiros e contábeis (Vilela e Henz, 

2000). 

Segundo Seade (1996), são gerados em média três a seis empregos por hectare 

plantado. Na região de Pará de Minas, são 37% da mão de obra empregada no 

agronegócio (IBGE, 2010). 
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Dentro do contexto do trabalho aqui desenvolvido, são objetos deste estudo, três 

produtores rurais, empresários da agricultura familiar, presentes neste mercado há 

mais de dez anos. O negócio é de pequeno porte, mas bem estruturado, tanto do 

ponto de vista, produtivo, organizacional como do ponto de vista administrativo 

financeiro. 

O motivo do interesse por trabalhar com estes produtores é a abertura e a prestação 

de informações proporcionada por eles.  Outro aspecto considerado determinante da 

realização deste trabalho foi uma análise prévia da existência de uma orientação 

para o mercado do grupo, mesmo que de forma imperceptível na condução de suas 

empresas. 

Por fim, o aspecto mercadológico do grupo é outro item que deve ser mencionado, 

como ponto de interesse pelo trabalho. Há uma dinâmica bastante interessante 

onde, modelos de mercado pouco aplicados no agronegócio são usados, como 

oferta e demanda  bem equilibrada, gerando renda e lucro. 

O planejamento de venda da produção do grupo começa na hora do plantio. Há uma 

escala de plantio, onde a cada mês, uma das empresas semeia uma quantidade já 

pré-determinada, que vai atender a um mercado selecionado e demandado 

antecipadamente. Cada produtor atende também clientes específicos e cadastrados 

para aquele produtor. O produtor só é chamado a atender um cliente do grupo, que 

não seja seu, se este cliente necessitar de uma quantidade maior ou fora da escala 

de venda, se o seu fornecedor não tiver condições de atendê-lo. Existe uma marca, 

não do produtor isolado, mas do grupo e esta marca já bastante difundida, tanto no 

mercado regional, como no mercado de Belo Horizonte e região. 

1.2 O Problema da pesquisa 

Percebe-se que a orientação para o mercado é um construto e uma estratégia 

abordados por organizações por todo o mundo. No Brasil, vários trabalhos foram 

realizados neste sentido, conforme citado por Deretti, (2005), por isto, o conceito de 

orientação para o mercado é cada vez mais disseminado e tido como uma vantagem 

competitiva para a manutenção e perpetuação das empresas. 
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Porém, mesmo que seja consenso entre executivos, não é possível medir com 

precisão, se a implementação desta estratégia está sendo aplicada nas empresas e 

que seus resultados possam ser medidos, mesmo em tempos de avanços 

tecnológicos, com instrumentos que possibilitem gerar programas para medição 

mais eficazes e em tempo real, facilitando as mudanças de estratégias com maior 

agilidade em busca de novos rumos para os negócios. 

Face ao contexto do estudo apresentado, a questão que se coloca como alvo desta 

pesquisa consiste em conhecer o estado da orientação para o mercado no 

agronegócio do tomate Tomini. Para se cumprir o propósito da compreensão deste 

tema, são assumidos os objetivos explorados a seguir. 

 

1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo Geral 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, estabeleceu-se como objetivo geral anali-

sar o nível de orientação para o mercado, conforme proposto por Kholi e Jaworski, 

(1990) aplicado pelas empresas produtoras de tomate Tomini, em Pará de Minas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Para cumprir o objetivo geral foram estabelecidos os objetivos específicos abaixo 

descritos. 

1) Identificar e analisar a geração de inteligência competitiva no negócio; 

2) Identificar e analisar a disseminação da inteligência necessária ao negócio; 

3) Identificar e analisar as respostas do mercado proporcionadas pela orientação 

para o mercado; 

4) Associar as situações de geração e disseminação e as respostas de mercado 

proporcionadas pelo negócio; 

5) Propor recomendações estratégicas para um melhor desempenho das em-

presas produtoras de tomate Tomini, no que tange à orientação para o 

mercado. 
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1.4. Justificativas do estudo 

Embora muitos estudos já tenham sido realizados sobre a orientação para o merca-

do em diversas áreas, este trabalho buscou no agronegócio regional um novo olhar 

para este tema. Para Lastres e Cassiolato (2003), é necessário conhecer os novos 

instrumentos conceituais, metodológicos e analíticos adequados às condições como 

os conhecimentos produtivos são gerados, adquiridos e difundidos, tendo em vista 

que o agronegócio é um segmento atípico, com suas dimensões variadas e incons-

tantes, devido principalmente as suas especificidades. Considera-se importante criar 

novas políticas e instrumentos que minimizem os desafios e potencializem as opor-

tunidades e disseminação do conhecimento nas organizações e regiões. 

Outro aspecto que justifica o trabalho está associado às razões econômicas. Estu-

dos desta natureza podem contribuir para a construção de instrumentos adequados 

e confiáveis para a compreensão das várias faces do negócio, denominado “agrone-

gócio”. Aproveitar estas oportunidades que podem contribuir para a capacitação das 

pessoas e gerar desenvolvimento social na região em que estão estabelecidas.  

Para este autor, o desenvolvimento do trabalho de pesquisa representa uma exce-

lente oportunidade para o conhecimento do tema em suas variadas matrizes 

teóricas, metodológicas e de contato relativamente constante das partes, através de 

consultoria e relacionamento acadêmico. 

Para a academia a importância de um estudo consiste em gerar e validar novos co-

nhecimentos contribuindo ao avanço da ciência, neste caso, a ciência social, no 

contexto das estratégias de negócios e de marketing, ou seja na orientação das or-

ganizações para a satisfação plena de clientes, fornecedores, agências reguladoras 

do governo e a sociedade em geral. Mais ainda, entender o mercado do agronegó-

cio, especificamente em um setor tão dinâmico e promissor, como o cultivo protegido 

de uma variedade considerada de alta tecnologia, com atores envolvidos com um 

grau de conhecimento já elevado, traz ganhos à consolidação de conhecimentos 

relativos ao agronegócio. 

Considera-se que a construção desta dissertação possa gerar novas abordagens e 

consequentemente mover outros agentes para a elaboração de estratégias e de a-
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ções para o melhoramento das atividades e maior benefício social para a região. 

Uma das ações vislumbradas pode ser: o encaminhamento e criação de grupos de 

produtores, seja através de cooperativas, clusters, associações ou qualquer outro 

tipo de modalidade séria, sustentável e duradoura, proporcionando melhorias de 

produtividade e gerando emprego e renda para a sociedade regional. 

1.5. A Organização do estudo 

Este estudo tem a intenção de conhecer e identificar em que nível está a Orientação 

para o mercado no seguimento agrícola, especificamente o cultivo de tomate da es-

pécie “Tomini”. Esta variedade é cultivada na região de Pará de Minas por pequenos 

produtores organizados em um grupo de trabalho independente, com certas caracte-

rísticas de organização no cultivo, na tecnologia e na comercialização e que se 

destacam merecendo atenção para este estudo. 

Com o intuito de atender aos objetivos propostos e objetivando conhecer melhor o 

tema abordado, esta dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo: Na In-

trodução no capítulo 1(um), apresenta-se o contexto e os propósitos desta pesquisa, 

associando elementos do estado da arte do tema ao lócus da pesquisa, ou seja, a 

orientação para o mercado empreendida pelos produtores e distribuidores do tomate 

Tomini. 

O Referencial Teórico é tratado no capítulo 2 (dois) e tem por objetivo apresentar o 

tema orientação para o mercado, os principais autores que trouxeram para a admi-

nistração este tema, não só em empresas comerciais ou industriais e de serviços, 

mas também para empresas agrárias. Versou-se sobre a Escala Markor, modelo 

referência quando se trata do tema desta pesquisa, conforme se apresentado no 

capítulo 3  

O agribusiness é apresentado ainda no capítulo 3 (três) constituindo-se no ambiente 

da pesquisa, de maneira ampla e como ele acontece na região de Pará de Minas, 

que como descrita neste material, é grande produtora de tomates, tanto os da espé-

cie “Tomate longa vida”, quanto à variedade “hortaliças de tamanho reduzido”, que 

compreende a variedade “Tomate Cereja” e “Tomate Uva”. As principais marcas co-

merciais da região de Pará de Minas são; Sweet Grape e Tomini. 
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Os procedimentos metodológicos foram tratados no capítulo 4(quatro), sendo descri-

tos os procedimentos utilizados no trabalho, com o objetivo de obter resposta à 

pergunta norteadora da pesquisa, bem como atingir os objetivos, geral e específico. 

Nota-se que a pesquisa é caracterizada como descritiva, quanto aos fins e quanto 

ao método, à estratégia foi de natureza quantitativa e qualitativa e por fim, quanto 

aos meios, a pesquisa é de campo, através de entrevistas semi-estruturadas. 

Para a apresentação e análise dos dados, demonstradas no capítulo 5(cinco) foi uti-

lizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (Lefévre et al., 2003), e em técnicas 

estatísticas de equações estruturais. 

Para atingir os objetivos quanto à pesquisa quantitativa utilizou-se a escala proposta 

por Kohli, Jaworski e Kumar (1993), que abrangeu os construtos de orientação para 

o mercado, permitindo-se demonstrar o cenário das empresas conforme o modelo 

analítico da pesquisa. 

No capítulo 06(seis) foram apresentadas as considerações finais, relatando as con-

clusões obtidas através da construção deste trabalho, procurando demonstrar os 

objetivos propostos que teve como foco analisar se as empresas do setor estudadas 

se são orientadas para o mercado e se o são, disseminam esta orientação e se con-

seguem extrair do mercado, repostas positivas e mensuráveis. Neste capítulo 

apresentam-se ainda as recomendações para novos estudos e para as organiza-

ções do setor. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO: APRESENTANDO OS FUNDAMENTOS DO 

CONHECIMENTO NO TEMA. 
 

2.1. As organizações e a “Orientação para o Mercado” 

Este tema é motivo de estudo há mais de duas décadas e vários acadêmicos se de-

dicaram a ele, no início dos anos 80, nos Estados Unidos e também no Brasil. 

Investiga-se neste campo a adoção da orientação para o mercado, sua adesão, seu 

entendimento pelos profissionais que buscam aplicar em suas empresas esta estra-

tégia. Segundo (Day, 2001) há uma clara limitação de aprendizagem desta função 

nas organizações, não exercendo satisfatoriamente ações efetivas que levem à ori-

entação para seus mercados. 

Constata-se que o conceito de orientação para o mercado conforme Day 

(2001), Webster, (1988), Souber e Song, (1997) e Kohli, Jaworski e Kumar 

(1993), pode ser implementado no estudo das organizações que trabalham 

com produtos inovadores, como é o caso da produção de hortaliças de tama-

nho reduzido, por exemplo, o tomate tomini. Estas empresas são criadas e 

dirigidas por profissionais com grande conhecimento da área de atuação, mas 

que possuem pouca habilidade na gestão de marketing (Lara, et al, 2014). 

Urdan e Rocha, (2006), afirmam que vários acadêmicos, mesmo antes da segunda 

guerra, já estavam preocupados com as definições da estrutura de marketing e co-

mo estes mercados funcionavam e regiam. Após a 2ª guerra houve uma grande 

expansão da economia americana no mundo, mudando o foco das atenções para o 

gerenciamento das empresas. Em 1965, Michael Halbett sugeriu sistematizar as teo-

rias de marketing na atuação dos gerentes e executivos. Segundo este autor, 

qualquer ação de vendas deve ter o estudo das pessoas envolvidas, de uma ponta a 

outra do processo.  

Em 1946, Converse e Huggy, afirmaram ser importante um olhar sobre como servir 

as pessoas ou o mercado. Já Mctterick, (1957), abordou uma filosofia de negócios 

que colocava um foco de como entender e atender as necessidades das pessoas, 

não só isto, seus desejos, o que chamou de “conceito de gerência de marketing”. 

Ainda, para estes autores, este entendimento seria a sobrevivência das empresas. 
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Theodore Levit (1960) publicou um artigo no qual afirmava que as empresas fracas-

savam por não terem a visão e alvo principal na questão de orientar-se para o 

mercado, na compreensão, no atendimento da expectativa dos clientes, como os 

produtos deviam adaptar-se a estas necessidades. O principal objetivo das empre-

sas não é produzir bens e serviços, mas conquistar clientes (Levit, 1960).O termo 

orientação para o mercado, já era bastante usado e aceito como um conceito em 

1965, ou seja, o centro da gestão era o consumidor (Bell e Emory, 1971). 

Contudo Peham e Wilson, (1960), identificaram uma distorção nas organizações, 

embora fosse evidente que o cliente era o centro do negócio, como colocar o aten-

dimento das necessidades dos clientes como foco? Este tema estava mais presente 

nas academias. Criar entendimento nos profissionais ainda era um desafio. Identifi-

car, reconhecer e aplicar um trabalho para reter clientes satisfeitos era matéria de 

livros e ainda, subjetiva na administração da época. Assim aparece a importância do 

construto “Orientação Para o Mercado”, o modelo mais assimilável pelos agentes, 

executivos e empresários da época, para muitos, executável e atingível (Day, 1994). 

Kotler (1972, p.23), levanta uma questão: as empresas com uma percepção de mar-

keting mais apurada, obtinham melhores resultados? Seu desempenho era superior. 

Este autor indicava que a orientação, como elemento de direção para negócios, era 

uma peça chave para as organizações atingirem com maior êxito, objetivos superio-

res frente a outros modelos de negócio. Este modelo era capaz de ainda gerar maior 

eficiência na aplicação de recursos, investimentos mais assertivos e satisfação dos 

colaboradores, agregando ainda a melhor apuração do capital investido. Mas até a 

década de 80, Day (1999), constatou que tudo isto necessitava de um estudo mais 

aprofundado, das organizações 

Ainda para (Day, 1999) a partir do final da década de 80, muitas empresas passa-

ram a enxergar a orientação para o mercado como um elemento empresarial 

estratégico. As empresas tinham que sentir a força da orientação de fora para dentro 

e não, apenas de dentro para fora. Este autor afirma sobre esta abordagem que em-

presas com este pensamento apresentam valores e crenças, diferentes de 

empresas orientadas para si mesmas, elas se diferenciam das demais por sua ma-

neira de pensar, de agir de compartilhar em seu mercado e conhecimento, sempre 

incluindo consumidores e membros de canais.  Ele sabia também que não só isto 
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contribui para o sucesso das organizações com melhor desempenho daquela época, 

mas que as ajudaria a se destacar no mercado, distanciar-se das demais.  

No início da década de 1990, nos Estados Unidos, surgiram vários trabalhos que 

foram difundidos pelo mundo a fora, com especial destaque para alguns autores, a 

citar: Narver e Slater (1990), Jaworski e Kohli (1990). No Brasil, alguns autores se 

dedicaram a estudar o tema, aplicando-o às realidades de organizações competiti-

vas do país, assim, se destacaram os trabalhos apresentados por Perin (2001), 

associando orientação para o mercado à aprendizagem organizacional; Lara et al. 

(2014), aplicando o modelo da “Escala Markor” à análise de clusters de tecnologia 

da Informação; Didonet, Lara e Gimenez, (2006), estudando a orientação para o 

mercado no contexto da eficiência produtiva e das estratégias de distribuição comer-

cial; Paim, Lara e Christino (2011), pesquisando a orientação para o mercado, 

associada à performance organizacional e à percepção externa de sucesso ou falha 

em instituições de pesquisa tecnológicas filiadas à ABIPTI (Deretti, 2005). 

A intenção destes autores, em especial era, da realidade empírica, criar um concei-

to, um construto a ser investigado e firmado a partir de seus antecedentes e quais 

seriam suas reais consequências, algumas já observadas. Isto criou uma posição de 

destaque para o tema (Steinman, Deshpandé e Farley, 2000). 

Um detalhe importante neste contexto relaciona-se com a mensuração da orientação 

para o mercado. Narver e Slater (1990), em um trabalho publicado no “Journal of 

Marketing e publicado pela Revista RAE, deu grande destaque na época para este 

conceito. Este trabalho deu um delineamento unidimensional com três componentes 

comportamentais, orientação para o mercado, orientação para o concorrente e coor-

denação interfuncional. Estes três construtos basicamente avaliavam a relação entre 

orientação para o mercado e o desempenho das empresas. No entanto os autores 

perceberam que existe pouca relação com os fatores ambientais, pois os benefícios 

da orientação para o mercado se dão em longo prazo enquanto as questões ambi-

entais que afetam as empresas são passageiras (Urdan& Rocha, 2006) 

Até a década de 1990 não se encontravam disponíveis escalas adequadas pa-
ra medir a orientação para o mercado de uma empresa, à exceção de esforços 
pontuais. Uma das poucas investidas foi a de Griffin (1982), que avaliou o grau 
de associação entre o uso de “métodos modernos de marketing” e o sucesso 
empresarial. Elaborou um instrumento de medida com quatro fatores: bases de 
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conhecimento de marketing, planejamento de marketing, execução e avaliação 
e controle. A escala continha elementos de orientação para o mercado, embora 
também utilizasse variáveis descritivas do uso dos “métodos”. Com ela, Griffin 
(1982) encontrou suporte empírico para sua hipótese (Urdan& Rocha, 2006, 
pag. 56). 

Mas este fato, ainda não foi a redenção ou a conclusão para uma maneira correta de 

se medir a efetiva aplicabilidade e a eficácia da orientação para o mercado. Testes 

de confiabilidade aplicados a organizações da época aos vários elementos deste 

construto não apresentaram os resultados descritos nos estudos acadêmicos, assim 

os autores admitiram que os critérios de decisão imbuídos na orientação para o 

mercado, não eram bem-sucedidos (Jaworski e Kohli, 1990). 

Ainda nesta linha de pensamento Kohli, Jaworski e Kumar (1993), prepararam uma 

escala para orientação para o mercado. Com certeza, estudos prévios ajudaram na 

elaboração e aplicação desta escala. O ponto mais interessante deste trabalho foi o 

conceito que Kohli, Jaworski e Kumar (1993), deram a esta escala, afirmando que; 

orientação para o mercado se dá em três dimensões: Geração da Inteligência, dis-

seminação de inteligência e capacidade de resposta. A escala denominada Markor, 

é referência para muitos trabalhos acadêmicos de profundidade científica, conforme 

os já citados neste texto. 

A escala sofreu várias adaptações e passou de 32 itens para 20 (Kohli, Jaworski e 

Kumar, 1993). Outro trabalho de adaptação, foi realizado por Matsumo, Mentzer e 

Rentz (2000), mantendo a estrutura base com 22 itens, atendendo melhor aos crité-

rios de mensuração. 

Mais uma vez, nada é mais marcante neste contexto do que o empenho de Narver e 

Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990), em publicar o artigo que rodou o mundo dos 

negócios trazendo informações importantes respeito do tema, já o segundo trabalho 

está fundamentado em ações profissionais sobre o tema. 

Mais uma vez, Kohli, Jaworski (1990) conceituam marketing orientado para o merca-

do como a geração de valores, a disseminação de valores relativos às necessidades 

dos clientes por toda a cadeia de um produto, para a atualidade e para o futuro, as-

sim como a resposta do mercado aos esforços corporativos. Neste sentido, estes 

autores construíram um modelo teórico que vem sendo testado intensamente em 
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estudos acadêmicos em diversos países. O modelo se revelou robusto teoricamente 

e convencional em ações práticas. 

Segundo os fundamentos apresentados Lara e Gimenez (2006) com base em Kohli 

e Jaworski, (1990) a orientação para o mercado deve ser gerada, disseminada e dar 

respostas positivas para organização. É a transformação do conhecimento em atitu-

des que darão respostas às intenções da empresa de agregar valor. 

Urdan (2001) afirma que há uma similaridade ou sobreposição de fatores e constru-

tos nas definições de Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990). Esta 

sobreposição está na colocação e na importância das informações e outros aspec-

tos, que a grande parte do processo está nos colaboradores e que um ou mais 

departamentos devem trabalhar em comum acordo de ideias, gerando esforços co-

muns e para identificar o comportamento dos clientes, entenderem os fatores 

ambientais que afetam o comportamento do todo. 

Gerar conhecimento e fazer que ele se espalhe por toda a organização que vá gerar 

respostas rápidas do mercado é objetivo do pensamento orientação para o mercado, 

este pensamento, este comprometimento vai levar todos a mover-se no sentido cor-

reto e construir ações reais para o sucesso (Kohli e Jaworski, 1990). 

Jaworski e Kohli (2006) formularam um modelo que validava o grau de orientação 

para o mercado nas empresas. Este modelo era baseado na proposição de antece-

dentes e consequências geradas pela orientação para o mercado. O comportamento 

da alta administração é relativo à dimensão que antecede a orientação para o mer-

cado. Neste contexto, está o comportamento desta alta administração que tem 

aversão na maioria dos casos em suas decisões de considerável risco, o que afeta a 

implantação deste construto. Outros aspectos, que merecem destaque, são os desa-

fetos interdepartamentais, o conflito ou a conectividade a sinergia que move para 

adesão ao trabalho ou pensamento em comum. Por último, a estrutura da organiza-

ção, ou como esta organização é construída em termos de trabalho e direção, é uma 

empresa formal demais, tem uma direção centralizadora, é do sistema departamen-

talizado e por fim, um aspecto muito importante a ser estudado; existe um sistema 

de recompensas que realmente funciona? 
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No modelo apresentado por Jaworski e Kohli (2006, p.55) também são abordados, o 

desempenho empresarial, as dimensões ambientais de turbulência de mercado com 

grande influência das novas tecnologias que acirram a competição entre as organi-

zações. Ainda sobre o modelo, pode-se observar que, o comprometimento 

organizacional e o espírito de equipe têm impacto direto no nível de orientação para 

o mercado das empresas e consequentemente na resposta desta organização pe-

rante seus resultados. Todo este aspecto, porém, foi considerado moderado no 

estudo realizado nesta ocasião. 

Em seu primeiro estudo sobre o assunto Jaworski e Kohli (2006) construíram duas 

pesquisas, na intenção de obter resposta para seu trabalho. Estes estudos foram 

elaborados em empresas americanas. O trabalho contou com a participação de 222 

(duzentas e vinte e duas) empresas e o público específico foram os executivos da 

alta administração. 

O segundo trabalho foi um pouco mais abrangente, constou de 230 empresas, tam-

bém americanas e seu público alvo, novamente foram, executivos do alto escalão 

das empresas. Revendo os resultados, constatou-se que seus achados foram simila-

res e bastante consistentes, provando que a orientação para o mercado é muito 

importante para o alto desempenho das organizações (Kohli, Jaworski, 2006) 

Os autores deste trabalho Jaworski e Kohli (2006) ainda afirmam que um dado muito 

interessante foi observado; houve um maior comprometimento e espírito de luta dos 

funcionários, após a aplicação desde modelo. Já com relação ao mercado em que a 

organização está inserida e suas turbulências geradas pela tecnologia e intensidade 

de concorrência, estes fatores são afetados pelo ambiente em que a empresa está 

instalada e principalmente inserida, seja no contexto cultural, financeiro e ou outros. 

Os autores também afirmam que nas organizações, de modo geral, a alta adminis-

tração, tem aversão a grandes riscos, até como uma forma de preservar as 

empresas, também sabiam, já naquele momento que existem conflitos entre depar-

tamentos dentro de toda e qualquer organização, o que gera atraso e até 

impossibilidade de instalação de um processo de orientação para o mercado. 

Sobre a Escala Markor, desenvolvida por Kohli e Jaworski e Kumar (1993), constata-

se que é uma metodologia ou um instrumento que deu base e sustentação, ou seja, 
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um instrumento de medição para o grau de orientação para o mercado das organi-

zações. Esta escala constava de vinte variáveis divididas em três grupos: o primeiro 

grupo trata da primeira fase deste tema, a geração da inteligência de mercado. É o 

início de tudo, o conhecimento do tema e a maneira de colocar a empresa neste 

ambiente. Qualquer ação ou implementação não vale nada se não for comunicada e 

bem difundida às pessoas envolvidas. Neste aspecto outra variável é importante; a 

disseminação da inteligência de mercado. Por fim todo este esforço precisa ser re-

compensado, o fim maior de qualquer estratégia é a resposta a inteligência gerada 

pela orientação para o mercado. Esta geração pode ser medida de várias formas e a 

escala criada pelos autores aqui citados deu uma grande contribuição neste sentido. 

Jaworski e Kohli (2006), ainda sobre a apresentação do modelo que trata dos ante-

cedentes e consequências da orientação para o mercado. Concluíram que são três 

os antecedentes relacionados: a alta administração das empresas, que como é pos-

sível constatar na literatura pertinente, tem papel importante na condução deste 

construto nas organizações. Outro ponto de importância são os fatores interdepar-

tamentais e os sistemas que regem as organizações e está diretamente ligada a 

orientação para o mercado. Todos estes fatores, como afirmam os autores, estão 

intrinsecamente ligados a motivação dos empregados e sua aderência ao plano, e 

ainda, como está o nível de grupo, há um espírito de classe bem definido. Outro 

ponto a considerar é a situação em que a empresa está com relação ao seu sucesso 

ou desempenho, todos estes fatores podem moldar a condução do construto, a ori-

entação para o mercado. 

Neste trabalho, os autores Jaworski e Kohli (2006) abordam o fator, cenário de ne-

gócios. Existem tempos em que a intensidade de competição em um determinado 

mercado é baixa, em outros tempos, moderada ou muito alta, levando a ações e ati-

tudes que podem afetar o relacionamento com o mercado, como também a entrada 

de tecnologias que mudam significativamente o ambiente, dentro ou fora das organi-

zações. 

Percebe-se que é imperativo que a alta administração conduza e crie caminhos e 

mecanismos que levem os empregados a reconhecer a importância do cliente, ou 

seja, às reais necessidades, está atitude leva a orientação para o mercado. Este fato 

também leva os envolvidos a estarem atentos às mudanças que ocorrem, cada vez 
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mais rápido no mercado. É necessário que a alta administração dissemine a inteli-

gência de mercado que provavelmente leve a uma resposta positiva do mercado 

(Jaworski e Kohli, 2006). 

Continuando o entendimento dos antecedentes, (Jaworski e Kohli, 2006), afirmam 

que os mercados são dinâmicos, produtos precisam ser criados, outros abandona-

dos ou revitalizados, o cliente pede isto. Porém o mais importante é; ter a 

capacidade de surpreender o cliente. Mas esta situação só é alcançada através de 

mudanças e investimentos, sejam em pessoas ou insumos e pode dar certo ou não, 

o risco do inesperado existe. Mais uma vez os autores advertem que é necessário 

estar propenso a correr riscos, é algo que a alta administração deve admitir e aceitar 

como algo que precisa ser feito. Assim o escalão abaixo também compactuara com 

a idéia e naturalmente começa a sugerir e a dar resposta em direção ao atendimento 

das necessidades dos clientes, isto é estar a caminho da orientação para o merca-

do. 

Outros fatores preponderantes na construção da orientação para o mercado dentro 

das organizações são os conflitos de interesse, aqui citados como os conflitos inter-

departamentais. A dinâmica do trabalho dentro das organizações cria este clima, o 

conflito gera pressão no caminhar das empresas entre os diversos setores, isto gera 

descontinuidade na orientação para o mercado. Nem sempre os interesses são co-

muns ou alinhados, as reações são diversas e inesperadas, dificultando a obtenção 

do que se deseja e necessita acontecer. Por isto, estes fatores são inibidores da ori-

entação para o mercado (Jaworski e Kohli, 2006). 

Conclui-se que este conflito interdepartamental gera, em sua primeira instância, a 

falta ou a falha de comunicação entre os setores da empresa. Não havendo comuni-

cação não há disseminação de inteligência de mercado, o que prejudica a resposta 

da orientação para o mercado. Os elementos ficam preços ou estancados quando 

não há comunicação e sem o fluxo da comunicação o processo para, a inteligência 

não é gerada e a resposta não acontece (Jaworski e Kohli, 2006). 

Alguns autores falam de conectividade interdepartamental, (Deshpande e Zaltman, 

1982). Esta conectividade pode ser formal ou informal, contato direto ou indireto en-

tre os funcionários das diferentes áreas, realizando ligações e cooperação, sendo 
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assim, quanto maior a conectividade maior a formação de redes que cooperam para 

a disseminação da inteligência e consequentemente para a resposta da orientação 

para o mercado. 

Para Jaworski e Kohli, (2006), ainda sobre o conjunto de antecedentes, nota-se um 

dado bastante importante e que tem influência direta no construto Orientação para o 

Mercado; a estrutura e os sistemas da organização das empresas que é fator a ser 

considerado no desempenho e no modo de ser das organizações. Três variáveis 

afetam este aspecto estrutural das organizações; (Hall, Haas e Johnson, 1967). A 

formalização, centralização e departamentalização. Os autores os classificaram por 

ordem e consideração de importância. 

Relações com a autoridade, comunicação, normas, sanções e procedimentos, tudo 

isto são regras que definem, quem é quem nas organizações, como os papeis são 

desempenhados e vividos na construção e desenvolvimento das atividades das em-

presas, assim Hall, Haas e Johnson, (1967) afirmam que as decisões podem ser 

delegadas, ou não, dentro das empresas, os empregados podem participar das to-

madas de atitudes e caminhos, mas, ao contrário deste procedimento a 

centralização do poder, em muitos casos, é a regra e mais ainda, refere-se a um 

número de departamentos ou compartimentos que regem as atividades nas organi-

zações. 

Segundo Sampfl (1978), a formalização e a centralização estão em sentido oposto 

com a capacidade de resposta das empresas, possa, inclusive, criar barreiras ao 

crescimento a um dos fatores mais importantes para a disseminação da inteligência 

de mercado, a comunicação. Por outro lado, os autores relatam que a departamen-

talização, agindo no sentido inverso pode ajudar na disseminação da inteligência e 

não na resposta de mercado. Assim fica claro que a estrutura das organizações é 

fator decisivo e pode afetar os construtos que compõem a orientação para o merca-

do de maneira inversa em seus aspectos. 

Uma constatação não menos importante, foi citada por Jaworski e Kohli, (2006) es-

tes investigaram os sistemas de mensuração e recompensas na atual situação das 

organizações da época e viram que este aspecto tem muito a interferir no modo de 
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agir e relacionar-se com as organizações, ou seja, no comportamento das pessoas 

como agentes relevantes nas organizações. 

Voltando ao trabalho de Jaworski e Kohli, (2006) contata-se que os empregados va-

lorizam o sentimento de pertencer a uma determinada organização que pensa, se 

organiza e age em função da orientação para o mercado. Segundo este estudo, este 

sentimento mexe com o psicológico das pessoas, agrega valor social ao meio. Acre-

dita-se que este sentimento crie nos empregados uma sensação de 

comprometimento com o trabalho, com a organização e com a classe a que se per-

tence. 

Abordando este aspecto Webster (1998, p. 38), afirma que o mercado é movido a 

avaliações e recompensas, em negócios focados pelo lucro. Se a lucratividade for à 

base para a avaliação dos administradores, se os administradores mirarem no lucro 

rápido, não observando fatores do mercado e outros aspectos, principalmente nos 

clientes e seu comportamento, a organização deverá ter sua estabilidade econômica 

abalada em longo prazo. Por isto, é preciso orientar-se para o mercado, na satisfa-

ção do cliente em ações que gerem encanto para o cliente, consequentemente 

inteligência de mercado, partindo do comprometimento da equipe interna nas orga-

nizações que causarão respostas do mercado. 

Em 1990, Narver e Slater, deram uma contribuição para este estudo afirmando que 

as organizações que vislumbram atender as necessidades dos clientes, devem pri-

meiro conhecer melhor as preferências destes e não só isto, mais principalmente 

reagir a estas questões e com certeza apresentarão melhor desempenho em suas 

realizações. 

Segundo Urdan e Rocha (2006), no Brasil, a preocupação com o cliente se dava 

somente em momentos de concorrência acirrada e em mercados de grande interes-

se por parte das empresas. Até a década de 90, grande parte das empresas vivia 

em um cenário de acomodação, satisfeitos com os lucros obtidos sem maior esforço. 

A intervenção governamental ou sua reserva de mercado, proteção as empresas do 

mercado externo também contribuíram para esta baixa competitividade brasileira. 

Com relação ao consumidor também não era forte a expectativa e exigência do con-

sumidor brasileiro em comparação a mercados mais maduros pelo mundo a fora. 
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Com isto, não era necessário, uma grande preocupação das empresas com relação 

à orientação para o mercado, então o desafio para a implementação e entendimento 

da orientação para o mercado é cultural. Constata-se ser necessário estudar melhor 

as relações sociais, conhecer melhor o ponto de vista dos atores que compõem as 

bases do negócio Brasileiro, como vendedores, funcionários e a massa de clientes 

de maneira geral. (Urdan e Rocha, 2006). 

Um aspecto interessante observado nos estudos de Silveira (1998), trata do compor-

tamento do consumidor brasileiro, que por sua vez não exigia das organizações 

brasileiras uma orientação para o mercado, sua expectativa era baixa com relação 

ao atendimento de suas necessidades, portanto orientar-se para o mercado não era 

uma ameaça para as empresas e consequentemente para seus empregados. 

Este cenário mudou a partir da década de 90, mas como se orientação para o mer-

cado deve estar na cultura das organizações, esta situação não mudou do dia para a 

noite e ainda; continua sempre a resistência para a mudança, a partir da alta admi-

nistração até os níveis operacionais e táticos. 

Nas décadas posteriores aderindo a esta constatação vários autores trabalharam 

sobre o tema e testaram este modelo nos mais variados seguimentos: 

Silveira (1998) avaliou a orientação para o mercado entre firmas do setor cal-
çadista; Menna (2001) testou a relação entre orientação para o mercado e 
desempenho no varejo de confecções, enquanto Silva, Damacena e Melo 
(2002) abordaram essa relação no setor vinícola; Sampaio, Perin e Henriqson 
(2004) e Perin e Sampaio (2004) pesquisaram as relações entre orientação 
para o mercado, orientação para aprendizagem e porte empresarial na indús-
tria eletroeletrônica; e Antoni, Damacena e Lezana (2004) aplicaram uma 
versão modificada da escala Markor, a instituições de ensino superior e rela-
cionaram a orientação para o mercado com o desempenho organizacional. 
Souza e Mello (2003) e Souza (2004, 2005) refinaram e validaram a escala 
de Day (1999), (Urdan e Rocha, 2006, pag. 58). 

Kirka, Jayachandran e Nearden (2005), afirmam que orientação para o mercado 

causa efeitos positivos no desempenho das organizações que optam por implemen-

tar este conceito em sua administração, gerando maior demanda de seus produtos 

pelo mercado, proporcionando maiores lucros e custos menores. Os autores relatam 

que empresas neste estágio são induzidas a pensar em longo prazo e lucratividade 

maior, ao invés de volumes maiores de venda, uma cultura organizacional focada 
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em atender o consumidor e sempre buscando compreender as necessidades do 

mesmo. 

Olhando para o futuro, Urban e Rocha (2006) afirmaram que é preciso vislumbrar de 

forma diferente as variáveis de orientação para o mercado e também os anteceden-

tes e consequências para que se possa aprimorar o conhecimento sobre o construto 

orientação para o mercado. É Preciso certificar se as respostas são aquilo que se 

pensa ou apropria-se ser, socialmente falando, a percepção talvez seja diferente. Os 

autores consideraram a possibilidade de a orientação para o mercado na ocasião, 

fosse menos realista do que se apresenta. O autor sugeriu que fosse realizada uma 

pesquisa entre os próprios atores deste cenário, como empregados das empresas, 

pessoas da área de vendas e principalmente os clientes. A elaboração de modelos 

tende a ser um progresso na complexidade e abordagem de limites mais amplos, a 

história destes modelos ajudam a elucidar este construto. 

As pesquisas sobre orientação para o mercado indicam que as investigações a res-

peito do tema são no sentido de descobrir se as empresas são orientadas para o 

mercado, seus benefícios, os fatores facilitadores e as barreiras para a adoção deste 

conceito dentro das organizações. As empresas só poderão construir estratégias 

que ofereçam valor aos clientes se tiverem a capacidade de compreender, atrair e 

reter clientes com políticas e metodologias orientadas para o mercado, baseadas em 

boas informações de valor para seus mercados alvos  (Lara, 2014). 

Vários ângulos são vistos neste contexto, criando uma perspectiva multidisciplinar 

no entendimento do construto orientação para o mercado; o administrador vê de 

uma forma, na sua ótica. As áreas de Marketing, embora próximas deste tema, tam-

bém tem outro foco. Os críticos e elaboradores das relações humanas visam e 

abordam também outros aspectos. O Campo das finanças envolto em seus números 

pouco compartilha para este estudo. Porém o mercado é o alvo, é o grande objetivo 

de qualquer negócio, de sua resposta advém o crescimento e a sobrevivência das 

organizações, o acadêmico de todos estes setores mira neste objetivo, (Urdan e Ro-

cha 2006). 
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2.2. Importância do agronegócio e do marketing no agribusiness. 

Para compreender melhor em que posição está o agronegócio e porque ele é tão 

importante, Freitas (2015), nos apresenta que a economia está dividida em três seto-

res, sendo eles: primário, secundário e terciário. No setor primário, onde estão 

incluídas as atividades da agricultura, pecuária e extrativismo, sendo este setor for-

necedor de matéria prima para as indústrias. No setor secundário atuam as 

indústrias, produzindo máquinas e equipamentos, bens de consumo construção civil 

e geração de energia. Este setor é responsável também por distribuir os bens às 

redes de atacado. Por último, está o setor terciário, sua principal função é a presta-

ção de serviços de todas as naturezas, com grande atuação no comércio varejista, é 

também o setor que mais cresce no mundo. É o setor que mais sofre influência da 

revolução tecnológica com serviços cada vez mais sofisticados e eficientes.  

Sobre a importância do setor de agronegócio no Brasil e no mundo, Cruvínel (2009), 

relata dados que dão a real dimensão deste setor, descritos a seguir: O Brasil é o 

país mais agricultável do mundo, possuindo 180 milhões de hectares disponíveis 

para o agronegócio, sendo que 40 milhões de hectares são usados para a agricultu-

ra e 60 milhões de hectares são usados para a pecuária. 

O Brasil, como em outros países do mundo, desenvolve uma agricultura voltada pa-

ra a produção primária de commodities, através da exploração de seus recursos 

naturais, o que deve continuar a acontecer nos próximos anos e décadas (Gonçal-

ves, 2005). A economia brasileira está estreitamente ligada ao agronegócio como a 

siderurgia, as indústrias de papeis, embalagens, madeiras, móveis e a construção 

civil, que neste caso é altamente dependente do setor agro florestal, tendo o Brasil 

uma grande vantagem competitiva perante outras nações do mundo. 

Com relação à produção de alimentos, o Brasil é a nação com maior capacidade de 

produção do mundo e ainda, podendo tornar-se o maior produtor de bio combustí-

veis do planeta. Estes produtos tornam o agronegócio responsável por 23% do PIB 

do Brasil gerando aproximadamente 37% dos empregos no país (Cruvínel, 2009). 

O agronegócio brasileiro é o principal pilar da economia, e vários fatores auxiliam 

neste sentido, como podemos ver em seus pontos fortes, principalmente em: grande 

quantidade de terras agricultáveis, disponibilidade de água doce na maior parte do 
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território nacional, clima favorável, recursos humanos, gestão e capacidade de gera-

ção de novas tecnologias, empresas de desenvolvimento e conhecimento de 

agricultura tropical e tendência a criação de sistema de agronegócio sustentável. 

Porém existem pontos fracos neste contexto, como a necessidade urgente de uma 

revisão total no modal de logística em nível de Brasil. Outra medida é um olhar para 

o desenvolvimento de tecnologias que não sejam as de produção, e por último o in-

centivo maior para o desenvolvimento sustentável em áreas prioritárias e de grande 

impacto no eco-sistema brasileiro (Cruvínel, 2009). 

Segundo o Boletim do Agronegócio Internacional, publicado pela CNA, (Conferência 

Nacional da Agropecuária), janeiro de 2015, o agronegócio sustentou a balança co-

mercial do Brasil no ano de 2014, encerrando o ano responsável por 43% do total 

das vendas externas do país. O Brasil exportou no ano de 2014, US$ 225,1 bilhões, 

sendo que neste período US$ 96,7 bilhões foram oriundos do agronegócio, o que 

vem acontecendo há anos, mas este bom desempenho não foi suficiente para que a 

balança comercial no Brasil registrasse saldo positivo. 

Constata-se que o Brasil vem assumindo um papel de destaque no agribusiness 

mundial, principalmente, como líder na produção de alimentos gerando segurança 

alimentar para o mundo. Mediante esta constatação, observou-se grande desenvol-

vimento dos serviços no agronegócio, elevando-o a conceitos mais evoluídos como 

é o caso do agribusiness. (Boletim do Agronegócio Internacional, publicado pela 

CNA Conferência Nacional da Agropecuária, janeiro de 2015). 

Segundo Cruz (2009), os primeiros trabalhos que usaram a expressão agribusiness 

datam de 1957 e foi desenvolvido na Universidade de Harvard. Deste trabalho surgiu 

o livro, Concept Of Agribusiness, escrito John Davis e Golberg. Estes autores afirma-

ram que Agribusiness é todo um conjunto de atividades que envolvem desde a 

distribuição de insumos agrícolas, a produção, o armazenamento, processamento, 

distribuição dos produtos, a agroindústria e todos os setores que se relacionam com 

a agropecuária, até mesmo a logística. 

Vários autores no Brasil são importantes no estudo do agronegócio, dentre eles po-

de-se citar Araujo et al. (1990), Santana (1994), Montoya e Guilhoto (2000), que 
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basearam seus estudos na relação insumo-produto, das atividades, antes da portei-

ra, dentro da porteira e depois da porteira. 

Outro aspecto importante é o “Marketing Rural”, conhecido no Brasil a partir da dé-

cada de 70, quando foi fundada a ABMR (Associação Brasileira de Marketing Rural), 

mas na ocasião o marketing rural foi definido apenas como aquele que trata das coi-

sas da agropecuária. O Marketing Rural tratava basicamente das relações entre o 

produtor e a agroindústria e a indústria de insumos, (Batalha, 1995). 

O Marketing Rural vem crescendo com certa intensidade no mundo inteiro. Embora 

tenha sua maior utilidade nas práticas administrativas das organizações industriais, 

de serviços e comerciais e demorou a ser entendido como um tipo específico, ou 

mesmo uma modalidade de marketing, como por exemplo: marketing industrial, mar-

keting de serviços, marketing de relacionamento e muito outros. Também é fato que 

em muitos casos não é fácil abordar de maneira correta o que vem a ser marketing 

rural, em parte, isto se deve principalmente pelas especificidades que envolvem e 

caracterizam o marketing tradicional, vivido a partir, do comércio, da indústria e dos 

serviços urbanos (Portal Rural News. Publicado em 26/03/2015). 

Segundo este artigo, publicado no site Rural News, (2015), as primeiras empresas a 

se utilizarem do Marketing nesta área, foram as empresas de insumos, equipamen-

tos e genética, ou seja, grandes empresas do setor rural. Mas com o crescimento e 

profissionalização do setor outros setores começaram a usar esta estratégia para 

seus negócios. Outro fator é a entrada cada vez maior de empresas neste segmen-

to, por este motivo o marketing rural tem se aprimorado e se tornado cada vez mais 

eficiente. Um Novo modelo de mídia tem sido usado para este setor, veiculados a 

partir de; programas de televisão, sites, jornais e revistas especializadas,  jornais e 

associações e de universidades, folhetins e por fim de forma muito restrita em con-

gressos e festas do setor (Redação Rural News. Data: 26/03/2015). 

Para Neves, et al. (2015) novas abordagens sobre o marketing no Agribusiness são 

criadas, isto se dá com o objetivo de atender de forma rápida ao mercado do agro-

negócio a nível mundial, cada vez mais competitivo, afetando o país e cada região 

de produção. São cenários que oferecem vantagens competitivas, tecnologias mais 

rápidas, eficientes e sistêmicas. Por isto, é necessário avaliar as tendências nas di-
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versas dimensões do agribusiness brasileiro, dentro de um sistema visto como agro-

indústria: os formadores de tecnologia, vendedores de insumos, o produtor, os 

consumidores, a distribuição, as associações e todos os facilitadores do processo. 

Segundo estes autores existem várias tendências no sistema agroindustrial mundial 

e consequentemente no Marketing do agribusiness. As informações navegam pelo 

mundo com muito maior rapidez do que há alguns anos, mudando padrões de pro-

dução e de consumo.  

Algumas Tendências são básicas, quanto ao comportamento do consumidor. A este 

fato Machado Filho & Neves, (1997), designou, “Tendências de consumo”, No agri-

business se referem a valores qualitativos de consumo e suas principais tendências 

são observadas neste trabalho, enumeradas abaixo; 

Saúde: cada vez mais há uma preocupação com relação ao consumo de alimentos 

que melhorem ou prejudicam a nossa saúde. 

Segurança alimentar: a origem dos alimentos, adição ou não de agrotóxicos, estado 

de conservação e apresentação dos alimentos, fator de escolha ou não destes ali-

mentos a serem consumidos pelas famílias. 

Estrutura etária: a população idosa aumenta a cada ano, para atender a este público 

são desenvolvidos e criados produtos específicos para idosos. 

Consumo fora do lar: os Fast-foods, os restaurantes a quilo, vieram para atender 

uma grande parte da população que se alimenta fora de casa, por motivos de prati-

cidade ou necessidade. 

Neves (2004) abordando o tema, marketing para o agronegócio, afirma que em mer-

cados cada vez mais competitivos e globalizados e de ofertas de produtos maiores 

que a demanda é preciso que as empresas dêem atenção maior aos seus planos de 

marketing, definindo estratégias e atividades operacionais que privilegia atenção 

maior a clientes cada vez mais exigentes. Outro aspecto citado por este autor, a a-

bordagem da segmentação de mercado, identificando grupos de consumidores e 

atendendo suas necessidades, ressalta ai a orientação para mercado. Produtos e 

mercados conhecidos são oportunidades e vantagens competitivas para as empre-

sas do agronegócio. Atender aos anseios do consumidor, identificar a evolução 
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destes mercados, apresentar produtos realmente diferenciados e potencialmente 

atrativos ao cliente, é orientação para o mercado.  

Observa-se que a partir da década de 90, segundo Schmitt (2004), as empresas, 

inclusive as empresas do agronegócio, sentiram a necessidade de se tornarem ori-

entadas para o cliente e principalmente para o mercado. Com este novo enfoque, o 

produto deixou de ser o centro das atenções, a tecnologia é importante, mas para 

servir, a venda é consequência do novo enfoque, mudando o conceito de marketing. 

Ainda sobre este novo conceito, Kotler (2004), afirma que esta nova visão é tão im-

portante que chegou a criar uma escala para mensurar em que grau as empresas 

estão focadas no mercado, escala esta, já citada por outros autores e aqui nova-

mente descrita, sendo: Geração de inteligência, Disseminação da Inteligência e 

Sensibilidade. 

Para Schmitt (2004), no final dos anos 90, foi apresentado um componente relativa-

mente novo, trata da Gestão do Relacionamento com Clientes, (CRM), com diversos 

significados e tipos de abordagens dependendo de cada pessoa, podendo ser: pos-

tal direta, personalização, em massa, bancos de dados, que fazem processamento 

analítico on-line, centros de interação com os clientes e muitos outros. Estes artifí-

cios criaram um grande mercado, imitando outras tendências dos anos 80 e 90, 

como reengenharia, qualidade total, que apresentavam soluções, mas deixaram 

muitos clientes insatisfeitos. Esta estratégia na maioria dos casos tem foco muito 

restrito em outros objetivos que não são os clientes e o mercado. 

Uma nova abordagem é proposta por Schimtt (2004), que leve realmente o cliente a 

sério, que incorpore visões do todo e não só em aspectos funcionais dos produtos e 

serviços, mas em aspectos que criem valor para o cliente. Sobre este aspecto, o au-

tor, afirma que a inovação contribui e muito para a experiência do cliente, como é 

possível ver em experiências bem sucedidas de empresas do mercado americano, 

como a Amazon.com e a Apple.  

Constata-se também, que a inovação melhora a condição de vida dos clientes e em-

presas, adeptas a esta nova estratégia, embora as soluções através de inovações  
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não permaneçam por muito tempo e a cada dia, coisas novas vão surgindo, princi-

palmente através de lançamento de novos produtos no mercado ou aprimoramento 

de alguns, são chamados ciclo de vida dos produtos (Schmitt 2004). 

Quando se pensa em produtos inovadores, a experiência do cliente nem sempre 

pode ajudar no desenvolvimento destes produtos, mas após a criação do produto, a 

apresentação do mesmo e o uso, são essenciais a aprovação e introdução no mer-

cado. Esta constatação mostra que as inovações não são pedidas pelos clientes, 

mas oferecidas a eles. Pequenas inovações também fazem sucesso e diferença no 

mundo dos negócios. Uma inovação não precisa necessariamente ser uma grande 

mudança na marca ou no conceito de um produto. A inovação só precisa ser surpre-

endente, provocar nos clientes interesse pelo produto ou serviço (Schmitt 2004). 

Uma ação que tem dado muito certo em marketing, para qualquer seguimento, são 

as “celebrações da marca”, por exemplo, aniversário da empresa, datas especiais 

ligadas ao negócio. Esta é sem dúvida, uma oportunidade que deve ser aproveitada 

sempre e devem ser desenvolvidas atividades bastante criativas, envolvendo os sta-

keholders. Esta ação cria uma divulgação muito interessante, a campanha, boca a 

boca, que se mostra no mercado, muito produtiva e eficaz (Schmitt 2004). 

Como afirma Schmitt, (2004), o marketing precisou mudar para ser orientada para o 

cliente, esta ideia do foco no produto, vendo os clientes como pessoas que tomam 

decisões racionais sem considerar as emoções, precisam ser deixadas de lado, pois 

as pessoas compram motivadas pelas emoções. O profissional de marketing tem 

que aprender a empregar estímulos realistas em situações naturais, situações do dia 

a dia na hora de usar o produto. Entregar ao cliente aquilo que realmente faça senti-

do e agregue valor à experiência com o produto. 

Outro aspecto interessante abordado pelo autor é a experiência dos empregados, 

pois estes precisam comprar a idéia. É preciso que o trabalho de recursos humanos 

das empresas seja hábil, para; disseminar nas empresas esta cultura, tirar o foco do 

produto. É imperativo que os empregados se entreguem de corpo de alma para a 

experiência do cliente. Para que isto aconteça nas empresas, é necessário tratar o 

empregado como, cliente interno. Criar neles uma experiência de trabalhar com pra-

zer, não ver o tempo passar, que sejam absorvidos pelo trabalho (Schmitt 2004). 
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Criar esta experiência não é fácil; é preciso criar uma atmosfera, criar desafios, mon-

tar uma equipe que saiba trabalhar realmente como equipe. È necessário entrar na 

vida das pessoas, colocá-las como clientes, descobrir o que esperam e desejam das 

empresas, incentivá-los a participar das decisões e do desenvolvimento do novo 

ambiente de trabalho e promover ações com idéias inovadoras, workshops internos 

(Schmitt 2004). 

Empresas buscam experiências, gastando muito dinheiro e não aproveitam as expe-

riências de seus empregados. Envolva sua equipe nos momentos de inovação, 

pergunte a eles, pois estes conhecem sua empresa e seus produtos, incentive-os a 

experimentar seus produtos no seu dia a dia, isto lhe trará respostas muito interes-

santes (Schmitt 2004). 

Johnson, et al., (2011), comenta em seu livro “Fundamentos de Estratégia”, as cinco 

forças de Porter, e afirmam que embora elas sejam um modo de avaliar a atrativida-

de de indústrias e negócios, ela dá grande contribuição para todo tipo de empresa, 

inclusive as empresas públicas.  

A ameaça de entrada constitui na facilidade de novos entrantes, estas entradas são 

facilitadas ou não pelo tamanho e complexidade das barreiras criadas pelas empre-

sas já estabelecidas no setor (Porter 1986). 

A ameaça dos substitutos; são produtos similares que oferecem benefícios e que 

ocupam espaços dos produtos já estabelecidos. Os substitutos são ameaças invisí-

veis e podem roubar parte do mercado de qualquer setor, ou até mesmo colocar um 

teto nos preços de produtos lideres de mercado. O poder dos compradores é uma 

das forças competitivas mais importantes para o mercado, pois clientes têm peso 

muito grande para qualquer setor. Sua força impacta no mercado, dependendo de 

várias situações, como grande concentração de compradores, baixos custos de mu-

dança, ameaça de competição do comprador. O poder do fornecedor também é uma 

ameaça constante, pois deles dependem os insumos para que os negócios possam 

acontecer e podem alternar sua força quando estão muito concentrados, quando 

tem alto custo de mudança e quando sofrem ameaça de competidores. É importante 

que as empresas concentrem suas atenções em seus principais fornecedores, eles 

podem ser decisivos no sucesso de qualquer organização (Porter 1986). 
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E, por fim, Porter (1986) argumenta que todas as forças colidem com a rivalidade 

competitiva. A competitividade faz crescer a disputa nos mercados e afeta direta-

mente o lucro das organizações. É necessário estar atento aos fatores que podem 

afetar diretamente e acirrar a rivalidade em um setor, são eles: 

Equilíbrio competitivo; quando os concorrentes são de tamanhos semelhantes e um 

deles tenta sobrepor aos demais. 

Taxa de crescimento da indústria; a baixa rentabilidade é característica de mercados 

de baixo crescimento. Quando o mercado está aquecido e crescendo rápido, a situ-

ação é mais favorável. 

Outro aspecto gerador de grande ameaça para as empresas são as altas taxas de 

custos fixos, este fator é motivo para que as empresas criem um alto índice de rivali-

dade, devido aos seus investimentos, principalmente no início de sua vida. Esta 

situação pode levar as empresas a buscar volume de produção, para diluir seus cus-

tos e abaixarem seus preços, jogando o mercado para baixo, causando grande 

impacto no setor.  

Kotler e Armstrong (2003) afirmam que os mercados não são os mesmos e suas 

mudanças são radicais e muito rápidas em virtude de forças sociais importantes e 

interligadas que criam a todo dia novo comportamento e oportunidades no mercado 

local e mundial e o agronegócio não pode ficar de fora desta nova fase da economia. 

Também afirmam que a revolução digital criou um novo conceito de mercado, a era 

da informação. Um produto é mundialmente divulgado em questão de horas e minu-

tos, atingindo um público cada vez maior e difícil de ser medido pelo negócio. As 

ações de controle financeiro, contabilidade, produção eficiente, não farão sentido se 

não houver saída do que será produzido, não haverá demanda para serviços eficien-

tes se não houver público e consequentemente não haverá lucro se não houver 

demanda. Investimento para crescimento de qualquer empreendimento passa por 

um bom planejamento de marketing. 

O maior risco de uma empresa é não atender as necessidades do mercado ao qual 

estão inseridas ou pretendem vender seus produtos. Também corre risco quem não 

consegue monitorar seus clientes e concorrentes, pois não conseguem ver os riscos 
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a que estão sujeitos. O marketing bem aplicado é um trabalho que não acaba nunca, 

sempre precisa ser reinventado (Kotler 2010). 

A idéia de marketing passa por transformações cíclicas, a este fenômeno Kotler 

(2010) argumentou que são três as fases, Marketing 1.0, Marketing 2.0 e atualmente 

o Marketing 3.0.  A esta etapa pode-se afirmar que a sociedade está vivendo a era 

dos valores ou era orientada para os clientes, os clientes são tratados como seres 

humanos e não só consumidores, mas, pessoas que pensam, com coração e espíri-

to. As pessoas buscam cada vez mais um mundo melhor, socialmente, 

economicamente e sustentável (Kotler 2010). 

Basicamente três forças regem o mundo dos negócios em organizações voltadas 

para o marketing, são elas: a era da participação, a era o paradoxo da globalização 

e a era da sociedade criativa. Para as empresas que querem participar e adotar esta 

estratégia é preciso entender essa transformação. As novas mídias sociais aproxi-

mam as pessoas do mundo inteiro e oferece oportunidade de participar da 

transformação e do compartilhamento de idéias, com elas estão mudando, o mundo 

e a forma de ser consumidor, mais participativo (Kotler 2010). 

 

A globalização também faz parte do escopo do Marketing 3.0, é elemento básico no 

marketing atual, aborda interesses globais de cidadãos comuns, as empresas de-

vem participar das ações que impactam na vida das pessoas. Através do Marketing, 

as empresas devem estar prontas para participar inclusive da vida cultural globaliza-

da das pessoas, através de seus negócios pelo mundo. 

 

Em seu trabalho (Kotler 2010), trata também do Marketing do Espírito Humano, de 

uma sociedade criativa. Neste tipo de marketing, os agentes trabalham mais com o 

lado direito do cérebro, ciência, arte e serviços profissionais, o ápice do desenvolvi-

mento humano, pessoas inovadoras. Com isto, os consumidores estão buscando 

empresas e produtos que ofereçam experiências e modelos de atinjam o lado espiri-

tual e valores. 
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As três mudanças que levam ao Marketing 3.0, conforme figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 01 Três mudanças que levam ao Marketing 3.0, 
Fonte: (Kotler, kartajaya, & Setiawan, 2010) 

Enfim a era do marketing 3.0, é marcada pelas mudanças no comportamento das 

pessoas e na atitude dos consumidores, é a forma mais apurada e orientada para o 

consumidor, as abordagens são mais colaborativas, culturais e espirituais. 

Como afirma Kotler, (2010), que o Marketing 3.0, é o marketing que trata e dá signi-

ficado a missão, a visão e aos valores das organizações. Dá sentido a identidade, 

integridade e imagem. As empresas que tratam marketing desta maneira estão pro-

curando elevar a posição e futuro de maneira estratégica, tendo como foco na 

recuperação da imagem das empresas junto aos consumidores. 

Contar histórias bem elaboradas de sua empresa, envolver os consumidores com a 

trajetória de uma marca. Boas idéias fazem toda diferença na hora de criar e fixar a 

missão das organizações, a missão tem que ser difundida primeiramente através da 

identificação de personagens que sejam reconhecidos pelos consumidores, estes 

precisam conversar sobre estes personagens Kotler, (2010). 

Os valores são muito importantes junto aos empregados, a cultura da empresa deve 

priorizar em transformar a vida dos empregados, deve ser criativa ao ponto dos em-
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pregados, também transformar a vida das outras pessoas, deve ser colaborativa e 

ter uma cultura participativa, dando-lhe autonomia para inovar. As empresas com 

bons valores, conseguem atrair e reter talentos e fazer com que cultivem uma boa 

imagem para a empresa Kotler, (2010). 

Os parceiros são peças importantes para a efetivação do marketing 3.0, é necessá-

rio encontrar e preservar os bons parceiros, conectados aos valores e princípios das 

organizações e ainda, parceiros que sejam capazes de disseminar a cultura da em-

presa. O conceito de sustentabilidade nas empresas é algo já consolidado e firmado 

através de seus valores, princípios e missão. Cuidar bem da sustentabilidade é algo 

importante de vários pontos de vista, como a própria sobrevivência da humanidade, 

oferecer algo sustentável ao consumidor está se tornando cada vez mais importante 

para a sobrevivência das empresas. Mas, para tanto é preciso vender esta idéia pa-

ra os acionistas, mostrar a eles que este conceito é na verdade uma vantagem 

competitiva e aumenta o valor da marca corporativa (Kotler, 2010). 

O momento de transformação das empresas acontece geralmente quando estas a-

tingem certo porte e são procuradas para ajudar a comunidade ou o meio em que 

estão inseridas. Daí, elas podem simplesmente realizar uma doação em dinheiro ou 

incorporar o marketing de causa, passando da filantropia a transformação. Os con-

sumidores do mundo inteiro estão mais atentos no julgamento das empresas, o 

comprometimento com problemas públicos e sociais pesa cada vez mais neste as-

pecto. Empresas que atingem este estágio são empresas que aplicam o Marketing 

3.0. 

Ainda segundo Kotler, (2010), torna-se necessário criar novos tipos de empreende-

dores para o mercado emergente, que pensem da maneira abaixo transcrita: 

“A paz duradoura só poderá ser alcançada se grandes grupos populacionais 
encontrarem meios de se livrar da pobreza. O micro crédito é um desses 
meios. O desenvolvimento da base da pirâmide também ajuda a promover a 
democracia e os direitos humanos (Kotler, 2010, pag.157).” 

Segundo Kotler (2010), o mundo necessita diminuir a pobreza urgente, deixando de 

ter o menor número possível de pessoas na base da pirâmide da economia e trans-

formando está pirâmide em Losango. Os negócios sociais não precisam ser 
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essencialmente sem fins lucrativos, podem-se criar negócios de produtos e serviços 

para uma fatia de mercado com menor poder de acessibilidade. 

Foi neste sentido que Kotler (2010), apresentou as forças que estão definindo o no-

vo marketing centrado no ser humano, Marketing 3.0. O marketing colaborativo, 

cultural e espiritual. 

Outro aspecto importante neste contexto é tratado por Araújo (2005). O gerente de 

marketing é a pessoa chave nas organizações, seja ele um profissional desta área 

de atuação ou o dono da empresa, sendo esta uma pequena empresa familiar e 

mesmo uma empresa rural. Tomar a decisão certa não é um ato simples. Analisar, 

pesquisar, decidir quais características deve conter um novo produto, qual público 

deverá ser o foco de suas ações, tudo isto passa pela decisão de quem vai dirigir as 

ações de marketing, por menor que seja seu negócio.  

Decisões que parecem pequenas, mas não são também fazem parte do dia a dia 

das ações de marketing e tornam o trabalho criterioso e importante na busca do su-

cesso de um negócio: a escolha de um nome adequado para o seu produto, a cor 

das embalagens, o tamanho da embalagem, o preço de venda e um bom check list 

na condução de uma ação de marketing com perguntas e respostas do seu público 

alvo fazem parte de uma boa estratégia de marketing (Araújo 2005). 

Segundo a ABNR&A – Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio, o 

primeiro passo para o produtor rural que almeja explorar este mercado é começar a 

planejar, produzir e comercializar produtos diferenciados e não mais commodities, 

como o Brasil sempre produziu e vendeu. Deixar de ser um produtor de matéria pri-

ma para países desenvolvidos. (Fonte da Pesquisa: ABMR&A - Associação 

Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio 2009). 

Dentro do mercado interno também; produzir e vender produtos diferenciados, mas 

bem elaborados e mais fáceis de serem consumidos. Com certeza, agregar mais 

valor a estes produtos. (Fonte da Pesquisa: ABMR&A - Associação Brasileira de 

Marketing Rural & Agronegócio, 2009). 

Nota-se que o produtor de países desenvolvidos tem quase as mesmas facilidades 

de produção que os brasileiros possuem e até mais tecnologia do que nós brasilei-
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ros e em alguns países são subsidiados pelos seus governos, com garantias de pre-

ços mínimos, seguro e outros benefícios e com certeza uma perspectiva de 

marketing mais bem desenvolvida do que os mercados emergentes, inclusive o Bra-

sil. (Fonte da Pesquisa: ABMR&A - Associação Brasileira de Marketing Rural & 

Agronegócio, 2009). 

Segundo afirmam, Lastres e Cassiolato (2003), houve um aumento de políticas de 

valorização dos agentes locais, o chamado desenvolvimento endógeno, no qual há 

uma crescente valorização da participação dos agentes locais no processo de de-

senvolvimento. O crescimento do número de pequenas empresas, em vários países, 

é um fenômeno reconhecidamente importante na geração de empregos e riqueza, e 

esse fenômeno é salientado por diversas fontes. Aqui no Brasil, o surgimento dessas 

empresas, a partir dos anos 90, decorreu das mudanças nas relações de trabalho, 

da redução do número de empregos formais e da criação de novas oportunidades 

geradas pela terceirização das atividades não estratégicas das empresas de grande 

e médio porte. 

O relatório GEM (Global Entrepreneurship Monitor), do ano de 2010, indicou que o 

Brasil possui, dentre todos os países pesquisados, a maior taxa de crescimento de 

atividades empreendedoras: uma entre cada oito pessoas inicia um novo negócio. 

Entretanto, as estatísticas do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Mico e 

Pequenas Empresas), comprovam que são elevados os índices de mortalidade dos 

pequenos negócios, pois praticamente a metade dessas empresas desaparece 

antes de completarem os dois primeiros anos de atividade, e apenas 8% sobrevivem 

por mais de cinco anos. As pesquisas indicam que esses índices são justificados 

principalmente por deficiências gerenciais e as dificuldades conjunturais. 

Peres (2005) cita que o empreendedorismo é um processo complexo e conforme 

alguns autores é a capacidade de inovação que qualifica um indivíduo como 

empreendedor. O empreendedor é considerado por tais autores, dentre tantas 

definições, como o agente do processo de destruição criativa, como uma pessoa 

visionária, minuciosamente organizada e racional, com gosto por mudanças, flexível, 

oportunista, perseverante, cheia de energia, ambiciosa e comprometida com 

realizações, audaciosa e corajosa, capaz de iniciar transformações econômicas e 

manter funcionando o motor capitalista, capaz de assumir e enfrentar os riscos 
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inerentes à organização e à condução de um projeto inovador ou de um novo 

negócio. Em resumo, o empreendedor é considerado o principal agente do 

desenvolvimento econômico e a atividade empreendedora é considerada o melhor 

recurso para solucionar os problemas sociais e econômicos graves.  

Porém, os pesquisadores do GEM afirmam que empreendedorismo independe da 

inovação, pois é qualquer tentativa de se criar um novo negócio, uma nova empresa, 

ou até mesmo a expansão de um empreendimento que já existente, desde que o 

negócio permaneça no mercado. Alguns autores concordam com essa definição ao 

afirmarem que o empreendedor é aquele que combina os fatores produtivos, que os 

reúne para viabilizar o processo de produção. De qualquer forma, sendo inovador ou 

não, é inquestionável a importância do empreendedor como colaborador e promotor 

do bem-estar social, através da administração do seu negócio para a satisfação das 

necessidades e desejos das pessoas GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2012). 

Por isto pode-se afirmar que o agronegócio, com seus novos empreendimentos, 

contribui de forma muito acentuada para o desenvolvimento da nossa região, com 

suas granjas de aves e suínos, seus campos de cultivo de lavouras de diversas 

culturas. Isto tem propiciado a muitas famílias o assentamento, o desenvolvimento 

social e a criação de maneiras diferentes e mais modernas de administração, tanto 

da produção, na comercialização e divulgação de seus produtos. (GEM, Global 

Entrepreneurship Monitor, 2012). 

2.3. Caracterizações da produção agrícola regional 

A caracterização regional consiste no entendimento e na descrição do espaço em 

que se encontra a produção de determinada cultura dentro do contexto em que ela 

está localizada, o que influencia suas ações e tomada de decisões, como seus a-

gentes se articulam para enfrentar os desafios da produção, administração e 

comercialização de seus produtos. Deve-se preceder a caracterização do espaço 

geográfico e ambiental da região, suas nuances agrárias, sociais e humanas (Apollin 

e Eberhrt, 1999). 

Uma região nunca é homogênea, sempre existem diferenças tanto do ponto de vista 

humano, econômico e topográfico. O modo de ocupação também tem poder de criar 

e estabelecer diferenças de um local para outro e isto pode impactar de forma signi-
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ficativa na economia dos negócios. Há sempre diversos agentes socais envolvidos 

na produção agrícola; lavoureiros, agroindústria, agricultura familiar, trabalhadores 

sem-terra, entre outros. Há também diversos agentes no entorno desta produção, 

como: comerciantes, governos municipais, estaduais e federais, prestadores de ser-

viços, associações e cooperativas. (Apollin e Eberhrt, 1999). 

Destaca-se que em primeiro lugar, para se conhecer uma região é preciso realizar 

um estudo criterioso da mesma. Este trabalho compreende várias fases e algumas 

delas citadas a seguir; inventariar as diversas situações agrárias e agrícolas da regi-

ão, entender as características agroecológicas sobre o sistema de produção da 

região, identificar as principais formas de produção, identificar as principais regras 

sociais que regem a região, bem como seus recursos naturais, analisar as relações 

sociais de produção e identificar no espaço os grandes modos de exploração do 

meio ambiente. (Apollin e Eberhrt, 1999). 

Um detalhe muito importante para o desenvolvimento regional é a história da explo-

ração do ecossistema, as transformações ecológicas, as relações sociais e as 

técnicas agrícolas é a história que confere a uma região certa unidade, em contraste 

com outras regiões e até mesmo regiões que se divisam. A paisagem também fala 

muito de uma região, ela apresenta características que possibilita identificar e diag-

nosticar as diversas formas de exploração daquela região e como foi e é tratado o 

meio ambiente em um ecossistema. Esta paisagem permite inclusive realizar um 

zoneamento de determinada região e as atividades exercidas pelos grupos ali pre-

sentes, (Apollin e Eberhrt, 1999). 

A análise da paisagem deve ser iniciada pelos aspectos gerais, identificando os 

principais ecossistemas, em particular pelas grandes formas e mudanças de relevo, 

das formações vegetais ou a falta dela, as estruturas vegetais, dentro deste aspecto, 

que tipo de agricultura é predominante naquela região, bem como seu espaço e dis-

posição. Outro aspecto é a estrutura fundiária exercida pelos agentes da região e 

suas técnicas de dominação da classe produtora. Os aspectos pecuários também 

contam esta história, qual tipo de criação é mais presente na região, o tamanho total 

do rebanho e o tamanho das unidades por produtor e como os produtores exercem 

esta pecuária e ou agricultura, de subsistência, comercial, extensiva a pasto, ou al-
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tamente tecnificada. Tudo isto caracteriza a produção de uma região e afeta seu 

sempenho, (Apollin e Eberhrt, 1999). 

Muitas transformações ocorreram na virada do século e marcou profundamente a 

economia, um fato chama a atenção neste contexto; a importância das micro e pe-

quenas empresas no cenário econômico, sejam elas nas cidades ou no campo, este 

setor da economia vem realizando uma reestruturação na característica produtiva e 

no desenvolvimento do país. São várias situações apontadas pelo autor, em primeiro 

lugar, cita este que, as sinergias coletivas aproveitadas pela participação em aglo-

merações produtivas locais, fortalecem as chances de sucesso, crescimento e até 

mesmo a sobrevivência das micro e pequenas empresas e o consequentemente a 

melhoria nas condições socais da região em torno destas aglomerações produtivas. 

Outro fator são as vantagens competitivas duradouras que estes aglomeradas ge-

ram. (Apollin e Eberhrt, 1999). 

O aprendizado é outra questão a ser avaliada e muito valorizada nestas situações. O 

processo de aprendizado torna-se cooperativo, dinâmico e inovativo assumindo im-

portante papel para o enfrentamento dos desafios do mundo moderno e globalizado 

da chamada sociedade da informação ou da era do conhecimento. 

Por fim, a compreensão destas questões passou a constituir alvo de estudo e preo-

cupação das políticas públicas para o desenvolvimento tecnológico, industrial e 

agrário  

2.4. Gestão no setor agrícola 

Para Crepaldi (1998), não basta comparar seus resultados do ano com os resultados 

do ano anterior para saber se seu negócio foi bom ou ruim ou se é rentável ou não. 

O controle diário e o gerenciamento devem ser constantes, antes durante e após a 

atividade de produção. É preciso também comparar seus resultados com outros pro-

dutores, ou seja, parâmetros que meçam o nível de sua atividade. 

Um conjunto de práticas que advém do campo da administração faz parte da vida do 

produtor rural em tempos de controle total de qualquer atividade, seja ela, rural ou 

urbana, industrial ou agronômica. O nível de informação de seu negócio é muito im-

portante para a tomada de decisão. O conhecimento só de seus recursos naturais, 
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não garante a sobrevivência do empreendimento, o produtor necessita conhecer o 

ambiente externo de seu campo de trabalho. O produto rural está hoje inserido em 

um mercado globalizado (Crepaldi, 1998). 

Para Huender (2004, p.1), para se manter na terra o produtor rural deve aplicar um 

conjunto de técnicas administrativas que facilitam a tomada de decisão e assim con-

seguir ganhos suficientes para se manter na atividade e dono das terras que lhe 

pertencem.  

De acordo com Kinpara (2003), não há uma distinção entre administração do campo 

com a da cidade, os objetivos são semelhantes, sendo; atingir metas de produtivida-

de e lucro em seu negócio. A produção pode diferir entre o campo e cidade, o 

processo é desenvolvido em plataformas de produção diferentes, as pessoas agem 

de maneira diferente, mas no fundo são organizações de produção do mesmo jeito. 

O ambiente deve ser analisado observando as particularidades do meio rural. 

Proporcionar um caminho, uma liderança também é papel do administrador rural. 

Decidir quais recursos serão usados a cada ciclo da produção, em que tempo e lu-

gar é função do gestor do agronegócio. 

Para Andrade (1985), o ramo da ciência que trata da administração rural também 

privilegia a abordagem clássica da moderna teoria do desenvolvimento organizacio-

nal de Taylor e Fayol. 

Segundo Araújo (2005), na administração do agronegócio existem especificidades 

que moldam e dificultam o ato de decidir do administrador rural. São eles: depen-

dência do Clima, tempo de produção maior que o tempo de trabalho, produtos 

perecíveis, dependência de condições biológicas, Terra como participante da produ-

ção, estacional idade da produção, trabalho ao ar livre, Incidência de riscos e 

sistema de competição econômica. 

A partir desta constatação Araújo (2005), afirma que é função do administrador rural, 

administrar de forma eficaz no intuito de minimizar estes fatores que potencializam 

os riscos da atividade rural e aliar alta produção a lucratividade em seu ramo de ne-

gócio. 
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Outro aspecto abordado por Ávila, Ávila & Ferreira (2002), o equilíbrio de mercado 

para o setor agrícola, oferta e demanda, não são facilmente controladas apenas por 

decisões administrativas e gerenciais. O tempo é um fator muito importante para 

mudar o mercado neste contexto. A produção é planejada com meses e até anos de 

antecedência e depois de plantada, nada, ou quase nada, pode ser feito para mudar 

sua condição de venda. 

Então o produtor rural, ou administrador rural, tem que entender e conhecer muito 

bem o seu negócio, a dinâmica e as atividades do dia a dia, até chegar ao produto 

final que será comercializado também em condições especiais de mercado. 

Após abordar os vários autores sobre o tema, acreditamos ter realizado um corpo 

teórico sobre a orientação para o mercado, sua disseminação e a resposta que este 

construto pode gerar para os empreendimentos. 
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2.5. O Modelo teórico da pesquisa. 

Apresentamos a seguir o modelo analítico e empírico da pesquisa, como as hipóte-

ses de investigação. 

Considerando as abordagens teóricas feitas no capítulo anterior e a proposta da 

pesquisa, o modelo teórico adotado como base para a investigação está representa-

do na FIG 2 (dois) conforme descrito por  Kohli e Jaworski, (1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Modelo teórico da pesquisa 

Fonte: Jaworski & Kohli, 2006 
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Neste momento é importante apresentar um modelo de orientação para o mercado, 

baseado nos estudos realizados no capítulo anterior. Após uma revisão dos princi-

pais autores que tratam do tema, que muito contribuíram para a construção deste 

modelo, vamos apresentar suas principais idéias. A revisão fez-se necessária para 

conhecermos melhor os principais conceitos, primeiro de marketing e principalmente 

de orientação para o mercado. Por isto, pretende-se neste capítulo abordar alguns 

autores já citados aqui, especialmente aqueles que tratam de maneira especial de 

orientação para o mercado, apresentando o posicionamento destes. 

2.6. O modelo 

O modelo alvo do trabalho trata a orientação para o mercado como um tripé, sendo 

estes elementos básicos para a construção e validação de uma cultura de orienta-

ção para o mercado: 

a) Geração da inteligência de orientação para o mercado; 

b) Disseminação da Inteligência;  

c) A resposta ou prontidão do mercado. 

Em seu trabalho seminal, Kohli e Jaworski (1990) apresentaram este modelo e des-

creveram que a geração da inteligência tem seu embrião na alta administração que 

por vezes não está propensa a correr riscos. Por isto, gerar inteligência de mercado 

depende muito da cultura da empresa e da vontade de sua alta administração. 

A partir dai, inicia-se um trabalho junto à média administração, que tem a função de 

disseminar esta inteligência a todos dentro da empresa, motivando e fazendo as coi-

sas acontecerem, com foco no cliente, sem deixar de conhecer e analisar o 

mercado, os concorrentes e tudo que compõem o ambiente das empresas. Afinal 

orientar-se para o mercado, é orientar-se para os clientes externos e internos, para 

aqueles que ditam tendências, distribuidores, concorrentes e agentes que prescre-

vem normas para o mercado (Sousa & Melo, 2007). 

Segundo Kohli e Jaworski, (1990), de nada vai adiantar se o mercado não responder 

ao que foi pensado, idealizado e disseminado em relação à orientação para o mer-

cado, se por si não responder a esta dimensão das organizações. 
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É necessário refinar a definição de orientação para o mercado. Kohli e Jaworski 

(1990) vão além das preferências dos clientes, consideram ser fundamental conhe-

cer e analisar estas preferências, chegando a atos que as influenciam como 

regulamentações governamentais, tecnologias, forças ambientais e a concorrência. 

Reforçada por Day (1990) a idéia de que conhecer o concorrente é vantagem com-

petitiva e sustentável e contribui para fazer mais e melhor do que a concorrência e 

conhecer as preferências futuras dos clientes. 

Existem várias possibilidades para a geração de inteligência nas empresas, segundo 

Kohli e Jaworski (1990), como: entrevistas com clientes finais, conversas com distri-

buidores, análise dos documentos públicos e formais das empresas e pesquisas de 

marketing. É necessário que os agentes responsáveis pela geração de inteligência 

analisem e escolham a melhor forma. 

Outro ponto importante, abordado por Kohli, Jaworski & Kumar, (1993), trata das 

responsabilidades assumidas na geração da inteligência de orientação para o mer-

cado, ela não é só do departamento de Marketing ou da alta administração. A 

competência é de todas as unidades da organização. Por isto esta estratégia gera 

visões diferenciadas que contribuem para uma ampla discussão sobre o tema. Esta 

afirmação também é abordada por Mckenna (1990), pois tudo que é gerado em uma 

organização na direção da geração de inteligência deve ser considerado. 

Portanto, Kohli & Jaworski (1990), leva ao entendimento das necessidades e prefe-

rências dos clientes, das forças do ambiente externo e interno, estes aspectos são 

muito importantes na geração de inteligência.  

Na abordagem do construto da orientação para o mercado, chegou-se a um ponto 

intermediário e não menos importante para o sucesso das organizações. Depois de 

gerar a inteligência é necessário disseminá-la caso contrario, ela não terá valor ne-

nhum. Todos na organização precisam conhecer, acolher e utilizar elementos deste 

modelo, para que possa ter um plano de ação, com valor efetivo (Kohli, Jaworski & 

Kumar, 1993). 

Para McNamara (1972), para a disseminação da inteligência de mercado é necessá-

rio criar todo um programa de educação em toda a organização, bem como um 
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sistema de comunicação interna que funcione, o autor denominou esta situação de 

“marketing concept”, visto que esta comunicação pode se dar de forma horizontal, 

mas também pode vir não só do departamento de marketing, mas de outros depar-

tamentos, até mesmo na forma vertical, mas deve haver um equilíbrio na condução 

desta cultura. 

Na definição de Narver & Slater, (1990), a idéia de marketing coordenado pode estar 

no contexto das organizações e ser uma forma de especialização dentro das empre-

sas, fazer parte do conceito de disseminação da inteligência de orientação para o 

mercado. 

Outro aspecto muito importante na disseminação da orientação para o mercado está 

na forma de comunicação, pode ser formal ou informal. A formal pode ser desenvol-

vida através relatórios, ofícios, requisições de trabalhos e material, dá-se através de 

formalidades escritas e sistematizadas. Já a comunicação informal tem um poder de 

penetração muito ativo e disseminador, embora em certos casos distorcido e em ou-

tros casos, as organizações não dão a elas muito valor, mas sempre são citadas nas 

entrevistas realizadas nos estudos de diversos autores (Kohli e Jaworski, 1990). 

Estes autores afirmam ser útil a disseminação do trabalho focado na orientação para 

o mercado dentro das organizações, embora haja conflitos entre departamentos no 

momento e na implantação deste construto, sabendo-se que o conflito é inerente a 

vida dentro das organizações. No momento desta disseminação, é apropriado reali-

zar atividades que facilitem a interatividade, como treinamentos, atividades 

interfuncionais, construção de metas em comum. Assim, quanto maior a interação 

entre os departamentos, maior será a possibilidade da disseminação da inteligência 

de mercado, pois os vários departamentos agiram de forma coordenada (Kohli e Ja-

worski, 1990). 

O terceiro e não menos importante na cultura da empresa referente à orientação pa-

ra o mercado, é a resposta à inteligência de mercado e a disseminação desta 

inteligência. A este respeito, Kohli e Jaworski (1990), argumentam que esta resposta 

abrange toda a ação voltada para a orientação para o mercado. Ela é algo que ar-

remata o trabalho de toda a organização. È notada quando se materializa e a 
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organização oferece ao mercado novos serviços, produtos realmente inovadores e 

necessários ao mercado. 

Portanto, é necessário mensurar e constatar, se for o caso, que a orientação para o 

mercado está diretamente ligada ao desempenho das organizações. Porém, segun-

do trabalho desenvolvido por Kohli e Jaworski (1993), não está claro que só a 

orientação para o mercado é suficiente e é realmente o motivo do crescimento e su-

cesso das organizações. 

Para os autores, uma organização orientada para o mercado, cria condições e mo-

delos de negócios para atingir resultados de marketing, que levem a respostas de 

mercado favoráveis e consistentes. Destaca-se que, embora o modelo seja apresen-

tado e reconhecido como uma contribuição muito importante, a compreensão e 

aplicação da orientação para o mercado, ainda não foi, pelos menos até onde se 

conhece, estudada em detalhes pelo mercado inovadores e APLs da região (Lara, et 

al, 2014). 

Este estudo se baseia no modelo acima, para conhecer, de fato,  a orientação para o 

mercado, desempenhada pelos produtores aqui mencionados e buscando atender 

aos objetivos propostos, em detrimento dos demais modelos conhecidos. Porém 

dando o devido reconhecimento ao modelo ora apresentado não encontramos traba-

lho que utilizasse este construto para o segmento da horticultura. 

Nesta apresentação são tratados os antecedentes a orientação para o mercado que 

trata dos fatores da alta administração, com ênfase a aversão ao risco, a dinâmica 

interdepartamental, com conflitos e ligações e o sistema organizacional, que pode 

ser tratado e construído de várias formas, sendo elas: formalizado, centralizado, de-

partamentalizado ou através dos sistemas de recompensas (Kohli e Jaworski, 1990). 

Falando das consequências, a mais discutida é certamente a performance do negó-

cio, citada por Narver & Slater, (1990). Embora estes próprios autores afirmam que 

não são conclusivos os resultados, ou ainda, se a geração de inteligência, a disse-

minação da inteligência gera respostas positivas de mercado às organizações. 

Os autores originais (Kohli, Jaworski e Kumar, 1993), criaram, para operacionalizar o 

modelo, a chamada, “Escala Markor”, construída de variáveis correspondentes a 
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cada um dos três construtos fundamentais. Esta escala tem sido estudada e aplica-

da a diversos contextos organizacionais, objetivando a verificação do nível de 

orientação para o mercado, no plano morfológico. Internamente, as variáveis tem 

sido submetidas a contextos conceituais, descritos e relacionais, verificando a perti-

nência, a discriminância e a convergência, como meio para a obtenção da 

compreensão do contexto da orientação das organizações ao mercado. 

Neste sentido, um dos aspectos abordado e considerado pelas organizações con-

temporâneas, é a necessidade da inovação. A inovação é uma opção estratégica, 

principalmente quando cria maior ciclo de vida de produtos e serviços. A inovação 

tem a utilidade de criar interesse e envolvimento dos empregados, quando as orga-

nizações lhe oferecem oportunidade de participar do desenvolvimento do produto ou 

serviço a ser criado. (Tadeu, 2012). Ainda, passou a ser imperativo que as organiza-

ções estejam focadas, constantemente em um processo de inovação. O nível de 

desenvolvimento e de crescimento das organizações passa pelo processo inovativo, 

a estratégia de inovar é o diferencial estratégico, auxiliado pelo aproveitamento da 

nova tecnologia, tanto de processo, de produtos e modelos de gestão. 

Lara, et al(2014), relatam que o conceito de orientação para ao mercado, conforme 

estudado e abordado por Day (2001), (Webster, 1988), Souber e Song (1997), e Ko-

hli, Jaworski & Kumar (1993), pode ser aplicado em estudos de empresas que 

trabalham com produtos inovadores para o setor em que atuam, como é o caso do 

Tomate Tomini. Estas empresas são formadas por pessoas que tem especialidade 

no setor em que atuam, e tem pouco ou nenhum conhecimento na área de marke-

ting. Os profissionais desta área são muito comprometidos a área de produção. 
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3. O AMBIENTE DA PESQUISA E O PRODUTO 

3.1 Pará de Minas e região 

Consta-se que ocorreram muitas ações de empreendedorismo na região de Pará de 

Minas, tanto na cidade como no campo, principalmente no complexo agroindustrial. 

Empresas no setor de carnes, principalmente, aves e suínos e a horticultura não 

ficaram para traz, com empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. Foi 

neste contexto que surgiram os empreendedores da horticultura, no plantio de 

lavouras de várias espécies (Souki, 2012). 

Tratar-se-á como referência de localização deste trabalho, a história da região de 

Pará de Minas, sendo esta a cidade pólo da região. A história de Pará de Minas é 

bastante semelhante à de muitas outras cidades que fazem parte do roteiro dos 

bandeirantes que percorriam as terras de Minas a procura de ouro. Havia um ponto 

de pouso, situado às margens do ribeirão Paciência - penúltima etapa do roteiro dos 

bandeirantes, onde muitos se deixaram ficar dedicando-se a agricultura, no início de 

subsistência e em seguida para o comércio e criação de gado. Entre os que se 

fixaram no local estava o mercador português Manuel Batista, alcunhado o "Pato 

Fofo", apelido que, segundo a tradição, provinha de sua vaidade em aparentar 

grandes recursos. Manuel Batista foi, assim, o desbravador da região e um dos seus 

primeiros moradores, tendo resultado dos seus esforços a construção da primeira 

capela local, que, em sua homenagem foi cognominada "capela de Nossa Senhora 

da Piedade do Patafufo" (de Pato Fofo). Também o arraial que começou a se formar 

no local chamou-se, inicialmente, “Arraial do Patafufo" (Moreira, 2008) 

Pará de Minas é um município brasileiro no estado de Minas Gerais, região Sudeste 

do país. Pertence à Mesorregião Metropolitana, à Microrregião de Pará de Minas e 

ao colar metropolitano de Belo Horizonte, localiza-se a oeste da capital do estado, 

distando desta cerca de 90 km. Ocupa uma área de 551.247 km², sendo que 9,9 km² 

estão em perímetro urbano e sua população em 2015 é 91.158 habitantes, sendo 

então o 37º município mais populoso do estado mineiro, (Fonte: IBGE 2015). 
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Figura 3 - Mapa da região de Pará de Minas 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 2010 

 

 

 

 
Figura 4 – Produto Interno Bruto de Pará de Minas. 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2010. 
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O gradual declínio na taxa de crescimento das atividades mercantis, especialmente 

no setor industrial, verificado a partir do final da década de 50, levou os economistas 

e administradores a estudarem suas causas. Eles constataram que as tradicionais 

técnicas de gestão se tornaram inadequadas à manutenção da liderança de 

mercado. Tornou-se necessário redefinir o papel das organizações e ajustar a 

administração de empresas à nova realidade. Como consequência, foram 

desenvolvidas novas abordagens administrativas, o que se deu também na 

economia de Pará de Minas e região. 

Pode-se observar que o universo empresarial tem sido caracterizado por constantes 

transformações.  Recentemente, as organizações brasileiras têm empreendido um 

esforço muito significativo para vencer os desafios que se apresentam na gestão dos 

negócios, principalmente após a abertura do nosso mercado, com o processo de 

globalização. Esse contexto exige dos empresários de todas as áreas, inclusive o 

empresário rural, uma mudança e adesão a novas técnicas de produção, 

administração e condução comercial do seu negócio (LIMA e SIMÕES, 2009) 

Dentro deste contexto histórico pode-se observar que a partir da década de 1950 em 

vários países ainda sem desenvolvimento consistente, inclusive no Brasil e na região 

de Pará de Minas, foram elaboradas propostas em que o Estado era o centro das 

ações para se superar o subdesenvolvimento, através da criação de indústrias. Esta 

proposta foi denominada política desenvolvimentista (LIMA E SIMÕES, 2009).  

Ainda para este autor a industrialização era tida como a única maneira de acabar 

com a pobreza e o subdesenvolvimento dos países periféricos. Para tanto, seria 

necessário o Estado assumir o papel de único planejador. De maneira geral, o 

modelo vigente no Brasil procurava amenizar as desigualdades colocando o Estado 

no centro como único sujeito de ação desenvolvimentista. Porém a industrialização e 

progresso econômico por si só não trouxeram bem-estar social para todos. Um 

exemplo claro pode ser notado nas cidades brasileiras com alto índice de 

industrialização, constatam-se graves problemas sociais, ou seja: “grande 

disparidade na produtividade entre as áreas rurais e urbanas, uma grande maioria 

da população vivendo em condições adversas nas cidades, massas crescentes de 

pessoas subempregadas nas zonas urbanas, etc” (FURTADO, 1974, p.95). 
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Na região de Pará de Minas, esta realidade não foi diferente, houve a implantação 

de várias indústrias de setores diversos, como fábrica de tecidos, siderurgia e 

mineração. Mas a agricultura continua forte e hoje ainda é um dos motores da 

economia regional. 

3.2 A produção de tomates na região de Pará de Minas. 

Pará de Minas é a cidade sede desta região e é conhecida como o “Pólo do tomate”, 

abrangendo várias cidades, como, Pequi, Maravilhas, São José da Varginha, 

Florestal e Onça do Pitangui e suas comunidades rurais. A atividade é tão forte que 

chega a envolver entre 60% a 70% das comunidades. 

Existem nesta região, vários empreendimentos comerciais para dar apoio a esta 

produção, como cooperativas de produtores rurais, Sindicato Rural Patronal e 

Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais, lojas para comercialização de produtos e 

equipamentos e a Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, que dá suporte ao 

produtor, tanto comercial, técnico, de ensino e pesquisa. Ainda segundo o 

presidente dos produtores rurais de São José da Vaginha, a entidade congrega 30 

associados, produtores de hortaliças, de um universo de aproximadamente 300 

produtores da região. 

Conforme dados do IBGE Cidades (2015), são utilizados 150 ha., para o cultivo de 6 

(seis) milhões de pés de tomate, por ano. O plantio do tomate longa vida é iniciado 

em janeiro ou fevereiro de cada ano, a colheita começa em abril e vai até outubro. 

Já o tomate tipo cereja ou Uva, é cultivado durante todo o ano. Isto se dá porque, 

em 95% das propriedades, este tipo de produto é cultivado em estufas. As estufas 

são construídas em polipropileno com estrutura de madeira ou ferro galvanizado, 

com alto nível de tecnologia. Outra característica deste tipo de produção é a pouca 

utilização de defensivos agrícolas, quando se trata de cultivo protegido os invasores 

são quase nulos (Diniz, 2015). Ainda sobre tecnologia, a maneira como o tomate é 

irrigado chama a atenção, tudo é feito através do sistema de gotejo. Este sistema 

leva a água e nutrientes à planta através de mangueiras e tubos de forma individua-

lizada, gerando grande economia de água, mão de obra e tempo. 

Segundo, Melo & Fonte, (2010), a partir dos anos 2000, o mercado de hortaliças 

vem desenvolvendo nichos de mercado que despertam no consumidor mudanças de 
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interesse. O caso dos tomates de tamanho reduzido chama a atenção de chefes de 

cozinha e pessoas de maior poder aquisitivo. Podendo ser encontrado em lugares 

próprios para a distribuição, como sacolões, feiras, supermercados e empórios.  

Hortaliça miniaturizadas tem sua origem nos Estados Unidos e Japão, como é o 

caso dos tomates cereja, melancias, aboboras. Embora o preço dos insumos e dos 

produtos acabados sejam mais alto, é grande o interesse dos consumidores por 

estes produtos. Este tipo de produto atende a mercado de famílias menores e 

pessoas sós. Está característica tem gerado maior valor agregado a estes produtos, 

com seus preços atingindo de quatro a cinco vezes mais que os produtos 

convencionais. Outro fator são os métodos de produção, pois na maioria dos casos, 

estas variedades são cultivadas em estufas, conceituados, cultivos protegidos, 

método considerado de maior eficiência na produção (Melo & Fonte, 2010). 

A produção acontece geralmente em pequenas propriedades e na maioria dos 

casos, produtores pertencentes ao grupo da “Agricultura Familiar”. Este sistema usa 

técnicas modernas de cultivo e principalmente de gotejamento. Outro benefício do 

sistema de cultivo em estufa é o bloqueio parcial do contato de pragas na lavoura, 

assim há pouca ou quase nenhuma necessidade do uso de agrotóxicos, 

proporcionando economia e produção de tomates livres de defensivos (Melo & 

Fonte, 2010). 

Esta produção é comercializada na própria região, na Ceasa MG, em Belo 

Horizonte, CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 

Paulo)  e no CEAGESP de Campinas, São Paulo. Toda esta produção gera em 

média, 40 mil toneladas de tomates por ano. Esta atividade precede o plantio que 

começa em janeiro e fevereiro, com o preparo da terra, semeadura, transplantio das 

mudas, tratos culturais e colheita. 

Em termos econômicos o plantio em estufas, na região de Pará de Minas tem 

proporcionado ganhos aos produtores, apesar do investimento maior do que o modo 

convencional de plantar. Este tipo de produto tem sido vendido como produto de 

melhor qualidade e mais saúde, apreciado e indicado por nutricionistas e Gournet. 

Por isto, o preço é bem mais atraente do que o valor do tomate tipo salada, girando 

hoje em torno de R$3,00 a R$3,50 a bandeja com 300 gramas de tomates 
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selecionados, preço de venda, praticado para o distribuidor, supermercados e 

restaurantes, pago ao produtor rural, no caso de negociação direta ou ainda em 

certos casos com a presença de um agente de ligação denominado atravessador, 

conforme expressão popular da região. (Melo & Fonte, 2010). 

3.3 O Produto: Tomate Tomini 

 

 
Figura 5 Tomate Tomini 

Fonte: (Feltrin, 2015) 

Botanicamente o tomate é um fruto. O tomate tem ovário e sementes de uma planta 

florífera. Entretanto, tomate tem muito menos açúcar do que as frutas, e desta forma 

não é tão doce. Tipicamente servido como parte de uma salada ou de um prato 

principal, ao invés de sobremesa, o tomate é considerado legume para propósitos 

culinários. O tomate é uma planta herbácea, com caule flexível, não suporta seu 

peso necessitando ser ancorado e fixado em estacas e amarrado com fios de nylon 

ou arame. A haste pode chegar a 2,5 metros, sob poda, terminando por um cacho 

de flores, os frutos são bagas carnosas e suculentas, geralmente vermelhos, quando 

maduros. (Sementes, 2015). 

Consta-se que a variedade “Tomate Tomini”, nos mercados onde esta variedade 

existe, é comumente chamado de tomate cereja ou tomate uva. Outra semelhança 

com esta fruta é o sabor mais doce, ou tecnicamente denominado; grau brix (que 

indica a concentração de sólidos totais, principalmente os açúcares) mais elevado 
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que o tomate tipo salada ou longa vida, que comumente possuem entre 4 a 6 graus 

brix, a variedades cereja ou uva pode chegar de 9 a 12 graus brix. Seu nome de 

registro do Ministério da Agricultura é “Tomate Feltrin Híbrido F1”, Tipo MINI PLUM 

(Feltrin, 2015) 

Este produto é comercializado pelo Feltrin Sementes. A empresa é referência no 

segmento de sementes, sua sede é em Farroupilha, RS, tem unidades em Pinheiro 

Machado no Rio Grande do Sul e com filiais em Minas Gerais e na Argentina e conta 

ainda com moderno centro de Pesquisa e Desenvolvimento em São Paulo e 

representantes que atendem todo o Brasil 

O Tomate Tomini é um fruto Híbrido F1, com hábito de crescimento indeterminado, 

chega a pesar de 10 a 20 gramas, seu ciclo de colheita é de 110 a 115 dias depois 

de plantado. Suas principais características são; Produtivo e extremamente precoce, 

planta indeterminada e vigorosa, fruto de formato oval, com conteúdo de açúcar 

(brix) excelente sabor, crocância pós-colheita, brilho e coloração avermelhada forte. 

A Feltrin Sementes (2015) dá a seguinte sugestão agronômica e de cultivo: O 

produto deve ser plantado em espaçamento, 1,0 X 0,8 metros em linhas, o solo deve 

conter as seguintes características: pH entre 5,5 e 6,5, profundo, permeável e bem 

drenado. A temperatura ideal para cultivo deve ser entre 20º a 30ºC, unidade relativa 

– 20-80%. Nestas condições a produtividade média é de 7 a 8 Kg por planta 

podendo superar em função do manejo, tipo de cultivo e tempo de condução das 

plantas (Feltrin, 2015) 

A produção deve ser iniciada com o plantio pelo sistema de mudas produzidas em 

bandejas. O uso de bandejas facilita o cultivo, a adubação e o transporte das mudas. 

A adubação deve seguir a recomendação do agrônomo responsável pela área, mas 

a Feltrin dá a seguinte recomendação de calagem: Aplicar calcário para elevar a 

saturação por bases a 80% e o teor de magnésio ao mínimo de 9mmolc /dm3 . 

Adubação orgânica: Empregar de 20 a 30 t/ha de esterco de curral bem curtido ou 

composto, ou 5 a 8 t/ha de esterco de galinha curtido. Na adubação mineral é 

indicado aplicar de acordo com análise de solo, nos sulcos, 8 a 10 dias antes do 

transplante. É Importante acrescentar á adubação de plantio, sendo; 20 a 40 Kg/ha 

de S. É indicado para a adubação mineral de cobertura a aplicação de 200 a 300 
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Kg/há de N (Nitrogênio) e 120 a 240 Kg/há de K20, parcelando de 4 a 6 vezes, com 

intervalos de 15 a 20 dias entre aplicações. As quantidades menores ou maiores 

sempre dependerão da analise de solo e ainda da produtividade esperada ou 

desejada  (Feltrin, 2015). 

3.3.1 Propriedades nutricionais 

O tomate não é um legume muito rico em vitaminas e sais minerais, pois 94% de sua 

composição é água. Contudo, torna-se importante componente nutricional da dieta, 

devido à universalidade e freqüência de seu consumo. 

 

Abaixo apresentamos a tabela nutricional, referência base 100 g. 

Tabela 1- Referência nutricional do Tomate Tomini 
Tabela Nutricional (100 g) 

Glicídio (g) 3

Proteína (g) 0

Lipídio (g) 0

Fibra (g) 1

Retinol (mg) 62

Tiamina (mg) 59

Riboflavina (mg) 48

Niacina (mg) 0

Ascórbico (mg) 19

Sódio (mg) 9

Potássio (mg) 222

Cálcio (mg) 5

Fósforo (mg) 24

Ferro (mg) 0

Valor Energético (Kcal) 20

Fonte: Tabela adaptada pelo autor com Informações elaboradas por LABM - 
Pesquisa e Consultoria, Resp. Técnica Drª. Amazile Biagioni Maia, Engenheira 
Química, Mestre em Alimentos e Doutora em Bioquímica - CRQ 02300016. 
 

3.4 Embalagens 

Existem vários tipos de embalagens para transporte e comercialização do Tomate 

Tomini. Estudos do Ministério da Agricultura do Brasil, mostram que 14% do tomate 

transportado no Brasil são desperdiçados em decorrência de embalagens 
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inadequadas.  Além da exigência de padronização de embalagens, o modelo mais 

indicado é a caixa de papelão ondulado com capacidade para dez caixas de 

polietileno. Para venda direta ao consumidor são usados os potes com tampa de 

material rígido, selados ou não, de polietileno de baixa e alta densidade (Monteiro, 

Simarelli, & Larissa, 2011) 

 
Figura 6 - Modelo de caixa de papelão para transporte de tomates. 
Fonte;  (Embalagens, 2010) 
 

 
Figura 7 - Modelo de caixa de acrílico para transporte de tomates, capacidade 350 
gramas. 
Fonte:  (Embalagens, 2010). 
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3.5 O Consumidor, distribuição e marketing 

Para Melo & Fonte (2010), em tempos de famílias menores e pessoas morando 

sozinhas, principalmente nas grandes cidades, aumenta o consumo de hortaliças e 

legumes mini e Baby. Estas pessoas são geralmente pessoas de maior poder 

aquisitivo, tendem a ter um nível maior de conhecimento e consciência contra o 

desperdício de alimento. Outro grupo também interessado neste tipo de produto são 

os chefes de restaurantes que buscam novidades para apresentar a seus clientes, a 

fim de dar maior requinte a seus pratos. Os supermercados, empórios em suas 

áreas de horticultura tem apresentado estas novidades e sem dúvida a principal 

delas é o tomate cereja ou tomate uva, incluindo o Tomate Tomini. Esta variedade 

tem suas origens no Japão, Europa ou Estados Unidos, mas como se apresenta 

neste trabalho, empresas brasileiras têm desenvolvido produtos interessantes a 

partir de variedades melhor adaptados ao Brasil. 

Afirma-se sobre o Tomate Cereja ou Uva, no qual se enquadra o Tomate Tomini, 

que, estes produtos por serem diferenciados dos tomates convencionais, são mais 

caros e agregam maior valor ao produto. Sua aceitação no mercado tem obtido 

ótimos resultados, pois mesmo custando ao consumidor de R$3,00 a R$6,00, por 

caixa de 180 a 250 gramas a oferta não atende a demanda (Melo & Fonte, 2010). 

Conclui-se então que não é possível prever o tamanho deste mercado daqui a 

alguns anos. Porém esta tendência serve para indicar que o mercado de hortaliças é 

dinâmico e deve continuar criando inovações para atender públicos emergentes. Por 

isto o produtor deve estar atento a estas tendências, buscando oportunidades de 

ampliação ou mudança em seus negócios, principalmente para cultivos 

diferenciados, como o cultivo protegido, que reúne sempre novas tecnologias. 

Segundo a ABMR, (2014) um aspecto que merece ser melhor abordado é a relação 

do agronegócio de produtos especiais com o marketing. Empresas de tecnologia de 

insumos, equipamentos, produtores e principalmente distribuidores devem investir 

mais e melhor em marketing, a fim de possibilitar uma popularização destes 

produtos e torná-los mais acessível às diversas camadas da sociedade. 
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4. METODOLOGIA 

Neste capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho, 

com o objetivo de obter resposta à pergunta norteadora da pesquisa, bem como a-

tingir o objetivo, geral e os específicos. 

Quanto aos fins, a pesquisa é caracterizada como descritiva. As pesquisas descriti-

vas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam trabalhos 

desenvolvidos pelos pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São 

também as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, em-

presas comerciais, partidos políticos, etc (Gil, 1991). 

Quanto ao método, a estratégia foi de natureza quantitativa e qualitativa. Este termo 

leva o pesquisador a partilhar com pessoas, fatos e locais que constroem o universo 

pesquisado, para conhecer através deste convívio os significados deste ambiente, 

somente identificados por um trabalho zeloso e apurado, (Chizzotti, 2003). 

Quanto aos meios, a pesquisa é de campo, através de entrevistas semi-

estruturadas. Torna-se primordial escolher bem os sujeitos que vão compor o uni-

verso de investigação, pois este fator interfere diretamente na qualidade das 

informações a partir das quais foi possível construir a análise e chegar ao delinea-

mento correto do problema a ser investigado. Ainda, o grau de representatividade no 

grupo social é igualmente importante para o estudo, é a base sobre a qual boa parte 

do trabalho de campo foi apoiada (Brandão, 2000). 

Este estudo de caso investiga através de pesquisa bibliográfica, entrevistas e ques-

tionários, os métodos e ações de marketing, utilizados ou não no desenvolvimento 

de um produto emergente no agronegócio. 

4.1 Unidades de análise, população e amostra 

A unidade analítica deste trabalho será a região de Pará de Minas, que como já des-

crita neste material, é grande produtora de tomates, tanto os da espécie “Tomate 

longa vida”, quanto à variedade “hortaliças de tamanho reduzido”, que compreende 

a variedade “Tomate Cereja” e “Tomate Uva”. As principais marcas comerciais da 

região de Pará de Minas são; Sweet Grape e Tomini. 
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Segundo Diniz (2015), Pará de Minas e região abriga aproximadamente 300 produ-

tores de hortaliças entre, grandes, pequenos e médios que juntos ocupam uma área 

plantada de 150 hectares, chegando a produzir 40 mil Toneladas. de tomates por 

ano. Esta produção é comercializada, na própria região, na capital mineira, no 

CEASA-MG, no CEAGESP – SP e Campinas, São Paulo e em varias outras cidades 

no Brasil. 

4.2 Unidades de observação 

A unidade de observação deste trabalho foi constituída a partir de uma pesquisa 

quantitativa, que se deu através da aplicação de questionário semi-estruturado. Para 

tanto foi elaborado um questionário aplicado ao público alvo na expectativa de aten-

der o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. Este questionário foi 

aplicado aos distribuidores, centro de abastecimento CEASA – MG (Centrais de a-

bastecimento de Minas Gerais) supermercados, sacolões, restaurantes, entidades e 

pessoas que levam o produto até ao consumidor final. Um dado que merece registro 

é quanto aos respondentes, cada empresa, representada pelas pessoas que partici-

param da pesquisa foi considerada individualmente, o que vai ao encontro da 

afirmação de Kohli e Jaworski, quando estes abordam a orientação para o mercado, 

“a unidade apropriada de análise parece ser a unidade estratégia de negócio antes 

da corporação por que diferentes unidades provavelmente sejam orientadas para o 

mercado em diferentes níveis, (Kohli e Jaworski, 1990, p 6). Esta fase da pesquisa 

busca identificar e medir se há a geração de inteligência para a orientação para o 

mercado, se esta geração é disseminada e principalmente se o mercado responde à 

orientação para o mercado.  

Na presente pesquisa a estratégia utilizada foi em primeiro momento a de uma pes-

quisa quantitativa. Na oportunidade foi aplicado questionário padronizado, com a 

intenção de acolher a percepção da realidade, conhecendo ações, modos e fenô-

menos a partir da análise dos dados colhidos na pesquisa de campo. Foram 

selecionados respondentes; empresários, comerciantes atuantes e lideres na área 

de venda de produtos agrícolas, estabelecidos em Pará de Minas e cidades vizi-

nhas, Belo Horizonte e contagem, nos meses de julho a outubro de 2015. Foram 

entrevistados no total 50 (cinquenta) pessoas e todas as entrevistas foram realiza-

das em contato direto com o entrevistado em seu local de trabalho, por esta razão 
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as entrevistas se deram em horário comercial e com os estabelecimentos em pleno 

funcionamento. Todas as entrevistas se deram em clima de descontração e foram 

breves e com poucos momentos de interrupção. Foi utilizada a escala de seis pon-

tos, tipo Likert, em que o entrevistado manifestou-se de acordo com sua experiência 

de mercado, variando conforme de; Discordo totalmente a concordo totalmente, se-

gundo questionário já anexado a esse trabalho. 

Para coleta de dados, utilizando o método qualitativo, aplicou-se um questionário 

com perguntas abertas, entrevistas em profundidade. Um recurso metodológico que 

busca com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher 

respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter in-

formações que se deseja conhecer, (Malhotra, 2001). Este momento foi realizado 

com três produtores do setor agrícola, previamente escolhidos e definidos intencio-

nalmente. Na visão do pesquisador, são pessoas lideres em seus setores tendo 

participação representativa. São empreendimentos inovadores em todos os seus 

aspectos. As entrevistas aconteceram nas propriedades dos entrevistados, em dias 

normais de trabalho e em ambiente descontraído. Para o registro das mesmas foi 

utilizado um gravador semi profissional. Durante as entrevistas ocorreram algumas 

intervenções, como se pode notar na gravação, como; pessoas conversando próxi-

mas ao local da entrevista, canto de pássaros, barulhos de maquinas e 

equipamentos da lida diária de uma área de cultivo. Toda esta movimentação não 

comprometeu ou prejudicou a qualidade ou autenticidade das entrevistas. Em todas 

as entrevistas, foi realizado em primeiro momento um convite e agendamento com 

os entrevistados, com hora e local já pré-fixados. No início da entrevista foram expli-

citadas as condições da entrevista e ainda, uma leitura do cabeçalho, momento de 

acolhimento e autorização para uso dos dados a serem registrados, transcritos, pro-

cessados e divulgados no meio acadêmico. 

Segundo Albert, (1990), as entrevistas gravadas devem ser transcritas, logo após 

sua realização e pelo próprio entrevistador. Devem passar a seguir pela conferência 

fidedigna: ouvir a gravação acompanhando o texto escrito, analisando cada detalhe, 

inclusive mudanças de entonação, interjeições, interrupções e outros detalhes que 

mereçam registro. 
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4.3 Instrumentos da pesquisa 

4.3.1 Sobre a pesquisa quantitativa 

Para atingir os objetivos quanto à pesquisa quantitativa foi elaborado um questioná-

rio, que abrange três construtos, o primeiro voltado para geração de inteligência, o 

segundo para a disseminação da inteligência e o último bloco para a resposta do 

mercado. 

Na elaboração deste instrumento de pesquisa, foi realizada uma adequação na es-

cala proposta por Kohli, Jaworski e Kumar (1993), pois a área de atuação das 

organizações aqui estudadas é bem diferente das contidas no estudo seminal destes 

pesquisadores, quando da criação desta escala. Trataremos aqui do mercado de 

produtos agrícolas. Com base nestes estudos, novos indicadores foram introduzidos 

e outros retirados, isto aconteceu na expectativa de uma maior aproximação da rea-

lidade vivida no setor aqui tratado. 

Por este motivo o questionário foi elaborado a partir da observação das principais 

atividades do mercado e produção de tomates em escala comercial e seus constru-

tos. A adequação se deu observando as especificidades deste setor, como se dão 

suas atividades de pesquisa, distribuição de tecnologia, distribuição de insumos, 

produção, como são as relações de trabalho e comerciais e como é diferenciada sua 

distribuição e logística. Por isto, nota-se que seria pouco prudente utilizar a escala 

como criada. Esta escala se adéqua mais a área industrial, sendo que o mercado 

aqui tratado é agrário e comercial. Ainda podemos afirmar que poucos trabalhos tra-

tam deste tema e consequentemente existem poucas opções por escalas testadas e 

validadas no seguimento, a maioria dos trabalhos usando esta escala, foi desenvol-

vida em pesquisa nos Estados Unidos, pouco aplicáveis ao mercado brasileiro, 

(Faria, 2006). 

A análise dos dados quantitativos foi elaborada no contexto das possibilidades e mé-

todos da análise multivariada, a partir das seguintes abordagens: análise da 

distribuição, análise da dispersão, análise fatorial, análise de correlação, análise da 

confiabilidade e a análise da regressão logit do modelo. 
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Estes métodos apresentam a capacidade de explicabilidade das variáveis escolhidas 

pelo estudo para a compreensão plena do fenômeno. Cada um deles contribui, em 

escala crescente de complexidade, para se compreender o modelo adotado para o 

estudo, demonstrando sua viabilidade de aplicação prática, tanto para a compreen-

são dos respondentes, quanto para o tratamento estatístico dos dados. 

Análise Descritiva e Dispersão: Com ajuda dos softwares SPSS e Excel, calcular os 

valores para as frequências relativas e absolutas, média, desvio padrão e coeficiente 

de variação. 

Análise fatorial: tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um 

determinado vetor X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias, 

chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X 

através de um modelo linear. Neste modelo parte da variabilidade de X é atribuída 

aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis 

que não foram incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório.  

O que se espera é que as variáveis originais Xi, i= 1, 2, ... p estejam agrupadas em 

subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a 

análise fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste 

modo, em casos nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e 

correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um 

número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de algum 

modo sumarizassem as informações principais das variáveis originais. Essas novas 

variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes (Mingoti,2007). 

Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Covariância. 

Coeficiente de correlação de Pearson: é uma medida do grau de relação linear entre 

duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 

(zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita 

e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja quando 

uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, 

mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. 
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O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a 

sua fórmula de cálculo é: 

 

Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r, a um nível de 

significância α(0.05), realmente existe correlação linear entre as variáveis. Ou seja, 

p-valor acima de 0.05, significa que a hipótese nula não será rejeitada e há indícios 

que a correlação entre as variáveis é próximo de zero, p-valor abaixo de 0.05, 

rejeitamos a hipótese nula e temos indícios que existe correlação. 

H0: r = 0 (não existe correlação entre X e Y) 

H1: r ≠ 0 (existe correlação entre X e Y) 

Alfa de Cronbach: foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, o coeficiente α de 

Cronbach (assim como é cientificamente conhecido) é uma das estimativas da 

confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa. Dado 

que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o 

coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da soma das variâncias dos itens e 

da variância total dos mesmos através da seguinte equação:  

 

Onde: k é o número de itens do questionário, e a variância do item t é a variância 

total do questionário. 

Regressão: é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e predizer 

o valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado em uma 

variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis independentes, 
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mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras 

variáveis. 

Como a variável dependente é categórica (assume apenas valores inteiros) e pode 

assumir 5 valores diferentes de forma ordinal, a melhor alternativa para modelar 

estes dados é a partir da regressão logística ordinal. 

4.3.2 Escala Markor. 

Kohli, Jaworski & Kumar (1993) desenvolveram a partir do modelo teórico criado por 

Kohli e Jaworski (1990) a Escala Markor. Neste estudo apresentamos uma versão 

adaptada a realidade e necessidade da produção agrícola no Brasil e especifica-

mente a região na qual o estudo foi realizado. Constata-se porém que, este modelo 

atende bem às necessidades da pesquisa, sem contudo abranger todos os campos 

do tema. 

Na Escala criada por Kohli, Jaworski e Kumar (1993), constam 32 itens, os quais 10 

referem-se à geração de inteligência, 8 a disseminação de inteligência e 14 às res-

postas do mercado. Cada item é avaliado através da escala de Likert de 6 pontos, 

entre, discordo totalmente a concordo totalmente. 

Observa-se que a Escala Markor, avalia as organizações principalmente em três 

construtos; em que grau as organizações geram atividades que propiciam a inteli-

gência de mercado, se está inteligência é gerada, ela encontra ambiente favorável 

para ser disseminada pela organização e no ambiente em que ela se encontra. Por 

fim, esta inteligência de mercado gera resposta que favoreçam o bom andamento e 

crescimento desta organização? 

A Partir da escala original, foi criado um modelo apresentado abaixo e adaptado a 

realidade da pesquisa desenvolvida para construção deste trabalho. 
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Construtos, variáveis, operacionalização, itens da pesquisa quantitativa 

Construtos Variáveis  Operacionalização Itens da Pesquisa 

Orientação 
para o mer-

cado 

Geração de 
inteligência 

01 – A criação do tomate tomini 
demonstrou uma inovação nas vari-
edades de tomate oferecidas ao 
mercado. 
02 – O tomate tomini proporcionou 
uma melhor configuração na estéti-
ca das bandejas e pratos servidos 
aos consumidores. 
03 – O tomate tomini demonstrou 
mais saboroso que os demais. 
04 – O mercado aceitou bem o to-
mate tomini, por ser diferenciado. 
05 – O preço do tomate tomini é 
muito caro que os demais. 
06 – O tamanho do tomate tomini é 
bem aceito pelos consumidores. 

Questões 01 a 06 

Disseminação 
de inteligên-

cia 

07 – No geral, o tomate tomini de-
monstrou-se uma inovação de valor 
em comparação com outras varie-
dades oferecidas ao mercado. 
08 – É mais fácil apresentar o toma-
te tomini ao mercado, do que as 
outras variedades. 
09 – A embalagem do tomate tomini 
ajuda a demonstrar sua satisfação e 
diferenciação. 
10 – O tomate tomini é fácil de ser 
transportado e armazenado. 
11 – O tomate tomini é fácil de ser 
exposto nas vitrines dos supermer-
cados e mercearias. 
12 – Os hotéis e restaurantes enten-
dem que o tomate tomini melhora a 
configuração de sua oferta em ali-
mentação. 
13 – Os vendedores e atendentes de 
supermercado sabem informar so-
bre as propriedades especificas do 
tomate tomini. 
14 – No geral é fácil apresentar o 
tomate tomini ao mercado, por ser 

Questões 07 a 14 
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uma inovação de valor na percepção 
do cliente. 
 

Resposta do 
mercado 

15 – Percebo que o consumidor 
gosta muito do sabor do tomate 
tomini. 
16 – Percebo que o consumidor 
concorda em pagar um pouco mais 
pelo tomate tomini 
17 – Percebo que o consumidor 
gosta muito do tamanho, cor e do 
formato do tomate tomini. 
18 – Percebo que o consumidor 
aceita bem a embalagem do tomate 
tomini. 
19 – Sei que o consumidor ajuda a 
fazer propaganda do tomate, falan-
do bem. 
20 – Percebo que o consumidor 
agrega valor à sua alimentação (sa-
ladas), quando coloca o tomate 
tomini. 
21 – No geral, o consumidor aceita 
muito bem o tomate tomini, fala 
bem dele e concorda em pagar um 
preço um pouco mais elevado por 
ele. 
22 – No geral, o tomate tomini apre-
senta-se como uma inovação 
tecnológica, fácil de chegar ao mer-
cado e bem aceito pelo consumidor. 

Questões 15 a 22 

Figura 8: Construtos, variáveis, operacionalização, itens da pesquisa quantitativa 

Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor. 

4.3.3 Sobre a pesquisa qualitativa 

A segunda parte da pesquisa aterá a aspectos qualitativos e será construída com a 

aplicação de entrevistas semi-estruturadas, aos agentes envolvidos no setor. As en-

trevistas serão realizadas com três produtores rurais que atuam há vários anos na 

região de Pará de Minas e são pioneiros no cultivo de tomates. Foram selecionados 

por deter informações que se deseja conhecer. Os produtores selecionados são em-

presários do agronegócio que se agruparam de forma não oficial, mas que tem 
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características de Cluster, pois compram insumos juntos, buscam tecnologias juntos, 

tem metodologias de trabalho muito assemelhadas, e vendem sua produção na 

mesma região sem entrar em conflitos mercadológicos. Desta maneira os dados não 

são apenas colhidos, mas após sua aceitação são analisados e seu resultado reflete 

a interpretação do pesquisador, em diálogo crítico com a realidade encontrada. Nes-

ta jornada de descobertas o tema é aprofundado, possibilitando conhecer muito mais 

do que se houve, identificando detalhes, e particularidades de fenômenos com ri-

quezas inigualáveis (Bardin, 2011). 

O questionário abaixo apresentado é parte e apropria-se da técnica descrita por 

Bardin, (2011), como “análise de conteúdo”. Este ressalta a importância e a necessi-

dade de ultrapassar as incertezas e descobrir em profundidade o que se questiona. 

No início de sua aplicação a objetividade da análise era perseguida em diferentes 

setores, como a lingüística, etnologia, história, psiquiatria, ciências políticas e outras. 

A análise de conteúdo é uma técnica de análise da comunicação, analisando o que 

foi dito nas entrevistas e ou observação do pesquisador. Quanto a analise do mate-

rial, é certo classificá-los em temas ou categorias que facilitam a compreensão 

daquilo que está contido no discurso. A seguir descrevemos o questionário e seus 

construtos. 
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Construtos, variáveis, operacionalização, itens da pesquisa qualitativa. 

Construtos Variáveis  Operacionalização Itens da Pesquisa 

Orientação 

para o mer-

cado 

Geração de 

inteligência 

1 - Por que a empresa resolveu 
trabalhar com o Tomate Tomini? 
2 – Qual é a importãncia do Tomate 
Tomini para a sua empresa? 
3 – Quais os demais produtos que a 
sua empresa produz? 
4 – Qual é a participação do Tomate 
Tomini no faturamento da sua 
empresa? 
5 – A empresa dispoe de um 
fornecedor de sementes. Como são as 
relações de negócios desta empresa 
com ela? 
6 – Há outros fornecedores de 
sementes, em mercado próximo? 

Questões de 01 a 

06 

Disseminação 

de inteligên-

cia 

7 – O fornecedor de sementes continua 
desenvolvendo tecnologias para 
melhormento do produto? 
8 – A empresa enfrenta problemas na 
distribuição logísitica do Tomate 
Tomini? 
9 – A empresa enfrenta problemas em 
comunicar o tomate tomini no mercado  
(supermercado/restaurantes)? Quais? 

Questões de 07 a 

10. 

Resposta do 

mercado 

10 – Tem ocorrido manifestações sobre 
o preço mais alto do Tomate Tomini? 
São muito frequentes? 
11 – O mercado 
(supermercado/restaurantes) ajudam a 
comunicar o Tomate Tomini ao 
mercado final (comprador Final)? 
12 – O mercado final tem reconhecido o 
Tomate Tomate Tomini como 
inovação? 
13 – O mercado final apresenta sinais 
de aceitação de novas variedades de 
tomate Tomini? 

Questões de 10 a 

13. 

Figura 9: Construtos, variáveis, operacionalização, itens da pesquisa qualitativa. 

Fonte: Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor. 
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4.3 4 Avaliação e pré-teste do questionário 

Para as questões quantitativas, a partir da escala proposta por Kholi, Jaworski e 

Kumar, (1993), elaborou-se uma versão adaptada do questionário, composta por 22 

perguntas, que foi submetida a dois especialistas: o orientador da dissertação e ou-

tro professor doutor em marketing, sendo o questionário aprovado, com pequenos 

acréscimos e sugestões sem grande relevância que mereça registro. 

Para as questões qualitativas, optou-se pelo método de análise de conteúdo de La-

wrence Bardin, (2011), elaborou-se uma versão adaptada do questionário, composta 

por 13 perguntas, que foi submetida a dois especialistas: o orientador da dissertação 

e outro professor doutor em marketing, sendo o questionário aprovado, com peque-

nos acréscimos e sugestões sem grande relevância que mereça registro. 

Segundo destaca Malhorta (2001), todos os aspectos dos questionários devem ser 

testados na fase de pré-teste, a iniciar-se com as perguntas, seu enunciado, o leiau-

te as instruções e se existe algum entendimento duplo ou complicado para os 

respondentes. Outro argumento deste autor é que os entrevistados sejam pessoas 

semelhantes as que responderam e até mesmo do mesmo grupo da pesquisa. Des-

ta forma foram realizadas entrevistas com distribuidores de produtos hortifruti, 

compradores de sacolões e supermercados e comerciantes do Ceasa – MG. Este 

teste não alterou o conteúdo dos questionários e nem sua sequência. 

4.3.5 Os construtos da pesquisa 

A orientação para o mercado foi delineada como um construto por Kohli e Jaworski, 

(1990), apoiado e constituído em três dimensões, sendo elas; geração da inteligên-

cia para a orientação para o mercado, disseminação da inteligência e resposta do 

mercado. Jaworski, Kohli e Kumar, (1993) validaram esta pesquisa com a formula-

ção de um modelo para medir o grau de orientação para o mercado das empresas, 

baseado na preposição dos antecedentes e consequentes desta orientação para o 

mercado. Estes autores então desenvolveram a Escala Markor. 

Quanto à geração da inteligência, Day, (1994) afirma ser um conjunto de valores e 

ações que influenciam e refletem como a empresa aprende e a propensão da orga-

nização para criar e utilizar o que foi aprendido. Assim empresas com grau elevado 
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de orientação para a geração de inteligência, criam e estimulam situações neste 

sentido, consequentemente cobram de seus funcionários normas que orientam para 

a orientação para o mercado. Este processo tem valorizado muito a necessidade de 

entender os efeitos de suas ações. Estimular a característica de mente aberta a pro-

atividade, o questionamento de velhas rotinas, crenças obsoletas e conhecimentos 

ultrapassados. Por fim, empresas que compartilham propósitos e objetivos da orga-

nização com seus colaboradores cria ambiente favorável para o aprendizado. 

Day (1994) argumenta que existem algumas atitudes que podem favorecer o de-

sempenho das empresas com relação ao construto disseminação da informação, 

como também o compartilhamento desta informação. Para este autor a dissemina-

ção da informação se refere ao grau em que ela é distribuída entre os membros da 

organização. O valor da informação aumenta à medida que ela é disseminada e aco-

lhida, esta situação promove o interesse a respeito da informação e 

consequentemente à geração de novas informações. A disseminação da informação 

pode ser vertical ou horizontal, de maneira formal ou informal, no entanto a maneira 

mais adequada é a formação de equipes de trabalho multifuncional propiciando me-

lhor qualidade da informação. Por fim, para que seja alcançada a eficiência da 

informação é preciso que ela seja interpretada por aqueles que serão afetados por 

ela, e ainda que, exista um compartilhamento dos agentes de toda a organização e 

que este compartilhamento force os envolvidos a revisarem seus modelos mentais 

frente ao exporto por este construto. 
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5  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

5.1 Apresentação e análise dos dados da pesquisa quantitativa.  

Esta unidade do estudo visa, conforme explicitado na metodologia, o estudo da or-

ganização e da validação do modelo teórico adotado nesta pesquisa consistindo de 

diversas etapas de elaboração, quais sejam: análise da distribuição de frequencia 

dos dados, análise descritiva das variáveis, análise fatorial, análise da confiabilidade 

do modelo, análise da correlação entre variáveis e construtos e a análise da regres-

são múltipla dos construtos. 

A seguir cada uma destas análises será apresentada, de forma a permitir o cumpri-

mento do Objetivo Geral, que consiste em: Analisar o nível de orientação para o 

mercado, conforme proposto por Kohli e Jaworski, (1990) aplicado pelas empresas 

produtoras de tomate Tomini, em Pará de Minas. Para melhor entendimento deste 

objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos abaixo descritos: Identificar e 

analisar a geração de inteligência competitiva no negócio, identificar e analisar a dis-

seminação da inteligência necessária ao negócio, identificar e analisar as respostas 

do mercado proporcionadas pela orientação para o mercado, associar as situações 

de geração e disseminação e as respostas de mercado proporcionadas pelo negó-

cio, propor recomendações estratégicas para um melhor desempenho das empresas 

produtoras de tomate Tomini, no que tange à orientação para o mercado, tal como 

se apresenta na tabela 2 (dois). 
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5.1.1 Tabela 2- Análise da distribuição de freqüência das variáveis do modelo 

Tabela 2 – Distribuição de freqüência das variáveis do modelo de orientação para o 

mercado do Tomate Tomini. 

Variáveis 
Frequência 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 

A criação do tomate 

tomini demonstrou uma 

inovação nas variedades 

de tomate oferecidas ao 

mercado. 

0 0.00 0 0.00 4 0.08 10 0.20 20 0.40 16 0.32 50 1.00 

O tomate tomini propor-

cionou uma melhor 

configuração na estética 

das bandejas e pratos 

servidos aos consumido-

res. 

0 0.00 1 0.02 5 0.10 9 0.18 14 0.28 21 0.42 50 1.00 

O tomate tomini demons-

trou mais saboroso que 

os demais. 

0 0.00 0 0.00 2 0.04 11 0.22 15 0.30 22 0.44 50 1.00 

O mercado aceitou bem o 

tomate tomini, por ser 

diferenciado. 

0 0.00 1 0.02 2 0.04 9 0.18 24 0.48 14 0.28 50 1.00 

O preço do tomate tomi-

ni é muito caro que os 

demais. 

0 0.00 0 0.00 5 0.10 14 0.28 16 0.32 15 0.30 50 1.00 

O tamanho do tomate 

tomini é bem aceito pelos 

consumidores. 

0 0.00 0 0.00 3 0.06 8 0.16 20 0.40 19 0.38 50 1.00 

No geral, o tomate tomi-

ni demonstrou-se uma 

inovação de valor em 

comparação com outras 

variedades oferecidas ao 

mercado. 

0 0.00 0 0.00 6 0.12 14 0.28 15 0.30 15 0.30 50 1.00 

É mais fácil apresentar o 

tomate tomini ao merca-

do, do que as outras 

variedades. 

0 0.00 3 0.06 12 0.24 16 0.32 8 0.16 11 0.22 50 1.00 
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A embalagem do tomate 

tomini ajuda a demons-

trar sua satisfação e 

diferenciação. 

0 0.00 0 0.00 4 0.08 12 0.24 12 0.24 22 0.44 50 1.00 

O tomate tomini é fácil 

de ser transportado e 

armazenado. 

1 0.02 1 0.02 0 0.00 5 0.10 9 0.18 34 0.68 50 1.00 

O tomate tomini é fácil 

de ser exposto nas vitri-

nes dos supermercados e 

mercearias. 

0 0.00 0 0.00 1 0.02 9 0.18 12 0.24 28 0.56 50 1.00 

Os hotéis e restaurantes 

entendem que o tomate 

tomini melhora a confi-

guração de sua oferta em 

alimentação. 

2 0.04 2 0.04 3 0.06 9 0.18 18 0.36 16 0.32 50 1.00 

Os vendedores e aten-

dentes de supermercado, 

sabem informar sobre as 

propriedades especificas 

do tomate tomini. 

12 0.24 10 0.20 9 0.18 7 0.14 3 0.06 9 0.18 50 1.00 

No geral é fácil apresen-

tar o tomate tomini ao 

mercado, por ser uma 

inovação de valor na 

percepção do cliente. 

0 0.00 3 0.06 6 0.12 14 0.28 15 0.30 12 0.24 50 1.00 

Percebo que o consumi-

dor gosta muito do sabor 

do tomate tomini. 

1 0.02 0 0.00 4 0.08 4 0.08 9 0.18 32 0.64 50 1.00 

Percebo que o consumi-

dor concorda em pagar 

um pouco mais pelo 

tomate tomini 

0 0.00 1 0.02 4 0.08 13 0.26 18 0.36 14 0.28 50 1.00 

Percebo que o consumi-

dor gosta muito do 

tamanho, cor e do forma-

to do tomate tomini. 

0 0.00 1 0.02 5 0.10 5 0.10 13 0.26 26 0.52 50 1.00 

Percebo que o consumi-

dor aceita bem a 

embalagem do tomate 

0 0.00 1 0.02 4 0.08 7 0.14 20 0.40 18 0.36 50 1.00 
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tomini. 

Sei que o consumidor 

ajuda a fazer propaganda 

do tomate, falando bem. 

1 0.02 3 0.06 9 0.18 11 0.22 11 0.22 15 0.30 50 1.00 

Percebo que o consumi-

dor agrega valor à sua 

alimentação (saladas), 

quando coloca o tomate 

tomini. 

0 0.00 0 0.00 4 0.08 11 0.22 16 0.32 19 0.38 50 1.00 

No geral, o consumidor 

aceita muito bem o toma-

te tomini, fala bem dele e 

concorda em pagar um 

preço um pouco mais 

elevado por ele. 

0 0.00 2 0.04 7 0.14 13 0.26 14 0.28 14 0.28 50 1.00 

No geral, o tomate tomi-

ni apresenta-se como 

uma inovação tecnológi-

ca, fácil de chegar ao 

mercado e bem aceito 

pelo consumidor. 

0 0.00 1 0.02 7 0.14 8 0.16 18 0.36 16 0.32 50 1.00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Conforme Tabela 2, verifica-se que com relação à inovação, entre os entrevistados, 

40% disseram que concordam totalmente que a criação do tomate tomini 

demonstrou uma inovação nas variedades de tomates oferecidas ao mercado, 

enquanto que apenas 8% discordam pouco com essa afirmação. 

Nesta mesma tabela 42% disseram que concordam totalmente que o tomate tomini 

proporcionou uma melhor configuração na estética das bandejas e pratos servidos 

aos consumidores, enquanto que apenas 2% discordam bastante com essa 

afirmação. 

Com relação ao sabor, 44% disseram que concordam totalmente que o tomate 

tomini demonstrou mais saboroso que os demais, enquanto que apenas 4% 

discordam pouco com essa afirmação. 
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Afirma-se também que, 48% disseram que concordam bastante que o mercado 

aceitou bem o tomate tomini, por ser diferenciado, enquanto que apenas 2% 

discordam bastante com essa afirmação. 

Já 32% disseram que concordam bastante que o preço do tomate tomini é muito 

mais caro que os demais, enquanto que10% discordam pouco com essa afirmação. 

Entre os entrevistados, 40% disseram que concordam bastante que o tamanho do 

tomate tomini é bem aceito pelos consumidores, enquanto que apenas 6% 

discordam pouco com essa afirmação.  

Comparando o Tomate Tomini com outras variedade, 30% disseram que concordam 

bastante e concordam totalmente que no geral, o tomate tomini demonstrou-se uma 

inovação de valor em comparação com outras variedades oferecidas ao mercado, 

enquanto que 12% discordam pouco com essa afirmação.  

Apresentação do produto é outro item importantes dentro dos construtos analisados 

e  32% disseram que concordam pouco que é mais fácil apresentar o tomate tomini 

ao mercado, do que as outras variedades, enquanto que 6% discordam bastante 

com essa afirmação.  

Constata-se que 44% dos entrevistados disseram que concordam totalmente que a 

embalagem do tomate tomini ajuda a demonstrar sua satisfação e diferenciação, 

enquanto que apenas 8% discordam bastante com essa afirmação.  

Uma das afirmações mais relevantes foi com relação à logística do produto, houve 

um registro de 68% dos entrevistados que disseram que concordam totalmente que 

o tomate tomini é fácil de ser transportado e armazenado, enquanto que apenas 2% 

discordam bastante e discordam totalmente com essa afirmação.  

Entre os entrevistados, 56% disseram que concordam totalmente que o tomate 

tomini é fácil de ser exposto nas vitrines dos supermercados e mercearias, enquanto 

que apenas 2% discordam pouco com essa afirmação. 

Um dos construtos desta pesquisa aborda o tema; Resposta do Mercado, para 

confirmar se este fenêmeno acontece com o produto em estudo, vimos que 36% dos 

entrevistados disseram que concordam bastante que os hotéis e restaurantes 
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entendem que o tomate tomini melhora a configuração de sua oferta em 

alimentação, enquanto que apenas 4% discordam totalmente e discordam bastante 

com essa afirmação.  

Percebe-se porém que somente, 24% dos entrevistados disseram que discordam 

totalmente que os vendedores e atendentes de supermercado, sabem informar 

sobre as propriedades especificas do tomate tomini, enquanto que apenas 6% 

concordam bastante com essa afirmação.  

Quanto a ser um produto inovador veja o que ficou constatado entre os 

entrevistados; 30% disseram que concordam bastante que no geral é fácil 

apresentar o tomate tomini ao mercado, por ser uma inovação de valor na 

percepção do cliente, enquanto que apenas 6% discordam bastante com essa 

afirmação.  

Consta-se que 64% disseram que concordam totalmente que percebem que o 

consumidor gosta muito do sabor do tomate tomini, enquanto que apenas 2% 

discordam totalmente com essa afirmação. Esta é sem dúvida ums das mais forte 

característica do produto aqui pesquisado. 

Entre os entrevistados, 36% disseram que concordam bastante que percebem que o 

consumidor concorda em pagar um pouco mais pelo tomate tomini, enquanto que 

apenas 2% discordam bastante com essa afirmação.  

Entre os entrevistados, 52% disseram que concordam totalmente que percebem que 

o consumidor gosta muito do tamanho, cor e do formato do tomate tomini, enquanto 

que apenas 2% discordam bastante com essa afirmação.  

Em marketing embalagem é um dos agentes de muita importância para um produto, 

no caso do Tomate Tomini, percebe-se que este fator tem realmente grande 

destaque, pois 40% dos entrevistados disseram que concordam bastante que 

percebem que o consumidor aceita bem a embalagem do tomate tomini, enquanto 

que apenas 2% discordam bastante com essa afirmação.  

Entre os entrevistados, 30% disseram que concordam totalmente que sabem que o 

consumidor ajuda a fazer propaganda do tomate, falando bem, enquanto que 

apenas 2% discordam totalmente com essa afirmação.  
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Entre os entrevistados, 38% disseram que concordam totalmente que percebem que 

o consumidor agrega valor à sua alimentação (saladas), quando coloca o tomate 

tomini, enquanto que apenas 8% discordam pouco com essa afirmação.  

Entre os entrevistados, 28% disseram que concordam totalmente e concordam 

bastante que no geral, o consumidor aceita muito bem o tomate tomini, fala bem 

dele e concorda em pagar um preço um pouco mais elevado por ele, enquanto que 

apenas 4% discordam bastante com essa afirmação. 

Por fim, constata-se que o Tomate Tomini é um produto inovador e que os 

produtores envolvidos no cultivo desta variedade, na região de Pará de Minas, tem 

orientação para o mercado, mesmo que ainda, sem as devidas técnicas apuradas da 

administração. Quando produtores rurais buscam produtos inovadores e trabalham 

de forma inovadora pode-se concluir que são orientados para o mercado. Quanto a 

ser inovador vejam o que possível inferir quando, entre os entrevistados, 36% 

disseram que concordam bastante que no geral, o Tomate Tomini apresenta-se 

como uma inovação tecnológica, fácil de chegar ao mercado e bem aceito pelo 

consumidor, enquanto que apenas 2% discordam bastante com essa afirmação. 



89 
 

5.1.2 Análise de dispersão das variáveis do modelo, por construto. 

A análise da dispersão das variáveis foi apurada, sendo que seus resultados 

encontran-se na tabela 3. 

Tabela 3: Dispersão das variáveis do construto Geração de inteligência. 

Variáveis Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

A criação do tomate tomini demonstrou 

uma inovação nas variedades de tomate 

oferecidas ao mercado. 

4.96 0.92 18.65% 

O tomate tomini proporcionou uma melhor 

configuração na estética das bandejas e 

pratos servidos aos consumidores. 

4.98 1.10 22.03% 

O tomate tomini demonstrou mais saboroso 

que os demais. 
5.14 0.90 17.58% 

O mercado aceitou bem o tomate tomini, 

por ser diferenciado. 
4.96 0.90 18.20% 

O preço do tomate tomini é muito caro que 

os demais. 
4.82 0.98 20.40% 

O tamanho do tomate tomini é bem aceito 

pelos consumidores. 
5.10 0.89 17.38% 

No geral, o tomate tomini demonstrou-se 

uma inovação de valor em comparação com 

outras variedades oferecidas ao mercado. 

4.78 1.02 21.26% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A questão “O Tomate Tomini proporcionou uma melhor configuração na estética das 

bandejas e pratos servidos aos consumidores.” assumiu coeficiente de variação de 

22.03%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em média, os 

desvios relativamente à média atingem 22.03% do valor desta e a “O tamanho do 

tomate tomini é bem aceito pelos consumidores.” a mais homogênea com uma 

variação de 17.38%, indicando que em média, os desvios relativamente à média 

atingem 17.38% do valor desta. 
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Em média, as afirmativas assumiram valores entre 4.78 e 5.14 indicando que 

apresentam alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao construto. 
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5.1.3 Análise de dispersão do construto disseminação da inteligência 

A disseminação da inteligência teve suas variáveis de dispersão definidas tal como 

se apresenta na tabela 4. 

Tabela 4:  Dispersão das variáveis do construto disseminação da inteligência  

Variáveis Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

É mais fácil apresentar o tomate tomini ao 

mercado, do que as outras variedades. 

4.24 1.22 28.81% 

A embalagem do tomate tomini ajuda a 

demonstrar sua satisfação e diferenciação. 

5.04 1.01 20.03% 

O tomate tomini é fácil de ser transportado 

e armazenado. 

5.44 1.05 19.35% 

O tomate tomini é fácil de ser exposto nas 

vitrines dos supermercados e mercearias. 

5.34 0.85 15.88% 

Os hotéis e restaurantes entendem que o 

tomate tomini melhora a configuração de 

sua oferta em alimentação. 

4.74 1.31 27.56% 

Os vendedores e atendentes de supermer-

cado, sabem informar sobre as 

propriedades especificas do tomate tomini. 

3.12 1.79 57.42% 

No geral é fácil apresentar o tomate tomini 

ao mercado, por ser uma inovação de valor 

na percepção do cliente. 

4.54 1.16 25.64% 

Fonte: dados da Pesquisa 

A questão “Os vendedores e atendentes de supermercado, sabem informar sobre as 

propriedades especificas do tomate tomini.” assumiu coeficiente de variação de 

57.42%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em média, os 

desvios relativamente à média atingem 57.42% do valor desta e a “O tomate tomini é 

fácil de ser exposto nas vitrines dos supermercados e mercearias.” a mais 

homogênea com uma variação de 15.88%, indicando que em média, os desvios 

relativamente à média atingem 15.88% do valor desta. 
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Em média, as afirmativas assumiram valores entre 3.12 e 5.44 indicando que 

apresentam médio/alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao 

construto. 
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5.1.4 Análise da dispersão do construto “Resposta do Mercado” 

O construto “Resposta do Mercado” em análise proporcionou os dados 

apresentados na tabela 5. 

Tabela 5: Dispersão das variáveis do construto Resposta do Mercado 

Variáveis Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

Percebo que o consumidor gosta muito do 

sabor do tomate tomini. 
5.32 1.13 21.29% 

Percebo que o consumidor concorda em 

pagar um pouco mais pelo tomate tomini 
4.80 1.01 21.04% 

Percebo que o consumidor gosta muito do 

tamanho, cor e do formato do tomate tomi-

ni. 

5.16 1.09 21.22% 

Percebo que o consumidor aceita bem a 

embalagem do tomate tomini. 
5.00 1.01 20.20% 

Sei que o consumidor ajuda a fazer propa-

ganda do tomate, falando bem. 
4.46 1.36 30.46% 

Percebo que o consumidor agrega valor à 

sua alimentação (saladas), quando coloca o 

tomate tomini. 

5.00 0.97 19.38% 

No geral, o consumidor aceita muito bem o 

tomate tomini, fala bem dele e concorda em 

pagar um preço um pouco mais elevado por 

ele. 

4.62 1.16 25.08% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A questão “Sei que o consumidor ajuda a fazer propaganda do tomate, falando 

bem.” assumiu coeficiente de variação de 30.46%, sendo a mais heterogênea do 

construto, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 

30.46% do valor desta e a “Percebo que o consumidor agrega valor à sua alimenta-

ção (saladas), quando coloca o tomate tomini.” a mais homogênea com uma 

variação de 19.38%, indicando que em média, os desvios relativamente à média 

atingem 19.38% do valor desta. 
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Em média, as afirmativas assumiram valores entre 4.62 e 5.32 indicando que 

apresentam alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao construto. 
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5.1.5 Análise da dispersão geral do modelo 

Para se obter uma verificação da dispersão das repsostas do modelo geral da 

Orientação para o Mercado, os dados foram submetidos a análise demosntrada na 

tabela 6. 

Tabela 6: Análise de Dispersão geral do modelo 

Variáveis Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

No geral, o Tomate Tomini apresenta-se 

como uma inovação tecnológica, fácil de 

chegar ao mercado e bem aceito pelo con-

sumidor. 

4.82 1.10 22.84% 

Fonte: Dados da pesquisa 

A questão “No geral, o tomate tomini apresenta-se como uma inovação tecnológica, 

fácil de chegar ao mercado e bem aceito pelo consumidor.” assumiu coeficiente de 

variação de 22.84%, indicando que em média, os desvios relativamente à média 

atingem 22.84% do valor desta. 

Em média, a afirmativa assumiu  o valor de 4.82 indicando que apresentam alto grau 

de concordância com a afirmativa relacionada ao construto. 
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5.1.6 Análise da confiabilidade 

Assim o coeficiente Alfa de Cronbach do modelo é de 0.830, demonstrando sua 

capacidade de apresentar confiabilidade às conclusões obtidas neste estudo. 

O alfa de Cronbach é uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário 

aplicado em uma pesquisa. 

Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise das 

respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as 

perguntas. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário 

que utilizem a mesma escala de medição. 

 

Cronbach's Alpha 

0.830 
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5.1.7 Correlação entre os construtos 

A análise da correlação entre os construtos do Modelo de Orientação ao Mercado 

revela os dados apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7: Análise da Correlção entre os construtos do Modelo 

  

 Geração da Inteli-

gência 

Disseminação da Inte-

ligência 

Resposta do 

Mercado 

Geração da Inteligência  Correlação          1     

P-Valor       

Disseminação da Inte-

ligência 

Correlação 0.496** 1   

P-Valor 0.000     

Resposta do Mercado Correlação 0.502** 0.525** 1 

P-Valor 0.000 0.000   

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os construtos que apresentaram a correlação mais forte foram o segundo e o 

terceiro construto com uma correlação 0.525. Todas as correlações assinaladas por 

(**)foram significativas considerando um alfa de 1%, ou seja, a correlação entre as 

variáveis são diferentes de zero. 

As correlações entre os construtos “Geração da Inteligência”, “Disseminação da 

Inteligência” e “Resposta do Mercado” se demonstraram medianamente positivas. 

Estes resultados parecem indicar dependência mediana entre os construtos, 

seguindo ações executivas estratégicas independentes, pelos proprietários do 

negócio.  



98 
 

5.1.8 Análise fatorial 

Foi realizada a análise fatorial para cada um dos construtos para verificar quantos 

fatores eram necessários para explicar cada um deles e assim saber quais variáveis 

estavam incluídas. A Tabela 8 apresenta o resultado geral da análise fatorial e nela 

foi possível identificar os agrupamentos de variáveis. 

Tabela 8: Análise Fatorial Exploratória da Geração da Inteligência. 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 

Fator 

3 

Fator 

4 
A criação do tomate tomini demonstrou uma inova-

ção nas variedades de tomate oferecidas ao mercado. 
0.711       0.633 

O tomate tomini proporcionou uma melhor configu-

ração na estética das bandejas e pratos servidos aos 

consumidores. 

0.842       0.886 

O tomate tomini demonstrou mais saboroso que os 

demais. 
  0.550   0.500 0.688 

O mercado aceitou bem o tomate tomini, por ser 

diferenciado. 
  0.749     0.678 

O preço do tomate tomini é muito caro que os de-

mais. 
    0.886   0.940 

O tamanho do tomate tomini é bem aceito pelos 

consumidores. 
  0.792     0.656 

No geral, o tomate tomini demonstrou-se uma inova-

ção de valor em comparação com outras variedades 

oferecidas ao mercado. 

0.562       0.900 

Variância Explicada   76.871 

KMO 0.520 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 41.175 

df 21.000 

Sig. 0.005 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão. 
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Com a extração do “O tomate tomini demonstrou mais saboroso que os demais” com 

carga duplicada, rodou-se a análise fatorial novamente, sendo mantidas as duas 

dimensões para o construto. 
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A análise Fatorial confirmatória da Geração de Inteligência é apresentada na Tabela 

9. 

Tabela 9: Análise Fatorial Confirmatória das Variáveis da Geração da Inteligência. 

indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 
1 

Fator 
2 

Fator 
3 

A criação do tomate tomini demonstrou uma ino-

vação nas variedades de tomate oferecidas ao 

mercado. 

0.678     0.620 

O tomate tomini proporcionou uma melhor confi-

guração na estética das bandejas e pratos 

servidos aos consumidores. 

0.865     0.859 

O mercado aceitou bem o tomate tomini, por ser 

diferenciado. 
  0.747   0.705 

O preço do tomate tomini é muito caro que os 

demais. 
  -0.391   0.774 

O tamanho do tomate tomini é bem aceito pelos 

consumidores. 
  0.729   0.563 

No geral, o tomate tomini demonstrou-se uma 

inovação de valor em comparação com outras 

variedades oferecidas ao mercado. 

0.557   0.512 0.623 

Variância Explicada   69.072 

KMO 0.515 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 31.130 

df 15.000 

Sig. 0.008 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão. 

Com a extração do “No geral, o tomate tomini demonstrou-se uma inovação de valor 

em comparação com outras variedades oferecidas ao mercado.” com carga 
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duplicada, rodou-se a análise fatorial novamente, sendo mantidas as duas 

dimensões para o construto.  
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O construto “Disseminação da Inteligência” foi submetido à análise fatorial explorató-

ria dos dados das variáveis, sendo os resultados apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10: Análise Fatorial Exploratória das Variáveis da Disseminação da 

inteligência. 

Indicadores 

Carga Fatori-

al 
Comunalidade 

Fator 
1 

Fator 
2 

A criação do tomate tomini demonstrou uma ino-

vação nas variedades de tomate oferecidas ao 

mercado. 

0.745 
 

0.624 

O tomate tomini proporcionou uma melhor configu-

ração na estética das bandejas e pratos servidos 

aos consumidores. 

0.927 
 

0.865 

O mercado aceitou bem o tomate tomini, por ser 

diferenciado.  
0.779 0.698 

O preço do tomate tomini é muito caro que os de-

mais. 
0.149 

 
0.257 

No geral o tamanho do tomate tomini é bem aceito 

pelos consumidores.  
0.708 0.506 

Variância Explicada   58.990 

KMO 0.472 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 26.555 

df 10.000 

Sig. 0.003 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “A criação do tomate tomini demonstrou uma i-

novação nas variedades de tomate oferecidas ao mercado.”, “O tomate tomini 

proporcionou uma melhor configuração na estética das bandejas e pratos servidos 

aos consumidores.”, e “O preço do tomate tomini é muito caro que os demais.”. 
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Já o segundo é formado pelos indicadores “O mercado aceitou bem o tomate tomini, 

por ser diferenciado.” e “O tamanho do tomate tomini é bem aceito pelos consumido-

res.” O KMO e variância explicada se mostraram adequados. 
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A análise Fatorial confirmatória da “Disseminação da Inteligência “ é apresentada na 

Tabela 11. 

Tabela 11: Análise Fatorial Confirmatória da disseminação da inteligência 

Indicadores 

Carga Fatori-

al 
Comunalidade 

Fator 

1 

Fator 

2 
É mais fácil apresentar o tomate tomini ao mercado, do 

que as outras variedades. 
  0.685 0.652 

A embalagem do tomate tomini ajuda a demonstrar 

sua satisfação e diferenciação. 
  0.514 0.322 

O tomate tomini é fácil de ser transportado e armaze-

nado. 
0.561   0.381 

O tomate tomini é fácil de ser exposto nas vitrines dos 

supermercados e mercearias. 
  0.371 0.204 

Os hotéis e restaurantes entendem que o tomate tomi-

ni melhora a configuração de sua oferta em 

alimentação. 

0.530 0.588 0.626 

Os vendedores e atendentes de supermercado, sabem 

informar sobre as propriedades especificas do tomate 

tomini. 

0.872   0.958 

No geral é fácil apresentar o tomate tomini ao merca-

do, por ser uma inovação de valor na percepção do 

cliente. 

0.674   0.461 

Variância Explicada   51.480 

KMO 0.507 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 74.343 

df 21.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão. 
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Com a extração do “Os hotéis e restaurantes entendem que o tomate tomini melhora 

a configuração de sua oferta em alimentação.” com carga duplicada, rodou-se a 

análise fatorial novamente, sendo mantidas as duas dimensões para o construto. 
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A Análise Fatorial Exploratória das Variáveis do construto “Resposta do Mercado”, 

são apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12: Análise Fatorial Exploratória da Resposta do Mercado 

Indicadores 

Carga Fatori-
al 

Comunalidade 
Fator 

1 
Fator 

2 

É mais fácil apresentar o tomate tomini ao merca-

do, do que as outras variedades. 
  0.777 0.699 

A embalagem do tomate tomini ajuda a demons-

trar sua satisfação e diferenciação. 
  0.709 0.537 

O tomate tomini é fácil de ser transportado e ar-

mazenado. 
0.488   0.309 

O tomate tomini é fácil de ser exposto nas vitrines 

dos supermercados e mercearias. 
  0.552 0.356 

Os vendedores e atendentes de supermercado, 

sabem informar sobre as propriedades especificas 

do tomate tomini. 

0.936   0.959 

No geral é fácil apresentar o tomate tomini ao 

mercado, por ser uma inovação de valor na per-

cepção do cliente. 

0.704   0.517 

Variância Explicada   56.290 

KMO 0.617 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 47.634 

df 15.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da Pesquisa 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “O tomate tomini é fácil de ser transportado e 

armazenado.”, “Os vendedores e atendentes de supermercado, sabem informar so-

bre as propriedades especificas do tomate tomini.”, e “No geral é fácil apresentar o 

tomate tomini ao mercado, por ser uma inovação de valor na percepção do cliente.”. 



107 
 

Já o segundo é formado pelos indicadores “É mais fácil apresentar o tomate tomini 

ao mercado, do que as outras variedades.”, “A embalagem do tomate tomini ajuda a 

demonstrar sua satisfação e diferenciação.” e “O tomate tomini é fácil de ser exposto 

nas vitrines dos supermercados e mercearias.” O KMO e variância explicada se 

mostraram adequados. 
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A análise Fatorial Confirmatória do Construto “Resposta do Mercado” permitiu 

demosntrar os resultados apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13: Análise Fatorial Confirmatória das variáveis da Resposta do Mercado 

Indicadores 

Carga Fatori-

al 
Comunalidade 

Fator 

1 

Fator 

2 
Percebo que o consumidor gosta muito do sabor do 

tomate tomini. 
  0.744 0.796 

Percebo que o consumidor concorda em pagar um 

pouco mais pelo tomate tomini 
0.778   0.614 

Percebo que o consumidor gosta muito do tamanho, 

cor e do formato do tomate tomini. 
  0.623 0.553 

Percebo que o consumidor aceita bem a embalagem 

do tomate tomini. 
0.661   0.452 

Sei que o consumidor ajuda a fazer propaganda do 

tomate, falando bem. 
0.862   0.777 

Percebo que o consumidor agrega valor à sua alimen-

tação (saladas), quando coloca o tomate tomini. 
0.418   0.529 

No geral, o consumidor aceita muito bem o tomate to-

mini, fala bem dele e concorda em pagar um preço um 

pouco mais elevado por ele. 

0.600   0.609 

Variância Explicada   61.864 

KMO 0.643 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 99.438 

df 21.000 

Sig. 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “Percebo que o consumidor concorda em pagar 

um pouco mais pelo tomate tomini”, “Percebo que o consumidor aceita bem a emba-

lagem do tomate tomini.”, “Percebo que o consumidor agrega valor à sua 

alimentação (saladas), quando coloca o tomate tomini.” e “No geral, o consumidor 
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aceita muito bem o tomate tomini, fala bem dele e concorda em pagar um preço um 

pouco mais elevado por ele”. 

Já o segundo é formado pelos indicadores “Percebo que o consumidor gosta muito 

do sabor do tomate tomini.” e “Percebo que o consumidor gosta muito do tamanho, 

cor e do formato do tomate tomini.”. O KMO e variância explicada se mostraram 

adequados. 
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5.1.9 Regressão 

Para o modelo de regressão no estudo da “Orientação para o Mercado”, foram 

utilizadas a pergunta geral de cada construto como variáveis independentes e como 

variável resposta a questão “No geral, o tomate tomini apresenta-se como uma 

inovação tecnológica, fácil de chegar ao mercado e bem aceito pelo consumidor.”. A 

variável resposta é do tipo categórica ordinal politômica, logo o modelo utilizado é o 

modelo logístico ordinal. O link que obteve o melhor ajuste foi o logit. 

푙표푔푖푡 = 푙푛
푃(푌 ≤ 푘|푋)
푃(푌 > 푘|푋) = 훼 + 훽푋 (푗 = 1, … , 푛; 푘 = 1, … , 푘 − 1) 

Onde αk representa o parâmetro de localização para as k = 1, ..., k – 1 classes da 

variável dependente, β é o vector dos coeficientes de regressão e Xj é a matriz das 

variáveis independentes 

No caso da função Link ser o logit, tomando o inverso da função logit é possível 

definir a função genérica da probabilidade acumulada (função de distribuição 

logística) da classe k: 

퐹 훼 − 훽푋 = 	푃[푌 ≤ 푘] = 	
1

1 + 	푒 ( ) 

Para testar a significância do modelo ajustado utiliza-se a estatística de teste de 

razão de verossimilhança entre o modelo nulo (sem nenhuma variável 

independente) e o modelo completo (com todas as variáveis independentes). Se o 

modelo ajustado não for significativo, não é possível predizer a probabilidade de 

cada classe da variável dependente a partir das variáveis independentes do modelo. 

 H0: O modelo não é estatisticamente significativo 

 H1: O modelo é estatisticamente significativo 
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Tabela 14: Informação do ajuste do modelo 

Modelo 
(-2 Log) 

probabilidade 
Qui 

quadrado 
Graus de 
liberdade 

P-
valor 

Somente 
interceptação 

120.806    

Final 90.813 29.993 11 0.002 

Fonte: Dados da Pesquias 

Na tabela acimaTabela , tem-se o teste para verificar se algum dos construtos 

influencia na variável resposta. Como o p-valor é igual a 0.002, pode-se concluir, a 

um nível de 5% de significância, que alguma das perguntas influência 

significativamente na variável resposta. 

 

Tabela 15: Ajuste 

 
Qui 

quadrado 
Graus de 
liberdade 

P-
valor 

Pearson 130.338 117 0.188 

Deviance 79.147 117 0.997 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os dois testes acima são significativos a um nível de significância de 5%, portanto o 

modelo foi bem ajustado, ou seja, podemos dizer que os dados foram bem ajustados 

ao modelo. 

O Pseudo-R2 avalia a dimensão do efeito do modelo. O pseudo-R2 calculado por 

Cox e Snell nunca atinge o valor 1, mesmo quando o ajustamento é perfeito. O de 

Nagelkerke é o coeficiente de Cox e Snell corrigido, logo ele atinge o 1 quando o 

ajustamento é perfeito. O de McFadden é considerado o mais fácil de interpretar. 

Tabela 16: Pseudo R-Quadrado 

Cox and Snell 0.451 

Nagelkerke 0.482 

McFadden 0.217 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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O pseudo R-quadrado é uma medida que varia de 0 a 1, sendo que quanto mais 

próximo de um, melhor o ajuste do modelo. Os dois primeiros índices foram 

medianos. O pseudo-R2 de McFadden diz que o modelo ajustado ganha 21.7% mais 

informação que o modelo nulo. 

Para identificar quais variáveis independentes influenciam significativamente o logit 

utiliza-se normalmente o teste de Wald. Neste teste pretende-se verificar se um 

determinado coeficiente é nulo condicionado pelos valores estimados dos outros 

coeficientes. 

Pergunta 7(V07): No geral, o tomate tomini demonstrou-se uma inovação de valor 

em comparação com outras variedades oferecidas ao mercado. 

Pergunta 14(V14): No geral é fácil apresentar o tomate tomini ao mercado, por ser 

uma inovação de valor na percepção do cliente. 

Pergunta 21(V21): No geral, o consumidor aceita muito bem o tomate tomini, fala 

bem dele e concorda em pagar um preço um pouco mais elevado por ele. 

A pergunta V07= No geral, o tomate tomini demonstrou-se uma inovação de valor 

em comparação com outras variedades oferecidas ao mercado, possui 6 classes 

como resposta, mas somente pode observar 4 como resposta, então 3 são usadas 

para a estimativa da probabilidade da entrada, devido à função que calcula as pro-

babilidades ser cumulativa, não é necessário estimar para resposta 6. 

Avaliando a significância de cada resposta dentro da variável V11, nenhuma das 

respostas são significativas para o modelo a um nível de significância de 10%. 

A pergunta V14= No geral é fácil apresentar o tomate tomini ao mercado, por ser 

uma inovação de valor na percepção do cliente, possui 6 classes como resposta, 

mas somente pode observar 5 como resposta, então 4 são usadas para a estimativa 

da probabilidade da entrada, devido à função que calcula as probabilidades ser cu-

mulativa, não é necessário estimar para resposta 6. 

Avaliando a significância de cada resposta dentro da variável V14, tem-se apenas 

uma das às respostas é significativa para o modelo a um nível de significância de 

10%, as demais apresentam um p-valor maior que 10%. 
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A pergunta V21= No geral, o consumidor aceita muito bem o Tomate Tomini, fala 

bem dele e concorda em pagar um preço um pouco mais elevado por ele, possui 6 

classes como resposta, mas somente pode observar 5 como resposta, então 4 são 

usadas para a estimativa da probabilidade da entrada, devido a função que calcula 

as probabilidades ser cumulativa, não é necessário estimar para resposta 6. 

Avaliando a significância de cada resposta dentro da variável V21, tem-se que todas 

as respostas são significativas para o modelo a um nível de significância de 10%. 

A pergunta “No geral, o tomate tomini apresenta-se como uma inovação tecnológica, 

fácil de chegar ao mercado e bem aceito pelo consumidor.”, possui 6 classes como 

resposta, mas somente para 5 foram obervadas respostas, por isso somente 4 são 

usadas para a estimativa da probabilidade da entrada, devido a função que calcula 

as probabilidades ser cumulativa, não é necessário estimar para todas as respostas. 

Tabela 17: Estimativa dos parâmetros 

  Estimativa 
Erro 

Padrão 
Wald 

Graus de 

liberdade 

P-

valor 

Intervalo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 
[Resposta = 

2] 

-8.112 1.585 26.200 1 0.000 -11.219 -5.006 

Entrada 

(αk) 

[Resposta = 

3] 

-5.383 1.157 21.629 1 0.000 -7.651 -3.114 

[Resposta = 

4] 

-4.216 1.091 14.925 1 0.000 -6.354 -2.077 

[Resposta = 

5] 

-1.810 0.931 3.782 1 0.052 -3.635 0.014 

Locação 

[v07=3.0] 0.704 1.119 0.395 1 0.530 -1.490 2.897 

[v07=4.0] -0.812 0.873 0.867 1 0.352 -2.523 0.898 

[v07=5.0] 0.320 0.846 0.143 1 0.705 -1.338 1.978 

[v07=6.0] 0   0    

[v14=2.0] 0.547 1.508 0.131 1 0.717 -2.410 3.503 

[v14=3.0] -1.192 1.171 1.036 1 0.309 -3.488 1.104 

[v14=4.0] -1.903 0.983 3.747 1 0.053 -3.830 0.024 

[v14=5.0] -0.279 0.911 0.094 1 0.759 -2.064 1.506 

[v14=6.0] 0   0    
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[v21=2.0] -5.963 1.857 10.315 1 0.001 -9.602 -2.324 

[v21=3.0] -3.726 1.190 9.796 1 0.002 -6.059 -1.393 

[v21=4.0] -2.697 0.989 7.436 1 0.006 -4.636 -0.759 

[v21=5.0] -2.453 0.969 6.408 1 0.011 -4.352 -0.554 

[v21=6.0] 0   0    

Fonte: Dados da Pesquisa 

Uma vez que a variável dependente apresenta 6 classes, mas somente foi 

obeservado 5 respostas, por isso o modelo apresenta 4 entradas (αk). De um modo 

geral, estas entradas são usadas apenas para o cálculo de probabilidades, e para 

além desta utilização, o seu interesse é diminuto. As estimativas dos declives 

(coeficientes de regressão) são utilizadas para inferir da significância das variáveis 

independentes sobre as probabilidades das classes da variável dependente (em 

rigor sobre o Link das probabilidades acumuladas). Neste exemplo, porque foi usado 

a função Logit, o modelo pode escrever-se como: 

푃[푌 ≤ 푘] = 	
1

1 + 	푒 ( [ ( ) ( )] 

Por exemplo: Para um entrevistado que respondeu 4 para a pergunta V14 e 5 para a 

pergunta V22, a probabilidade de a resposta ser na classe 1 da variável dependente 

é: 

 

P[Y = 2	|V14 = 4, V21 = 5] = P[Y ≤ 1|V14 = 4, V21 = 5] = 

 

= 	
1

1 + 	푒 ( [ [ ] [ ]) 

= 	
1

1 + 	푒 ( . [ . . ]) 

 

= 	0.023 

 

De modo semelhante as probabilidades da resposta nas outras classes são: 

P[Y = 3|V14 = 4, V21 = 5] − 	P[Y = 2] = 

 

P[Y ≤ 3|V14 = 4, V21 = 5] 	− 	P[Y = 2] = 
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= 	
1

1 + 	 푒 ( [ [ ] [ ]]) − 0.023 

= 	
1

1 + 	푒 ( . [ . . ]) − 0.023 

 

= 	0.264 − 	0.023 

= 	0.241 

 

 

P[Y = 4|V14 = 4, V21 = 5] − 	P[Y = 3] = 

 

P[Y ≤ 4|V14 = 4, V21 = 5] 	− 	P[Y = 3] = 

 

= 	
1

1 + 	푒 ( [ [ ] [ ]]) − 0.264 

= 	
1

1 + 	푒 ( . [ . . ]) − 0.264 

 

= 	0.535 − 	0.264 

= 	0.271 

 

 

 

P[Y = 5|V14 = 4, V21 = 5] − 	P[Y = 4] = 

 

P[Y ≤ 5|V14 = 4, V21 = 5] 	− 	P[Y = 4] = 

 

= 	
1

1 + 	푒 ( [ [ ] [ ]]) − 0.535 

= 	
1

1 + 	푒 ( . [ . . ]) − 0.535 

 

= 	0.927 − 	0.535 

= 	0.392 
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P[Y = 6|V14 = 4, V21 = 5] − 	P[Y = 5] = 

 

P[Y ≤ 56|V14 = 4, V21 = 5] 	− 	P[Y = 5] = 

= 1 − 0.927 

= 	0.073 

 

Estes são os valores (arredondados a 3 casas decimais) que se encontram para um 

entrevistado que respondeu 4 para a pergunta V14 e 5 para a pergunta V21. Assim, 

a classe prevista para o indivíduo é a classe 5, já que é nesta que se observa a mai-

or probabilidade de resposta. 

 

Tabela 18: Teste de linhas paralelas 

Modelo 
(-2 Log) 

probabilidade 
Qui 

quadrado 
Graus de 
liberdade 

P-
valor 

Hipótese 
nula 

90.813    

Geral 54.102 36.711 33 0.301 

Fonte: Dados da Pesquisa 

O modelo de regressão ordinal utilizado assume que a influência das variáveis 

independentes sobre o link (neste caso o logit) é igual para todas as classes da 

variável dependente. Para testar esse pressuposto, utiliza-se a estatística de teste 

da razão de verossimilhanças de dois modelos ordinais, o primeiro assumindo que 

os declives são iguais e o segundo assumindo que possam ser diferentes. Logo se 

tem: 

 H0: os declives são homogêneos 

 H1: os declives não são homogêneos 

 

 



117 
 

A um nível de significância de 5%, podemos concluir que os declives são 

homogêneos, ou seja, o ajuste do modelo não melhora libertando os coeficientes de 

regressão. Logo o modelo foi bem ajustado com a função logit. 

 

Tabela 19: Predição das respostas 

 

Total 

3 5 6 Total 

Respostas 

2 
Quantidade 1 0 0 1 

% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

3 
Quantidade 3 3 1 7 

% 42.9% 42.9% 14.3% 100.0% 

4 
Quantidade 0 8 0 8 

% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

5 
Quantidade 3 12 3 18 

% 16.7% 66.7% 16.7% 100.0% 

6 
Quantidade 0 5 11 16 

% 0.0% 31.3% 68.8% 100.0% 

Total 
Quantidade 7 28 15 50 

% 14.0% 56.0% 30.0% 100.0% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Discordo Totalmente=1, Discordo Bastante=2, Discordo Pouco=3, Concordo 

Pouco=4, Concordo Bastante=5, Concordo Totalmente =6 

Observa-se em primeiro lugar, que das 6 respostas originais, as resposta 1, 2 e 4 

não são previstas pelo modelo. O modelo prediz corretamente 42.9% da classe 

“Discordo Pouco”. A previsão de 66.7% foi observada para a opção “Concordo 

Bastante”, enquanto que para a classe “Concordo Totalmente” a previsão foi de 

68.8%. O modelo classifica corretamente 3 + 12 + 11 = 26 sujeitos e a porcentagem 

sujeitos classificados corretamente pelo modelo é (26/50) × 100 = 52%. Pelo 

contrário a percentagem de classificação correta proporcional por acaso é [(1/50)2+ 

(7/50)2+ (8/50)2+ (18/50)2+ (16/50)2] × 100 = 27.76%. O modelo classifica assim 

melhor do que a classificação por acaso. 
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5.2 Análises qualitativas dos dados 

Esta unidade do estudo, visou apresentar os dados e informações, assim como suas 

respectivas análises. Para tanto foi utilizado a técnica do Discurso do Sujeito Coleti-

vo (Lefévre et al., 2003). Esta técnica constitui em analisar o material verbal coletado 

através das entrevistas, apurando de cada fala individual, as principais idéias, anco-

ragens e as expressões chaves. Espera-se que com as ancoragens e idéias centrais 

seja construído um discurso-síntese que são os Discursos do Sujeito Coletivo. O 

resultado deste trabalho de análise das falas coletadas gerou um resultado qualitati-

vo que será apresentado através de transcrições das principais razões que levaram 

os produtores rurais a trabalhar de maneira organizada e orientada para o mercado. 

A seguir, foi apresentada a transcrição das entrevistas, análise dos resultados e 

considerações, utilizando as informações colhidas nos questionários aplicados aos 

três produtores. 

5.2.1 Razões essenciais pela decisão de trabalhar com o tomate tomini 

Percebe-se que o produtor 01 teve motivos econômicos para tomar esta decisão 

[...] quando nós começamos, né, tinha parceria com pessoal da 
Agro Shop, só que, devido ao valor financeiro que eles 
estavam pagando aqui pra gente, não estava sendo viável para 
cubrir as despesas, 

Entretanto o produtor 02 afirma motivos técnicos 

[...] Afirma que, no cultivo em campo aberto  existem muitas 

pragas, e dentro da estufa a gente consegue controlar melhor, 

portanto  para este a opção foi técnica. 

E por fim o produtor 03 alega outros motivos: 

 [...] É um o mercado diferente, um mercado inovador. 

Percebe-se que os principais aspectos na fala dos produtores se observar que são 

diferentes as intensões que levaram cada um a iniciar suas atividades no cultivo da 

vairedade de tomate Tomini. 
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Nota-se que o primeiro teve sua motivação econômica, pois encontrava-se em uma 

situação de mercado muito desfavorável e viu no cutivo do Tomate Tomini uma 

melhor opção de negócio. 

Já o segundo, encontrava-se em uma situação desfavorável, mas devido a aspectos 

técnicos e por uma especificidade própria do cultivo de hortaliças, viu no cultivo 

protegido uma alternativa para dar continuidade em seu negócio de forma 

sustentável. 

Por fim, o Terceiro produtor, buscou a inovação, como forma de dar sustentação 

econômica de seu negócio. 

Observa-se que os resultados encontrados dentre os três produtores tiveram 

motivações diferentes para inicar suas atividades no cultivo desta variedade, mas os 

três reconhecem que a opção foi acertada e melhorou sua condição de negócio. 

5.2.2 Importãncia do Tomate Tomini para as empresa 

Neste caso o produtor 01 coloca três principais aspectos: cita em primeiro lugar a 

sua qualidade, em seguida a  Produtividade e por último faz um elogio a semente 

afirmando:  

 [...] não achei outra semente compátivel, com ele., 100 % da 

minha empresa, com sabor, brix bom, preço bom, posso colher., 

100%. 

Para o produtor 02:  

 [...] por causa do valor agregado que a gente consegue colo-

car. 

A afirmação citada pelo produtor 03: é muito particular 

[...] A importancia deste produto é com relação ao sabor, a 

qualidade do fruto.: [...] Tem  variedade, tem semente  as vezes 

que é mais lucrrativa, dá uma produção melhor, mas  não  tem 

tanta aceitação quanto ao tomini. 

 

Com relação a importância do Tomate Tomini, vimos também diferentes 

abordagens, mas um aspecto que chama a atenção, logo no pronuncimento do 

primeiro produtor é com relação a produtividades e a qualidade, espressada através 
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das palavras diretas ou mesmo exaltando o sabor do produtoo, o Produtor 01, afirma 

que este produto representa 100% de sua renda. 

Já o produtor 02, menciona a agregação de valor ao produto, referência bastante 

citada quando se fala em orientação para o mercado por muitos autores que 

abordam este tema. 

Para o produtor 03, o sabor do produto é valorizado várias vezes, isto nos rermete a 

atender aos anseios do consumidor final, mais uma vez orientar-se para o mercado. 

Este produtor cita ainda que poderia trabalhar com outras variedades mais rentáveis, 

mas prefere trabalhar com o Tomini, pois atende melhor o consumidor do que outros 

produtos da concorrência. 

Conclui-se então que o quesito rentabilidade econômica é importante mas não em 

100% dos casos,  o atendimento ao cliente tem peso na escolha do produto a ser 

utilizado no negócio das empresas. 

5.2.3 Demais produtos cultivados pelas empresas estudadas 

Nota-se uma similaridade por parte dos produtores nas respostas a começar pela 

citação do produtos 01: 

[...] Hoje só o tomatinho mesmo, tomini. É tô até pensando em 

plantar o pimentão colorido na estufa também, hoje é só o 

tomatinho. 

Já o produtor 02: [...] 

[...} É tomate e pimentão, o pimentão comçando agora. 

Na afirmação do produtor 03, percebe-se que há uma vontade de expansão do ne-

gócio, mas o Tomate Tomini é sua principal atividade: 

[...} Não, atualmente trabalho com o tomini né, e trabalho com 

gado de corte também na propriedade, mas é um negócio 

pequeno que estou começando agora, só o tomate tomini. 
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Podemos notar nas afrimativas dos produtores que a atividade principal dos três é o 

Tomate Tomini, mas que existem atividades paralelas na mesma propriedade, 

embora de menor importância. 

Nota-se então que os três estão focados no negócio de cultivo, preparo e 

comercialização desta cultura. Isto também indica que a geração da inteligência para 

o mercado se inicia dentro da porteira, com dedicação quase que exclusiva para o 

negócio. 

5.2.4 Participação do Tomate Tomini no faturamento das empresas estudadas 

As resposta apresentadas pelos produtores mostram a importância do produto para 

as empresas, : 

Pode-se notar esta afirmativa logo na fala do produtor 01: 

 [...] É 100% né,  no faturmamento é 100%. 

Também na argumentação do produtor 02.  

[...] É 60%, é por que os outros 40% vem de muda , também 

sou produtor de muda. 

Por fim na argumentação do produtor 03:  

[...] Uai, o tomini é que custeia a empresa, ele que paga as conta 

tudo e vamos tocando o barco, uns 70% , é o tomate, isso. 

Mais uma vez foi observado a importância desta cultura nas empresas aqui 

estudadas, agora a questão financeira. No primeiro produtor, o faturamento da 

empresa depende 100% do cultivo do tomate Tomini. Por isto toda a sua dedicação 

está nas mãos desta cultura, foco no que faz ao mesmo tempo dependência 

financeira. 

Já o segundo produtor tem uma atividade paralela, mas ligada a agricultura, mesmo 

assim despende muito tempo, esforço e capacidade de trabalho para o Tomate 

Tomini. 
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5.2.5 Relação com o fornecedor de Sementes 

Podemos verificar na fala do produtor 01uma dependência de um determinado 

fornecedor:  

[...] A gente compra da Feltrin, só que a gente tem um cadastro 

lá na associação do Pequi, 

[...] O preço que eles passam para a revenda. 

[...]  nesse ponto eles ajuda a gente muito. 

 [...]  sempre eles trazem pessoas para instruir, que ajuda a 

gente. 

Já o produtor 02 também depende muito do fornecedor de sementes, pecebido em 

sua afirmação, 

[...] Tem é a Feltrin, é do RS, compra, a gente consegue 

comprar direto com eles. 

[...]  a relação  não é muito frequente. 

Produtor 03 além de afirmar sua dependência, apresenta um agente novo a 

cooperativa, que também é imprtante neste setor. 

[...]  é a Feltrin né, compramos direto,  

[...]  porque eu participo de uma cooperativa, lá na cidade de 

Pequi.  

 [...]  até num funciona não, 

 [...]  Inclusive no Brasil os únicos produtores que compram 

direto só eu, Nilsinho e discinho, nós só fizemos uma reunião 

com o pessoal da Feltrin e conseguimos comprar direto da 

Feltrin, 

 [...]  A relação é boa, a feltrin deixa a desejar um pouco com 

relação a assistência, assistencia técnica deles são  fraca. 

Nota-se nesta questão de realação com o fornecedor um recolhecimento da parceria 

dos produtores com a empresa fornecedora. Vimos logo no relato do primeiro 

produtor. Compar direto para eles é muito bom e a empresa compartilha com eles 

está inteligência de mercado. Produtor chega a citar que é ajudado pela empresa 

neste ponto. 
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O mesmo sentimento é notado na fala do segundo produtor, e o nome da empresa 

fornecedora é confirmado, com enfase em comprar direto. Aparece nos dois casos a 

presença de uma cooperativa que faz a ligação da empresa 

5.2.6 Ainda com relação aos fornecedores de sementes, reafirma-se a relação 
com o atual fornecedor 

Percebe-se forte ligação pela fala do produtor 01:  

[...] Do Tomini não,  

[...] só este, tem muito seguimento, a singenta tem, a maior 

partes desta empresas tem, mas num é compátivel, com este 

tomini, não. 

Mesmo havendo o conhecimento de outras fontes o produtor 02 afirma o seguinte: 

[...] Há, é dentro do Ceasa de BH tem um distribuidor, que 

distribui pra todo mumdo, Casa do Adubo, 

[...] Mas nós compramos direto, porque, questão de preço. 

[...] Tem revenda, né, revendedor, mas nós pegamos direto. 

Continuando nesta linha de pensamento veja o que afirma o produtor 03: 

[...] Agora Tem outros fornecedores, né outras empresas, tipo a 

sakata tem o Sweet Rever, tem semenlhante, Sweet Grape. 

 [...] tem o Sweet Rever, é um produto no meu ponto de vista, é 

mais lucrativo devido a produção, mas não tem tanta aceitação 

quanto o Tomini. 

 

Nesta questão percebe-se que os produtores sabem e conhecem outros produtos 

similares ao produto trabahado por eles mas, chegam a afirmar que não existe 

produto para substituir o Tomini. Citam outras marcar bastante conhecidas no 

mercado, outros fornecedores de sementes para tomates de tamanho reduzido . 

Uma fala importante foi do produtor 03, cita ele que, existe uma variedade, similar ao 

Tomini, mais rentável para o produtor, mas não tem tanta aceitação perante o 

público consumidor. Vimos ai claramente uma defesa da qualidade do Tomini o que 

sugere, disseminação de inteligência de mercado. 
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5.2.7 Tecnologia para melhoramento do produto 

Percebe-se pela afirmação do produtor 01: 

[...] Esse não, é, eles estão trabalhando para fazer outros 

lançamentos, outro segmento, assim  tipo Gweep , mais. 

Consta-se pelo produtor 02 a seguinte situação: 

[...] Eles desenvole sim, mas esse o tomini não, mas outro 

material. 

[...] o Tomini parece que o que tinha que desenvolver já 

desenvolveu. 

Por fim o produtor 03, percebe uma comodação por parte da empresa fornecedora 

[...] Não, não eles só, o dono da empresa, pessoal da empresa 

que guarda a empresa aqui no Brasil, pessoal mais antigo, 

pessoal mais antigo sabe, parece que acomodou. 

Nota-se uma fala de pessoas satisfeitas com o que tem em mãos .Estes acreditam 

mais no lançamento de outros produtos. 

O produtor 03 chega a rgumenta que as pessoas respnsáveis pelo desenvolvimento 

e melhoramento de novos pordutos também parece estar satisfeito ou sem vontade 

de mudar ou inovar o produto, a palavra usada é acomodado, o que no aspecto da 

disseminação da inteligência não é bom. 

5.2.8 Logística do Tomate Tomini 

O produtor 01 também percebe uma situação confortável neste aspecto, 

[...] Não hoje até que,  graças a Deus, tá. Boa. 

Na afirmação do produtor 02 aparece um agente muito importante no círcuito do 

agronegócio, 

[...] Não, num tem problema nenhum não porque, a gente 

entrega direto, no mercado ai nun cai na mão do 

atravesssador. 

Este agente também é citado pelo produtor 03: 
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[...] Não, acredito que não, acretito que não, porque igual, 

supermercado tudo aqui na Ceasa, 

[...] no Ceasa é via centro de  distribuição. 

[...] Aqui na região de Pará de Minas, eu quase não entrego. 

[...] que eu mais o Milton, meu tio e o discinho, nós temos um 

tipo parceira entre nós três, somos parceiros. 

Um dos aspectos que mais chama a atenção nas empresas pesquisadas é 

exatamente a fala dos produtores com relação a mercado. O produtor 01, relata não 

ter problemas, como também os dois últimos. 

Mais uma vez o produtor 02, reafirma que vende direto seus produtos e ressalta que 

não tem atravessador, que compre sua mercadoria e ganhe uma fatia de sua 

lucratividade. Isto é inteligência de mercado. 

O produtor 03, afirma que vende quase toda a sua produção via centro de 

distribuição no Ceasa, direto para os grande supermercados e sacalões de Belo 

Horizonte. Também exclui do seu negócio a figura do atravessador. Uma fala deste 

terceiro produtor chama a atenção; ele afirma que não vende em Pará de Minas, 

pois seus parceiros, deste grupo, já atuam aqui e que existe uma parceria entre eles. 

Mais uma vez a inteligência de mercado, disseminada e funcionando no grupo. 

5.2.9 Comunicação com os stakeholders 

Para o produtor 01, houve uma evolução nesta questão 

[...] No inicio eles ficam com receio, por exemplo a maior parte 

dos mercados,    hoje, ele já tem assim um pessoal que já faz a 

entrega. 

[...] Depois que experimenta o produto ai, tem uma boa 

aceitação. 

[...] hoje graças a Deus, assim a marca nossa tá bem 

conhecida. 

Já o produtor 02:afirma em sua fala o seguinte: 
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[...] eu  no meu caso não posso nem procurar, novos   

mercados. 

[...] se eu procurar mais clientes, eles vão ficar sem produto. 

O produtor 03 tem uma visão diferente desta questão e afirma o seguinte: 

[...] Isto vai muito da época do ano, tomate é o seguinte, você 

tem que fidelizar o cliente, o cliente tem que acreditar que você 

vai ter uma sequência com ele. 

[...] Ai você tem que crescer sua área de estufa. 

[...] você tem que abrir mais clientes e tem que dar sequência o 

ano todo. 

Analisando as afirmações dos produtores, nota-se como o mercado deles está 

enxuto e bem equilibrado. O Produtor 01vai logo dando um exemplo; os 

compradores tem um primeiro contato com o produto e se tornam clientes assíduos, 

não só por causa do produto em sim, mas há toda uma experiência de compra bem 

sucedida. 

A marca que  produtor 01 fala, não existe oficialmente, mas já chama a atenção por 

outros aspectos de comercialização e qualidade do produto. 

O produtor 02, afirma categoricamente que não tem como aumentar sua carteira de 

cliente, pois está no momento limitado estruturalmente, suas estufas só tem 

capacidade de produzir o que ele já atende hoje. 

O produtor 03, que possui uma estrutura maior, afirma em seu relato, que um 

trabalho bem feito de orientação para o mercado passa pelo bom atendimento e 

sequência de vendas o ano todo, este fator gera uma comunicação de segurança e 

consequentemente resposta do mercado. 

5.2.10.Sobre o preço do Tomate Tomini 

No caso do produtor 01, cita o seguinte com relação a preço, 

[...] É, o travassedor hoje que ganha a maior fatia. 

[...] Acho que eles tinham que colocar, por exemplo,  uma 

margem menor. 
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[...] girava mais , era bom pra gente que produz. 

Nota-se uma percepção diferente observada pelo rodutor 02: 

[...] Não, não reclama, a gente, também não coloca o preço 

muito alto, tem uma política de preço principlamente eu, para 

os meus clientes que forneço. 

Produtor 02 fala em parceria, 

[...] É parceria mesmo. 

Já o produtor 03, faz a seguinte afirmação 

[...] Não,  aquele cliente que já é cliente meu, que  já é 

fidleizado não. 

[...] as vezes você vai abrir um  novo cliente, ai, no início ele, 
costuma reclamar com você 

[...] mas depois que ele vê a qualidade do produto, a sequência 
do mercado, qualquer problema você tá para resolver. 

O produtor 01 cita que o atravessador inflaciona o mercado. Mota-se nesta fala que 

nem todos da cadeia estão alinhados com o construto de orientação para o 

mercado: disseminação da inteligência de mercado. Este elo da cadeia ainda 

precisa ser melhor orientado. 

Já o produtor 02, tem melhor dominio desta situação, nota-se em sua fala que existe 

um melhor alinhamento entre seus elos da corrente, com uma situação mais 

ajustada de mercado. 

O produtor 03 fala de fidelização, um ponto importante na resposta de mercado, 

quando a orientação para o mercado é foco nas empresas. Outro atributo muito 

valorizado pelo produtor 03 é a sequência no atendimento ao cliente, mesmo em 

épocas de grande demanda no mercado. 

Nota-se na fala dos três produtores uma resposta de mercado bastante positiva para 

o grupo, objeto deste estudo. 
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5.2.11 Divergência de comunicação em mercados em que atuam 

O produtor 01 demonstra um pouco de insastifação com relação a comunicação 

entre os agentes da cadeia. 

[...] Ajuda muito pouco , acho porque geralmente num vende só 

o meu. 

[...] Igual estas redes maior, sempre poe uma pessoa para ficar 

degustando, para o cliente,  

[...] não agredito que não, até hoje eu não vi, ainda não. 

Produtor 02 tem uma visão um pouco diferente ao afirmar que: 

[...] Faz sim, quando há uma oferta maior, e o mercado tá meio 

devagar a promoção é feita. 

[...] Faz, Coloca panfreto, faixa, rua, faz propaganda, coisa ou 

outra, faz propaganda até em rádio. 

Produtor 03 fala de diferentes mercados a este respeito, 

[...] O sacolões menores sim, fala sim, agora a rede grande 

não, a rede grande é muita coisa. 

[...] os distribuidores menores tem mais cuidado. 

Um dos maiores problemas enfrentados pelo agronegócio, especialmente no Brasil é 

a comunicação de seus produtos, com um agravante para produtos oriundos 

diretamente do produtor rural de pequeno porte. 

Esta afirmação pode ser constatada nos relatos do produtor 01. Argumenta ele que, 

os mercados são pouco cuidadossos com os produtos hortifrutigranjeiros. 

Tratamento diferenciado para outros produtos alimentícios, vendidos nos 

supermercados. 

Como o produtor 02 atende um mercado mais regional,  enfrenta situação um pouco 

diferente, a resposta a inteligência de mercado no seu caso é mais perceptível. 

O produtor 03, relata a diferênça entre os grandes mercados e os sacalões, no que 

diz respeito a comunicação do produto para o consumidor final. Os mercados 



130 
 

menores tem mais cuidado com o produto, portanto responde melhor a orientação 

de mercado. 

5.2.12 Sobre o mercado consumidor final 

O produtor 01fala de diferenciação e tenta mostra isto em sua embalagem, 

[...] Isso ai acredito, porque na própria etiqueta minha lá, eu 

coloquei um slogam, “Cultivo protegido, saúde garantida”. 

[...] isso ajuda, é diferenciado, com menos agrotóxico, 

produzindo na estufa. 

Também para o produtor 02, cita este aspecto e fala em satisfação de clientes, 

[...] Reconhece sim. Tem caso que o cliente do supermercado 

que eu forneço, pra eles, chegou a ligar pra mim, para falar do 

produto, da qualidade é , chegaram até a ligar para elogiar o 

produto. 

Nitidamente o produtor 03 reconhece a importância do consumidor e afirma que o 

mercado consumidor dá respostas ao produto ofertado por eles, 

[...] Reconhece, incluise eu recebo muita ligação do 

consumidor final elogiando o produto, quase todo mês, umas, 

duas e até três ligações,  

[...] Inclusive teve até consumidor que já foi lá na lavoura 

visitar, conhecer as minhas lavouras. 

Percebe-se que o Tomate Tomini é um produto reconhecidamente inovador. 

O produtor 01 usa este reconhecimento e a busca do consumidor por produtos 

naturais disseminando atributos que levam a esta imagem, “Cultivo protegido, saúde 

garantida”. 

A resposta do mercado também é nítida para o produtor, quando ele recebe, com 

uma certa frequência ligações para elogiar seus produtos e até mesmo conhecer 

onde são produzidos. 
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5.2.13. Sobre a aceitação de novas variedades do Tomate Tomini 

O produtor 01 em sua afirmação demonstra mais uma vez que esta satisfeito com o 

produto e seu mercado. 

[...]. Eu acho que  sejá um material muito bom, num precisa de 

nada. 

Já o produtor 02 tem uma visão diferente do mercado e acredita na inovação 

[...] Eu acho que sim, porque, tudo que é novo o pessoal quer 

conhecer, se for um produto igual ou melhor vai ter aceitação. 

Para o produtor 03 há um fator determinante: 

[...] Questão é o seguinte, você tem que ter qualidade,  

[...] e o principal é o sabor, é o sabor do fruto, é o ponto 

principal do produto, é o sabor. 

Segundo o produtor 01, o produto está completo e atende bem ao mercado. Isto 

talvés aconteça, devido a grande aceitação do produto no mercado o que não 

garante um sucesso duradouro. 

Já o produtor 02 tem uma visão mais abragente de mercado e por isto acredita que 

futuras inovações devem ser bem vinda e com certeza trará maior resposta de 

mercado no futuro para o produto. 

Por fim o produtor 03, afirma que o sabor é o grande diferencial para o produto e 

deve ser mantido, mas não descarta melhorias na composição do produto e que 

traria maior resposta de mercado ao produto. 

Um dado importante percebido foi o espírito de grupo dos produtores participantes 

da pesquisa, nota-se claramente a presença firmada entre as partes, que acompa-

nha a compra de insumos, a produção semi compartilhada e a venda em mercados 

comuns sem a concorrência desleal. O cooperativismo também esta presente nas 

ações do grupo, mesmo que sabidamente, segundo depoimentos dos próprios pro-

dutores, não funcionando muito bem. 
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Analisando os dados qualitativos da pesquisa voltados para os construtos do modelo 

abordado por Kohli, Jaworski e Kumar (1993), “Geração da inteligência de mercado, 

disseminação da inteligência e respostas do mercado”, os resultados apontam que a 

motivação para as empresas se inserirem na atividade de produção de tomates da 

espécie Tomini, foram semelhantes. Os três produtores buscavam novas oportuni-

dades de mercado com destaque para o espírito inovador do terceiro produtor. 

Notas-e a importância desta atividade na vida das pessoas e quão representativa 

em vários aspectos, tanto econômico social, evidenciando que a busca pela inteli-

gência de mercado faz a diferença nas organizações, principalmente em mercado 

primários, com amplo campo para expansão. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Neste capítulo, apresentam-se as conclusões obtidas através da construção deste 

trabalho, procurando atingir os objetivos propostos que focou analisar se as empre-

sas do setor agrícola da região de Pará de Minas, de modo especial, as três 

empresas, alvo do estudo, são orientadas para o mercado e se são, disseminam 

esta orientação e se conseguem extrair do mercado respostas positivas e mensurá-

veis. 

Para a obtenção de êxito na construção deste trabalho, percorreu-se um caminho 

teórico e metodológico envolvendo discussão sobre o tema proposto e utilização de 

técnicas estatísticas próprias ao método teórico em avaliação, além de explorar a 

vivência e o convívio com os agentes envolvidos na cadeia produtiva e comercial da 

horticultura da região de Pará de Minas. 

6.1 Conclusões 

Julga-se importante a realização deste trabalho de busca do conhecimento sobre a 

orientação para o mercado no setor agrícola da região de Pará de Minas, pois é uma 

atividade que traz muito retorno financeiro e social para a região. É também um mo-

delo de negócio crescente e de particularidades muito interessante, ainda pouco 

conhecido e explorado por administradores e outras áreas sociais. 

O mercado agrícola da região de Pará de Minas se relaciona com grandes grupos 

de negócios em várias partes do Brasil e do mundo, através da tecnologia que car-

rega em sua estrutura, antes, dentro e depois da porteira. Traz para o meio rural 

tecnologia de ponta, vinda em muitos casos, de outros países, embora manuseada 

por pessoas simples e até sem nenhuma formação técnica e muito menos acadêmi-

ca. 

Outro aspecto importante neste setor é a fixação do homem do campo no campo. O 

negócio agrícola gera milhões de reais por ano, sendo inclusive base importante pa-

ra a balança comercial do Brasil. Movimenta recursos financeiros de grande volume 

para a economia local, despertando interesse de pequenos e grandes investidores. 

Registra-se neste setor um volume muito alto de mão de obra, principalmente fixa-

dos no campo através da agricultura familiar. Grupos inteiros de famílias trabalham 



134 
 

neste setor, não só no labor do campo, mas na administração, nos controles diver-

sos, nas compras, na logística, na comercialização e em muitos outros setores 

ligados ao Agribusiness. 

Foi possível constatar que é um mercado em expansão, tendo um amplo campo pa-

ra crescer, está afirmação esta descrita na análise qualitativa, quando abordamos 

construtos que tratam da demanda firme por produtos, sempre superior a oferta, 

também relatada nos dados da pesquisa quantitativa realizada durante os trabalhos 

na construção deste estudo. 

Identificamos aqui verdadeiramente a geração de inteligência de mercado, cumprin-

do parte de um dos objetivos específicos propostos no início deste trabalho. 

Percebe-se que o negócio agrícola voltado para a produção de Tomates Uva da es-

pécie Tomini, dá sustentação econômica a uma região e a várias famílias, tendo 

papel importante para a agricultura familiar e outros segmentos ligados a agricultura. 

Leva tecnologia progresso e emprego para uma região que até pouco tempo era ha-

bitada por uma agricultura de subsistência, com baixo valor agregado aos produtos e 

população trabalhando em serviços rústicos sem os devidos direitos trabalhistas e 

de segurança. 

Constatou-se como os mercados com produtos inovadores mudou a concepção de 

negócio para pessoas que tem esta percepção de negócios com um nível de inteli-

gência de mercado. A busca pela rentabilidade é fruto de uma estratégia mais 

consistente, geradas a partir de ações bem pensadas desde a sua estruturação. A 

representatividade econômica é importante, mas não é buscada a qualquer custo. 

Outra constatação bastante interessante são as relações de negócios, construídas 

com organizações também com viés e foco na inteligência de mercado, parceiras 

com foco no ambiente de mercado. O fornecedor é o mesmo para os três produtores 

com tratamento, tanto econômico como técnico diferenciado. 

Um dado que também merece registro é a relação dos produtores com uma coope-

rativa da região, embora este não seja um parceiro de primeira linha, mas traz 

benéficos interessantes que ajudam a dar sustentação ao negócio. Este espírito de 

cooperação é reforçado quando os produtores são unânimes em afirmar que só tem 

um fornecedor e que este é um parceiro muito importante para o negócio dos três. 
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Observa-se porém um ponto negativo quando se fala em inovação, visto que tanto 

os produtores quanto os parceiros não demonstram aptidão para a inovação no que-

sito produto, muito pelo contrário, estão satisfeitos com o desempenho do produto. 

Por fim, com relação ao construto, “Geração de Inteligência de mercado”, Verificou-

se vários aspectos que comprovam que o grupo aqui estudado busca esta inteligên-

cia, deixando um pouco a desejar quando se fala em inovação. 

Com relação ao construto, Disseminação da Inteligência de mercado, nota-se que a 

idéia de um produto inovador é bem difundida entre os produtores que aplicam me-

canismos de distribuição bastante interessantes e não tem nenhum problema de 

oferta e demanda. 

Um aspecto não abordado pelos produtores foi a Disseminação desta inteligência 

dentro de suas empresas, seus colaboradores não foram citados nas entrevistas 

como agentes envolvidos nesta inteligência de mercado. Mas por outro lado, os cli-

entes compõem um ambiente bastante favorável de negócio, com uma adesão ao 

produto diferenciada. Nota-se que o produto é absorvido por um mercado bastante 

sólido e constante, constituído de parceiros já desenvolvidos com a inteligência de 

mercado. 

Pode-se concluir, portanto que as ações de disseminação da inteligência de merca-

do foram bem conduzidas, tanto entre os próprios produtores e também com relação 

a seus clientes. O que constitui um facilitador para esta disseminação pode ser a 

proximidade destes mercados e o envolvimento dos próprios produtores nas ações 

de preparação do produto, venda e logística. O produtor 03(três) afirma aspectos 

muito importantes com relação a este construto; sequência de mercado, consequen-

temente fidelização, o que demonstra um olhar diferenciado para o cliente, isto é 

disseminação de inteligência de mercado. 

Com relação ao construto resposta de mercado citada como um dos objetivos deste 

trabalho, é bastante positiva, percebe-se através das afirmações que tratam de pre-

ço do produto e sua aceitação como um produto diferenciado. Observo-se, no 

entanto, na afirmação do produtor 01, que os distribuidores necessitam aceitar me-

lhor a idéia de um produto diferenciado. Mas acredita-se que estão neste momento 

realizando seu papel de compradores, ou seja, defendendo seus interesses. 
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Ainda sobre o construto, Resposta de Mercado, a ampliação de novos mercados 

não é muito freqüente, até mesmo, devido à limitação de produção, o que limita a 

oferta para uma demanda já ajustada. 

Consta-se que o mercado em estudo oferece respostas consistentes e tem um po-

tencial muito grande de crescimento, o preço não apresenta quedas significativas e 

nem altas que diminuam a demanda. O distribuidor é seu agente mais complicado, 

auferindo lucros acima do próprio produtor, o que é uma característica em mercados 

primários, mas tem situação diferenciada no caso dos produtores em estudo. Credi-

ta-se a esta diferença a orientação para o mercado presente no grupo. 

Um destaque para esta situação é a comunicação no setor agrícola. É muito básica 

e feita de maneira não profissional, não há uma formatação estruturada, nem na á-

rea do produtor e muda pouco quando segue para os distribuidores, sejam eles de 

pequeno, médio ou grande porte. Conforme citam os entrevistados desta pesquisa, 

existe um grande número de produtos ofertados ao mesmo tempo nos pontos de 

venda, voltados para a alimentação e pouca vocação para o marketing neste seg-

mento. 

Segundo um dos entrevistados as manifestações de comunicação sobre a qualidade 

e benefícios do Tomate Tomini acontecem em casos isolados e mais como promo-

ções em épocas de maior demanda do produto no mercado, o que é muito raro 

acontecer. Os próprios produtores afirmam que este fato são ainda mais raro em 

grandes redes de distribuição, devido à grande variedade de produtos disponíveis 

para venda. Portanto a Resposta de Mercado do Tomate Tomini se dá mais por si 

só, por ser um produto diferenciado, inovador e em franca aceitação no mercado. Os 

produtores têm consciência desta especificidade do produto e exploram este fator 

como uma resposta natural do mercado. 

Percebe-se que o mercado reconhece o Tomate Tomini como um produto inovador 

sim, isto pode ser comprovado através da boa aceitação do produto e pelo feedback 

recebido com freqüência de consumidores de produtos notados como naturais, com 

pouca ou nenhuma adição de agrotóxicos. Cada vez mais um determinado segmen-

to de mercado responde a esta oferta de produto, inclusive com preços acima da 
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média de alimentos convencionais, pois este alimento concebido para o mercado em 

questão custa mais caro para ser produzido. 

Constatou-se que a produção e comercialização de tomates da espécie Tomini pelo 

grupo de produtores foco deste estudo, tem em certo grau, orientação para o mer-

cado, que a mesma é disseminada entre as empresas distribuidoras do produto e 

que a resposta do mercado é significativa, embora a comunicação ainda necessite 

ser ampliada e até mesmo profissionalizada. 

Um aspecto percebido no estudo é o reconhecimento dos envolvidos na pesquisa de 

que o produto é inovador, trazendo grande ganho econômico para os produtores 

abordados neste estudo. Porém nota-se que estes mesmos produtores estão satis-

feitos com o grau atual de inovação do produto, o que é, segundo os especialistas 

em marketing, perigoso para o crescimento do produto, pois o mercado é dinâmico e 

a movimentação no sentido de novos produtos é necessária a todo tempo. 

Finalmente, conclui-se que o negócio agrícola, produção de tomates Tomini, é uma 

evolução e inovação na produção de hortaliças e agrega valor, econômico e social 

para a região de Pará de Minas, contribuindo para a fixação do homem do campo no 

meio rural. Alterou para melhor o cenário da Agricultura familiar e trouxe ganho real 

para as famílias envolvidas que hoje trabalham com tecnologia de ponta com grande 

possibilidade de evolução rápida em seus negócios. 

6.2 Limitações da pesquisa 

Para construção deste estudo foram encontradas várias dificuldades na geração da 

base de dados para a realização da pesquisa. Primeiramente houve uma grande 

resistência dos empresários e distribuidores em participar da pesquisa, limitando o 

número de respondentes. Com relação às perguntas dos questionários, houve tam-

bém certa dificuldade no entendimento das perguntas, em alguns casos foi 

necessária a intervenção e explicação do verdadeiro sentido da questão para validar 

a resposta. 

Nota-se também que os empresários responsáveis pela distribuição do Tomate To-

mini não percebem o estudo e a pesquisa como um fato gerador de melhoria no 

negócio agrícola, por isto tratam o trabalho com certo descaso, sendo para eles só 
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mais um produto a ser comercializado, eles ainda não tem consciência do construto, 

geração da Inteligência de mercado. 

Constou-se, porém, que com relação aos produtores a escolha do seu negócio para 

o estudo foi motivo de orgulho e motivação, reconhecem o produto como um produto 

inovador, mas percebe-se que dedicam pouco tempo para analisar qual a importân-

cia destas ações e que isto poderia gerar ganho para o seu negócio. 

Outro ponto importante a ser citado é que, foram pesquisadas apenas três empresas 

produtoras de hortaliças de tamanho reduzido, sabendo-se que existem outras em-

presas que trabalham com estas variedades em nossa região e em várias partes do 

Brasil, este fato tornou o trabalho pouco abrangente. 

6.3 Recomendações para novos estudos 

Sobre um tema tão consistente e robusto na literatura acadêmica e de negócios, a 

priori não seria muito relevante o desenvolvimento de novos contrastes teóricos e 

práticos do modelo de Orientação para o Mercado. Entretanto, as evidências deste 

estudo apontam para um amplo espectro de abordagens possíveis em novos estu-

dos sugeridos, conforme se destacam: 

 Capacidade descritiva e preditiva do modelo analítico para setores diversifi-

cados; 

 Aplicação do modelo em organizações públicas, privadas e do terceiro setor; 

 Verificar a consistência do número de variáveis no modelo para setores orga-

nizacionais diversificados; 

 Verificar a adequacidade do modelo para amostras de pequeno e de grande 

tamanho; 

 Analisar os resíduos da preditibilidade do modelo, em diversos setores e ta-

manhos de amostras. 

 

6.4 Recomendações para os empresários do setor 

Constata-se que a orientação para o mercado agrícola é uma estratégia que com 

certeza traz inúmeros ganhos ao setor, mas diante do contexto apresentado durante 

a pesquisa aplicada aos produtores foco deste trabalho, a aplicabilidade deste cons-
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truto pode estar acima das condições administrativas dos mesmos, não querendo 

aqui fazer nenhum juízo de valor da capacidade empreendedora do setor. É possível 

inferir que o setor ainda necessita de treinamento e conscientização no uso de me-

todologias de trabalho com um olhar mais apurado em certas questões, como a 

agregação de valor ao produto agrícola. O primeiro passo seria no sentido de uma 

capacitação gerencial mais refinada, embora os produtores, foco deste estudo, ser 

um grupo acima da média neste aspecto, em nossa região. 

Capacitação gerencial além do básico seria o termo mais apropriado para o grupo, 

aqui pesquisado e este conceito pode ser adquirido junto a órgãos de apoio ao pro-

dutor rural ou mesmo em consultorias particulares, específicas para o setor agrícola. 

Auxiliados por estas consultorias, o produtor assumiria condição de um elo forte na 

corrente produtiva, com um olhar mais voltado a orientação para o mercado. Porém 

esta orientação para o mercado, apregoada nos estudos de diversas cadeias produ-

tivas citadas em nosso referencial teórico, precisa ser adaptada ao setor agrícola, o 

que se pode realizar com a participação mais efetiva dos stakeholders do setor. 

Outro aspecto a ser abordado sobre o mercado de produtos agrícolas é a sua condi-

ção atual. Produtos são vendidos in natura com pouco ou quase nenhum 

beneficiamento ou processo que agregue valor a ele. O indicado seria que o peque-

no produtor rural transpusesse as porteiras de sua propriedade em busca de meios 

de valorização de seu produto frente ao consumidor final. Usar estratégias de Mar-

keting Rural, já encontradas em muitos produtos de grandes empresas produtoras 

de alimentos. Cabe aqui um alerta da ABMR&A (Associação Brasileira de Marketing 

Rural & Agronegócio), o produtor rural deve buscar constantemente pelo aprimora-

mento das técnicas de gestão da comunicação de seus produtos, para que o mesmo 

seja reconhecido como um produto nobre e essencial para a vida das pessoas, não 

só como alimento, mas como fonte de bem estar social, tanto para quem compra, 

mas também para quem produz e vende. Esta, mais do nunca é uma recomendação 

aos produtores de Tomate Tomini, em nossa região, pois se constata que o produto 

que sai de suas terras e estufas é reconhecidamente um produto inovador, de alta 

qualidade, produzido com alto nível de tecnologia e mão de obra especializada. O 

que falta então para uma maior valorização deste produto? Acredita-se que é gestão 

no sentido de aprimorar as técnicas de geração de inteligência de mercado, a partir 

do início do processo, o da criação das empresas, a disseminação desta inteligên-
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cia, dentro da empresas a partir da direção até os níveis mais baixos e por fim, moni-

torar as respostas obtidas a partir desta estratégia. 

O produtor depois de se inteirar destas expertises de mercado e de gestão, necessi-

ta buscar o seu nicho de mercado, pois existem consumidores com interesse em 

produtos especiais e inovadores, aptos a pagar por estes produtos. No entanto é 

necessário encontrar a medida certa na adoção da inovação, pois ainda hoje, encon-

tramos consumidores que buscam preço, então, deve haver uma medida apropriada 

na hora de investir. 

Todos devem estar atentos à dinâmica de mercado e da sociedade, isto só é possí-

vel identificar se o gestor conhecer o ambiente de negócio no qual ele está inserido. 

A informação deve ser uma busca constante, trabalho que vai além de cultivar, em-

balar e vender, o produtor deve se inteirar de informações, adquiridas por meios 

próprios ou em grupos, formais ou informais. 

A orientação para o mercado agrícola dever ser adequada ao setor, baseada em 

especificidades que são próprias das coisas vindas do campo e mais uma vez, a 

colaboração partilhada é comprovadamente uma boa opção entre produtores, prin-

cipalmente de produtos inovadores. Capacitação, busca da inovação, foco na 

agregação de valor e uma orientação de mercado adequada é a sugestão. 
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APÊNDICE 

Questionário 1 – Aplicado aos distribuidores e revendedores de produtos 

agrícolas 

.MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

Tema: Orientação para o Mercado: Aplicação a Produto Agrícola 

Orientado: Geraldo Sérgio dos Santos 
Orientador: Prof. Dr. José Edson Lara 

 
Questionário 01 

Informações para participação voluntária: 

Você está convidado (a) a responder este questionário anônimo que faz parte da 

coleta de dados da pesquisa ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO: APLICAÇÃO A 
PRODUTO AGRÍCOLA sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) Prof. Geraldo 

Sérgio dos Santos. 

Caso você concorde em participar da pesquisa, leia com atenção os seguintes 

pontos: a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às 

perguntas que lhe ocasionem constrangimento de qualquer natureza; b) você pode 

deixar de participar da pesquisa e não precisa apresentar justificativas para isso; c) 

sua identidade será mantida em sigilo; d) caso você queira, poderá ser informado (a) 

de todos os resultados obtidos com a pesquisa, independentemente do fato de 

mudar seu consentimento em participar da pesquisa.  

 
Marque a alternativa 

de acordo com sua 

opinião. 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Bastante 

Discordo 

Pouco 

Concordo 

Pouco 

Concordo 

Bastante 

Concordo 

Totalmen-

te 
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01 – A criação do 

tomate tomini de-

monstrou uma 

inovação nas varie-

dades de tomate 

oferecidas ao mer-

cado. 

      

02 – O tomate tomi-

ni proporcionou uma 

melhor configuração 

na estética das ban-

dejas e pratos 

servidos aos consu-

midores. 

      

03 – O tomate tomi-

ni demonstrou mais 

saboroso que os 

demais. 

      

04 – O mercado acei-

tou bem o tomate 

tomini, por ser dife-

renciado. 

      

05 – O preço do to-

mate tomini é muito 

caro que os demais. 
      

06 – O tamanho do 

tomate tomini é bem 

aceito pelos consu-

midores. 

      

07 – No geral, o to-

mate tomini 

demonstrou-se uma 

inovação de valor 

em comparação com 
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outras variedades 

oferecidas ao mer-

cado. 

08 – É mais fácil a-

presentar o tomate 

tomini ao mercado, 

do que as outras 

variedades. 

      

09 – A embalagem 

do tomate tomini 

ajuda a demonstrar 

sua satisfação e dife-

renciação. 

      

10 – O tomate tomi-

ni é fácil de ser 

transportado e ar-

mazenado. 

      

11 – O tomate tomi-

ni é fácil de ser 

exposto nas vitrines 

dos supermercados 

e mercearias. 

      

12 – Os hotéis e res-

taurantes entendem 

que o tomate tomini 

melhora a configura-

ção de sua oferta em 

alimentação. 

      

13 – Os vendedores 

e atendentes de 

supermercado, sa-

bem informar sobre 
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as propriedades 

especificas do toma-

te tomini. 

14 – No geral é fácil 

apresentar o tomate 

tomini ao mercado, 

por ser uma inova-

ção de valor na 

percepção do clien-

te. 

      

15 – Percebo que o 

consumidor gosta 

muito do sabor do 

tomate tomini. 

      

16 – Percebo que o 

consumidor concor-

da em pagar um 

pouco mais pelo 

tomate tomini 

      

17 – Percebo que o 

consumidor gosta 

muito do tamanho, 

cor e do formato do 

tomate tomini. 

      

18 – Percebo que o 

consumidor aceita 

bem a embalagem 

do tomate tomini. 

      

19 – Sei que o con-

sumidor ajuda a 

fazer propaganda do 

tomate, falando 
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bem. 

20 – Percebo que o 

consumidor agrega 

valor à sua alimenta-

ção (saladas), 

quando coloca o 

tomate tomini. 

      

21 – No geral, o con-

sumidor aceita muito 

bem o tomate tomi-

ni, fala bem dele e 

concorda em pagar 

um preço um pouco 

mais elevado por ele. 

      

22 – No geral, o to-

mate tomini 

apresenta-se como 

uma inovação tecno-

lógica, fácil de 

chegar ao mercado e 

bem aceito pelo 

consumidor. 
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Mestrado Profissional em Administração 
Questionário 2 – Aplicado aos três produtores rurais participantes 
da pesquisa de campo. 
 
Informações para participação voluntária: 

Você está convidado (a) a responder este questionário anônimo que faz parte da 

coleta de dados da pesquisa ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO: APLICAÇÃO A 
PRODUTO AGRÍCOLA sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) Prof. Geraldo 

Sérgio dos Santos. 

Caso você concorde em participar da pesquisa, leia com atenção os seguintes 

pontos: a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às 

perguntas que lhe ocasionem constrangimento de qualquer natureza; b) você pode 

deixar de participar da pesquisa e não precisa apresentar justificativas para isso; c) 

sua identidade será mantida em sigilo; d) caso você queira, poderá ser informado (a) 

de todos os resultados obtidos com a pesquisa, independentemente do fato de 

mudar seu consentimento em participar da pesquisa.  

Questões: 

1 – Por que a empresa resolveu trabalhar com o Tomate Tomini? 

2 – Qual é a importãncia do Tomate Tomini para a sua empresa? 

3 – Quais os demais produtos que a sua empresa produz? 

4 – Qual é a participação do Tomate Tomini no faturamento da sua empresa? 

5 – A empresa dispoe de um fornecedor de sementes. Como são as relações de 

negócios desta empresa com ela? 

6 – Há outros fornecedores de sementes, em mercado próximo? 

7 – O fornecedor de sementes continua desenvolvendo tecnologias para 

melhormento do produto? 

8 – A empresa enfrenta problemas na distribuição logísitica do Tomate Tomini? 

9 – A empresa enfrenta problemas em comunicar o tomate tomini no mercado  

(supermercado/restaurantes)? Quais? 

10 – Tem ocorrido manifestações sobre o preço mais alto do Tomate Tomini? São 

muito frequentes? 
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11 – O mercado (supermercado/restaurantes) ajudam a comunicar o Tomate Tomini 

ao mercado final (comprador Final)? 

12 – O mercado final tem reconhecido o Tomate Tomate Tomini como inovação? 

13 – O mercado final apresenta sinais de aceitação de novas variedades de tomate 

Tomini? 

 

 


