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Resumo

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a existência dos construtos orientação para
o mercado, orientação para a aprendizagem e performance empresarial e, identificar
a relação entre eles na empresa mineira Artefatos de Borracha Coelho (ABC). Para
tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e
quantitativa. Na etapa qualitativa, foram estrevistados 12 coladoradores da empresa
e na etapa quantitativa, 98 colaboradores. O modelo teórico adotado foi aquele
desenvolvido por Perin (2001) e testado por diversos autores. Os resultados
encontrados na pesquisa quantitava demonstram um percentual relativamente alto
de orientação para mercado, o que se repete entre as variáveis que formam os
construtos orientação para a aprendizagem e performance empresarial. Eles
sugerem que há na empresa uma cultura voltada para um ambiente de aprendizado
e para a orientação para o mercado. A maior parte das variáveis estudadas obteve
boas porcentagens de concordância entre os pesquisados quanto aos itens que
compõem a escala. A pesquisa qualitativa permitiu detectar as melhorias possíves,
na visão dos colaboradores, para que a empresa possa se tornar ainda mais
orientada para mercado e para a aprendizagem, podendo conseguir uma
performance empresarial superior. Os resutados finais deste trabalho sugerem que a
empresa precisa aprofundar ainda mais o tema em questão, aumentando o debate
em seu interior e promovendo novos estudos sobre ele.
Palavras-Chaves: Orientação para mercado. Orientação para aprendizagem.
Performance empresarial.

Abstract

This research aimed to analyze the existence of the constructs related to market
orientation, learning orientation and business performance, as well as the relation
among them in a company of eastern Minas Gerais state (Brazil) - ABC - Rabbit
Rubber Artifacts. For such a descriptive research, both qualitative and quantitative
approach were carried out. At the qualitative stage there were 12 interviewees who
were part of the company staff, and at the quantitative stage there were 98
employees. The theoretical model adopted was the one developed by Perin (2001)
and tested by several other authors. The results in the quantitative research revealed
a relatively high percentage of market orientation, which is repeated between the
variables that form the constructs 'learning orientation' and 'business performance'.
The overall result suggests a company which is in a culture toward a learning
environment, yet a culture geared to market orientation. Most of the variables had
good concordance percentages by the respondents as to the items that make up the
scale. Through qualitative research it was possible to detect possible improvements
in the employees' view, so the company can become more oriented towards market
and learning, and so probably achieve higher business performance. So the final
overall result of this work suggests that the company needs to go further in the issues
that were approached, thus increasing the debate within the organization and
developing new studies in the same area.
.Key Words: Market orientation. Learning orientation. Performance business.
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1 introdução
Ao longo das últimas três décadas, uma estratégia que vem ganhando notoriedade e
preferência entre os executivos de empresas de todos os portes e segmentos de
atuação é a estratégia de marketing. Para (Urdan & Rocha, 2006; Botin, 2009), os
fundamentos da filosofia de marketing passaram a ser amplamente discutidos, e
seus conceitos considerados como fatores indispensáveis à obtenção de resultados
pelas empresas. Lukas e Ferrel (2000) destacam que as empresas que adotam o
marketing como estratégia organizacional são capazes de entregar valor superior a
seus clientes, obtendo resultados positivos tanto de inovação quanto de
performance.
A evolução dos conceitos e da filosofia de marketing levaram as empresas a se
depararem com um novo conceito: orientação para o mercado. Para alguns autores,
especialmente Becker e Homburg (1999), na área de marketing a orientação para o
mercado surgiu como um dos temas mais relevantes das últimas décadas.
O tema "orientação para o mercado" vem sendo explorado com maior intensidade.
Foi por meio de pesquisas iniciadas nos Estados Unidos no início da década de
1990 que o tema passou a ganhar mais notoriedade e teve sua importância
ressaltada para as organizações. Os conceitos relacionados com performance
empresarial e vantagem competitiva foram amplamente estudados e testados (Kohli
& Jaworski, 1990; Deshpandé, Farley & Webster, 1993; Day, 1994a, 2001; Slater &
Narver, 1995; Hunt & Morgan, 1996; Liao, Chang, Wu & Katrichis, 2011).
Neste ponto destacam-se, também, os autores que dedicaram em certo momento
aos estudos que envolvem a relação entre orientação para o mercado e orientação
para a aprendizagem (Slater & Narver, 1995; Hurley & Hult, 1998, Perin& Sampaio,
2001, Abbade, Zanini, & Souza, 2012).
Outros autores mostraram a importância da orientação para o mercado também em
outras áreas, como gestão estratégica. Há empresas que adotaram a orientação
para o mercado e alcançaram sucesso em seus mercados de atuação (Gebhardt,
Carpenter & Sherry, 2006).
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Apesar de não ser consenso entre os autores, estudos que examinaram a relação
empírica entre orientação para o mercado e desempenho têm apresentado
resultados mistos (Noble, Sinha & Kumar, 2002).
Em estudos mais recentemente, autores como Kumar, Jones, Venkatesan & Leone
(2011) ressaltaram em seus estudos que a orientação para o mercado possui efeito
positivo no desempenho do negócio tanto no curto quanto no longo prazo.
Perin e Sampaio (2004) citam alguns autores que ressaltam que, apesar de
necessária, a orientação para o mercado não é suficiente para sustentar a vantagem
competitiva de longo prazo (Slater & Narver, 1995; Baker & Sinkula, 1999a; Farrell,
2000: Li, Zhao, Tan & Liu, 2008).
Este trabalho teve por objetivo pesquisar a existência dos construtos relacionados à
orientação para o mercado, a orientação para a aprendizagem e a performance
empresarial, e a relação entre eles na Artefatos de Borracha Coelho (ABC). Para
alcançar tal objetivo, executou-se uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo,
com base nos trabalhos elaborados por Perin (2001).
A dissertação está estruturada em seis seções. Na primeira, apresentam-se a
definição do problema, os objetivos, geral e específicos, a justificativa e a relevância
do tema. Na segunda, descreve-se a fundamentação teórica que dá suporte à
construção do instrumento de coleta e análise dos dados. Na terceira, desenvolve-se
a metodologia da pesquisa, focalizando os instrumentos para a coleta e análise dos
dados. Na quarta, procede-se à apresentação dos resultados da pesquisa. Na
quinta, discutem-se os resultados e na sexta, formula-se a conclusão, apresentamse as limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros e as considerações
gerenciais.

17

1.1 Problematização
O acirramento da concorrência tem provocado mudanças importantes na maneira
como as empresas enxergam seus mercados e, consequentemente, sua forma de
atuar. Para Day e Reibsten (1999), a globalização e a evolução tecnológica estão
gerando novas fontes de competição. Para se adaptarem a essas mudanças, é
necessário que as empresas tenham total conhecimento do mercado já existente e,
ainda, a capacidade de reconhecer e criar mercados.
Pensando em conseguir vantagem competitiva em relação a seus concorrentes, as
empresas têm modificado sua maneira de pensar e agir. Tem sido necessário ir além
dos controles e das análises internas, passando a ser de fundamental importância
começar a olhar de fora para dentro e entender de forma clara a nova sistemática do
seu mercado de atuação. Dessa forma, a orientação para o mercado passou a ser
considerada um elemento chave da estratégia empresarial (Urdan & Rocha, 2006).
Para Porter (1996), as empresas que desejam se destacar e obter vantagem
competitiva em relação a seus concorrentes precisavam dos conhecimentos ligados
ao marketing, sendo estes conhecimentos pressupostos básicos para a satisfação
dos clientes, e melhores resultados para as empresas.
Neste contexto, a orientação para o mercado vem se destacando, tendo seus
estudos sido difundidos por pesquisadores dentro e fora do Brasil.
No segmento da indústria de fornecimento de matérias-primas para a reforma de
pneus não é diferente, pois a competitividade é alta e os fatores que podem impactar
as decisões de compra por parte dos clientes são os mais variados possíveis.
Este mercado chama a atenção por sua grandeza. Ele se carateriza por ser
altamente atrativo do ponto de vista financeiro, competitivo e com barreiras a novos
entrantes relativamente baixas. Segundo dados da Associação Brasileira do
Segmento de Reforma de Pneus (ABR), o Brasil é o segundo mercado mundial de
reforma de pneus, ficando atrás apenas nos EUA. Com faturamento anual em torno
de R$ 4 bilhões esta indústria gera cerca de 50 mil empregos entre diretos e
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indiretos. O número de pneus reformados chega 18 milhões/ano. Além disso, este
segmento se caracteriza por ser ambientalmente correto, por ajudar a economizar
petróleo, por dar destinação a pneus inservíveis e por contribuir para a redução da
emissão de CO². A reforma de pneus é uma atividade regulamentada por lei, com
certificação do Instituto de Pesos e Medidas (INMETRO).
Por ser considerado um segmento atrativo do ponto de vista financeiro, a
competitividade entre os participantes é extremamente alta. Outro fator que chama a
atenção neste segmento é o fato de as empresas oferecem produtos que são, de
alguma forma, considerados commodities.Ou seja, possuem pouca ou nenhuma
diferenciação de um concorrente para o outro.Neste sentido, cabe ressaltar que a
empresa que consegue pequenos diferenciais no fornecimento de produtos e
serviços, se destaca no seu mercado de atuação, com uma maior participação de
mercado e, consequentemente, maiores ganhos financeiros.
Empresas com fatores que podem diferenciá-las de seus concorrentestêm
possibilidade de conquistar maior fidelização de seus clientes e, consequentemente,
estabelecer um relacionamento de longo prazo, gerador de vantagens para ambas
as partes.
Como exemplo desses fatores, citam-se empresas que possuem uma cultura
organizacional(gestão, processos e cultura) voltada para o mercado e para a
aprendizagem. Além disso, conseguem transmitir a seus colaboradores esta forma
de agir e pensar, levando-os a entender os conceitos e a aplicá-los em seu
cotidiano, melhorando seu desempenho.
A partir dessas considerações, define-se como questão de pesquisa deste estudo:
Como os construtosorientação para o mercado, orientação para a aprendizagem e
performance empresarialse relacionam e são percebidos na Artefatos de Borracha
Coelho (ABC)?
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1.2 Objetivos

Partindo do questionamento apresentado,foram definidos o objetivo geral e os
específicos abordados neste trabalho.

1.2.1 Objetivo geral

Este trabalho teve por objetivo pesquisar a existência dos construtos relacionados à
orientação para o mercado, a orientação para a aprendizagem e a performance
empresarial, e a relação entre eles na Artefatos de Borracha Coelho (ABC).

1.2.2 Objetivos Específicos

. Identificar a percepção dos entrevistados sobre a orientação para o mercado
na organização.
. Identificar a percepção dos entrevistados sobre a orientação para a
aprendizagem.
. Identificar a percepção dos entrevistados sobre a performance empresarial.
. Verificar a relação entre os construtos orientação para o mercado, orientação
para a aprendizagem e performance empresarial no contexto da organização.

1.3 Justificativa

É importante destacar a relevância dada aos estudos sobre orientação para o
mercado e seu impacto no desempenho empresarial (Narver e Slater, 1990,
Despandé, Farley & Webster, 1993; Jaworki & Kohli 1993).

A orientação para o mercado é um dos conceitos que veio contribuir de forma
significativa para as empresas ao qual necessitam entender melhor seus clientes,
garantindo a elas maior poder competitivo (Kohli & Jaworski, 1990). Outros autores
também se propuseram a estudar o tema "orientação para o mercado".Com isso,

20

novos estudos a este respeito foram surgindo (Souza & Mello, 2003, 2008; Souza,
2004; Souza, 2005; Calixta & Pinho, 2010; Antoni, Magnante & Damacena, 2013).

Apesar de existir um grande número de estudos envolvendo orientação para o
mercado, orientação para a aprendizagem e desempenho empresarial, não foram
encontrados trabalhos que abordem o tema na indústria de artefatos de borracha
para reforma de pneus. Portanto, acredita-seque este estudo seja de considerável
relevânia, não só para ABC, como também para outras empresas atuantes no
segmento, e ainda para boa parte dos participantes de sua cadeia de suprimentos e
principalmente, para clientes e fornecedores. Para a ABC, de maneira especial, um
melhor entendimento de como os construtos orientação para o mercado e orientação
para a aprendizagem estão sendo praticados e percebidos por seus colaboradores
pode contribuir para um melhor desempenho da organização, melhorando, assim,
seus resultados de forma geral.

A orientação para a aprendizagem torna-se importante neste estudo, devido ao fato
de que as empresas com propensão a ter a sua cultura voltada para o
desenvolvimento das melhores práticas de gestão e aprendizado contínuo tendem a
sair-se melhoresem seus mercados de atuação. Além disso, as empresas orientadas
para aprendizagem assumem postura de caráter questionador e avaliador,
colocando sobjulgamento constante o conhecimento que envolve o planejamento e a
ação existente na empresa (Sinkula, Baker, & Noordewier, 1997).

Para a administração, este estudo se torna relevante por apresentar como os
conceitos relacionados à orientação para o mercado, orientação para a
aprendizagem e a performance empresarial estão sendo aplicados dentro de um
novo segmento de mercado. Sendo a Administração enquadrada no campo das
Ciências Sociais, acrescenta-se a importância deste estudo para a sociedade, na
medida em que, ao lançar mão da utilização destes construtos, as empresas deste
segmento tendem a ficar mais competitivas, entregando para a sociedade melhores
produtos, a custo relativamente mais baixo, melhorando, desta forma, a vida das
pessoas.
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Para a academia, a pesquisa pretende ampliar o número de estudos sobre o tema,
fomentando e propondo novas discrusões e pesquisas a respeito do mesmo.
Reafirmando sua importância como disciplina a ser explorada, tendo em vista,a fata
de existência de relatosou trabalhos conhecidos em uma empresa de artefato de
borracha para reforma de pneus.
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2 Referencial Teórico

Estaseção tem por objetivo apresentar os conceitos relacionados ao tema de estudo.
Serão abordados os conceitos referentes à orientação para o mercado,seus estudos
e suas contribuições, destacando sua aplicabilidade nas organizações e as diversas
contribuições advindas da adoção deste construto como estratégia organizacional.
Também serão destacados os conceitos referentes à orientação para a
aprendizagem, as teorias e aplicação nas organizações tendo como foco a
aprendizagem dentro das mesmas. E por fim serão abordados os conceitos
inerentes aperformanceempresarial.

2.1 Orientação para o mercado
Estabelecer estratégias organizacionais focadas apenas no ambiente interno da
empresa já não é mais suficiente para as empresas se tornarem mais competitivas.É
preciso estabelecer também estratégias que foquem o ambiente externo da
organização, em busca de informações que possam auxiliar na formulação de metas
e objetivos da empresa.
Segundo Abbade (2013), existe grande diversidade de posturas e orientações
estratégicas diferentes dentro das empresas.São elas as responsáveis pelo aumento
da competitividade e do efetivo ganho de mercado.Entre elas se destacam a
orientação para o mercado e a orientação para a aprendizagem. Para Aaker (2001)
um amplo conhecimento do mercado de atuação é fundamental para a adaptação
por parte das empresas às oportunidades e ameaças deste mercado. Ainda
segundo Aaker (2001), uma boa administração estratégica de mercado consiste em
analisar o ambiente externo da empresa (clientes, concorrentes e ambiente) e seu
ambiente interno, que engloba a análise de performance e dos determinantes das
opções estratégicas.
Se a organização faz uso de estratégias empresarias com bases fundamentadas em
práticas organizacionais que têm como foco principal atender às necessidades dos
clientes por meio de práticas que colocam o cliente no centro das atenções, ela pode
ser considerada como orientada para o mercado.
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Derivados do marketing, os estudos sobre a orientação para o mercado ganharam
força e foram sendo desenvolvidos e aperfeiçoados por vários autores desde a
década de 1990. Estudos de maior relevância se concentram entre osconstrutos
orientação para o mercado e performance empresarial (Narver & Slater, 1990, 1994;
Kohli et al., 1993; Deshpandé, Farley & Webster, 1993; Han, Kim & Srivastava,
1998, Baker & Sinkula, 1999a).
Estudos apresentados revelam que a orientação para mercado tem características
que a credenciam a ser adotada como uma estratégia organizacional e corporativa
de negócios focada nos consumidores, concorrentes e nos mercados,com o intuito
de alcançar uma vantagem competitiva de longo prazo (Kohli & Jaworski, 1990;
Narver & Slater, 1990; Deshpandé et al. (1993).
No Brasil, os trabalhos pioneiros sobre a orientação para o mercado se deram a
partir do final da década de 1990, envolvendo também aprendizagem organizacional
e performance (Perin & Sampaio, 2001; Perin, 2001, Abrão, 2012). Outros autores
se preocuparam em pesquisar a orientação para o mercado e seus efeitos sobre a
inovação e performance empresarial (Urdan, 1999; Perin & Sampaio, 2001; Perin &
Sampaio 2004; Abbade et al., 2012; Reis, Gallego, Souza & Rodrigues, 2013).
Lambin (2000) afirma que uma organização é orientada para o mercado quando
adota uma gestão eficaz das necessidades dos clientes, implantando práticas e
comportamentos coerentes com o conceito de marketing.
Day (2001) define a expressãoorientação para o mercado como a capacidade mais
elevada para compreender, atrair e manter clientes importantes. O autor deixa claro
o envolvimento da orientação para o mercado com os clientes e da proximidade que
é preciso desenvolver com eles. A orientação para o mercado requer da empresa
um olhar mais amplo sobre seu mercado de atuação, identificando como ele se
comporta em tempos distintos.
Day (2001) destaca, ainda, que as empresas orientadas para o mercado conhecem
bem sua área de atuação e, assim, são capazes de reconhecer e trabalhar os
clientes mais valiosos em detrimento daqueles poucos ou não valiosos. A expressão
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orientação para o mercado sugere uma nova forma de pensar da empresa, uma
visão holística da organização e total envolvimento de todos os seus membros e dos
parceiros que integram toda a cadeia de transformação da organização, sejam eles
internos ou externos.
Shapiro (1988) acredita que a orientação para o mercado diz respeito a um conjunto
de processos que pressupõe o envolvimento de toda a organização, sendo
composto por três características determinantes:
a) compreensão por todos os membros da organização de seus mercados-alvo
e as influências de compra envolvidas;
b) tomada de decisões táticas e estratégicas de forma interfuncional e
interdivisional;
c) divisões e funções organizacionais,com a tomada de decisões, de forma
coordenada e com comprometimento.
De acordo com Kara, Spillan & Deshields (2005), a orientação para o mercado pode
ser considerada uma forma de entender melhor seus clientes, concorrentes e
ambiente. Como consequência, isso proporciona um desempenho superior,
representado, até mesmo, por fatores como produção e inovação.
Como apresentado anteriormente as teorias e conceitos são bastante amplos e
variados a respeito do construto orientação para o mercado.Às vezes, as teorias se
complementam; outras vezes, divergem.De certa forma, isso é muito importante,
pois contribui para o aumento substancial das discussões e informações a respeito
do tema em estudo. O mais importante é que os estudos realizados por esses
autores ajudam a definir melhor o que é a orientação para mercado e quais são as
vantagens das organizações no que diz respeito asua adoção como estratégia. A
seguir, apresenta-se a conceituação de orientação para o mercado,estudos e
contribuições, sob a ótica de autores pioneiros a respeito do tema.

2.1.1 Orientação para mercado segundo Narver e Slater (1990)
De acordo com Narver e Slater (1990), para que as organizações consigam um
desempenho financeiro melhor que seus concorrentes, é necessário que optem por
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desenvolver uma vantagem competitiva sustentável. Para os autores, as empresas
que intensificam sua orientação para o mercado terão melhor desempenho no
mercado (Narver & Slater, 2006). O desempenho superior aos do concorrente se
tonará uma vantagem competitiva mediante a criação de valor superior para os
clientes. Para Narver e Slater (1990), a orientação para o mercado pode ser vista
como uma cultura organizacional que determina os comportamentos corretos para a
criação de valor superior ao cliente, assegurando à empresa vantagem competitiva.
O modelo de Narver e Slater (1990) para orientação para o mercado é composto por
três elementos comportamentais (orientação para o cliente, orientação para os
concorrentes e coordenação interfuncional), além de dois critérios de decisão (foco
no longo prazo e lucratividade), estes elementos e critérios são apresentados na
Figura 1.

Figura 1 - Componentes da orientação para mercado
Segundo Narver e Slater
Fonte: Narver, J. C. & Slater, S. F. (1990, p, 23). The effect of a
market orientation on business profitability. Journal of Marketing,
New York, 54(4), 20-35.

De acordo com os autores a Figura 1 demonstra a importância igual entre os
componentes da orientação para o mercado, ressaltando a importância do foco no
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longo prazo e na lucratividade.Para Narver e Slater (1990) a orientação para o
mercado mantém o foco no longo prazo tanto na implementação dos três itens
quanto na lucratividade. Os elementos comportamentais que compõem a orientação
para mercado podem ser explicados da seguinte maneira:
a) Orientação para o cliente - passa pelo entendimento mais profundo do
mercado-alvo, incluindo suas expectativas e necessidades. Tal entendimento
só é possível por meio de atividades que possam trazer informações sobre os
compradores e competidores.
b) Orientação para a concorrência - envolve o conhecimento das forças e as
fraquezas de curto prazo, bem como as capacidades, competências e
estratégias de longo prazo
c) Coordenação interfuncional - considera a utilização integrada dos recursos
para criação de valor superior para os clientes.

Os estudos realizados por Narver e Slater (1990) apoiaram-seem uma pesquisa
exploratória com 140 unidades estratégicas de negócio de uma grande corporação
norte-americana.Os mesmos serviram para testar e aprimorar suas fundamentações
teóricas sobre a orientação para o mercado. Os autores desenvolveram uma escala
de 15 itens, denominada MKTOR, de onde se extraíram três confiáveis
componentes comportamentais para a formação do construto.

Apesar de os estudos de Narver e Slater (1990) fazerem menção à orientação para
o mercado e a performance empresarial e, por meio destes ter sido encontrada uma
relação ampla entre as empresas orientadas para o mercado e sua lucratividade, os
estudos não contemplaram diretamente a adoção da orientação para o mercado
como fator preponderante para a conquista da vantagem competitiva. Porém, se a
performance empresarial foi alta, pode-se entender que, de algum modo, a empresa
possui uma vantagem em relação a seus concorrentes.

No entanto os três componentes comportamentais que fizeram parte do construto
são postos em dúvida quando são confrontados com as variáveis existentes em um
ambiente cada vez mais competitivo.
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Slater e Narver (1994) observaram isso na pesquisa que contemplava as seguintes
variáveis:

. turbulência de mercado e tecnologia;
. hostilidade competitiva;
. crescimento de mercado;
. poder de comprador; e
. concentração de concorrente.

O resultado obtido com base neste estudo revela que o ambiente competitivo e
turbulento possui um impacto pequeno na relação orientação para o mercado e o
desempenho empresarial.

Ainda no intuito de aprimorar os estudos, Narver, Slater e Tietje (1998) ressaltaram a
importância de entender a orientação para o mercado como cultura organizacional, e
não como um conjunto de atividades e processos isolados. Dessa maneira, os
esforços e o comprometimento na busca de uma geração de valor superior para os
seus clientes compreendem toda a organização e não somente algumas áreas de
forma isolada.

No intuito de confirmar seus estudos anteriores Slater e Narver (2000) voltaram a
analisar a relação entre os construtos orientação para mercado e desempenho
financeiro. O modelo conceito foi o mesmo utilizado em 1990 e confirmou a
existência da relação positiva entre orientação para o mercado e desempenho
financeiro.

A seguir, expõem-se os estudos de Deshpandé, Farley e Webster.

2.1.2 Orientação para o mercado segundo Deshpandé, Farley e Webster
Em uma linha que acompanha os autores citados anteriormente, Deshpandé et al.
(1993) definem assim a orientação para mercado: “O conjunto de crenças que
coloca em primeiro lugar os interesses do consumidor, não excluindo todos os
demais públicos relevantes, tais como proprietários, gerentes e empregados, a fim
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de desenvolver uma empresa lucrativa no longo prazo” (Deshpandé et al., 1993, p.
27).
Os autores chegaram a esta definição a partir de um estudo realizado com duplas de
executivos de 50 empresas japonesas. As entrevistas foram feitas com base no
modelo de quadrados: duas duplas de executivos, dois da área de Marketing de
empresas fornecedoras e dois do setor de compra de empresas clientes. Deshpandé
et al. (1993) coletaram dados sobre:
. cultura da organização;
. orientação para o cliente;
. inovação; e
. performance empresarial.
Os autores concluíram que existe uma relação positiva entre performance
empresarial e orientação para clientes, isso na visão dos clientes do setor de
compras das empresas. Já para os executivos das empresas fornecedoras seriam
necessários dados referentes aos clientes para saber a real orientação da empresa.
Deshpandé et al. (1993) ressaltam, ainda, que cultura e inovação são elementos de
grande relevância para a performance empresarial e mais importante ainda o são
quando considerados em conjunto com a orientação para o mercado, melhorando
ainda mais a performance empresarial.
Ao aperfeiçoar seus estudos, (Deshpandé & Farley, 1998, p. 226) apresentaram
uma nova definição para a expressãoorientação para o mercado, que, segundo eles,
pode ser entendida como “um conjunto de processos interfuncionais e atividades
voltadas à criação e satisfação de clientes através de um monitoramento contínuo
de suas necessidades”.
Ao contrário do que foi proposto por Narver et al. (1998), que tratam a orientação
para o mercado como cultura organizacional, Deshpandé e Farley (1998, p. 226)
afirmam que a “orientação para o mercado não é uma cultura, como previamente
haviam sugerido em 1989, mas um conjunto de atividades”.
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No próximo item, ressaltam-se os conceitos em relação à orientação para o mercado
segundo Kohli e Jaworski.
2.1.3 Orientação para o mercado, segundo Kohli e Jaworski
Dos autores que pesquisaram e aprimoraram o conceito da orientação para o
mercado, Kohli e Jaworski (1990) são os que mais se aproximaram do conceito de
marketing. Segundo eles, uma empresa orientada para o mercado tem suas ações
condizentes com o conceito de marketing. Isso se deve à necessidade crescente
das empresas de oferecerem produtos e serviços superiores aos clientes (Day &
Wensley, 1998; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, como citados em Jaworski &
Kohli, 2006).
Explicam Kohli e Jaworski (1990, p. 6): “Orientação para o mercado é a ampla
geração de inteligência de mercado concernente às necessidades dos atuais e
futuros clientes, disseminação da inteligência através de departamentos e a
proatividade na resposta dada a elas”.
Para os autores, a geração de inteligência de mercado passa pelo entendimento
mais amplo das necessidades dos consumidores. Para alcançar tal inteligência, é
necessário promover o alinhamento de profissionais de várias áreas da empresa,
bem como reuniões desses mesmos funcionários com os consumidores, afim de
entender as preferências destes, antecipando-se às suas necessidades e
descobrindo soluções em conjunto, para gerar uma inteligência competitiva para a
empresa.
Apenas a geração de inteligência, contudo, não é suficiente para obter os resultados
positivos esperados pela empresa, pois é necessário que os pontos sejam ligados e
que a empresa se encarregue de disseminar a todos os seus departamentos a
geração de inteligência. Dessa forma, a inteligência de mercado gerada não fica
restrita a uma única área da organização, e as respostas às necessidades dos
clientes são dadas com eficiência e eficácia.
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Esses autores, em estudo realizado com gerentes e diretores de empresas
americanas, reforçaram a discussão, defendendo que existe uma relação entre a
empresa orientada para o mercado e sua performance, ou competitividade.
Kohli e Jaworski (1990) concluíram que a empresa orientada para o mercado deve
ter

os

três

pilares

do

conceito

de

marketing

operando,

sistemática

e

harmoniosamente bem. São eles:
. Foco no consumidor ou cliente - os resultados da pesquisa mostraram
que, na opinião dos executivos, a atuação das empresas não pode se basear
somente nos depoimentos colhidos do consumidor. É preciso analisar essas
manifestações, transformando-as em subsídios importantes para a tomada de
decisão, tomando cuidado de observar “fatores exógenos de mercado, como,
por exemplo, a concorrência e a legislação, que afetam as necessidades e
preferências do cliente/consumidor”, bem como suas necessidades atuais e
futuras (Kohli & Jaworski, 1990, p. 6).
. Marketing coordenado - os depoimentos deram a entender que, na visão
dos executivos, o empenho nas ações para comunicar o posicionamento da
empresa orientada para o mercado não é responsabilidade somente do
marketing; todos os departamentos devem estar conscientes e engajados
nessa tarefa.
. Lucratividade - é consequência de todo o processo. Quer dizer, se a
empresa cumprir os dois requisitos anteriores, terá resultados financeiros
favoráveis.
Para avançar nos construtos da orientação para o mercado, os autores utilizaram
como base estudos anteriores de Kohli e Jaworski (1990), Jaworski e Kohli (1993) e
Kohli et al. (1993) e desenvolveram a escala MARKOR. Tal escala foi constituída por
20 variáveis divididas em três grupos: relativas à geração da inteligência de
mercado; relativas à disseminação da inteligência de mercado; e relativas à resposta
à inteligência gerada.
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Buscando sempre avançar em seus estudos Kohli e Jaworski (1990) desenvolveram
e apresentaram uma estrutura composta por quatro fatores e apresentada na Figura
2.

Figura 2 - Antecedentes e consequências da orientação para
mercado
Fonte: Jaworski, B. J. & Kohli, A. K. (1993, p. 55). Market orientation: antecedents
and consequences. Journal of Marketing, New York, 57(3), 53–70.

Para Jaworski e Kohli (1993), a primeira parte da estrutura contempla: antecedentes
da orientação para o mercado, formado por: a) alta gerência: com enfâse na
orientação para o mercado e aversão ao risco; b) dinâmica interdepartamental:
conflito

e

contatos;

c)

sistemas

organizacionais:

formação,

centralização,

departamentalização e sistemas de compensação. Podem ser considerados fatores
que afetam de forma positiva ou negativa a implantação da cultura de orientação
para mercado.

Na alta gerência destaca-se a atuação dos gestores de nível estratégico e tático da
empresa, pois devem buscar constantemente a implementação, o aperfeiçoamento
e a continuidade de uma cultura orientada para o mercado. Também é viável que os
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gestores de nível estratégico estejam preparados para asssumirem os riscos
trazidos pelas mudanças organizacionais, impostas pelo mercado.

Na dinâmica interdepartamental, ressalta-se a importância de uma conectividade
ampla entre os vários setores da empresa, incentivando o debate entre os
departamentos, a exposição e a verificação de ideias, evitando que divergências
sejam fatores limitadores da implantação de uma cultura orientada para o mercado.

Os sistemas organizacionais tratam da departamentalização da empresa, da
estrutura organizcioanal, da centralização e dos sistemas de recompensa. A
estrutura organizacional da empresa deve ser estruturada, não como fator auxiliar
para a adoção de uma cultura orientada para o mercado, e sim, como sistema
determinante para que se alcance tal resultado. Além disso, o fator sistema de
compensação deve ser útil na hora de avaliar e recompensar os colaboradores que
se esforcem no intuito de atender as necessidades dos consumidores.

A segunda parte da estrutura representa a orientação para mercado: a) geração de
inteligência; b) disseminação de inteligência; e c) resposta ao mercado.

Os fatores que formam a orientação para mercado devem ser considerados em
momentos

distintos

dentro

da

organização,

porém,

suas

ações

são

interdependentes, devendo aos gestores e funcionários criarem um ambiente
propício ao seu desenvolvimento. Para sua efetividade, não basta apenas coletar as
informações no mercado, elas devem ser tratadas e transformadas em
conhecimento, além de serem dissemindas para todos os setores da empresa,
gerando um processo de inteligência permitindo uma resposta rápida ao mercado.

A terceira parte da estrutura representa o fator consequência da orientação para
mercado: a) empregados: comprometimento organizacional e espírito de equipe,
nesta etapa o foco principal reside em concentrar os esforços individuais e os
esforços coletivos em torno da estratégia traçada, para o alcance de um
desempenho organizacional mais elevado.
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Também são destacados os fatores moderadores: turbulência de mercado,
intensidade competitiva e turbulência tecnológica. A turbulência de mercado está
ligada às mudanças ocorridas no comportamento do consumidor,que interfere
sistematicamente na sua forma de agir, causando uma mudança de tendências,
consumo e, consequentemente, no público alvo da empresa. A intensidade
competitiva, está relacionada à quantidade de concorrentes existentes em um
mercado, seu grau de agressividade e forma de atuação. Quanto maior o grau de
competitivadade maior deve ser a orientação da empresa para o mercado. Para
Jaworski e Kohli (1993), deve haver um cuidado no que tange a atuação da empresa
em setores de alta tecnologia, elas não devem focar apenas na tecnologia, deixando
as mudanças referentes aos consumidores em segundo plano. Caso isso aconteça,
as empresas acabam por deixar sua orientação para mercado em plano secundário
o que pode ser prejudicial a sua performance empresarial.
2.1.4 Orientação para o mercado, segundo Day
Day (1994a) argumenta que as empresas direcionadas para o mercado detêm os
processos mais bem definidos quando o que está em questão é a forma de tratar e
usar as informações de maneira mais eficiente que seus concorrentes.
Para Day (1994b, p.38), “orientação para mercado representa uma habilidade
superior no entendimento e satisfação dos clientes”. O autor destaca uma série de
competências que, segundo ele “são um conjunto de habilidades e aprendizados
coletivos praticados nos processos organizacionais e que asseguram uma
coordenação superior das atividades funcionais” (Day, 1994b, p. 39).
Day (1994a) afirma que as organizações podem ficar mais orientadas para o
mercado mediante a definição e a construção de capacidades especiais que as
tornem distintas das demais. Assim, essas capacidades, ao longo do tempo, tornamse essencialmente importantes na hora de decidir sobre o modelo de negócio atual
ou sobre um novo modelo de negócio que se queira implantar.
Perin (2001) destaca que tais capacidades constituem um conjunto complexo de
experiências, conhecimentos e habilidades acumulados na empresa ao longo de
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seus processos, possibilitando coordenar as atividades e fazer uso de seus
recursos.
De acordo com Day (1994a), as capacidades são difíceis de ser desenvolvidas,
porém também são difíceis de ser imitadas pelos competidores. Ainda segundo Day
(1994a), a capacidade pode ser dividida em três categorias, dependendo da
orientação ou do foco do processo a que se refere, sendo formadas por uma série
de habilidades e competências capazes de diferenciar a empresa de seus
concorrentes:
a)capacidades internas

- estão relacionadas aos departamentos da

empresa,Logística, Produção, TI (tecnologia da informação), Gestão da
Qualidade e como a empresa opera habilmente cada um deles.
b) capacidades externas - estão diretamente ligadas às habilidades de
relacionamento com os mais variados públicos, por exemplo, clientes,
fornecedores e concorrentes.
c) processos integradores - são responsáveis pela integração entre os dois
processos, envolvendo questões relacionadas a atendimento ao consumidor,
compra, preço, etc.
A Figura 3 mostra a classificação das capacidades da organização segundo (Day,
1994).

Figura 3 - Classificação das capacidades das organizações
Fonte: Day, G. S. (1994b, p. 40). The capabilities of Market-Driven Organizations.
Journal of marketink, 58(4), 37-52.
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As capacidades da organização são divididas em três processos: externos,
integradores e internos. Os processos externos estão ligados à capacidade da
empresa entender a dinâmica do mercado, suas alterações e ciclos, seus ciclos
tecnológicos e a relação entre os canais com seus fluxos de informação e
mercadorias. Os processos integradores passam pela excelência da empresa em
estabelecer estratégias que garantam a eficiência dos processos necessários para o
atendimento das necessidades dos clientes. Algumas destas estratégias estão nas
duas pontas da organização como compras e vendas. Os processos internos atuam
como apoio para o desenvolvimento da empresa em busca de sua orientação para
mercado. Para isso, processos internos devem ser bem desenhados e integrados,
eliminando o risco de distorções ou falhas.

O autor destaca que a orientação para o mercado define um modo melhor para
satisfazer os clientes, ressaltando as habilidades da empresa no que tange a cultura,
informação e coordenação interfuncional, que lhe garantem posição competitiva
vantajosa e direção para o mercado.

Na construção de uma organização orientada para o mercado, as relações com os
clientes se tornam essenciais e as informações obtidas por meio desse
relacionamento são fontes que alimentam as tomadas de decisões da organização.

Day (1994b) define da seguinte maneira esta questão:
As iniciativas para aperfeiçoar a sensibilidade de mercado e as relações com
o cliente são essenciais no esforço de construção de uma organização
orientada para o mercado. O objetivo é obter o comprometimento com o
conjunto de crenças e valores que refletem a filosofia de que todas as
decisões começam com o consumidor e são guiadas por uma profunda e
compartilhada compreensão das necessidades desses consumidores e do
comportamento, capacidade e intenções dos concorrentes com o propósito de
atingir um desempenho superior, satisfazendo os consumidores melhor que
os concorrentes (Day, 1994b, p.45).
O autor cita três elementos como essenciais para a orientação para o mercado:
cultura, aptidão e estrutura (Figura 4).
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Figura 4 - Orientação para Mercado – Segundo Narver e
Slater
Fonte: Day, G. S. (2001, p. 37). A empresa orientada para o mercado:
compreender, atrair e manter clientes valiosos. Porto Alegre: Bookman.

Day (2001) ressalta que a cultura das empresas orientadas para o mercado é
desenvolvida para que as crenças e os valores delas contemplem em primeiro lugar
o olhar crítico para o mercado, ou seja, para fora da organização. Isso pode ser
traduzido como a busca incessante de melhorias com base na capacidade de
entender a dinâmica de mercado e o modo como ela é capaz de alterar o
comportamento interno da empresa.
Além disso, a estrutura organizacional deve estar preparada para se comportar de
maneira estratégica no mercado, atuando de forma flexível, de acordo com a
necessidade a ela imposta. Com isso, as empresas devem ser capazes de integrar
todas as áreas, compartilhar conhecimento e tomar decisões coerentes, que, de
certa forma, possam atrair e reter clientes valiosos.
Assim, a orientação para mercado se destaca, segundo Abrão (2012), como:
[...] a capacidade da empresa de aprender a se antecipar ao que pode
acontecer, conhecendo seus clientes, concorrentes, fornecedores, etc. A
filosofia das empresas orientadas para o mercado é de decisões voltadas
para o cliente e norteadas por um grande conhecimento dos desejos e
necessidades dos consumidores, das capacidades dos concorrentes, para
assim gerar performance empresarial superior e assim atender aos clientes
melhor que os outros (Abrão, 2012, p. 12).
Assim, fica demonstrado que empresas orientadas para o mercado possuem a
capacidade de competir e de agregar valor igual ou superior ao de seus
concorrentes.
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Day (2001) afirma que as empresas orientadas para o mercado são tão
intensamente competitivas que observam seus rivais de perto, para ver porque elas
podem estar conquistando uma vantagem. Estas empresas acabam tornando-se
paranoicas a ponto de antecipar movimentos, calibrar seu desempenho em relação
à “melhor da classe” e comemorar as vitórias sobre os concorrentes. Em resumo,
elas unem a orientação para o cliente e para os concorrentes (Day, 2001, p.29).
Desta maneira, a empresa orientada para o mercado acaba sobressaindo-se em seu
campo de atuação por estabelecer uma estratégia competitiva superior à de seus
concorrentes.
A escala desenvolvida por Day (1999) disponível também em Day (2001), apresenta
o construto da orientação para o mercado em cinco dimensões diferentes:
orientação geral (valores, crenças e comportamentos); capacidade de sentir o
mercado; capacidade de relação com o mercado; capacidade de pensamento
estratégico; e alinhamento organizacional.
O questionário de Day (1999) foi refinado e adaptado por pesquisadores brasileiros,
no intuito de melhorar sua aplicação para fins científicos (Mello & Souza, 2007;
Souza e Mello, 2003). A tradução do livro de Day (2001) traz as questões relativas
ao questionário já em português e, ainda, adaptado à realidade das empresas
brasileiras. Tais questões abordam as cinco dimensões do construto orientação para
mercado, segundo (Day, 1999).O teste empírico inicial da escala elaborada por Day
(1999) disponibiliza aos pesquisadores uma nova ferramenta para avaliar o grau da
orientação para o mercado e a influência deste sobre vários aspectos da empresa.
A Figura 5 apresenta e detalha as cinco dimensões, suas definições e os resultados
esperados em cada uma dessas dimensões.
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Dimensão

Conceito

Autor e Página

Orientação geral:
Valores, crenças e
comportamentos

Uma empresa orientada para o mercado tem
crenças valores e normas bastante diferentes de
seus pares, centrados em si mesmos. As
organizações orientadas para o mercado tomam
suas decisões centradas em seus clientes e nas
oportunidades previstas para obter vantagem.

Capacidade de sentir
o mercado

“Permite à empresa orientada para o mercado
continuamente antecipar oportunidades do
mercado e responder a elas antes dos
concorrentes”.

Day, 2001, p. 69.

Capacidade de
relação com o
mercado

“Mantém a organização proximamente ligada a
seu mercado, criando uma via de dois sentidos
para atingir os clientes”.

Day, 2001, p. 83.

Capacidade de
pensamento
estratégico

“Permite que a empresa alinhe sua estratégia ao
mercado e ajude a antecipar mudanças no
mercado”.

Day, 2001, p. 102.

Alinhamento
organizacional

A empresa orientada para o mercado possui “uma
configuração que reúne cultura, capacidades e
processos na estrutura da firma”. Ela inclui as
capacidades de sentir o mercado, relação com o
mercado e pensamento estratégico, assim com
outras capacidades e ativos do negócio, mais
estrutura organizacional e sistemas de suporte à
informação, controle e recompensa.

Day, 2001, p. 116.

Day, 2001, p. 53.
Day, 2001, p. 54.

Figura 5 - As cinco dimensões da orientação para o mercado
Fonte: Day, G. S. (2001). A empresa orientada para o mercado: compreender, atrair e manter clientes
valiosos.(Montiginelli, N. Jr., Trad.) Porto Alegre: Bookman.

2.2 Orientação para a aprendizagem

As empresas precisam repensar suas maneiras de atuar constantemente. Nenhuma
empresa está imune às mudanças em sua volta.Por isso,elas se tornam vulneráveis
aos possíveis impactos causados por eventuais mudanças. Há autores que
consideram as empresas “organismos vivos”, ou “sistemas abertos”, que influenciam
e sofrem influência constante de seu ambiente. Velhos conceitos, adotados de forma
rígida e pouco flexível nas organizações, começam a dar lugar a novas estratégias,
como gestão do conhecimento e capacidade de aprendizagem organizacional,
estratéigas estas capazes de manter as empresas atualizadas e competitivas em
seu mercado, elevando seu grau de desempenho organizacional em relação a seus
concorrentes (Khandekar & Sharma, 2006; Prieto & Revilla, 2006).

39

Com o surgimento, ao final do século XX, da “sociedade do conhecimento”, o capital
intelectual ganhou força nas empresas como competência distinta para torná-las
mais competitivas (Jardon & Matos, 2014). Segundo Crawford (1994), o
conhecimento dentro das organizações pode ser visto como um diferencial, pois
permite-lhes aplicar a informação a um trabalho ou a um resultado específico.

As organizações orientadas para a aprendizagem são capazes de evoluir
constantemente, respondendo de forma eficiente às pressões impostas pelo seu
ambiente (Finger & Brand, 2001). Estabelecer estratégias que ajudem a gerenciar o
conhecimento dentro da empresa é fundamental. Dessa maneira, surge a gestão
estratégica do conhecimento dentro das organizações. Fleury e Oliveira (2001) a
definem como um processo interno e externo, que vai da identificação, passando
pelo desenvolvimento e disseminação, culminando em uma atualização de
conteúdos importantes para a organização.

A necessidade que a empresa tem de estar sempre atualizando seus conhecimentos
surge em funçãoda necessidade de adequar-se às mudanças que acontecem no
mercado. O conhecimento que uma empresa possui em determinado momento se
constitui em uma fonte de vantagem competitiva. Barney (1991) argumenta que a
criação da vantagem competitiva por parte da empresa fundamenta-se na criação de
valor, recurso conseguidopor meio da implantação de uma estratégia que não seja a
mesma dos concorrentes atuais e futuros e que não tenha precedentes nem
possibilidade de ser copiada. Para Peteraf (1993), uma vantagem competitiva
sustentável se baseia na melhor utilização dos recursos que a empresa possui. Para
Barney e Hesterly (2011), os recursos responsáveis pela vantagem competitiva da
empresa devem apresentar características que os tornem difícil de imitar pelos
concorrentes, como ser valiosos, raros, difíceis de substituir e, preferencialmente,
difíceis de imitar. Vasconcelos e Brito (2004) alertam sobre o período da vantagem
competitiva.Segundo os autores, a vantagem competitiva pode ser temporária, o
que, segundo sua própria definição, implica uma definição do intervalo de tempo, já
que ela seria a resultante de todos os fatores idiossincráticos da empresa que se
mantiveram constantes durante o intervalo de tempo considerado. Dessa forma, a
sustentação de uma vantagem competitiva baseada no conhecimento e que garante
para a empresa uma performance superior à de seus concorrentes, se não for
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reavaliada constantemente, pode não se sustentar por um longo tempo ou ser
prontamente reproduzida pelos concorrentes (Bessant, 2003, Monteiro, Bora &
Machado 2010).

Para Day (1994a) uma empresa será considerada orientada para o aprendizado
enquanto estiver disposta a mudar sua cultura e, consequentemente, a maneira de
conduzir seus negócios, entendendo e atendendo seus clientes e superando seus
concorrentes com uma entrega de valor superior. Para Kolhi e Jaworski (1993), uma
organização para ser orientada para aprendizagem deve usar em sua cultura as
informações da melhor maneira possível. Para Nonaka (1994), aprendizagem
organizacional está diretamente ligada ao processo de criação e geração de
conhecimento

dentro

da

empresa.

Botin

(2009)

afirma

que,

para

criar

conhecimentos, é necessário reinventar tanto as pessoas quanto a organização
constantemente.

Com a necessidade das empresas de estarem sempre se adapatando às mudanças,
surgiu o conceito de aprendizagem organizacional, o qual vem sendo estudado por
um grande número autores há vários anos, por exemplo, Senge (1990; 1999), Kim
(1993); De Geus (1988); Simon (1991); Sweringa e Wierdsma (1995); Nonaka e
Takeuchi (1997); Bastos, Godinho e Loiola (2004) e Scorsolini-Comin, Inocente e
Miura (2011).

Segundo Nadler, Gerstein & Shaw (1993), o que caracteriza a aprendizagem
organizacional é a maneira utilizada pela empresa na busca por conhecimentos com
baseem suas experiências e nas experiências de outras empresas, sejam estas
negativas ou não. Para Tsang (1997), aprendizagem organizacional diz respeito ao
modo como a organização aprende. Isto é, possui o foco em habilidades e
processos de construção, bem como na utilização dos conhecimentos que irão
favorecer a análise das possibilidades concretas de ocorrer aprendizagem nesse
contexto.

Para Simon (1991), a aprendizagem organizacional ocorre de duas maneiras
distintas. A primeira está relacionada ao aprendizado dos membros da organização.
A segunda se refere ao conhecimento trazido pelos novos contratados na empresa.
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Alguns autores desenvolveram estudos a respeito do processo de aprendizagem
organizacional. Um dos mais relevantes sobre a aprendizagem organizacional foi
desenvolvido por Argyris e Schon (1996) e Argyris (1993).Tal abordagem destaca
que a aprendizagem nas organizações pode acontecer tanto em circuito simples
como em circuito duplo. Para os autores, a aprendizagem em circuito simples ocorre
quando a organização, por meio da experiência de seus indivíduos, atua apenas de
forma corretiva no problema. Ou seja, não se aprofunda em busca de sua causa
raiz.

Segundo Narver e Slater (1995), as oportunidades de mercado no circuito simples
estão restritas à estrutura tradicional da empresa. O aprendizado de circuito duplo se
diferencia do circuito simples, principalmente, pela forma como os erros são
detectados e corrigidos e pela forma como a aprendizagem se dá com base no
conhecimento aplicado e traduzido de maneira diferente ao já existente. Assim, a
aprendizagem em circuito duplo questiona normas e valores da empresa e desafia
estruturas rígidas e paradigmas existentes há bastante tempo na empresa.
Baker; Sinkula (1999a, p. 413) ressaltam que “as organizações com alto nível de
orientação para aprendizagem questionam suas normas, seu processamento de
informações do mercado e suas ações organizacionais através do estímulo as
pessoas”. A aprendizagem de circuito duplo se contrapõe àdo circuito simples,
buscando descobrir as causas de eventuais problemas. Ela propõe novas formas de
fazer. Dessa forma, segundo Botin (2009, p. 32), “a organização desenvolve
conhecimento a partir de suas experiências, estabelecendo um ambiente adequado
a aprendizagem”.

A Figura 6 destaca o modelo de aprendizagem de circuito simples e circuito duplo.
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Figura 6 - Circuito simples e circuito duplo
Fonte: Botin, C. M. (2009). As relações entre orientação para mercado, orientação para
aprendizagem e inovação: um estudo de caso em uma empresa de comunicação. Dissertação de
mestrado, Programa de Mestrado em Administração e Negócios, da Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
RS, Brasil.

Outros autores ressaltam o processo de aprendizagem como ciclos, que se
apresentam como regras, insights e princípios, e como estágios, aquisição,
disseminação e interpretação compartilhada de informações (Sweringa & Wiedsma,
1995; Slater & Narver, 1995).
É possível entender que a orientação para a aprendizagem, usada como estratégia
empresarial, possui condições que podem ajudar a organização a desenvolver um
desempenho organizacional superior. Perin (2001) e Perin, Sampaio, Duhá e
Bittencourt (2006) relacionam a aprendizagem organizacional e a orientação para
aprendizagem de forma positiva com o desempenho organizacional.
A Figura 7, apresentada por Perin (2001), descreve as definições de vários autores
sobre as organizações de aprendizagem.
(Continua...)
Autores

Definição

Senge (1990)

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

Swieringa e Wiedsma
(1992)

Trata-se de uma organização edificada em torno de processos
cooperativos, em que as pessoas aprendem mediante a cooperação
e cooperam para aprender coletivamente.

Figura 7: Definições de organização de aprendizagem
Fonte: Perin, M. G. (2001). A Relação entre orientação para mercado, aprendizagem organizacional e
performance. Tese de Doutorado, Programa de Pós Graduação em Administração, Escola de
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
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(Conclusão)
Autores

Definição

Garvin (1993)

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

Marquardt (1996)

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

Morgan (1998)

Organizações são sistemas de processamento de informações
capazes de aprender a aprender.

Starkey (1997)

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

Nonaka (1997)

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

Figura 7: Definições de organização de aprendizagem
Fonte: Perin, M. G. (2001). A Relação entre orientação para mercado, aprendizagem organizacional e
performance. Tese de Doutorado, Programa de Pós Graduação em Administração, Escola de
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.

Os conceitos de organização de aprendizagem apresetados na Figura 7 estão
fundamentados nas empresas em constante desenvolvimento e transformação e,
ainda, naquelas capazes de transformar seus ambientes internos em locais
propícios ao desenvolvimento individual e, consequentemente, organizazional.

2.3 Performance empresarial
Alcançar melhores resultados vem sendo, há tempos, um dos principais objetivos
das empresas. Atualmente, fatores como estreitas margens de lucros e necessidade
de dar retorno no curto prazo têm levado as empresas a adotar medidas cada vez
mais eficazes para atender a estes requisitos. A performance empresarial tem
estreita relação com a estratégia da empresa.Esta, por sua vez, mantém uma
relação ainda mais estreita com a competitividade da empresa. A estratégia bem
definida permite à empresa ter uma performance superior e, consequentemente,
uma vantagem competitiva em relação aos outros competidores do mercado.
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Os conceitos relacionados àperformance empresarial ganharam grande interesse
entre os acadêmicos da área de marketing. Pesquisas nesta área indicam uma
relação positiva entre orientação para o mercado e performance superior (Narver &
Slater, 1990; Kohli et al., 1993; Deshpandé et al., 1993; Slater & Narver, 1994; Day,
1994a, Han et al., 1998; Baker & Sinkula, 1999a e Perin & Sampaio, 2001, 2004).
Porém, existe uma série de dúvidas quanto à forma de se avaliar a performance da
empresa. O que se sabe é que as medidas utilizadas para avaliar a performance, ou
desempenho, devem variar de acordo com cada empresa. Alguns autores acreditam
que o desempenho das empresas podeestar ligado a medidas financeiras e de
mercado (Kaplan & Norton, 2001; Baker & Sinkula, 2005). Autores como Wright,
Kroll e Parnell (2000) destacam que o controle pode ser exercido de várias
maneiras, no intuito de garantir à organização um desempenho superior.

A Figura 8 destaca algumas formas de exercer o controle dentro das organizações.
Controle
Por meio de critério de desempenho multinível

Por meio do desempenho

Por meio de variáveis organizacionais

Descrição
Envolve padrões de desempenho para
indivíduos, funções, produtos, divisões ou
unidades estratégicas de negócio.
Ocorre pela monitoração de indicadores
financeiros;
entre
eles,
retorno
sobre
investimento, lucratividade, preço das ações.
Neste caso, o controle pode ser feito por meio
da organização formal e informal. Na
organização formal, pela clara comunicação dos
valores da organização e pela determinação de
um sistema de recompensa que seja consistente
com estes valores. Na organização informal, o
controle é fruto das interações pessoais que se
desenvolvem entre indivíduos e grupos
colocados uns com os outros, isto é, por um
comportamento
adequado
entre
os
administradores.

Figura 8 - Formas de exercer o controle nas organizações
Fonte: Fonte: Wright, P., Kroll, M. J. & Parnell, J. (2000). Administração estratégica: conceitos.
(Rimoli, C. A. & Esteves, L. R., Trad.). São Paulo: Atlas.

Segundo os autores, os controles devem ser considerados fatores preponderantes
na hora de avaliar o desempenho das organizaçãos. Eles apresentam três formas de
medir o desempenho, duas delas, o controle de desempenho de mutinível e o
controle de desempenho, se assemelham por sua formalidade e clareza. Sendo o
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primeiro, voltado para a medição do desempenho entre áreas e setores, e o
segundo, ligado a indicadores financeiros. O terceiro tipo de controle, atua por meio
das variáveis organizacionais

e

possuem

como

principal característica

a

possibilidade de ser feito de maneira formal ou, até mesmo, informal. A principal
diferença está na forma de comunicação de cada um deles.
Gronholdt e Martesem (2006) acrescentam outras medidas relativas ao marketing e
resultados financeiros. Segundo os autores, as medidas de marketing estão
distribuídas conforme a cadeia de valor do marketing, e vão desde vendas medidas
em volume e valor até vendas para novos clientes, preços etc. Já nos resultados
financeiros, devem ser levados em conta indicadores como lucro e lucratividade,
margem bruta por cliente e retorno sobre investimento, entre outros.
Para outros autores, a performance de uma organização não reside apenas em sua
tradicional dimensão financeira, mas também em sua dimensão mercadológica,
incluindo participação de mercado, qualidade de produtos e outras medidas de
eficiência da tecnologia (Venkatraman &Ramanujan, 1968; Baker &Sinkula, 2005).

2.4 Relação entre os construtos orientação para o mercado, orientação para a
aprendizagem e performance empresarial
Os estudos anteriormente abordados neste trabalho apontam para a existência de
uma ligação entre as teorias da orientação para o mercado e a orientação para a
aprendizagem. Na literatura, vários autores da área de marketing têm apresentado
estudos neste sentido: Day (1994a); Sinkula (1997); Slater e Narver (1995); Dickson
(1996); Sinkula et al. (1997); Hurley e Hult (1998); Baker e Sinkula (1999a).
Outros estudos investigam a existência de uma relação entre a orientação para o
mercado e a performance das empresas (Liao, Chang, Wu & Katrichis, 2011).
Também podem ser encontrados na literatura estudos que apontam para uma
relação positiva entre a orientação para a aprendizagem e o desempenho
organizacional (Abbade, 2013; Wang, 2008; Rhee, Park & Lee, 2010; Cantalone,
Cavusgil & Zhao, 2002; Perin, Sampaio & Faleiro, 2004; Jiménez & Navarro, 2007).
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2.4.1 Relação entre orientação para o mercado e orientação para a
aprendizagem
A forma de administrar as empresas evoluiu sistematicamente nos últimos anos.Isso
se deve às grandes transformações ocorridas no ambiente de atuação das
empresas.
Atualmente, existe nas organizações espalhadas mundo afora uma grande
necessidade por parte de seus gestores de entender quais fatoresna organização
podem impactar de forma positiva ou negativa a performance das organizações. As
transformações ocorridas obrigaram as empresas a ter um entendimento mais amplo
a respeito das variáveis existentes no micro e no macroambiente da organização.
Segundo Sauner e Balestrin (2006), ocorre atualmente a busca proativa por
informações que tragam vantagens competitivas às empresas. Ainda segundo os
autores, a capacidade de extração de informações do ambiente e a transformação
delas em conhecimento organizacional útil podem ser um grande diferencial
estratégico.

Autores como Brito e Bolsan (2014) alertam sobre a necessidade do conhecimento
organizacional e dos impactos que eles podem exercer nos resultados da
organização. O tema que envolve o conhecimento dentro das empresas e a forma
como ele é gerenciado, no sentido de ser transmitido e de agregar maior valor para
empresa, tem sido objeto de estudo de vários autores (Nonaka & Takeuchi, 1997;
Davenport & Prusak, 1998; Stewart, 1998; Fleury & Fleury, 2001; Bukowitz &
Williams, 2002; Terra, 2000;Angeloni, 2002).

A orientação para o mercado tem parte de seus estudos fundamentados na
necessidade que as organizações possuem de assumir uma postura voltada para a
identificação das necessidades do mercado, por meio da geração e disseminação da
inteligência relacionada, principalmente, aos clientes e aos concorrentes, além da
postura de adotar esta inteligência de forma estratégica na empresa (Kohli
&Jaworski, 1990;Kohli et al., 1993; Narver & Slater, 1990). Dessa forma, pode-se
entender que a orientação para o mercado é capaz de criar um ambiente
organizacional passível de coletar, entender, disseminar e reagir às interpelações do
mercado, principalmente, no que diz respeito à concorrência.
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Slater e Narver (1995) reiteram que as empresas orientadas para o mercado
possuem grande habilidade de geração de inteligência e que seu foco está voltado
para o microambiente, principalmente no que diz respeito a clientes e concorrentes,
e para a velocidade com que conseguem responder com mais eficiência às
alterações e mudanças a que são submetidas, conquistando, assim, uma vantagem
competitiva. Dessa forma, fica demonstrado o estreito relacionamento entre
orientação para o mercado e orientação para a aprendizagem.

Os trabalhos e as hipóteses testadas por Sinkula et al. (1997) apresentam uma
relação entre orientação para a aprendizagem e orientação para o mercado. Os
estudos demonstraram que há uma relação entre os dois componentes,de uma e
outra cultura.

O autor entende que nas organizações orientadas para a aprendizagem existe certa
facilidade para implantar a cultura da orientação para o mercado. Assim, pode-se
entender que a orientação para a aprendizagem é condição primária e essencial à
implantação e ao desenvolvimento da orientação para mercado.
Slater e Narver (1995, p. 67) destacam que “a orientação para mercado é o principal
fundamento cultural da organização de aprendizagem” e que “a orientação para o
mercado, é por herança, uma orientação para aprendizagem”.
A Figura 9 mostra o modelo de organização de aprendizagemapresentado por Slater
e Narver (1995).
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Figura 9 - A organização de aprendizagem
Fonte: Fonte: Slater, S. F. & Narver, J. C. (1995, p. 67). Market orientation and the learning
organization. Journal of Marketing, 59(3), 63-74.

Neste sentido, Perin (2001, p. 44) ressalta que

[...] a orientação para mercado, juntamente com outras variáveis de cultura e
clima organizacional, que potencializa o processo de aprendizagem
organizacional no sentido da obtenção de uma melhor performance
organizacional, em suas várias dimensões (satisfação do cliente, crescimento
de vendas, sucesso de novos produtos e lucratividade) (Perin, 2001, p. 44).
Pode-se concluir que a orientação para mercado, juntamente com outras variáveis,
exerce influência positiva na lucratividade e na performance das empresas. Vários
autores têm destacado a positividade entre os construtos orientação para mercado e
performance superior (Narver & Slater, 1990; Jaworski & Kohli, 1993; Despandéet
al., 1993; Slater & Narver, 1994; Han et al., 1998; Baker & Sinkula, 1999b; Voss &
Voss, 2000; Dawes, 2000).

2.4.2 Relação entre orientação para mercado e performance empresarial

De forma não surpreendente, as organizações têm-se lançado em busca de
estratégias de negócios que lhes garanta uma performance empresarial superior.
Neste sentido, observa-se a estratégia em relação ao impacto que ela é capaz de
causar no desempenho organizacional, podendo ser este de natureza financeira, de
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mercado, ou, até mesmo, de processos ou outros que a organização destacar como
importantes para análise (Kaplan & Norton, 2004; Ghemawat, 2002; Mintzberg,
1998). A necessidade de medir o desempenho das organizações ganha ainda mais
importância a partir do momento em que a competição entre as empresas cresce em
intensidade. Com isso, houve o surgimento de uma grande quantidade de formas
para se avaliar e medir o desempenho. Surgiram daí as dúvidas que
desencadearam uma série de estudos orientados para entender e dar respostas às
organizações sobre a influência de determinadas estratégias em seu desempenho.
Um estudo que ganhou boa parte das atenções dos pesquisadores cientistas se
refere à orientação para o mercado e a seu grau de relacionamento, positivo ou não,
com o desempenho empresarial. Vários autores começaram a levantar hipóteses e
formular suas pesquisas sobre a relação e a influência dos construtos.Dentre estes,
destacam-se Narver e Slater (1990), Despandéet al.(1993), Jaworski e Kohli (1993),
Perin e Sampaio (2001), Perin et al.(2004) eReis et al.(2013).
Estes

mesmos

autores

concordam

que

os

estudos

precisam

ser

mais

aprofundados,argumentam que existemoutros fatores que podem interferir no
desempenho da organização, em destaque a orientação para aprendizagem, os
quais envolvem a cultura organizacional e fatores externos, como turbulência de
mercado.
A Figura 10 destacada neste trabalho, trás um exemplo de comportamentos que
levam a empresa a orientação para mercado e ainda a orientação para
aprendizagem.
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Figura 10 - Antecedentes e consequências da orientação para
mercado e para aprendizagem
Fonte: Fonte:Farrell, M. A. (2000, p. 204). Developing a Market-Oriented Learning
Organization. Australian Journal of Management, 25(2), 201-222.

Segundo Farrel (2000), à adaptação das empresas às mudanças significativas no
seu ambiente levam a se orientar para o mercado. As estratégias de mudança serão
planejadas quando possível e quando não, devem se alinhar com as tendências de
mercado de forma rápida.
O estudo de Ferrel (2000) demostra que a orientação para o mercado facilita a
orientação para a aprendizagem e, que ambas, têm impacto positivo sobre a
performance empresarial.

Também fica demostrado no estudo a existência de um grande número de variáveis
de controle que deve ser administrado de forma rígida no intuito de atenuar
possíveis impactos na performance empresarial.
2.4.1 Relação entre orientação para o mercado e orientação para a
aprendizagem
A relação entre estes construtos foi abordada, de forma direta e indireta, nos itens
anteriores. Porém, vale ressaltar que, ao tratar as questões relativas ao mercado
com rapidez, inteligência e agilidade, atendendo à demanda de seus clientes no que
tange a suas necessidades, além de entender sistematicamente a dinâmica do

51

mercado com basenas informações adquiridas e nas respostas oferecidas a este
mercado, a empresa, provavelmente, conseguirá uma performance superior (Kohli &
Jaworski, 1990; Day 1994a; Naver & Slater, 1990; Slater & Naver, 1995).
2.5 Contribuições do referencial teórico
Na elaboração do referencial teórico deste trabalho o autor teve o cuidado de
destacar os principais estudos sobre o tema orientação para o mercado, orientação
para a aprendizagem e performance empresarial. As principais definições sobre
orientação para o mercado vieram dos estudiosos sobre o tema no início e no final
da década de 1990, com destaque para Day (1994), Narver e Slater (1990),
Deshpandé, Farley e Webster (1994) e Kohli e Jaworski (1990).
Após a análise de vários artigos desses autores foi possível a constatar o denso
material sobre o tema estudado e as teorias amplamente aplicadas e testadas.
Tomou-se conhecimento dos modelos e das escalas elaboradas por esses autores
que influenciaram no melhor entendimento do assunto por parte do pesquisador.
Observou-se que até o final da década de 1990 os estudos se concentraram nos
Estados Unidos, parte da Europa e Japão.
No Brasil o tema passou a ser mais presente no final da década de 1990 e início
dos anos 2000, verificando o grande número de autores encabeçados por Urdan
(1999), Perin (2001) Perin e Sampaio (2004), além de outros já citados neste
tabalho, contribuindo de forma sistemática para a sua divulgação na academia nas
organizaões.
Com base nos trabalhos de Deshpandé (1999) e Baker e Sinkula (1999a) que
fundamentam-se nas três dimensões e, posteriormente, acrescentou-se o construto
performance empresarial, Perin (2001) apresentou um modelo em que propôs a
aplicação de um questionário na indústria eletro-eletrônica do Brasil. Os resultados
dessa pesquisa demostraram a influência positiva e significativa da orientação para
o mercado sobre a performance empresarial, do impacto indireto da orientação para
a aprendizagem na performance empresarial e sobre a orientação para o mercado.

Este modelo será apresentado no item 3.4 deste trabalho.
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3 Metodologia

Este capítulo detalha os métodos e as técnicas utilizados no trabalho para alcançar
os objetivos traçados. Nele, incluem-se a caracterização da pesquisa, a definição da
unidade de análise, a população, a amostra, os procedimentos para a coleta e
análise dos dados.
3.1 Caracterização da pesquisa
Esta pesquisa é do tipo descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa, tendo
como método o estudo de caso.
Explica Gil (2009):
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relação entre variáveis. São inúmeros os estudos que
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados,
tais como questionários e a observação sistemática (Gil, 2009, p. 42).
Segundo Malhotra (2001), a função da pesquisa descritiva é descrever algo,
geralmente, o mercado, suas características e funções.Ou seja, descrever as
características dos grupos relevantes, estimar a porcentagem de unidade numa
população específica, determinar as percepções de características de produtos e o
grau até o qual as variáveis de marketing estão associadas e fazer previsões
específicas.
Quanto à abarodagem, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e
quantitativa.
De acordo com Collis e Hussey (2005), os dados qualitativos referem-se às
qualidades e características não numéricas de determinado assunto. Malhotra
(2001) afirma que a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão
do contexto do problema. Para o autor, a pesquisa qualitativa se refere a uma
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metodologia de pesquisa não estruturada, exploratória e baseada em pequenas
amostras, que proporciona insights e a compreensão do contexto do problema.
As pesquisas qualitativas são classificadas por processos.
Esses processos são classificados como diretos ou indiretos, dependendo de
o verdadeiro objetivo do projeto ser conhecido dos respondentes. Uma
abordagem direta não é disfarçada. O objetivo do projeto é revelado aos
respondentes, ou então é obvio pelas próprias questões formuladas, os
grupos de enfoque e as entrevistas de profundidade são as técnicas diretas
mais importantes. Em contrataste, a pesquisa que toma a forma de uma
abordagem indireta disfarça o verdadeiro objetivo do projeto (Malhotra, 2001,
p. 156).
Na etapa quantitativa, o objetivo é quantificar os dados levantados. Segundo
Malhotra (2001), a pesquisa quantitativa procura quantificar e aplicar alguma forma
de análise estatística. Segundo Markoni e Lakatos (2007), estudos quantitativos
possuem trêstraços bem definidos: objetividade, sitematização e quantificação.
Para Collis e Hussey (2005), dados quantitativos referem-se aos dados
encontradospor pesquisas numéricas.
A abordagem quantitativa permite quantificar a experiência,em que “os dados
quantitativos tomarão a forma de valores numéricos que representam o número total
de observações ou frequências das variáveis estudadas” (Collis &Hussey, 2005, p.
186).

Nessa abordagem, utilizam-se dados coletados em uma amostra para chegar às
conclusões sobre uma população completa.

O método utilizado nesta pesquisa foi o estudo de caso, com a utilização de uma
pesquisa de campo.

De acordo com Collis e Hussey (2005), o principal objetivo do estudo de caso é
examinar amplamente determinado fenômeno, tendo como foco a compreensão da
dinâmica existente, estando preparado para ser capaz de receber facilmente as
sensações do contexto que é considerado. Segundo Yin (2005), este método remete
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a uma investigação empírica e compreende um método abrangente, com uma
sequência lógicade planejamento, coleta e análise de dados. Também é possível
conter tanto estudos de caso único quanto de múltiplos casos, além de poder incluir
abordagens tanto quantitativas quanto qualitativas de pesquisa.

Apesar de ter suas origens na área das Ciências Médicas,atualmente o método
estudo de caso é utilizado por outras áreas, incluindo o campo das Ciências Sociais,
em especial a Administração e suas áreas de atuação.
Neste trabalho, foi utilizada a pesquisa de campo,que, de acordo com Marconi e
Lakatos (2007, p. 83), “é aquela utilizada com o objetivo de adquirir informações
e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta,
ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos
ou as relações entre eles”.
Gil (2009, p 53) explica que “a pesquisa é desenvolvida por meio de observação
direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para
captar suas explicações e interpretações que ocorre no grupo”.
3.2 Unidade de observação – parte qualitativa
A unidade de observação da pesquisa foi composta por 12 colaboradores da
empresa ABC. Nesta etapa, foram enviados e-mailsa 12 colaboradores dos três
níveis hierárquicos da empresa, (estratégico, tático e operacional) e de vários
setores, procurando contemplartodos os níveis e setores da empresa.
3.3 População e amostra – etapa quantitativa
Esta pesquisa teve como população colaboradores dos três níveis hierárquicos,
incluindo cargos de gestão, supervisão e colaboradores da linha de frente e chão de
fábrica da ABC. A pesquisa foi enviada aos e-mails de 118 colaboradores, o que
corresponde a quase 60% do quadro de colaborares ativos da empresa.Foram
respondidos e devolvidos 112 questionários.
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3.4 Modelo de pesquisa

Para o desenvolvimento desta pesquisa, partiu-se do modelo elaborado por Perin
(2001), que teve sua formulação com base nos estudos de Jaworski e Kohli (1993)
e, ainda, nos estudos elaborados por Day (1994b) e Baker e Sinkula (1999a).
Posteriormente, o modelo foi utilizado por Abrão (2012), conforme demonstrado na
Figura 11.

Figura 11 - Modelo de pesquisa elaborado por Perin (2001)
Perin, M. G. (2001). A Relação entre orientação para mercado, aprendizagem organizacional e
performance. Tese de Doutorado, Programa de Pós Graduação em Administração, Escola de
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.

Neste trabalho, buscam-se indícios sobre as hipóteses H1, H8, H9, apresentadas na
Figura 11, por meio de cáculos de correlações e correlações parciais. Utilizar-se-á a
abordagem não paramétrica (Correlação de Spearman e Correlação Parcial de
Kendall).

Sobre a hipótese H1 ressalta a influência positiva da orientação para o mercado
sobre performance da empresa.

Na hipótese H8 ressalta o grau de influência positiva da orientação para a
aprendizagem sobre a orientação para o mercado

.
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E na Hipótese H9 ressalta a influência positiva da orientação para a aprendizagem
sobre a performance empresarial.

3.5 Procedimentos para coleta de dados
3.5.1 Coleta de dados – Etapa qualitativa
A parte qualitativa da pesquisa teve por objetivo identificar a visão de 12
colaboradores da empresa a respeito dos construtos orientação para o mercado,
orientação para a aprendizagem e performance empresarial.
A coleta de dados desta etapa foi feita por meio de um questionário semiestruturado
enviado aose-mails dos colaboradores escolhidos (Apêndice A), intitulado “Visão dos
colaboradores a respeito dos construtos orientação para mercado, orientação para
aprendizagem e performance empresarial” aplicado entre 02/02/2015 e 20/02/2015
(parte qualitativa). Nesta pesquisa, optou-se por este método de coleta de dados.Um
teste foi aplicado na semana anterior à aplicação da pesquisa, no intuito de
minimizar possíveis falhas durante a abordagem dos colaboradores na data da
pesquisa.
O questionário foi dividido em duas partes.A primeira visou identificar dados gerais
dos entrevistados: nome, cargo, nível hierárquico, tempo de empresa e grau de
instrução. A segunda visou identificar, por meio de questões abertas, a percepção
dos respondentes a respeito dos construtos orientação para omercado, orientação
para a aprendizagem e performance empresarial.
Para a realização do roteiro de entrevista, foram considerados os objetivos
propostos pelo trabalho (Apêndice A), com questões, assim como os temas
discutidos, e pesquisa bibliográfica em livros, artigos e dissertações, procurando
esclarecer pontos não muito claros do tema e buscando a visão de especialistas da
área,tendo sido analisados os construtos orientação para o mercado, orientação
para a aprendizagem e performance empresarial.
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As questões utilizadas no questionário da etapa qualitativa foram desenvolvidas
observando os construtos do modelo utilizado por Perin (2001) e, posteriormente,as
varáveis latentes,orientação para o mercado, geração de inteligência de mercado,
disseminação de inteligência de mercado, ação de resposta, orientação para
aprendizagem,

postura

de

mente

aberta,

visão

compartilhada,

memória

organizacional e performance empresarial. Assim, o modelo final ficou composto por
60 indicadores, sendo que seis foram usados para a caracterização da amostra. O
questionário, em sua totalidade, é apresentado no Anexo B.
Na intenção de atender aos objetivos propostos neste trabalho, foram acrescentadas
três perguntas ao final do questionário da etapa qualitativa, com base no trabalho
desenvolvido por Botin (2009).

3.5.2 Coleta de dados - etapa quantitativa
De acordo com Gil (2009, p. 140),“ O processo de coleta de dados no estudo de
caso é mais complexo que os de outras modalidades de pesquisa”. Isso porque a
maioria das pesquisas utiliza uma técnica básica para a obtenção de dados. Collys e
Hussey (2005) destacam que uma das principais vantagens de um método
quantitativo de coleta de dados é a facilidade e velocidade com que a pesquisa pode
ser realizada.

Para esta etapa, foram utilizadas perguntas fechadas e estruturadas,com baseno
questionário de Perin (2001) (Apêndice B). Segundo Collys e Hussey (2005), estas
perguntas são utilizadas em surveys de pesquisa de mercado. Para Malhotra (2001),
o método survey se caracteriza por ser um interrogatório feito aos participantes para
se obter informações desejadas. Dessa forma, foi elaborado um questionário
visando atender aos objetivos do trabalho, o qual foi enviado ao e-mail individual de
cada um dos colaboradores, entre dias 12/04/2015 e 11/05/2015, com a ajuda do
setor de Recursos Humanos da empresa. Collys e Hussey (2005) afirmam que o
objetivo do questionário é descobrir o que um número de participantes faz, pensa ou
sente. Explica (Malhotra, 2001, p. 179): “O questionário é estruturado visando certa
padronização no processo de coleta de dados”.
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Nesta etapa, utilizou-se a escala de classificação Likert.em que 1 – “Discordo
totalmente” e 6 “Concordo totalmente”. Esta escala,de acordo com Collys e Hussey
2005, p. 174), “transforma a pergunta numa afirmação e pede o respondente
paraindicar seu nível de concordância com afirmação marcando um espaço, ou
fazendo um círculo ao redor de uma resposta”.

3.6 Procedimentos para análise dos dados
3.6.1 Análise de dados – etapa qualitativa
Autores como Shah e Corley (2006) têm destacado a importância e a validade da
pesquisa qualitativa, em que a análise dos dados coletados deve envolver rigor igual
ou superiorao que acontece em uma pesquisa quantitativa. O caminho para
transformar as entrevistas - ou seja, os dados empíricos em interpretações que se
sustentem em teorias abordados na pesquisa -, é complexo e árduo.
De acordo com Roesch (1999), ao final das entrevistas o pesquisador se depara
com um grande número de informações, que se materializam na forma de textos, os
quais são organizados para interpretação.
Para os fins deste trabalho, utilizou-se a categorização de variáveis para a análise
qualitativa,a qual seguiu o modelo desenvolvido por Perin (2001),consistindo em
orientação para o mercado, orientação para a aprendizagem e performance
empresarial. As respostas foram organizadas em tabelas, seguindo a ordem
proposta no Apendice A.
3.6.2 Análise dos dados – etapa quantitativa
Segundo Collis e Hussey (2005), a escolha de métodos e técnicas dependerá do
tipo de dados coletados. Para a análise dos dados quantitativos, utilizaram-se os
seguintes procedimentos: limpeza dos dados, codificação das variáveis, análise de
confiabilidade das escalas, por meio de AlphadeCronbach, análise descritiva da
amostra, análise descritiva das escalas e correlação entre os construtos.
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Na fase de limpeza dos dados, os questionários foram submetidos a uma a revisão,
no intuito de encontrardados ausentes (missing values) ou dados discrepantes
(outliers). Quanto aos dados faltantes, existem três opções para tratamento destas
anomalias: imputação, que é uma técnica que usa a previção e complementação
dos dados faltantes de maneira individualizada; substituição do valor ausente pela
média aritimética da variável; e, simplesmente, a exclusão do registro. Sobre os
dados discrepantes, quando os valores diferem muito da maioria de outros dados,
devem-se descartá-los da amostra. Foram utilizadas nesta pesquisa como assistente
para mineração de dados as SQL Server Data Tools(SSDT). A principal
característica desta ferramenta reside na facilidade de criar estruturas e modelos de
mineração apoiados em fontes de dados relacionais ou dados multidimensionais em
cubos.
O questionário foi dividido em etapas.Para facilitar a operacionalização e
visualização dos resultados, propôs-se a codificação das variáveis, apresentada na
Figura 12. Também foi proposta a inversão de alguns itens da escala (*), pois eles
denotaram sentido negativo em relação ao construto.Nem todos os itens da escala
comporão o escore final do construto, por não passarem no teste de confiabilidade,
como será discutido adiante.
(Continua...)
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

ID

Número do questionário

CONSTRUTO

INF1
INF2
INF3*
INF4

INF5*

INF6

Nesta empresa nós nos reunimos com os clientes
pelo menos uma vez ao ano para identificar que
produtos ou serviços eles necessitarão no futuro.
Nesta empresa nós conduzimos muitas pesquisas
de mercado.
Nós somos lentos para detectar mudanças nas
preferências de consumo de nossos clientes.
Nós pesquisamos os clientes pelo menos uma vez
ao ano para avaliar a qualidade de nossos pordutos
e serviços.
Nós somos lentos para detectar mudanças
fundamentais em nosso ramo de atividade (por
exemplo, na tecnologia, na concorrência e na
legislação).
Nós revisamos periodicamente os prováveis efeitos
que as mudanças em nosso ambiente empresarial
(por exemplo, a legislação e na economia) poderão
ter sobre nossos clientes.

Figura 12 - Codificação das variáveis do estudo
Fonte: Dados da pesquisa

Geração de informações de
mercado
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(Continua...)
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

ID

Número do questionário

CONSTRUTO

INT7

INT8

INT9

INT10

INT11*

RESP12*

RESP13*

RESP14

RES15

RESP16
RESP17
RESP18*
RESP19*

RESP20

Não temos reuniões entre os departamentos (ou
áreas) pelo menos uma vez por trimestre para
discutir tendências e desenvolvimento de mercado.
O pessoal de marketing em nossa empresa investe
tempo discutindo com outros departamentos (ou
áreas) sobre as necessidades futuras dos clientes.
Quando alguma coisa importante acontece com um
Disseminação de inteligência
grande cliente de mercado, toda a empresa fica
de mercado
sabendo rapidamente sobre o ocorrido.
Dados sobre satisfação de clientes são
regularmente disseminados em todos os níveis
hierárquicos nesta empresa.
Quando um departamento (ou área) descobre algo
importante sobre os concorrentes, ele é lento para
alertar os outros departamentos (ou áreas).
Nós demoramos muito tempo para decidir como
responder às mudanças de preços dos nossos
concorrentes.
Por alguma razão qualquer, nós tendemos a ignorar
mudanças nas necessidades de nossos clientes por
produtos ou serviços.
Nós revisamos periodicamente nossos esforços de
desenvolvimento de produtos para assegurar que
eles estejam de acordo com o que os clientes
desejam.
Diversos departamentos (ou áreas) de nossa
empresa encontram-se periodicamente para
planejar uma resposta às mudanças que ocorrem
em nosso ambiente de negócio.
Resposta ao mercado
Se um importante concorrente lançasse uma
campanha intensiva dirigida a nossos clientes, nós
implementaríamos uma resposta imediatamente.
As atividades dos diferentes departamentos (ou
áreas) nesta empresa são bem coordenadas.
As
reclamações
dos
clientes
“não
têm
ouvidos”nesta empresa.
Mesmo se nós formulássemos um ótimo plano de
marketing, nós provavelmente não seríamos
capazes de implementá-lo em tempo adequado.
Quando sabemos que os clientes gostariam que
modificássemos um produto ou serviço, os
departamentos (ou áreas) envolvidos fazem
esforços combinados para efetuar a modificação.

Figura 12 - Codificação das variáveis do estudo
Fonte: Dados da pesquisa
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(Continua...)
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

ID

Número do questionário

CONSTRUTO
Nesta empresa, diversas opiniões são consideradas
COMP21 para analisar ou interpretar as situações de
mercado.
As informações sobre o mercado são normalmente
COMP22 analisadas
e
interpretadas
por
vários
departamentos (ou áreas) da nossa empresa.
Os departamentos (ou áreas) da nossa empresa
respeitam e consideram as opiniões (sobre as
COMP23 situações de mercado) dos outros departamentos
(ou áreas), mesmo quando as interpretações são
divergentes.
Nesta empresa, existem mecanismos para a
COMP24 discussão e troca de informações sobre o mercado
entre os departamentos (ou áreas).
Em geral, nós temos mecanismos para registrar e
recuperar as informações relacionadas às
MEM25
experiências
ou
aos
eventos
ocorridos
anteriormente na empresa.
Em nossa empresa, existem padrões estabelecidos,
MEM26
mesmo que informalmente, de “se fazer as coisas.
Os documentos e informações referentes aos
EM27
diversos procedimentos da empresa são, de alguma
forma, arquivados, podendo ser recuperados.
Em relação aos produtos e serviços oferecidos,
nossa empresa tem muito conhecimento acumulado
MEM28 (por exemplo, sobre as necessidades dos clientes,
a concorrência e as formas de resposta ao
mercado).
Nesta empresa, em geral, temos muito know-how a
MEM29 respeito dos tipos de produtos e serviços que
oferecemos.
As decisões que tomamos no passado e suas
respectivas consequências estão, de alguma forma,
MEM30
registradas na empresa, com a possibilidade de
serem recuperadas.
Os gerentes da nossa empresa concordam que a
ANP31 habilidade para aprender é a chave para a nossa
vantagem competitiva.
Os valores básicos desta empresa incluem o
ANP32 processo de aprendizagem como fator-chave para
melhorias.
O sentimento nesta empresa, é que o aprendizado
ANP33 do funcionário é um investimento, não uma
despesa.
Nesta empresa, a aprendizagem é vista como uma
ANP34 característica básica para garantir a sobrevivência
organizacional.
Nossa cultura empresarial não coloca o
ANP35* aprendizado do funcionário como uma prioridade
máxima.
É consenso nesta empresa que quando pararmos
ANP36 de aprender estaremos pondo em risco nosso
futuro.

Figura 12 - Codificação das variáveis do estudo
Fonte: Dados da pesquisa

Compartilhamento de
opiniões

Memória organizacional

Memória organizacional

Comprometimento com
aprendizado
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(Continua...)
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

ID

Número do questionário

CONSTRUTO
VIS37
VIS38
VIS39
VIS40
VIS41
VIS42*
POS43

POS44*
POS45
POS46
POS47
POS48

Há um conceito claramente expresso de quem
somos e onde estamos indo como empresa.
Há uma total concordância quanto à visão da nossa
empresa em todos os níveis, funções e divisões.
Todos os funcionários estão comprometidos com os
objetivos desta empresa.
Os funcionários veem a si mesmos como parceiros
que projetam os caminhos da empresa.
A Alta Administração da empresa acredita no
compartilhamento de sua visão sobre a empresa
com os níveis inferiores.
Nós não temos uma visão empresarial bem definida
para toda a empresa.
Nós não temos receio de analisar criticamente as
nossas crenças comuns sobre a forma com que
fazemos negócios
Os gerentes, chefes ou líderes desta empresa não
querem que sua “visão de mundo” seja
questionada.
Nossa empresa dá um alto valor à postura de
“mente aberta”.
Os gerentes, chefes ou líderes desta empresa
encorajam os funcionários a pensarem além das
suas exclusivas atividades ou tarefas.
A ênfase em constantes inovações é parte de nossa
cultura corporativa.
Ideias corporativas são altamente valorizadas nesta
organização.

Visão compartilhada

Postura mente aberta

Postura mente aberta

PERF49 Taxa de introdução de novos produtos.
PERF50 Grau de sucesso de novos produtos.
PERF51 Pioneirismo de mercado com novos produtos.
Performance empresarial
PERF52 Taxa de crescimento de vendas.
PERF53 Lucro operacional em relação às vendas).
PERF54 Desempenho geral
INF

Geração de informações de mercado.

INT

Disseminação de inteligência de mercado.

RESP
ORI
COMP

Resposta ao mercado.
Orientação para mercado
Compartilhamento de opiniões.

MEM

Memória organizacional.

ANP

Comprometimento com aprendizado

Figura 12 - Codificação das variáveis do estudo
Fonte: Dados da pesquisa

INF1 + INF2 + INF4
INT7 + INT8 + INT9 + INT10
RESP13 + RESP14 +
RESP16 + RESP17 +
RESP20
INF + INT + RESP
COMP21 + COMP22 +
COMP23 + COMP24
MEM25 + MEM26 + MEM27
+ MEM28 MEM29 + MEM30
ANP31 + ANO32 + ANP33 +
ANP34 + ANP36
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(Conclusão)
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

ID

Número do questionário

CONSTRUTO
ORAP

Orientação para aprendizagem

VIS

Visão compartilhada.

POS

Postura mente aberta.

PERF

Performance empresarial.

COMP + MEM + ANP
VIS37 + VIS38 + VIS39 +
VIS40 + VIS41 + VIS42
POS43 + POS45 + POS46 +
POS47 + POS48
PERF49 + PERF50 +
PERF51 + PERF52 +
PERF53 + PERF54

Figura 12 - Codificação das variáveis do estudo
Fonte: Dados da pesquisa

Como mencionado tornou-se necessário a exclusão dos itens INF3, INF5, INF6,
INT11, RESP12, RESP18, RESP19, ANP35 e POS44 de suas respectivas escalas
para compor o escore bruto final. Isso porque, com base na análise do Alpha de
Cronbach, se esses itens fossem retirados aumentaria substancialmente a
confiabilidade da escala. No Apêndice E, apresentam-se os cálculos inerentes ao
Alpha de Cronbachdos itens que sobraram para compor as escalas.Pode-se
evidenciar que todas as escalas apresentaram confiabilidade superior à classificação
aceitável (Alpha de Cronbach> 0.70), conforme sugerido por Maroco & GarciaMarques (2006).

Segundo Malhotra (2001), o Alpha de Cronbach é um indicador de consistência
interna confiável da escala.

Para a análise descritiva da amostra, optou-se por separar cada construto, as
varíáveis que o compõem e as questões que compõem cada variável. Dessa forma,
cada variável foi analisada isoladamente, seguindo o mesmo critério estabelecido
por Perin (2001) e Abraão (2012). Nesta seção, foram analisadas as respostas dos
respondentes em sua totalidade. Nesta etapa, não foram excluídos nem invertidos
nenhum item.
Para a análise da relação entre os construtos, inicialmente, analisaram-se as
variáveis/construtos dois a dois, desconsiderando a influência de uma terceira
variável. Essa análise foi procedida pela matriz de correlações entre os construtos.
Por se tratar de variáveis ordinais e devido ao fato de os testes de normalidade
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Kolmogorov-Sminorv e Shapiro-Wilk rejeitarem veemente a hipótese de normalidade
dos dados (Apêndice F), utilizar-se-á a correlação não paramétrica de Spearman (ρ),
como recomendado por Siegel e Castelllan (2006). Este método foi a primeira
medida de correlação não paramétrica desenvolvida. Trata-se de uma medida de
associação entre duas variáveis que requer que ambas as variáveis sejam medidas
pelo menos em uma escala ordinal, de modo que os objetos ou indivíduos em
estudo possam ser dispostos em duas séries ordenadas (Siegel & Castelllan,
2006).Para tanto utilizou-se o software estatístico Statitical Package for de Social
Science (SPSS)versão 19.
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4 Apresentação dos Resultados

Nesta seção, faz-se um breve histórico da empresa estudada antes de proceder à
apresentação e análise dos resutados da pesquisa.

4.1 Caracterização da organização estudada
Desde 1975, a ABC está presente na vida dos brasileiros. Inicialmente fundada
como Artefatos de Borracha Coelho, a empresa se consolidou como uma das
principais fabricantes de artefatos de borracha para a linha de pneumáticos do
Brasil. Sua tradição e credibilidade na fabricação de seus produtos e na prestação
de serviços fizeram da empresa um referencial no segmento.

Localizada em Governador Valadares, cidade-poloda região Leste de Minas Gerais,
com cerca de 300 mil habitantes, a empresa cresceu e se transformou em uma
referência para clientes, fornecedores, funcionários, comunidade e, até mesmo, os
concorrentes.

Inicialmente caracterizada como uma empresa de pequeno porte e familiar, a
empresa viveu períodos difíceis, participando de todas as graves crises econômicas
sofridas pelo Brasil, principalmente durante a década de 1980. Porém, as
dificuldades encontradas naquele momento fizeram da empresa uma indústria ainda
mais forte e com grande resistência a enfrentar os desafios que haveriam de vir nos
próximos anos.

Atualmente, com cerca de 200 funcionários, a empresa é a principal indústria
empregadora da cidade. Possui todos os certificados de qualidade exigidos ou não
pelo mercado, além dos certificados ambientais e de ser uma empresa
comprometida com o meio ambiente e com as ações sociais, consolidando, assim,
sua importância para a economia e a sociedade locais. A ABC possui uma política
de recursos humanos diferenciada, que tem como foco a atração e retenção de bons
colaboradores para o desenvolvimento de seus projetos de expansão e crescimento.
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Com a intensificação da competitividade em seu setor de atuação, a empresa se viu
obrigada a modernizar seu parque fabril e investir na aquisição de novos
equipamentos, no intuito de acompanhar o ritmo acelerado das mudanças
tecnológicas e de gestão. Tudo isso para poder desenvolver produtos e serviços
com qualidade superior à dos concorrentes. Aliás, quando o assunto é concorrência,
o mercado de atuação da ABC é extremamente agressivo. Nos últimos 20 anos, o
número de concorrentes aumentou de forma considerável,situando hoje entre 20 e
25, empresas brasileiras e multinacionais.

Neste segmento da indústria de fornecimento de matérias-primas para a reforma de
pneus, a competitividade é alta, e os fatores que podem impactar as decisões de
compra por parte dos clientes são os mais variados possíveis.

Este mercado chama a atenção por sua grandeza epor ser caraterizado como
altamente atrativo do ponto de vista financeiro, competitivo e com barreiras a novos
entrantes relativamente baixas. Segundo dados da Associação Brasileira do
Segmento de Reforma de Pneus (ABR), o Brasil é o segundo mercado mundial em
reforma de pneus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América(EUA). Com
faturamento anual em torno de R$4 bilhões,esta indústriagera cerca de 50 mil
empregos diretos e indiretos. O número de pneus reformados chega a 18
milhões/ano. Além disso, este segmento se caracteriza por ser ambientalmente
correto, ajudando a economizar petróleo e dando destinação a pneus inservíveis,
além de contribuir para a redução da emissão de CO². A reforma de pneus é uma
atividade legal regulamentada por lei, com certificação do INMETRO.

Por ser considerado um segmento atrativo do ponto de vista financeiro, a
competitividade entre os participantes é extremamente alta. Outro fator que chama a
atenção neste segmento é o fato de as empresas oferecem produtos que são, de
alguma forma, considerados commodities; ou seja, possuem pouca ou nenhuma
diferenciação de um concorrente para o outro. Cabe ressaltar que a empresa que
consegue pequenos diferenciais no fornecimento de produtos e serviços consegue
grandes benefícios no que tange a uma maior participação de mercado e,
consequentemente, maiores ganhos financeiros.
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Fatores que podem diferenciar um concorrente do outro podem ser considerados
como essenciais para que os clientes decidam com qual empresa irão estabelecer
um relacionamento de longo prazo, gerador de vantagens para ambas as partes.

Nos últimos sete anos, a ABC ampliou do seu parque fabril, passou a fabricar novos
produtos, criou parceiras com grandes clientes e promoveu a estratégia de
verticalização e descentralização, entre outros projetos que foram e estão sendo
capazes de permitirà empresa a possibilidade de atuar de forma mais contundente
no mercado. Atualmente, o grupo possui mais cinco unidades de negócios,
espalhadas pelas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. A aquisição de novas
empresas e novas marcas possibilitou à empresa maior autonomia na fabricação e
comercialização de seus produtos. Todo esse conjunto de investimentos e
crescimento foi suportado, em sua grande parte, quase que exclusivamente pela
própria empresa e pequena parte por meio de financiamentos via bancos de
desenvolvimentos.

O principal fator que tem sido considerado um ponto de ruptura para a empresa
reside nas questões relativas à forma como a empresa se comporta nos últimos
anos em relação ao mercado e às mudanças que tem sofrido. A empresa tem
participado de feiras e eventos de negócios anualmente, iniciativas, em sua grande
maioria internacionais cujo principal foco é a troca de experiências e conhecimentos
com clientes, fornecedores e concorrentes de todo o mundo. Outro ponto favorável é
o envio constante de colaboradores de todos os níveis hierárquicos para
treinamentos oferecidos por clientes, fornecedores e instituições de classe
(Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais [FIEMG], Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo[FIESP] e Associação Brasileira de Tecnologia da
Borracha [ABTB]). Ao retornarem, estes colaboradores têm a incumbência de
replicar aos demais colaboradores da empresa o que foi assimilado no treinamento,
colocando as informações ao alcance de todos.

Neste estudo, optou-se por trabalhar com a ABC, pelo fato de esta empresa
apresentar valores relacionados à aprendizagem organizacional e a orientação para
o mercado, que têm sido fatores relevantes para seu desempenho e crescimento
nos últimos anos. Embora seu segmento tenha apresenta crescimento quase nulo
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nos últimos sete anos, a empresa apresentou um crescimento superior a dois dígitos
em quase todos os anos, mesmo nos anos de crise econômica, como 2008 e 2013.
Além disso, apresenta números positivos relativos ao Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization (EBITIDA) e lucros constantes na casa de dois
dígitos, conforme dados e relatórios internos da empresa.

4.2 Etapa qualitativa

Com a pretensão de não limitar a entrevista a apenas uma área da empresa ou a
entrevistados pertencentes a um único nível hierárquico, tomou-se o cuidado
de,entre os 12 entrevistados, contemplar uma variação tanto de função como de
nível hierárquico e, até mesmo,de tempo de empresa.

A identificação dos respondentes foi feita por meio da letra E (Entrevistado), seguida
do seu respectivo número.
4.2.1 Caracterização dos respondentes

A Tabela 1 apresenta os dados referentes aos cargos dos entrevistados.
Tabela 1
Distribuição dos cargos dos entrevistados
Entrevistado
E1
E2
E5
E10
E9
E8
E11
E6
E7
E4
E3
E12

Cargo
Executiva de vendas
Analista ambiental
Analista de logística
Analista financeiro
Analista de produção
Coordenadora de RH
Diretor industrial
Encarregado expedição
Executivo de vendas
Gerente de suprimentos
Gerente de TI
Supervisor comercial

Frequência
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3

Total

12

100

Fonte: Dados da pesquisaa
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Foram entrevistados os colaboradores ocupantes de diversos cargos na empresa.
Destaque para o maior número de analistas, 33% e, ainda, para os cargos de
gerente, que somam 16%. Além disso foi entrevistado um diretor que representa
25% do quadro de diretores da empresa. Para este trabalho, é de grande
importância que os entrevistados possam pertencer a áreas diferentes, o que
colabora com a visão mais heterogênea a respeito do tema pesquisado.

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos entrevistados de acordo com seu nível
hierárquico.
Tabela 2
Distribuição dos entrevistados segundo o nível hierárquico
Frequência

%

Operacional

7

58,3

Tático

4

33,3

Estratégico

1

8,3

Total

12

100

Nível

Fonte: dados da pesquisa

É importante entender a visão dos colaboradores dos três níveis hierárquicos a
respeito do tema. A Tabela 2 apresenta informações relevantes sobre este aspecto.
Nota-se que 41,6% dos respondentes ocupam cargos de nível tático e estratégico,
contemplando também os colaboradores que estão no dia a dia da operação.

A Tabela 3 apresenta os dados referentes ao tempo de Empresa.
Tabela 3
Distribuição dos entrevistados segundo o tempo de empresa
Tempo
2
3
6
7
8
9
11
23
24
Total
Fontes: Dados da pesquisa

Frequência
2
2
1
2
1
1
1
1
1
12

%
16,7
16,7
8,3
16,7
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
100
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24% dos entrevistados possuem mais de 10 anos de empresa. Os números sobre o
tempo em que trabalham na empresa são mais expressivos quando é observado
que 40% dos colaboradores possuem entre cinco e 10 anos.

Na Tabela 4 são apresentados os dados relativos ao grau de instrução dos
colaboradores.
Tabela 4
Distribuição dos entrevistados segundo o grau de instrução
Grau de Instrução
2
3
Total
Fontes: Dados da pesquisa

Frequência
2
10
12

%
16,7
83,3
100

Observa-se que mais de 80% dos colaboradores possuem nível superior (3° grau).
Considera-se que quanto maior o grau de instrução de um colaborador maior o seu
conhecimento sobre os temas específicos de suas áreas de atuação e da
organização.

4.2.2 Análise dos resultados

Esta parte visou identificar,por meio de um questionário com questões abertas, a
percepção dos entrevistados quando aos assuntos relacionados aos construtos
envolvem a orientação para o mercado, orientação para a aprendizagem e
performance empresarialna ABC.

Na Figura 13 serão apresenta as respostas dos colaboradores a respeito do
mercado de atuação da ABC.
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Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional
E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
O mercado que a gente atende está competitivo, a concorrência
está muito alta e os clientes estão indecisos em relação a qual
fornecedor buscar.
Instável e competitivo, porém existe um grande potencial de
crescimento para a empresa se a mesma conseguir um
diferencial que agregue valor para seus clientes.
O mercado possui concorrentes mais agressivos. Dá
demonstração que a ABC tem muito a crescer.
Mercado instável, bastante concorrido, com relativos avanços
na área de automação industrial e tecnologia. Também, não
existe grande quantidade de fornecedores nacionais de
matérias-prima.
Apesar de existirem ameaças, o mercado se apresenta como
promissor e com grande possibilidade de crescimento por parte
da empresa.
O mercado apresenta uma concorrência desleal entre os
competidores e os clientes possuem uma certa infidelidade e
instabilidade financeira. O mercado também é altamente
competitivo e com barreiras relativamente baixas a novos
entrantes.
Mercado muito concorrido, com um grande número de novos
entrantes. O mercado se apresenta como muito dinâmico e
mudanças constantes, o que,às vezes, dificulta uma leitura mais
específica. Não existe uma garantia de negócio com os clientes,
devido ao grande número de mudança.
Mercado muito concorrido e que precisa de uma atenção
especial. Entendo que existe um grande mercado para ser
ainda atendido.
É um mercado muito competitivo.Há competitividade em relação
a preço, prazo de entrega e qualidade.A satisfação do cliente é
tudo e os mesmos estão muito exigentes.
É um mercado concorrido e desleal.
Grande, distribuído entre grandes, médios e pequenos
fornecedores. Crescente à medida que a economia do País
cresce e a confiança da sociedade em pneus reformados
crescem também.
Este mercado está em constante crescimento e muito
competitivo, onde têm surgido vários concorrentes novos e os
clientes estão cada vez mais exigentes com relação a preço,
prazo, entrega, qualidade.

Figura 13 - Percepção sobre mercado de atuação da ABC
Fonte: Dados da pesquisa

O questionamento feito na Figura 13 indagou aos entrevistados sobre sua
percepção sobre o mercado de atuação da empresa. Chama a atenção a reposta de
E5 sobre as oportunidades que o mercado oferece, apesar da forte concorrência. E7
ressaltou a forte competitividade existente no mercado:
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Mercado muito concorrido, com um grande número de novos entrantes. O
mercado se apresenta como muito dinâmico e mudanças constantes, o
que,às vezes, dificulta uma leitura mais específica. Não existe uma garantia
de negócio com os clientes, devido ao grande número de mudança(E5).
Ainda em relação ao mercado de atuação, E9 ressaltou que a competitividade do
segmento se apresenta não só nos preços, mas também nos itens que compõem a
qualidade e a logística. Ainda no que diz respeito à visão que os colaboradores
possuem sobre o mercado, E3 acrescentou a grande quantidade de fornecedores de
matérias e os avanços tecnológicos que o segmento vem sofrendo.

A Figura 14 apresenta as respostas dos entrevistadossobreo perfil de clientes da
ABC.
(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

Respostas
São empresas de pequeno, médio e grande porte. Estas
empresas são indústrias de peças, reformadora de pneus e
revendedores no varejo.
Empreses de pequeno, médio e grande porte, espalhadas por
todo Brasil
A grande maioria é formada por empresas de pequeno porte,
com algumas poucas de grande porte.
Reformadoras, frotistas, varejistas e grandes fabricantes de
pneus e artefatos de borracha.
A empresa possui, na sua grande maioria, clientes de pequeno
e médio porte e que apresentam um bom grau de fidelização.
Isto é, estes clientes estão interessados no relacionamento com
a empresa, proporcionando uma criação de valor superior.

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

Os clientes são de médio e pequeno porte.

E7

Operacional

Os clientes não apresentam fidelidade e mudam com frequência
de fornecedor, movido em quase 100% pelo fator preço.

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

Não respondeu.
São reformadores, lojas e montadoras de médio e grande porte
no ramo de reforma de pneus.
São reformadores de pneus, transportadoras e atacadista de
perfil variado, de grandes indústrias a pequenas borracharias.

Figura 14 - Perfil de clientes da ABC
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Para o produto protetor, a maioria dos nossos clientes são os
mais exigentes do mercado, sabem avaliar e customizar. Os
clientes destes nossos clientes também sabem avaliar e
customizar. E, na cadeia, todos têm o melhor conceito do nosso
produto.
Para o produto reforma, uma parte dos nossos clientes fazem
parte do grupo ABC ou tem facilidades de crédito, conhecem
bem o produto e aprova a performance do produto. Outra parte
dos nossos clientes faz parte de um nicho, que sobrevive com
dificuldades financeiras e de crédito, gosta do nosso produto,
mas não é fiel, muito mais porque não tem crédito para ser
100% ABC.
São as pequenas, médias e grandes empresas voltadas para
revenda de protetores, borracharias e reformadores.

Figura 14 - Perfil de clientes da ABC
Fonte: Dados da pesquisa

Na Figura 14, o questionamento visou identificar quem é o cliente da empresa e seu
perfil. A maioria dos respondentes entende que o perfil de clientes da empresa
considera aqueles de pequeno e médio e porte, além de alguns clientes de grande
porte, mesmo que de forma ainda tímida. Chama a atenção a resposta de E5:
A empresa possui, na sua grande maioria, clientes de pequeno e médio porte
e que apresentam um bom grau de fidelização. Isto é, estes clientes estão
interessados no relacionamento com a empresa, proporcionando uma criação
de valor superior”. E5
No entanto, E7 argumenta: “os clientes não apresentam fidelidade e mudam com
frequência de fornecedor, movido em quase 100% pelo fator preço”. E11 visualiza os
clientes da empresa da seguinte maneira:

Para o produto protetor, a maioria dos nossos clientes são os mais exigentes
do mercado, sabem avaliar e customizar. Os clientes destes nossos clientes
também sabem avaliar e customizar.E, na cadeia, todos têm o melhor
conceito do nosso produto. Para o produto reforma, uma parte dos nossos
clientes fazem parte do grupo ABC ou tem facilidades de crédito, conhecem
bem o produto e aprova a performance do produto. Outra parte dos nossos
clientes faz parte de um nicho que sobrevive com dificuldades financeiras e
de crédito, gosta do nosso produto, mas não é fiel, muito mais porque não
tem crédito para ser 100% ABC (E11).

74

Para Slater e Narver (1995), a orientação para cliente é parte integrante da
orientação para o mercado e busca conhecer o mercado-alvo mediante a aquisição
e disseminação de informações sobre esse mercado, para continuar criando valor
para o cliente.

Aprofundando mais nas questões relacionadas à orientação para o mercado, houve
vários depoimentos que expuseram pontos de vistas diferenciados, mas grande
parte consideraram que a empresa possui, em menor ou maior grau, uma orientação
para o mercado e a aprendizagem e que os dois exercem influência positiva entre si.
A empresa tem entendido a necessidade de focar em seus clientes.Com isso, tem
realizado ações para um melhor entendimento sobre ele.Com este entendimento,
tem sido possível oferecer melhorias tanto em produtos como em serviços e, ainda,
introduzir no mercado novos produtos capazes de gerar maior fidelização de seus
clientes e lucratividade futura. Isso é ressaltado por Perin e Sampaio (2004) ao
afirmarem que a orientação para a aprendizagem leva àorientação para o mercado
com base emmaior foco nas necessidades dos clientes.
A Figura 15 apresenta as considerações dos entrevistados a respeito da orientação
para o mercado da empresa.
(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

Respostas
Parcialmente, a empresa atende algumas solicitações dos
clientes, mas ainda precisa melhorar a forma de comunicar da
empresa. Apesar disto, tem conseguido gerar valor para o
cliente.
A empresa poderia ser mais orientada para mercado.Isto
facilitaria o entendimento e melhoraria a forma de atuação.
A empresa já apresenta algumas características, mas, na sua
grande maioria, ainda em estágio moderado.
De forma parcial.
Acredito que a empresa apresenta um grau relativamente alto
de orientação para mercado, precisando melhorar pequenos
detalhes.
Apesar de já ter evoluído bastante em torno das características
da orientação para o mercado, a empresa ainda precisa
melhorar no que se refere à tomada de decisões mais claras em
relação aos seus clientes.

Figura 15 - Orientação da empresa para o mercado, na visão dos colaboradores
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Apesar de já ter evoluído bastante em torno das características
da orientação para o mercado, a empresa ainda precisa
melhorar no que se refere à tomada de decisões mais claras em
relação aos seus clientes.
Não totalmente. A empresa precisa ser mais dinâmica.Para
tomar decisões em cima das informações coletadas, precisa
lidar com as informações de forma mais clara.
Sim.A empresa tem buscado novos clientes e adequado sua
estrutura interna, desde o trâmite de informação, qualidade e
capacitação dos colaboradores.
Sim,pois a mesma se preocupa com as necessidades atuais e
futuras dos clientes e ainda consegue responder de forma hábil
ao mercado.
Sim.Ela tenta atender os requisitos dos clientes.
Não.Orientar-se para o mercado é estar o tempo inteiro
desenvolvendo soluções para o mercado,soluções de produtos,
de entrega, de custo, de crédito, de assistência. É ser parceiro
do cliente de modo integral.
Sim, pois a empresa busca atender às necessidades do cliente
e acompanha a evolução do mercado.

Figura 15 - Orientação da empresa para o mercado, na visão dos colaboradores
Fonte: Dados da pesquisa

Quando perguntados se eles consideram a empresa em que trabalham orientada
para o mercado, destacam-se as seguintes respostas: E1 entende que, apesar de a
empresa conseguir gerar valor para seus clientes, isso ainda acontece de forma
parcial. Algumas outras repostas também chamam a atenção. E3 acredita que a
empresa apresenta um grau moderado de orientação para o mercado. E4 tem uma
visão parecida com a do entrevistado anterior. Já E5 apresenta um ponto de vista
diferente do que foi apresentado por E1, E2 e E3.Define da seguinte maneira a
orientação para mercado na empresa: “Acredito que a empresa apresenta um grau
relativamente alto de orientação para mercado, precisando melhorar pequenos
detalhes”.

Segundo E9, a empresa tem, sim, modificado sua forma de atuar, orientando-se
cada vez mais para o mercado. Ele ressalta que “a empresa tem buscado novos
clientes e adequado sua estrutura interna, desde o tramite de informação, qualidade
e capacitação dos colaboradores”.
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Neste sentido, pode-se destacar Day (2001) sobre a existência de três elementos
essenciais para a orientação para o mercado: a cultura, as aptidões específicas e a
estrutura. Faleiro (2001) ressalta que a orientação para a aprendizagem interfere na
orientação para omercado, devido ao compartilhamento de informações existente
entre os envolvidos no processo.
A Figura 16 dispõe as respostas dos entrevistados sobre as dificuldades que a
empresa encontra para ser orientada para o mercado.

(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

Respostas
As informações precisam ser melhor coletadas e divulgadas.
Seria a dificuldade de adaptação ás rápidas mudanças do
mercado, devido a sua estrutura organizacional, que precisa ser
mais flexível e mais ágil, além de ser mais voltada para o
mercado.
A empresa possui alguns problemas de ordem estrutural que,às
vezes, dificulta a sua orientação para o mercado.
As dificuldades vão desde uma melhor percepção de seu
mercado de atuação à falta de uma melhor comunicação e
questões referentes à estrutura e cultura organizacional e,
ainda, às políticas internas da empresa.
As principais dificuldades estão relacionadas á estrutura
organizacional,sendo que alguns processos são morosos e as
respostas aos clientes são lentas
Para melhorar seu grau de orientação para o mercado,é
necessário uma melhora nas tomadas de decisão da empresa.
É preciso dar mais autonomia para os colaboradores decidirem
a respeito das decisões que impactam diretamente nos clientes.
A maior dificuldade está em estabelecer um caminho mais claro,
com uma nova filosofia organizacional e que não sacrifique o
modelo existente.
Limitação de recursos e uma maior divulgação das informações
colhidas no mercado.
As concorrentes, as mudanças decorrentes do mercado, a
necessidade dos clientes.
A empresa tenta atender todos os requisitos do cliente, mas não
consegue.Ao comprar, ele não quer só o produto; espera
receber mais benefícios, como qualidade, preço, prazo,
garantia, agilidade na entrega etc.
O mercado de reforma de pneus é fechado na sua maioria.O
grande player do mercado tem estratégias eficientes de
manutenção das suas redes concessionárias. maior parte da
reforma no Brasil está concentrada nas redes de dos grandes
fabricantes.
O custo de oferecer soluções diversas para os clientes é muito
alto.

Figura 16 - Dificuldades que a empresa encontra para ser orientada para o mercado
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

Respostas
O mercado é muito amplo. Atuar em todo o território nacional
com presença marcante é oneroso.

E11

Estratégico

E12

Tático

A cultura da empresa ainda não evolui o suficiente para
assimilar a orientação para o mercado como necessidade
estratégia.
As constantes mudanças do mercado e das exigências dos
clientes. Mudanças contínuas.

Figura 16 - Dificuldades que a empresa encontra para ser orientada para o mercado
Fonte: Dados da pesquisa

Quando perguntados sobre as dificuldades que a empresa encontra para ser
orientada para o mercado (Figura 16), a grande maioria dos entrevistados tem uma
percepção de que as mudanças no mercado de atuação é o principal obstáculo
encontrado pela empresa. Também se destacam os entrevistados que acreditam
estar nas exigências dos clientes uma das dificuldades de se orientar para o
mercado, pois as necessidades variam muito de cliente para cliente.

A Figura 17 apresenta as respostas dos entrevistados sobre as formas como a
empresa fica sabendo sobre o mercado.
(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

Respostas
Através do setor Comercial e da área de Marketing que busca e
recebe informações dos clientes e do mercado,além de visita de
seus funcionários da área comercial.
Pelo contato estabelecido pelo cliente, através de seus
colaboradores da área Comercial.
Através das viagens e visitas a clientes, através de feiras e
informações colhidas no mercado.
Através de informações passadas pelos clientes, fornecedores e
parceiros em geral.
A empresa fica sabendo das informações através de
informações coletadas em visitas, tanto a fornecedores quando
prestadores de serviços e clientes.
Através dos colaboradores que entram em contato com os
clientes e fornecedores.
Através da imprensa especializada e outras fontes externas

Figura 17 - Formas que a empresa fica sabendo sobre o mercado
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

Fazendo pesquisas para poder conhecer melhor os seus
clientes, fornecedores e, principalmente, concorrentes.Saber
também sobre a questão econômica.

E10

Operacional

Feiras de negócio do setor e pelo telemarketing.

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
De maneira informal, as informações coletadas não possuem
fonte 100% confiável.
Através dos colaboradores que entram em contato com os
clientes e fornecedores.
Através da imprensa especializada e outras fontes externas

Em conversas com fornecedores, clientes, associações de
classe, revistas da área, visita aos sites das empresas, feiras e
etc.
Através de contato direto com o cliente, pós-venda, sondagem e
pesquisas de satisfação.

Figura 17 - Formas que a empresa fica sabendo sobre o mercado
Fonte: Dados da pesquisa

Na Figura 17 os entrevistados foram questionados sobre como a organização fica
sabendo das informações a respeito do mercado, como estas informações são
disseminadas dentro da empresa e, ainda, como a empresa responde a estas
mudanças ocorridas no mercado ou às exigências dos clientes.

Em relação à forma como a empresa fica sabendo sobre o mercado, as respostas
demonstraram que existem boas práticas para coletar informações a respeito do
mesmo.
E1 ressalta: “através do setor comercial e da área de marketing, que busca e recebe
informações dos clientes e do mercado,além de visita de seus funcionários da área
comercial”. Também destaca que outra forma de buscar informações sobre o
mercado é utilizando uma pesquisa semestral feita com os clientes e que faz uma
comparação entre os produtos da empresa e de outros concorrentes. Já para E4 a
empresa, além das pesquisas, possui uma boa fonte de informação sobre o
mercado, que são os fornecedores da empresa. Eleacrescenta que há espaço para
melhoras na pesquisa de mercado e na forma de coletar as informações.
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E5 ressalta que uma excelente forma de entender os clientes e o mercado é por
meio de uma pesquisa de pós-venda, feita pela empresa diariamente. Sobre tal
pesquisa, as informações ficam disponíveis no cadastro do cliente.

Para Day (1994a, 1994b), existem algumas formas de a empresa adquirir
informações externas. Para o autor, a pesquisa de mercado é um desses
mecanismos, desde que seja feita com o intuito de antecipar mudanças e tendências
de mercado, e não simplesmente como uma pesquisa formal sem fundamentos.
Outra situação levantada por Day (1994a, 1994b) e confirmada nas respostas diz
respeito à coleta de informações por meio do contato direto com os clientes, feito
pela equipe de vendas e atendimento.

A Figura 18 expõe as respostas dos entrevistados sobre asformas como a empresa
fica sabendo sobre os clientes.

Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

Através de pesquisas e outras fontes externas.

E2

Operacional

Da mesma forma.

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

Realiza pesquisa de satisfação, há também representantes
que vão até os clientes. Há realização de pós venda.

E10

Operacional

Telemarketing

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas

Através de um contato direto entre os funcionários da área
comercial e de outras áreas da empresa.
Através de pesquisas de marketing e informações passadas
pelos próprios clientes e pelos outros participantes do
mercado.
Através das várias fontes de contato disponível, isto inclui,
meios eletrônicos, contatos telefônicos e visitas em loco
Da mesma forma do iten 11. Mais está havendo um avanço
considerável na geração das informações sobre o cliente e
tratamento destas informações.
Através dos próprios clientes.
Não respondeu.

Com os próprios clientes. As informações no nosso setor
circulam muito, as vezes até de forma exagerada.
Através de indicações e pesquisas de empresas pela
internet.

Figura 18 Formas como a empresa fica sabendo sobre os clientes
Fonte: Dados da pesquisa
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Na Figura 18, quando perguntados sobre como a empresa fica sabendo sobre seus
clientes, observa-se que os entrevistados citam várias fontes utilizadas pela
empresa para se obter informações a respeito dos clientes. As mais citadas foram: o
contato direto com o cliente feito pelos colaboradores e pesquisas feitas pela
empresa.
A Figura 19 apresentaas respostas sobre a existência de algum tipo de pesquisa
(mercado, satisfação de clientes, etc).

Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

Sim. Pesquisa de satisfação de clientes.

E10

Operacional

Sim.Normalmente, antes das auditorias.

E11

Estratégico

Sim. Por telemarketing e por visitação.

E12

Tático

Respostas
Sim.Ela é feita semestralmente, mas os resultados precisam
ser melhor aproveitados.
Sim.A mesma é feita semestralmente e compara a empresa a
seus concorrentes.
Sim.Ela é semestral. Poderia ser trimestral, selecionando os
clientes de forma proposital, ouvindo, assim, várias ideias de
clientes diferentes de todos os portes e todas as regiões do
Brasil.
Sim.A pesquisa pode ser melhorada, no intuito de oferecer
mais informações que possibilitem tomadas de decisões mais
assertivas.
Sim.A pesquisa de pós-venda, feita diariamente, e a pesquisa
de satisfação, feita semestralmente.
Pesquisa de satisfação de cliente e pesquisa de classificação
de fornecedores.
Pesquisa de satisfação com os clientes, pesquisa de pósvenda, uma pesquisa informal feita por colaboradores de
diversas áreas da empresa.
Pesquisa de satisfação de cliente, pesquisa de pós vendas e
reuniões de folow up com clientes

Sim.Pesquisa de satisfação de clientes, que é realizada
semestralmente.

Figura 19 - Existência de algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de clientes,
etc.)
Fonte: Dados da pesquisa
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Na Figura 19, os entrevistados responderam que possuem certo conhecimento
sobre o instrumento formal utilizado para a coleta de informações na empresa:
“pesquisa de satisfação de clientes”. Porém, alguns colaboradores acham que a
empresa precisa utilizar melhor as informações coletadas por meio das pesquisas.

A Figura 20 apresenta as respostas dos entrevistados a respito das formas como as
informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da
organização.

Entrevistado

Nível
hierárquico

Respostas

E1

Operacional

Sim, mas a frequência é insuficiente, pois o mercado muda com
frequência.

E2

Operacional

Não.Este processo precisa evoluir.

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

A empresa faz reuniões mensais para falar sobre o mercado,
porém falta feedback das ações que estão sendo feitas e de
como andam os projetos.
Sim, porém ainda precisa ser melhorada a análise e o tempo de
resposta destas informações, que, em certos momentos,
deixam a desejar em relação às necessidades do mercado.
Sim.Através de reuniões, conversas informais, feedbacks e
informações disponíveis por meios eletrônicos.
Sim.Mas de forma ainda limitada.
Sim.As pessoas da área Administrativa sabem muito bem o que
está acontecendo dentro da empresa e no mercado. Estas
informações precisam chegar de forma mais claras, nas áreas
produtivas da empresa e precisam avaliar se estão sendo bem
entendidas pelos colaboradores da área produtiva. Isto requer
um melhor alinhamento organizacional.
A empresa comunica para seus colaboradores as informações
através de reuniões entre as áreas, com o apoio do pessoal de
RH.
Sim.Através de reuniões.
Um pouco aos operadores de telemarketing e, provavelmente,
no nível gerencial.Aos demais, eu acho que não.
Entre as gerências e direção, sim. Nas reuniões de análise
crítica e nas reuniões informais do dia a dia entre os gerentes e
suas equipes, de modo informal.
Sim.Geralmente, de maneira informal ou através de reuniões.

Figura 20 - Formas de como as informações da empresa e do mercado são
disseminadas às pessoas da organização.
Fonte: Dados da pesquisa
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Quando questionados sobre o modo como as informações da empresa e do
mercado são disseminadas às pessoas da organização,existiram dentre a população
pesquisada posições antagônicas e que podem ajudar a empresa a melhorar a
forma de distribuir estas informações internamente. Apesar de existirem muitos
arquivos físicos, reuniões semanais e, até, mensais na empresa, os respondentes
apontaram que existe a necessidade de se encontrar uma maneira melhor de
disseminar as informações a todos os colaboradores da organização.

É importante ressaltar o ponto de vista de alguns destes colaboradores. E1 acredita
que as informações são disseminadas dentro da organização, mas a frequência é
que poderia melhorar. Já E3 acredita, sim, que as informações são disseminadas e
feitas por meio de reuniões mensais para falar sobre o mercado, porém falta
feedback das ações que estão sendo feitas e de como andam os projetos da
empresa em relação às decisões tomadas nas reuniões. Para E4, não existe dúvida
sobre a disseminação das informações a respeito da empresa e do mercado: “Sim,
porém ainda precisa ser melhorada a análise e o tempo de resposta destas
informações, que em certos momentos, deixa a desejar em relação às necessidades
do mercado”. E7 aponta que o caminho seguido pela empresa se mostra correto:

Sim, as pessoas da área administrativa sabem muito bem o que está
acontecendo dentro da empresa e no mercado. Estas informações precisam
chegar de forma mais clara nas áreas produtivas da empresa e precisam
avaliar se estão sendo bem entendidas pelos colaboradores da área
produtiva. Isto requer um melhor alinhamento organizacional (E7).
Mas o mesmo respondente acredita que as informações ainda são disseminadas
apenas em uma área da empresa, precisando chegar a outras áreas. Neste sentido,
Slater e Narver (1995) apontam para a necessidade de disseminar e compartilhar a
interpretação da informação adquirida.

A Figura 21 analisa e apresenta asformas com que a empresa responde às
mudanças no mercado ou às exigências do cliente.
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Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Para alguns quesitos, de forma rápida; e para outros, de
forma lenta.
Apesar de responder às mudanças, estas respostas ainda
são muito morosas.
Apesar de ainda estar em um estágio prematuro a empresa
vem criando estratégias que podem gerar valor para seus
clientes no curto e longo prazo.
Procura uma adaptação mais rápida, de acordo com os
recursos disponíveis.
Com certa flexibilidade, no que tange a inovação, política
comercial e de marketing.
De uma forma positiva, procurando atender os requisitos dos
clientes.
Em alguns casos, de maneira pontual, ainda precisa ser mais
ágil para reagir ou, até mesmo, antecipar as mudanças.
Sobre os clientes, a empresa responde às suas exigências
de acordo com seu perfil e probabilidade de crescimento.
A empresa procura atender os requisitos dos clientes e
procura agregar valor, se adaptando às mudanças que o
mercado exige.
Procurando ser ágil na tomada de decisões e, ainda,
realizando um planejamento de médio e longo prazo, fazendo
um monitoramento diário do mesmo para ajudar nas tomadas
de decisões.
Por ser grandes as exigências e mudanças, a empresa não
consegue acompanhar na totalidade.
Nas questões ligadas ao legislação técnica, a resposta é
rápida e eficaz. Se tem alguma nova norma técnica para
atender, ok, a resposta é boa.
Nas questões de reclamação, a resposta é boa, mas pode
ser muito melhor.
Nas inovações, a resposta é lenta.
Busca atender às necessidades do mercado.Conforme
solicitações, procura adaptar às mudanças e realizá-las de
forma a atender ao cliente com agilidade e qualidade.

Figura 21 - Formas como a empresa responde às mudanças no mercado ou às
exigências do cliente
Fonte: Dados da pesquisa

Os entrevistados tiveram posições antagônicas quanto ao assunto referente ao
modo como a empresa responde às mudanças no mercado e às exigências dos
clientes.

Para De Geus (1998), o sucesso da organização está condicionado à capacidade
dos gerentes de absorver e responder com ações correspondentes diante das
informações oriundas do ambiente externo.
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Neste sentido, E1 acredita que para algumas situações a empresa tem dado
respostas rápidas para o mercado e para outras as repostas são mais lentas. E3
afirma: “Apesar de ainda estar em um estágio prematuro a empresa vem criando
estratégias que podem gerar valor para seus clientes, no curto e longo prazo”. Para
E4, a empresa vem procurando se adaptar de forma mais rápida, e isso acontece de
acordo com os recursos disponíveis na empresa. Já E5 acredita que a empresa tem
agido com bastante flexibilidade, principalmente nos que tange a sua política
comercial e de marketing e sobre a inovação. E9 concorda com o respondente
anterior e acrescenta: “Procurando ser ágil na tomada de decisões e, ainda,
realizando um planejamento de médio e longo prazo e fazer um monitoramento
diário do mesmo para ajudar nas tomadas de decisões”.

Day (2001) reafirma a posição de uma empresa orientada para o mercado como
mais competitiva e mais ágil. Segundo o autor, elas observam seus rivais de perto
para ver porque estas podem estar conquistando uma vantagem, tornando-se
paranoicas a respeito de antecipar movimentos.Calibram seu desempenho em
relação à “melhor da classe” e comemoram as vitórias sobre os concorrentes. Em
resumo, elas unem a orientação para o cliente e para os concorrentes.

Sobre as questões que se relacionam à orientação para a aprendizagem na
empresa e sua relação com a orientação para mercado, foram elaboradas questões
cujo objetivo foi responder como estes fatores se relacionam na organização.
A Figura 22 apreseta as respostas referentes ao comportamento da empresa
quantoa orientação para a aprendizagem.
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Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Sim.A empresa dá liberdade para os funcionários buscar
conhecimento, modificar a forma de pensar, sugerir novos
processos e novas formas de executar seu trabalho.
Apesar de apresentar características, a empresa precisa
melhorar sua forma de agir, para modificar certas situações
existentes.
Na empresa, existe um caminho que está sendo trilhado de
forma
clara
para
que
a
empresa
gere
mais
conhecimento.Porém, seria necessário mais aplicabilidade das
experiências e do conhecimento adquirido para transformá-lo
em resposta para o mercado e, consequentemente, em
resultado para empresa.
Sim, mas ainda precisa modificar sua estrutura interna, para
evoluir ainda mais neste quesito.
Sim, pois coleta, trata e dissemina entre os vários setores da
empresa. A empresa dá liberdade para os colaboradores
colocarem em prática suas habilidades e conhecimentos.
Esta cultura está nascendo dentro da empresa.Tanto as
questões negativas quanto as positivas têm sido trabalhadas de
modo a gerar uma memória organizacional importante.
Sim.A organização busca constantemente aprimorar seus
conhecimentos, através de seus colaboradores. A organização
aplica os conhecimentos adquiridos através de benchmarking,
mas precisa modificar a forma de aplicação das teorias
aprendidas e mudar a sua forma de atuar na prática.
A empresa possui, sim, uma orientação para a
aprendizagem.Ele busca transformar as informações obtidas no
mercado em algo que possa gerar valor para os colaboradores
e para os parceiros, incluindo clientes, fornecedores, sócios e
outros. A empresa encoraja seus colaboradores a dar suas
opiniões e a mudar a forma de agir e pensar. Programas como
Programa de Comunicação de Metas e Resultados da
Organização (PCMRO) e Café e papo são momentos onde os
colaboradores podem expor suas ideias e conhecimentos para
um grupo colegas e gestores.
Sim. A mesma se preocupa em adquirir conhecimentos
observando suas próprias experiências e as experiências de
terceiros, tanto que existe um grupo para esta finalidade.
Sim.Se os gestores não conseguirem entender e não se
adequarem no meio em que vive, está fadado ao fracasso.
Internamente, sim.Não existe nenhuma restrição para as
pessoas se capacitarem utilizando os recursos disponíveis aqui
dentro. As pessoas têm tempo e informação para promover seu
próprio desenvolvimento.
Orientação para aprendizagem é oferecer condições para o
desenvolvimento intelectual e técnico das pessoas.
Sim, buscamos aprender e adquirir experiências através dos
erros e aprimorar os nossos processos.

Figura 22 - Comportamento da empresa quantoa orientação para a aprendizagem
Fonte: Dados da pesquisa
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A primeira pergunta feita aos colaboradores sobre o construto orientação para a
aprendizagem foi se eles consideram a empresa orientada para a aprendizagem. E1
respondeu da seguinte maneira “Sim.A empresa dá liberdade para os funcionários
buscarem conhecimento, modificar a forma de pensar, sugerir novos processos e
novas formas de executar seu trabalho”. E3 acredita que a empresa tem dado
passos sólidos em busca da aprendizagem e da implantação do conhecimento
dentro da empresa:
Na empresa existe um caminho que está sendo trilhado de forma clara para
que a empresa gere mais conhecimento, porém, seria necessário mais
aplicabilidade das experiências e do conhecimento adquirido para transformálo em resposta para o mercado e consequentemente em resultado para
empresa. E3
E5 corrobora com a opinião de E1 ao responder que a empresa possui, sim, uma
orientação para aprendizagem organizacional.Segundo o mesmo, a empresa tem
coletado, tratado e disseminado as informações entre os vários setores da empresa.
A Figura 23 mostra as respostas dos entrevistados a respeito dos desafios
existentes na organização para se orientar para a aprendizagem.
(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

Respostas

E1

Operacional

Melhorar a comunicação entre as pessoas e os setores.
Reuniões de brainstorm, feedback e análise de resultados
deveriam ser mais frequentes.

E2

Operacional

Os desafios estão ligados diretamente a cultura organizacional.

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

Melhorar a comunicação entre os setores e modificar à cultura
da organização.
Pensar fora da caixa, acreditar nas informações e novidades do
mercado, introduzir estas informações dentro da empresa,
selecionar e tratar as mais importantes, dar resposta ao
mercado, através de um capital humano diferenciado.
Excesso de burocracia em determinados processos e áreas,
dificultando, algumas vezes, uma tomada de decisão mais
rápida.
O maior desafio é a mudança cultural.É preciso mudar a forma
de pensar e agir das pessoas.
O excesso de informações e como as mesmas podem ser
transformadas em conhecimento.

Figura 23 - Desafios existentes na organização para se orientar para a
aprendizagem
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Saber separar realmente os fatores que devem ser levados em
consideração para que o ambiente de aprendizagem possa
ocorrer. Ou seja, o que é essencial para o negócio da empresa.
Os desafios, no meu ver, são dois: a organização deve estar
aberta a novas experiências e, ainda, obter parcerias com
outras organizações onde também possa utilizar das
experiências das mesmas.
O mercado está em constante mudança.A empresa tem que
estar atenta e aberta para o aprendizado e, assim, aceitar e
adequar às mudanças impostas.
Os melhores centros de tecnologia estão muito longe.
Valadares está muito mal posicionada no País, longe de tudo.
Não temos nem mesmo vizinho concorrente para espionar e
buscar profissionais experientes.
A aceitação, de forma geral, dos problemas e mudanças
necessárias.

Figura 23 - Desafios existentes na organização para se orientar para a
aprendizagem
Fonte: Dados da pesquisa

Para alguns colaboradores que participaram da entrevista, o que mais dificulta a
organização ser orientada para aprendizagem são os fatores culturais.Também é
ressaltada a comunicação como impedimento. Outro ponto que pode ser levado em
consideração foi citado por E9 “Os desafios, no meu ver, são dois: a organização
deve estar aberta a novas experiências, e, ainda, obter parcerias com outras
organizações onde também possa utilizar das experiências das mesmas”. E8 aponta
paraoutro fator muito importante.Para ele “saber separar realmente os fatores que
devem ser levados em consideração para que o ambiente de aprendizagem possa
ocorrer. Ou seja, o que é essencial para o negócio da empresa”.

Na Figura 24 apresenta as respostas dos colaboradores sobre o aprendizado do
negócio.
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Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Preparar ainda mais para atender os clientes, passando para
os clientes, fornecedores, superiores e colegas mais
segurança.
É ter uma visão mais holística da empresa e como as
interfaces entre as diversas áreas se relacionam e se
complementam.
Não respondeu.
É através da integração e da sinergia entre as áreas da
organização, no intuito de entender um todo e ajudar a mesma
a ser ainda melhor no mercado.
Crescimento
profissional,
aprendizado
específico
e
generalizado e estabilidade a partir do momento que os
processos vão ficando mais claros.
É uma forma de crescimento e oportunidade que possibilita o
crescimento pessoal e profissional.
Significa um crescimento profissional e pessoal. O
conhecimento adquirido trouxe uma evolução na forma de
analisar o mercado e atuar na busca da realização e entregas
que são feitas para o mercado e, principalmente, para os
clientes.
Seria entender como funciona as partes da empresa e como
as mesmas se interagem em busca de um conhecimento mais
amplo; ou seja, desenvolver uma maior habilidade conceitual.
Não respondeu.
É adquirir experiências que aos poucos vão proporcionando
melhor entendimento acerca do negócio da empresa.
É obter conhecimento do funcionamento sistêmico do setor de
reformas e gestão de pneus. Conhecimento com dados e
fatos.
É buscar informações novas e aprendizado com relação a seu
produto e ou negócio e, com isso, se tornar mais competitivo.

Figura 24 - Aprendizado sobre o negócio
Fonte: Dados da pesquisa

Para os entrevistados, aprender sobre o negócio pode ter vários significados, desde
crescimento profissional, passando por um melhor e crescente entendimento a
respeito do negócio. Também,foi ressaltado por alguns dos entrevistados ter uma
visão mais “holística” e ampla a respeito da empresa.

A Figura 25 mostra as respostas dos colaboradores sobre as formasusadas pela
empresa para disseminar e avaliar o seu aprendizado (quais as ferramentas que
utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc.).
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Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
A empresa está sempre revendo seu modelo de negócio e
sua forma de atuação. Cursos, feiras, eventos e viagens são
feitos por funcionários de todas as áreas da empresa.
Através de treinamentos, reuniões de SGQ, comunicados do
RH, relatórios, etc.
Através de visitas e participação em feiras do segmento,
conversas informais com os clientes, que posteriormente são
discutidas entre os membros da equipe. O aprendizado é
avaliado através dos resultados obtidos.
Busca
através
de
feiras
internacionais,
revistas
especializadas, cursos e treinamentos, informação de
fornecedores, entre outros. Cada responsável por área é
responsável por transmitir estas informações nas reuniões
semanais e nas reuniões de apresentação de resultados e
análise crítica.
Através
de
treinamentos,
certificações,
testes
de
conhecimentos específicos para cada função.
Através de treinamentos, workshops, e visitas. As avalições
sobre o aprendizado através de reuniões e repassa para os
outros membros da equipe.
Empresa busca aprendizado através de visitas, feiras,
seminários e outros. Uma grande fonte de conhecimento
conseguida é através de seus fornecedores e clientes. O
conhecimento adquirido é passado através de relatórios,
conversas informais, reuniões e relatórios. O aprendizado é
avaliado através dos indicadores estabelecidos.
Busca através de visitas, seminários, treinamentos internos e
externos,benchmarking, parceria com outras empresas.
Dissemina através de reuniões e outros dentro da empresa.
Avalia através da melhoria dos indicadores.
A empresa utiliza treinamentos e visitas.
Os colaboradores administrativos vivem em uma contínua
avaliação, pois trabalham sob metas produtivas.Em alguns
casos, lhes são oferecidos cursos e treinamentos.
Através da oportunidade que a empresa oferece de
exPerinentar, ou seja, é possível aprender na prática.
Treinamentos.

Figura 25 - Formas de disseminar e avaliar o seu aprendizado (quais as
ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc.)
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 25 revela que são várias as maneiras e ferramentas que a empresa utiliza
para buscar disseminar e avaliar o seu aprendizado. Para a grande maioria dos
entrevistados, a empresa busca informações em feiras e eventos do seu segmento
de atuação. Além disso, destacam-se as frequentes visitas a clientes. Para
disseminar as informações trazidas do mercado, a principal ferramenta utilizada são
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as

reuniões,

que

acontecem

tanto

formalmente

como

informalmente.

A

disseminação das informações dentro da empresa tem sido feita com frequência,
conforme as respostas de E1, E3 e E5. Segundo Senge (2004), a empresa deve
informar acerca do seu negócio aos funcionários, para que estes aprendam a agir no
interesse de toda a organização. Para alguns entrevistados, a avaliação do
aprendizado é feita com base nos indicadores previamente estabelecidos.

A Figura 26 permite conhecer a visão dos colaboradores a respeito do
compartilhamento de opiniões na empresa, para que as informações do mercado
sejam analisadas e interpretadas.
(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

Respostas
Sim. Envolve funcionários do nível estratégico, tático e
operacional.
Também
existem
compartilhamento
de
informações entre funcionários do mesmo setor.
Existe acesso de todos os colaboradores a todos os setores da
empresa, inclusive de funcionários do nível operacional, à sala
de gerentes e diretores. Além disto, todos os funcionários
podem frequentar qualquer setor da empresa e trocar ideia.
Sim. Principalmente entre os níveis estratégico e tático da
empresa.
Apesar de existir, ainda fica restrito aos setores que colhem a
informação, que quase nunca é repassado.
Sim. Através de reuniões de brainstorm e feedback lideradas
por qualquer indivíduo que sinta haver necessidade de tratar
formalmente ou informalmente tais questões.
Sim. Através de reuniões e pelos interessados de cada área.
Apesar de existir o compartilhamento de opiniões e
informações a respeito do mercado, o mesmo é feito de
maneira informal e aleatoriamente.
Existe um forte alinhamento para o compartilhamento de
informações entre os setores da empresa. Os colaboradores
têm a liberdade de chamar e liderar conversas e reuniões de
braisntorm para tratar e analisar informações a respeito do
mercado.
Sim. O pessoal da área Comercial são os principais
catalizadores de opiniões do mercado. Através deles se obtém
o maior número de informações. E os outros departamentos,
em parceira com estes, ajudam a discutir, analisar e dar
respostas ao mercado.

Figura 26 - Compartilhamento de opiniões na empresa, para que as informações
do mercado sejam analisadas e interpretadas
Fonte: dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E9

Operacional

Não sei.

E10

Operacional

Desconheço. Se sim, é somente a nível gerencial.

E11

Estratégico

Sim. Entre gerentes e direção, nas reuniões de análise crítica e
reuniões informais.

E12

Tático

Sim. Pela gerência e direção da empresa, através de reuniões.

Respostas

Figura 26 - Compartilhamento de opiniões na empresa, para que as informações
do mercado sejam analisadas e interpretadas
Fonte: Dados da pesquisa

Segundo Huber (1991), o processo de geração de conhecimento na organização
envolve a aquisição, distribuição e interpretação da informação.

Neste sentido, a Figura 26 traz a seguinte pergunta, feita aos entrevistados: Existe
nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as informações do
mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por quem?

Para este questionamento, pode-se se destacar a respostas de E1:

Sim.Envolve funcionários do nível estratégico, tático e operacional. Também
existe compartilhamento de informações entre funcionários do mesmo setor.
Existe acesso de todos os colaboradores a todos os setores da empresa,
inclusive de funcionários do nível operacional,à sala de gerentes e diretores.
Além disto, todos os funcionários podem frequentar qualquer setor da
empresa e trocar ideia. E1
Já E2 acredita que o compartilhamento das informações está restrito apenas aos
níveis estratégicos e táticos da empresa, contradizendo em parte o que afirma E1.
Ainda assim, E4, que é colaborador do nível estratégico da empresa, comenta:
“Sim.Através de reuniões de braistorm e feedback lideradas por qualquer indivíduo
que sinta haver necessidade de tratar formalmente ou informalmente tais questões”
(Day 1994a, Slater & Narver, 1994a).

A Figura 27 apresenta as opiniões dos colaboradores sobre as formas como o
aprendizado individual pode gerar o aprendizado organizacional.
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Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Através do compartilhamento do aprendizado adquirido,
passando do individual para o conhecimento em grupo e,
consequentemente, organizacional.
Através das oportunidades que as pessoas possuem em
adquirir o conhecimento disponível e do interesse que as
mesmas possuem em compartilhar, gerando um ambiente
mútuo de aprendizado.
Através da liberdade dada ao colaborador para coletar, tratar e
transmitir as informações adquiridas.
Através de transformação do conhecimento tácito em
conhecimento explícito.
Através de compartilhamento de aprendizados individuais, que,
somados, representam a memória da empresa. Ou seja, o
conhecimento que a organização possui a respeito do seu
mercado.
Pode ser feita através de um banco de ideias e experiências,
que, somadas, se traduzem em uma memória viva da
organização.
A construção do aprendizado individual é a soma das
experiências adquiridas pelos colaboradores dentro e fora da
empresa. De certa maneira, quando se coloca em prática
dentro da organização este aprendizado, mesmo que
individualmente, forma-se uma base para o aprendizado
organizacional.
Na empresa, existe um acordo de metas qualitativas e
quantitativas, feitas entre os gerentes e seus colaboradores,
que tem como objetivo desenvolver o aprendizado dos
colaboradores de maneira específica e que pode agregar valor
tanto para os colaboradores quanto para a organização. Com
isto, o aprendizado individual gera um aprendizado geral para a
organização.
O conhecimento adquirido é transformado em prática dentro da
organização.
É quando o indivíduo compartilha sua experiência dentro da
organização.
É multiplicar.Para isto, antes de mais nada, a empresa deve
oportunizar que as pessoas que adquirem algum aprendizado
novo passe este aprendizado para outras pessoas.
Quando este aprendizado é compartilhado com toda equipe e
feito de forma a maximizar os resultados.

Figura 27 - Formas como o aprendizado individual pode gerar o aprendizado
organizacional
Fonte: Dados da pesquisa

Outra questão de grande importância levantada pelo pesquisador trata da questão
relacionada ao aprendizado individual e ao modo como ele pode gerar o
aprendizado organizacional. Abrão (2012) faz referência em seu trabalho ao impacto
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da aprendizagem individual na aprendizagem organizacional. E5afirma: “Através de
compartilhamento de aprendizados individuais, que, somados, representam a
memória da empresa. Ou seja, o conhecimento que a organização possui a respeito
do seu mercado”.

Ainda como declarado por (E7):
A construção do aprendizado individual é a soma das experiências adquiridas
pelos colaboradores dentro e fora da empresa. De certa maneira quando se
coloca em prática dentro da organização este aprendizado, mesmo que
individualmente, forma-se uma base para o aprendizado organizacional. E7
Dessa forma,salienta a importância e o impacto da aprendizagem individual na
aprendizagem organizacional, evidenciado por estudos de alguns autores,
comoDeGeus (1988), Argyris & Schon (1996) e Nonaka & Takeuchi (1997).
A Figura 28 revela as respostas sobre o conhecimento da missão, dos valores e da
visão da empresa.

Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

Algumas pessoas, sim; outras, não.

E6

Operacional

Sim.Conhecem.

E7

Operacional

Acho que as pessoas conhecem, sim, mas é preciso reforçar
sempre, pois, muitas vezes, fica no esquecimento e só no
papel.

E8

Tático

E9

Operacional

Sim.

E10

Operacional

Sim.

E11

Estratégico

Alguns, parcialmente.

E12

Tático

Respostas
Sim.
Sim, em parte. Falta mais clareza por parte dos gestores entre
o discurso e a prática.
Sim. Mas acho que tem algumas coisas que precisam
mudar,principalmente no que tange aos valores da empresa.
Sim.Conhecem.

Sim, parcialmente.

Sim

Figura 28 -Sobre o conhecimento da missão, valores e a visão da empresa
Fonte: Dados da pesquisa
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Mediante a importância do conhecimento da cultura da empresa, desde a sua
missão e visão até seus valores, outra pergunta que foi colocada trata do
conhecimento dos colaboradores a respeito destes itens. Ficou claro, de acordo com
as respostas, que a grande maioria conhece os aspectos que envolvem a missão, a
visão e a cultura da empresa.Isso facilita a transmissão e o conhecimento das
informações na empresa.

Narver e Slater (1990) afirmam que a orientação do mercado e a cultura
organizacional têm maior possibilidade de criar valor superior para os clientes.
Segundo Deshpandé et al. (1993), a orientação para o mercado ocorre comoum
conjunto de crenças que colocam o consumidor em foco.

Fatores que impactam os resultados das organizações devem ser questionados e
analisados com certa frequência pelos gestores dessas empresas. Em determinados
momentos, alguns fatores são mais ou menos importantes para que as empresas
possam apresentar bom desempenho empresarial. Mas é consenso no meio
empresarial que fatores externos, como bom entendimento das ações da
concorrência e visão mais ampla dos conceitos que envolvem os clientes e suas
preferências por determinadas marcas e produtos sempre serão preponderantes
para o sucesso de uma organização.

Foram selecionadas e feitas algumas perguntas a respeito do desempenho
empresarial da ABC se esse desempenho poderia estar relacionado a fatores
ligados à orientação para o mercado.

A Figura 29 apresenta as respostas de como o colaborador define a performance
empresarial da ABC nos últimos sete anos.
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Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
A empresa cresceu muito no mercado nos últimos
anos.Aumentou sua participação de mercado, criou novos
produtos, passou a atuar em um novo segmento, e com isso
melhorou consideravelmente sua performance.
A empresa cresceu consideravelmente e tem ocupado um
lugar de destaque no mercado.
A empresa está bem mais agressiva no mercado, mudou
consideravelmente sua postura em relação aos clientes,
fornecedores e concorrentes,o que pode ser comprovado com
os números da empresa.
Satisfatória.Isto pode ser notado através dos investimentos
feitos dentro deste período e dos resultados financeiros
demostrados na DRE e balanços anuais da empresa.
A empresa apresenta um aumento substancial no seu
faturamento e no seu lucro líquido. Além disto, a empresa tem
conseguido investir cada vez mais na capacitação de seus
colaboradores, gerando uma perspectiva de crescimento futuro
ainda maior.
A empresa apresenta um bom crescimento, que pode ser
notado na forma de atuar de seus colaboradores.
O marketshare da empresa aumentou consideravelmente.O
faturamento dobrou nestes últimos graças a conquistas de
novos clientes.
É atender os requisitos dos clientes e da qualidade e entregar
os resultados esperados pela alta direção da empresa.
Os indicadores de todos os setores mostram uma melhora
razoável e seu crescimento tem sido maior do que da maioria
dos seus concorrentes e mercado.
É muito difícil as empresas sobreviverem no Brasil, devido às
cargas
tributárias,
concorrência
desleal
e
planos
econômicos.No caso da ABC, ela está sobrevivendo a isso.
Dentre as pequenas do segmento, foi a que mais se
firmou.Conseguiu manter seus padrões de produtos e de
atendimento. Entre as pequenas, é a que tem maior potencial
de crescimento. Verticalizou para frente, com geração de uma
rede de reformadoras. Acreditou no seu potencial, investiu em
aumento de capacidade produtiva, está preparada para um
crescimento ainda maior. Neste período, somente em oito
meses o resultado operacional da empresa foi negativo.
A empresa vem passando por adaptações e melhoras,
buscando atender cada vez melhor seus clientes.E, com isso,
está em constante crescimento.

Figura 29:Sobre como o colaborador define a performance empresarial da ABC nos
últimos sete anos
Fonte: dados da pesquisa

Na Figura 29, a pergunta feita foi:Como o colaborador define a performance da
empresa nos últimos sere anos.
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E1 comentou: “A empresa cresceu muito no mercado nos últimos anos.Aumentou
sua participação de mercado, criou novos produtos, passou a atuar em um novo
segmento, e com isso melhorou consideravelmente sua performance”. E2, seguiu a
mesma linha de E1: “Acredita que a empresa cresceu consideravelmente e tem
ocupado um lugar de destaque no mercado”.

Para alguns autores, uma forma de medir a performance é apurar a participação de
mercado que a empresa detém, ainda mesmo que de forma subjetiva (Deshpandé et
al., 1993, Baker & Sinkula, 1999a).

A performance superior da empresa nos últimos anos pode ser comprovada ainda
acessando os números de 2008 a 2014.Pode-se observar um crescimento médio de
10%.
Ainda com relação ao desempenho da empresa no mercado, E3 acrescenta: “A
empresa está bem mais agressiva no mercado, mudou consideravelmente sua
postura em relação aos clientes, fornecedores e concorrentes,o que pode ser
comprovado com os números da empresa”.
Para o E4, a performance da empresa tem sido satisfatória: “Isto pode ser notado
através dos investimentos feitos dentro deste período e dos resultados financeiros
demostrados na DRE e balanços anuais da empresa”.

Outro ponto que pode ser ressaltado é comentado pelo E7, que ressalta o
crescimento do market sharee do faturamento, que, segundo ele, se deu devido à
conquista de novos clientes. Já para E8, a melhora da performance pode ser notada
através da melhora dos indicadores de todas as áreas da empresa, além do
crescimento maior do que o crescimento da maioria dos concorrentes e mercados.

E11 tem uma visão mais ampla e, portanto, mais completa:

Dentre as pequenas do segmento, foi a que mais se firmou.Conseguiu manter seus
padrões de produtose de atendimento. Entre as pequenas, é a que tem maior
potencial de crescimento. Verticalizou para frente, com geração de uma rede de
reformadoras. Acreditou no seu potencial, investiu em aumento de capacidade

97

produtiva, está preparada para um crescimento ainda maior.Neste período, somente
em oito meses o resultado operacional da empresa foi negativo. E11

Dentre os vários indicadores de desempenho utilizados, Gronholdt e Martsen (2006)
citam o volume de vendas, a venda para novos clientes e um maior número de
clientes

como

métricas

de

marketing

válidas

na

hora

de

avaliar

este

desempenho,além citarem como métricas de desempenho financeiro lucro e
margem bruta.

A Figura 30 apresentaas opiniões dos entrevistados a respeito davisão da empresa
sobre ter bom desempenho.

Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Ter um bom faturamento, uma boa margem de lucro, aumentar
seu marketshare, ter uma boa imagem na comunidade local e
com os clientes, atuar dentro das normas de segurança e
ambientais.
Ter um equilíbrio entre os resultados econômicos financeiros e
o crescimento dos colaboradores.
É fazer com que a empresa esteja completamente interligada e
as diversas áreas atuem com o propósito de sustentação uma
da outra e, consequentemente, sustentação do negócio em si.
Para a empresa, o bom desempenho não está ligado somente
a indicadores financeiros, mas também na satisfação de seus
colaboradores, fornecedores e clientes.
Ter um crescimento sustentável e sólido,visando à melhoria da
qualidade de vida de seus colaboradores e comunidade.
Apresentar números consistentes, ter produtos de qualidade,
ter uma boa aceitação de seus produtos no mercado, ser
reconhecida como uma empresa que vende qualidade e ter um
alto índice de satisfação de seus clientes.
Para a empresa, ter um bom desempenho e estar ativa no
mercado e crescendo de forma orgânica e também garantir um
futuro através de uma verticalização.
É atender os requisitos dos clientes e da qualidade e entregar
os resultados esperados pela alta direção da empresa.
Ser ágil e veloz em seus processos com qualidade, atendendo
aos requisitos dos clientes.
Para as empresas com fins lucrativas é gerar lucro.
Manter as contas em dia, investir sempre em melhoria, manter
o fluxo de caixa equilibrado, resultado operacional acima de
dois dígitos.
Vender, porém atendendo com qualidade, agilidade e
conforme a necessidade do cliente.

Figura 30 - Visão da empresa sobre ter bom desempenho
Fonte: Dados da pesquisa
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Um fator determinante para a empresa é estabelecer e divulgar a todos os
colaboradores o que significa ter bom desempenho. E8declara: “É atender os
requisitos dos clientes e da qualidade e entregar os resultados esperados pela alta
direção da empresa”. Já para E9, o bom desempenho está ligado à agilidade e à
qualidade dos processos para atender aos requisitos do cliente.
Para uma boa parte dos colaboradores, o bom desempenho está ligado a métricas
quantitativas e, principalmente financeira. Para outro grupo de entrevistados, está
ligado à capacidade de atender bem os clientes, oferecendo rapidez e qualidade.
A Figura 31 apresenta as formas como empresa utiliza para buscar o desempenho,
na visão dos colaboradores.

Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Através da preparação de uma cultura organizacional que busca
aproveitar os conhecimentos adquiridos e transformando os
mesmos em conhecimentos úteis que podem gerar valor para
empresa.
Através de um conjunto de metas e objetivos, sejam eles
quantitativos e qualitativos,além de projetos pontuais para cada
área da empresa.
Através
das
pessoas
que
organizam
a
estratégia,
operacionalizam seus processos e avaliam os resultados.
Através do conhecimento adquirido e aplicado e de uma perfeita
sintonia entre seus processos internos. Outra coisa é através de
um controle e redução sistemática dos custos.
Através da eficiência e eficácia em seus processos e do
investimento em pessoas.
Através de conhecimento mais profundo de seu mercado e
através disto montar estratégias de marketing e logística que
atenda à demanda de seus clientes.
Através de metas quantitativas e qualitativas. Estas metas estão
alinhadas às necessidades da empresa e seus colaboradores
Através de um programa de melhoria continua, do trabalho em
equipe e de uma forte relação com o mercado (clientes).
Melhorando a qualidade, preço e prazo de entrega dos seus
produtos, buscando atender às necessidades dos clientes.
Sobrevivendo, em primeiro lugar,às mudanças no mercado.
Mantendo
o
faturamento
acima
da
margem
de
contribuição,mantendo os custos fixos e variáveis dentro das
médias históricas, mantendo o padrão de qualidade dos
produtos.
Atendendo às necessidades dos clientes, buscando ter mais
agilidade nos processos.

Figura 31 Formas como empresa utiliza para buscar o desempenho
Fonte: Dados da pesquisa
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Quando questionado sobrea forma como a empresa busca um bom desempenho, os
entrevistados foram bem claros ao levantar vários pontos que podem impactar este
desempenho. Alguns ressaltaram a melhora da qualidade como fator essencial, bem
como o atendimento a necessidade dos clientes. O ponto mais relevante foi dado
porE11 que ressaltou: “Mantendo o faturamento acima da margem de contribuição,
mantendo os custos fixos e variáveis dentro das médias históricas, mantendo os
padrões de qualidade de produtos”.

A Figura 32 apresenta os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem
para obter o seu desempenho esperado.

(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

Respostas
A empresa possui a seu favor seus recursos, tanto físicos como
também os recursos humanos, que são os principais geradores
e impulsionadores dos resultados. Uma política comercial ainda
mais agressiva, que possa ser mais flexível quanto às
necessidades do mercado.
Dificuldade em estabelecer metas tangíveis e demonstrar para
todos os colaboradores a importância em se atingir resultados.
O que impulsiona a empresa é a mobilização da equipe em
torno de um objetivo maior. O que trava são os custos que a
organização possui.
Falta de planejamento estratégico adequado e planos táticos e
operacionais que, muitas vezes, estão em dissonância com o
estratégico,falta de ferramentas adequadas para controlar,
avaliar e corrigir possíveis falha percebidas.
Falta de planejamento estratégico mais bem elaborado e um
excessivo número de processos e burocracias, que às vezes,
atrapalha seu desempenho.
O ponto mais relevante para atingir o desempenho espera está
relacionado à sinergia entre as pessoas dos diversos setores da
organização. O ponto mais negativo é a falta de padronização
dos processos.
Pontos positivos: vontade dos colaboradores em se
desenvolverem e ver a empresa crescendo.
Pontos
negativos:
dificuldades
ligadas
à
estrutura
organizacional.
Não respondeu.
Os fatores positivos estão ligados ás metas claras que a
empresa elabora com muito cuidado.

Figura 32 - Principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para obter o
seu desempenho esperado
Fonte: dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Qualidade; (cliente não quer só qualidade), transportes próprio,
logística, concorrência e preço.
Positivos são o conjunto de fatores favoráveis ao crescimento
do marketshare, entres eles: alta capacidade de produção,
padrão de qualidade dos produtos, entrega própria, crédito,
atendimento comercial e confiança dos cientes.
Negativos são: os preços de vendas, o baixo volume que não
ajuda a diluir os custos fixos, os portfólios reduzidos de
produtos.
Através da DRE mensal, da pesquisa de satisfação dos
clientes, do acompanhamento do fluxo de caixa e resultado
operacionais.

Figura 32 - Principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para obter o
seu desempenho esperado
Fonte: dados da pesquisa

A Figura 32 ressalta que a empresa possui algumas dificuldades, ao mesmo tempo
em que apresenta uma série de facilidades para atingir o desempenho esperado.
Dentre as facilidades, podem-se destacar o seu quadro de funcionários e os
recursos físicos disponíveis da organização. As dificuldades,pontos negativos, estão
ligado a questões relacionadas a uma inadequada estrutura organizacional.
Na Figura 33 serão apresenta as respostas dos entrevistados sobre as formas que a
empresa utiliza para avaliar o desempenho.
(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

Através dos resultados mensuráveis obtidos.

E6

Operacional

Através do cumprimento de metas e objetivos.

Respostas
Através das metas quantitativas estabelecidas e através
comprometimento e envolvimento dos colaboradores com
processos, objetivos e metas.
Através de reuniões mensais de resultado e de reuniões
análise críticas.
Através de seu crescimento no mercado e da satisfação
seus clientes e colaboradores.
Através de metas e alcance dos objetivos traçados.

Figura 33 - Formas que a empresa utiliza para avaliar o desempenho
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

Respostas
Em cima dos indicadores chaves de performance.
Através do acompanhamento das metas estabelecidas.
Através de indicadores.
Não sei, mas acredito que é na quantidade do aumento ou
queda das vendas.
Através da DRE mensal, da pesquisa de satisfação dos
clientes; do acompanhamento do fluxo de caixa e resultado
operacionais.

Figura 33 -Formas que a empresa utiliza para avaliar o desempenho
Fonte: Dados da pesquisa

Para os entrevistados uma das principais maneiras que a empresa utiliza para
avaliar seu desempenho é com base nos indicadores e metas. Chama a atenção a
resposta de E3, que, além de ressaltar as metas, aponta para os índices de
satisfação dos clientes e colaboradores. E11 argumenta que é por intermédio do
demonstrativo de resultado, do índice de satisfação dos clientes, do fluxo de caixa e
do resultado operacional.

A Figura 34 apresenta as respostas dos entrevistados sobre a existência da relação
entre orientação para mercado e orientação para aprendizagem.

(Continua...)
Nível
hierárquico

Respostas

E1

Operacional

Sim.Pelo que entendi, uma empresa orientada para o mercado
pode ter grandes facilidades em comunicar e interpretar as
necessidades de seus clientes de forma mais rápida e
eficiente.

E2

Operacional

Sim, mas não sei responder o motivo.

Entrevistado

E3

Tático

E4

Tático

Ao analisar os conceitos no informativo passados no início da
entrevista. A orientação para mercado facilita um melhor
entendimento da informação e pode influenciar a orientação
para a aprendizagem e, consequentemente, impactar na
performance da empresa.
Sim.Uma completa a outra e a orientação para mercado
contribui para a facilitação de um ambiente de aprendizagem.

Figura 34 - Existência da relação entre orientação para o mercado e orientação
para a aprendizagem
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Nível
hierárquico

Respostas

E5

Operacional

Acredito haver total relação e acho que a orientação para o
mercado, juntamente com a orientação para aprendizagem,
ajuda a empresa a coletar e disseminar as informações dentro
da empresa, além de proporcionar o tratamento adequado
destas informações. Com isto, a empresa é capaz de dar
respostas mais precisas ao mercado.

E6

Operacional

Acredito que sim.

E7

Operacional

A orientação para o mercado pode ser vista como o primeiro
passo. Dela se origina uma melhor compreensão para as
situações relativas ao mercado de atuação. Porém, apenas se
orientar para o mercado não basta.Deve-se destacar a
capacidade da empresa em compreender e aprender com os
parceiros existentes no mercado. Pode-se destacar aqui o
caso de uma recente parceira estabelecida com uma
multinacional do setor de pneumático e como a mesma vem
contribuindo para o sucesso da empresa.

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Entrevistado

Sim.
Sim, pois é necessário que as duas andem juntas.Se
separadas, fica algo vago para que a organização seja
competitiva e diferenciada no mercado.
Penso que a orientação para mercado influencia positivamente
a orientação para aprendizagem e que uma empresa orientada
para aprendizagem tem maior facilidade em assimilar as
mudanças em seu ambiente.
Sim.A capacitação gera a competência que o mercado
precisa. Se tem competência, gera as inovações que o
mercado necessita.
Sim, pois elas se completam.É algo necessário para que a
empresa alcance crescimento e seja diferenciada no mercado.

Figura 34 - Existência da relação entre orientação para o mercado e orientação
para a aprendizagem
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 34 ressalta uma pergunta incluída no trabalho, cupo objetivo foi saber dos
entrevistados se eles achavam possível existir uma relação entre orientação para o
mercado e orientação para a aprendizagem.
Slater e Narver (1995, p. 67) destacam que “a orientação para o mercado é o
principal fundamento cultural da organização de aprendizagem” e que “é que a
orientação para o mercado é, por herança, uma orientação para aprendizagem”.
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Perin (2001, p. 44) ressalta que “a orientação para mercado, juntamente com outras
variáveis de cultura e clima organizacional, que potencializa o processo de
aprendizagem organizacional no sentido da obtenção de uma melhor performance
organizacional”.
Destaca-se neste sentido a resposta dada por E1, segundo ele “uma empresa
orientada para o mercado pode ter grandes facilidades em comunicar e interpretar
as necessidades de seus clientes de forma mais rápida e eficiente”.
Também se pode destacar a resposta dada por E7:
A orientação para o mercado pode ser vista como o primeiro passo. Dela se
origina uma melhor compreensão para as situações relativas ao mercado de
atuação. Porém, apenas se orientar para o mercado não basta.Deve-se
destacar a capacidade da empresa em compreender e aprender com os
parceiros existentes no mercado. Pode-se destacar aqui o caso de uma
recente parceira estabelecida com uma multinacional do setor de pneumático
e como a mesma vem contribuindo para o sucesso da empresa. E7
Desta forma, pode-se notar que há na empresa pesquisada um certo grau de
compreensão sobre a existência de uma relação entre a orientação para o mercado
e a orientação para a aprendizagem. Porém, fica claro que alguns entrevistados não
têm o conhecimento necessário a respeito dos construtos e do modo como eles se
relacionam, necessitando, assim, de mais atenção por parte dos gestores da
empresa.
A Figura 35 apresenta as respostas dos entrevistados sobre a existencia da relação
entre orientação para o mercado e performance empresarial.
(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

Respostas
Penso que sim.Entender seu ambiente permite à empresa
antecipar-seàs necessidades de seus clientes e sair na frente
dos seus concorrentes.
Claro.Uma empresa, ao assumir que está orientada para o
mercado, assume também uma postura que lhe garante uma
vantagem competitiva.

Figura 35 - Existência da relação entre orientação para o mercado e performance
empresarial
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Empresas que entendem a dinâmica de seu mercado são
capazes de agir e tomar decisões com um menor grau de
incertezas. Com isto, a empresa é capaz de conseguir uma
performance superior à de seus concorrentes. A ABC tem
procurado, mesmo que em alguns momentos de forma tímida,
agir desta maneira. Como exemplo pode ser citado a
verticalização da empresa no setor de reformas de pneus.
Para mim, só é possível crescer se a empresa entender o
mercado.
Segundo o meu conhecimento, uma empresa que se orienta
para a produção não consegue entender seu mercado de
atuação e, consequentemente, seus clientes. A performance
de uma empresa está ligada a sua capacidade de atender e
gerar valor para seus clientes. Desta forma, seus processos e
a geração de conhecimento tendem a seguir um fluxo natural,
e a performance é constantemente melhorada. Os números
alcançados pela empresa nos últimos anos, além da conquista
de novos clientes, passando pela introdução de novos
produtos e a ampliação do parque industrial, são indícios de
um certo grau de orientação para mercado e de sua relação
com a performance.
Sim.Uma performance empresarial superior só é conseguida
através de um completo entendimento amplo do composto de
mercadológico.
Empresas orientadas para o mercado possuem a capacidade
de aproveitar melhor o potencial de existente no mercado e
explorar a inovação, levando para os clientes novidades e
cobrar mais por elas. Isto ajuda a empresa e ter uma melhor
performance empresarial.
Sim.As empresas que possuem sua estrutura preparada para
entender o mercado em sua volta são mais competitivas, e
com isso tem desempenho superior aos concorrentes que não
são.
Sim, pois para poder controlar ou medir o desempenho é
necessário conhecimento sobre o que se está fazendo.
Sim.Se a empresa consegue ter retorno financeiro é porque ela
tem uma sintonia com seu mercado e, principalmente, com
seus consumidores.
Sim. Alta performance é realmente conseguida quando se está
junto do mercado, atendendo plenamente os desejos do
mercado. Assim, o mercado reage favoravelmente e se torna
fiel. A fidelidade é que dá sustentabilidade.
O mercado satisfeito compra grandes volumes, paga melhores
preços e melhora o EBTIDA da empresa.
Sim, pois a empresa busca atender às necessidades dos
clientes, e para isto precisa está em constante aprendizado e
utilizando de experiências passadas para evitar possíveis
erros.

Figura 35 - Existência da relação entre orientação para o mercado e performance
empresarial
Fonte: Dados da pesquisa
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Para a maioria dos entrevistados, existe, sim, uma forte relação entre orientação
para o mercado e a performance da empresa. Para alguns, não fica claro em que
ponto os construtos se completam, mas eles destacam a importância da existência
dos dois dentro da empresa. Declarou E11:A “alta performance é realmente
conseguida quando se está junto do mercado, atendendo plenamente os desejos do
mercado. Assim, o mercado reage favoravelmente e se torna fiel. A fidelidade é que
dá sustentabilidade”. Corrobora E8: “As empresas que possuem sua estrutura
preparada para entender o mercado em sua volta são mais competitivas, e com isso
tem desempenho superior aos concorrentes que não são”.

A Figura 36 apresentas as respostas dos entrevistados sobre a existência da relação
entre orientação para aprendizagem e performance empresarial.

(Continua...)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E1

Operacional

E2

Operacional

E3

Tático

E4

Tático

E5

Operacional

Respostas
Empresas que aprendem se comunicam melhor e assumem
uma postura mais inovadora em seus processos e conseguem
melhores desempenhos.
Entendo que sim.O aprendizado estimula o melhor
desempenho.
Sim. A própria ABC é um exemplo.A empresa, atualmente, vem
modificando sistematicamente a maneira de atuar.Um bom
exemplo disto são as constantes visitas recebidas por
profissionais de empresas fornecedoras. Estes profissionais
ajudam a empresa a melhorar seus processos, através do
conhecimento e inovação por eles trazidos. Isto tem se
traduzido em redução de custo e maior agilidade nos processos,
o que melhora consideravelmente a satisfação dos clientes e o
resultado da empresa.
Apesar de não ter certeza, entendo que a aprendizagem facilita
o entendimento do mercado e permite que a empresa se adapte
ao mesmo. Desta forma, pode criar e capturar valor dos
clientes, alcançar vantagem competitiva e crescer de forma
sustentável.
Sim.As empresas que procuram acompanhar a evolução de
seus mercados precisam estar orientadas para a aprendizagem.
Com isto, desenvolvem características que possibilitam uma
melhor performance.

Figura 36 - Existência da relação entre orientação para a aprendizagem e
performance empresarial
Fonte: Dados da pesquisa
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(Conclusão)
Entrevistado

Nível
hierárquico

E6

Operacional

E7

Operacional

E8

Tático

E9

Operacional

E10

Operacional

E11

Estratégico

E12

Tático

Respostas
Sim.O aprendizado dentro das organizações trazinovações,
tanto em processo quanto em produtos. Isto, por sua vez, pode
ser causa de uma performance superior da empresa em seu
mercado de atuação.
Empresas que aprendem são capazes de se renovar com
frequência e garantir uma vantagem competitiva baseada em
recursos.
De certo que sim.Isto pode ser analisado pelo crescimento das
empresas.O crescimento é resultado de uma boa
performance,que, por sua vez, é resultado de um melhoramento
contínuo, vindo de um aprendizado constante.
Sim, pois para responder de forma ágil ao mercado é
necessária a experiência adquirida tanto da organização como
também outras experiências.
Sim.
Sim.Quanto maior for a capacitação, maior é eficiência e
eficácia das operações diversas.Aperformance é função direta
da eficiência e da eficácia.
Sim, pois para atender ao cliente conforme, suas necessidades
precisamos buscar aperfeiçoamento continuo e conhecimento
do negócio.

Figura 36 - Existência da relação entre orientação para aaprendizagem e
performanceempresarial
Fonte: Dados da pesquisa

Para o E3:
A própria ABC é um exemplo.A empresa, atualmente, vem modificando
sistematicamente a maneira de atuar.Um bom exemplo disto são as
constantes visitas recebidas por profissionais de empresas fornecedoras.
Estes profissionais ajudam a empresa a melhorar seus processos, através do
conhecimento e inovação por eles trazidos. Isto tem se traduzido em redução
de custo e maior agilidade nos processos, o que melhora consideravelmente
a satisfação dos clientes e o resultado da empresa (E3).
Segundo E9 “Sim, pois para responder de forma ágil ao mercado é necessária a
experiência adquirida tanto da organização como também outras experiências”.
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4.3 Etapa quantitativa

Nesta etapa, analisam-se os resultados da pesquisa quantitativa.

4.3.1 Limpeza dos dados

Dos 118 questionários enviados ao setor de RH da empresa e, posteriormente,
enviados para o e-mail do pesquisador, 110 foram devolvidos. Após a verificação,
foram eliminados sete questionários por apresentarem comportamentos anormais
(outiliers) e cinco por apresentarem dados faltosos (missings).
4.3.2 Confiabilidade das escalas

Tornou-se necessário excluir os itens: INF3, INF5, INF6, INT11, RESP12, RESP18,
RESP19, ANP35 e POS44, de suas respectivas escalas, para compor o escore
bruto final. Isso porque, com base na análise do Alfa de Cronbach, se esses itens
fossem retirados aumentaria substancialmente a confiabilidade da escala. No
Apêndice C são apresentados os cálculos inerentes ao Alfa de Cronbach dos itens
que sobraram para compor as escalas.Pode-se evidenciar que todas as escalas
apresentaram confiabilidade superior à classificação aceitável (Alfa de Cronbach>
0.70), conforme sugerido por Maroco e Garcia-Marques (2006).

A maioria dos itens excluídos compreendeu, justamente, aqueles que deveriam ser
invertidos; ou seja, que possuem sentido negativo no construto. Isso pode significar
que: os respondentes não se comprometeram em ler e responder adequadamento
os itens; e ou os respondentes não possuem competências sobre os assuntos; e ou
os dados foram preenchidos aleatoriamente.

Na Tabela 5 estes valores são resumidos.
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Tabela 5
Resumo do Alpha de Cronbach dos construtos
Item

Alpha de Cronbach

Orientação para omercado
Geração de informação de mercado
Disseminação de inteligencia de mercado
Resposta ao mercado
Orientação para a aprendizagem
Compartilhamento de opiniões
Memoria organizacional
Comprometimento com o aprendizado
Visão compartilhada
Postura mente aberta
Performance empresarial

0.842
0.714
0.838
0.811
0,901
0,880
0,911
0,702
0,750
0,734
0,910

Fonte: Dados da pesquisa

O mais correto não seria ajustar as escalas para aumentar sua confiabilidade, como
executado neste trabalho. O procedimento correto seria, antes, executar uma
análise fatorial para verificar como itens estão relacionados aos construtos (carga
fatorial). No entanto, considerando que: a amostra era pequena para um
questionário grande e que essas escalas foram validadas em diversos contextos no
ambiente nacional, optou-se por uma solução mais parcimoniosa.

4.3.3 Análise descritiva das escalas

Neste item, analisam-se os resultados das análises descritivas das escalas.

A Tabela 6 apresenta frequência requência absoluta e relativa dos itens do
questionário.
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Tabela 6
Frequência requência absoluta e relativa dos itens do questionário
(Continua...)
Discordo
totalmente
N
%
INF1
0
0.0%
INF2
4
4.1%
INF3
7
7.1%
INF4
2
2.0%
INF5
6
6.1
INF6
12
12.2
INT7
3
3.1
INT8
2
2.0
INT9
12
12.2
INT10
3
3.1
INT11
4
4.1
RESP12
16
16.3
RESP13
13
13.3
RESP14
6
6.1
RES15
12
12.2
RESP16
18
18.4
RESP17
14
14.3
RESP18
12
12.2
RESP19
13
13.3
RESP20
2
2.0
COMP21
6
6.1
COMP22
3
3.1
COMP23
5
5.1
COMP24
6
6.1
MEM25
8
8.2
MEM26
14
14.3
MEM27
2
2.0
MEM28
4
4.1
MEM29
8
8.2
MEM30
6
6.1
ANP31
2
2.0
ANP32
12
12.2
ANP33
3
3.1
ANP34
6
6.1
ANP35
14
14.3
ANP36
1
1.0
VIS37
3
3.1
VIS38
6
6.1
VIS39
16
16.3
VIS40
8
8.2
VIS41
5
5.1
VIS42
15
15.3
POS43
6
6.1
POS44
18
18.4
Fonte: Dados da pesquisa
Item

Discordo
muito
n
%
2
2.0
8
8.2
10
10.2
4
4.1
12
12.2
6
6.1
11
11.2
10
10.2
21
21.4
12
12.2
7
7.1
14
14.3
12
12.2
6
6.1
11
11.2
18
18.4
16
16.3
16
16.3
12
12.2
4
4.1
4
4.1
6
6.1
5
5.1
7
7.1
6
6.1
16
16.3
6
6.1
6
6.1
12
12.2
3
3.1
5
5.1
10
10.2
4
4.1
7
7.1
11
11.2
2
2.0
4
4.1
8
8.2
13
13.3
9
9.2
6
6.1
13
13.3
9
9.2
25
25.5

Discordo
pouco
n
%
4
4.1
6
6.1
12
12.2
4
4.1
5
5.1
7
7.1
17
17.3
14
14.3
23
23.5
11
11.2
8
8.2
13
13.3
16
16.3
16
16.3
9
9.2
23
23.5
16
16.3
14
14.3
8
8.2
8
8.2
7
7.1
10
10.2
12
12.2
20
20.4
7
7.1
22
22.4
8
8.2
7
7.1
13
13.3
10
10.2
6
6.1
17
17.3
8
8.2
12
12.2
22
22.4
1
1.0
7
7.1
26
26.5
18
18.4
6
6.1
8
8.2
22
22.4
12
12.2
21
21.4

Concordo
pouco
N
%
18
18.4
14
14.3
44
44.9
14
14.3
33
33.7
13
13.3
23
23.5
18
18.4
13
13.3
18
18.4
21
21.4
36
36.7
25
25.5
16
16.3
14
14.3
12
12.2
25
25.5
19
19.4
18
18.4
25
25.5
33
33.7
37
37.8
24
24.5
17
17.3
14
14.3
20
20.4
31
31.6
15
15.3
25
25.5
21
21.4
14
14.3
13
13.3
22
22.4
12
12.2
17
17.3
9
9.2
26
26.5
23
23.5
20
20.4
27
27.6
29
29.6
18
18.4
23
23.5
7
7.1

Concordo
muito
N
%
42
42.9
31
31.6
10
10.2
16
16.3
22
22.4
26
26.5
34
34.7
23
23.5
14
14.3
22
22.4
36
36.7
6
6.1
23
23.5
26
26.5
27
27.6
16
16.3
23
23.5
22
22.4
19
19.4
17
17.3
28
28.6
14
14.3
16
16.3
18
18.4
32
32.7
19
19.4
32
32.7
40
40.8
27
27.6
19
19.4
40
40.8
23
23.5
22
22.4
30
30.6
19
19.4
9
9.2
28
28.6
23
23.5
22
22.4
20
20.4
33
33.7
15
15.3
31
31.6
13
13.3

Concordo
totalmente
n
%
32
32.7
35
35.7
15
15.3
58
59.2
20
20.4
34
34.7
10
10.2
31
31.6
15
15.3
32
32.7
22
22.4
13
13.3
9
9.2
28
28.6
25
25.5
11
11.2
4
4.1
15
15.3
28
28.6
42
42.9
20
20.4
28
28.6
36
36.7
30
30.6
31
31.6
7
7.1
19
19.4
26
26.5
13
13.3
39
39.8
31
31.6
23
23.5
39
39.8
31
31.6
15
15.3
76
77.6
30
30.6
12
12.2
9
9.2
28
28.6
17
17.3
15
15.3
17
17.3
14
14.3
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Tabela 6
Frequência requência absoluta e relativa dos itens do questionário
(Conclusão)
Discordo
totalmente
N
%
POS45
4
4.1
POS46
3
3.1
POS47
5
5.1
POS48
3
3.1
Fonte: Dados da pesquisa
Item

Discordo
muito
n
%
3
3.1
6
6.1
9
9.2
7
7.1

Discordo
pouco
n
%
4
4.1
8
8.2
11
11.2
11
11.2

Concordo
pouco
N
%
14
14.3
17
17.3
22
22.4
15
15.3

Concordo
muito
N
%
33
33.7
23
23.5
22
22.4
33
33.7

Concordo
totalmente
n
%
40
40.8
41
41.8
29
29.6
29
29.6

A Tabela 6 descreve todos os itens do questionário, seja na sua versão nominal com
as frequências absolutas (n) e relativas (%) das respostas, ou seja, na sua versão
ordinal com escores de 1 a 6. De uma forma geral, percebe-se uma concentração
das respostas nas opções concordo (pouco, muito ou totalmente) evidenciando certa
homogeneidade dos respondentes nessa direção. Apenas em relação aos itens
INT9, RESP16, MEM26, VIS42 e POS44 que parece haver uma maior discordância
do que concordância.
A Tabela 7 apresenta a frequência absoluta e relativa dos itens de performance
empresarial

Tabela 7
Frequência absoluta e relativa dos itens de performance empresarial
Muito menor que
Item
a concorrência
N
%
PERF49
12
12.2
PERF50
8
8.2
PERF51
18
18.4
PERF52
14
14.3
PERF53
17
17.3
PERF54
14
14.3
Fonte: Dados da pesquisa

Menor que a
concorrência
n
%
12
12.2
19
19.4
20
20.4
18
18.4
24
24.5
27
27.6

Nem menor nem
maior que a
concorrência
n
%
18
18.4
33
33.7
17
17.3
33
33.7
21
21.4
18
18.4

Maior que a
concorrência
n
%
29
29.6
17
17.3
19
19.4
16
16.3
17
17.3
23
23.5

Muito maior
que a
concorrência
n
%
27
27.6
21
21.4
24
24.5
17
17.3
19
19.4
16
16.3

No caso dos itens da performance empresarial (Tabela 7), percebe-se que, apenas
no quesito PERF49, a empresa parece sobressair a concorrência. Nos outros
quesitos os respondentes indicaram a empresa como muito menor ou menor do que
a concorrência, apesar da concentração das respostas no ponto de indiferença (nem
menor nem maior que a concorrência).
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A Tabela 8 apresenta a estatística descritiva dos itens do questionário.
Tabela 8
Estatística descritiva dos itens do questionário
(Continua...)
Mínimo
INF1
2.00
INF2
1.00
INF3
1.00
INF4
1.00
INF5
1.00
INF6
1.00
INT7
1.00
INT8
1.00
INT9
1.00
INT10
1.00
INT11
1.00
RESP12
1.00
RESP13
1.00
RESP14
1.00
RES15
1.00
RESP16
1.00
RESP17
1.00
RESP18
1.00
RESP19
1.00
RESP20
1.00
COMP21
1.00
COMP22
1.00
COMP23
1.00
COMP24
1.00
MEM25
1.00
MEM26
1.00
MEM27
1.00
MEM28
1.00
MEM29
1.00
MEM30
1.00
ANP31
1.00
ANP32
1.00
ANP33
1.00
ANP34
1.00
ANP35
1.00
ANP36
1.00
VIS37
1.00
VIS38
1.00
VIS39
1.00
VIS40
1.00
VIS41
1.00
VIS42
1.00
POS43
1.00
Fonte: Dados da pesquisa

Máximo
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

Média
5.00
4.68
3.13
5.16
4.15
4.40
4.06
4.46
3.42
4.43
2.53
3.58
3.61
4.37
4.10
3.23
3.40
3.31
2.96
4.81
4.36
4.40
4.52
4.27
4.52
3.36
4.45
4.62
3.92
4.64
4.82
3.96
4.77
4.49
3.62
5.56
4.65
3.87
3.47
4.29
4.33
3.51
4.17

Mediana
5.00
5.00
3.00
6.00
4.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
2.00
3.00
4.00
5.00
5.00
3.00
4.00
3.00
3.00
5.00
4.00
4.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
6.00
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
3.00
4.00

Desvio padrão
.93
1.43
1.37
1.26
1.46
1.72
1.29
1.43
1.62
1.50
1.34
1.57
1.52
1.50
1.72
1.64
1.47
1.63
1.77
1.30
1.33
1.33
1.47
1.55
1.55
1.50
1.19
1.34
1.48
1.47
1.21
1.70
1.33
1.52
1.63
.97
1.27
1.37
1.59
1.57
1.31
1.64
1.43
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Tabela 8
Estatística descritiva dos itens do questionário
(Conclusão)
Mínimo
POS44
1.00
POS45
1.00
POS46
1.00
POS47
1.00
POS48
1.00
PERF49
1.00
PERF50
1.00
PERF51
1.00
PERF52
1.00
PERF53
1.00
PERF54
1.00
Fonte: Dados da pesquisa

Máximo
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Média
3.14
4.93
4.78
4.37
4.58
3.48
3.24
3.11
3.04
2.97
3.00

Mediana
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Desvio padrão
1.70
1.29
1.39
1.49
1.37
1.34
1.23
1.46
1.28
1.38
1.32

Quando analisada por intermédio dos escores, as respostas do questionário ficaram
mais claras na visualização da concentração das opiniões, que nesse caso, ficaram
esboçadas na Tabela 8. Como na análise anterior, os itens que apresentaram
médias/medianas menores foram aqueles que possuíam respostas concentradas em
discordo (totalmente, muito ou pouco) e os que tiveram que ser invertidos: INT11,
RESP16, RESP19 e POS44. Os outros itens, no geral, com escores médios acima
de 3,5, indicam que o grau de concordância foi maior do que o grau de discordância.
Sobre os itens de performance empresarial, apesar da concentração de respostas
no ponto de indiferença, a média dos escores foi maior do que 2,5 indicando que os
respondentes percebem o desempenho da empresa maior que a concorrência.
A Tabela 9 apresenta a estatística descritiva dos construtos.
Tabela 9
Estatística descritiva dos construtos
18.00 14.85
23.00 16.37

16.00
17.50

Desvio
padrão
2.93
4.81

34.00
73.00
24.00
34.00
30.00
84.00
32.00
29.00
29.00

25.00
56.00
19.00
28.00
25.00
70.50
26.00
24.00
19.00

6.59
11.05
4.89
7.12
4.63
13.62
5.86
4.86
6.66

Mínimo Máximo Média Mediana
Geração de informações de mercado
Disseminação de inteligência de
mercado
Resposta ao mercado
Orientação para mercado
Compartilhamento de opiniões
Memória organizacional
Comprometimento com aprendizado
Orientação para aprendizagem
Visão compartilhada
Postura mente aberta
Performance empresarial
Fonte: Dados da pesquisa

6.00
6.00
9.00
31.00
5.00
10.00
8.00
31.00
9.00
6.00
8.00

23.52
54.73
17.54
25.51
23.59
66.64
24.11
22.83
18.85
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4.3.4 Correlação entre os construtos
A Tabela 10 mostra a matriz de correlações de Spearman para as variáveis do
estudo.
Tabela 10
Matriz de correlação de Spearman entre os construtos
INF
INT RESP ORI COMP MEM ANP ORAP VIS POS PERF
Ρ
1.000
INF pvalor
.193 1.000
Ρ
INT p.057
valor
.194 .529 1.000
Ρ
RESP p.056 .000
valor
.465 .781 .879 1.000
ORI Ρ
.000 .000 .000
pvalor
Ρ
.090 .286 .333 .331 1.000
COMP p.380 .004 .001 .001
valor
.569 1.000
Ρ
.121 .180 .379 .335
MEM p.000
.237 .077 .000 .001
valor
.355 .315 1.000
Ρ
.026 .257 .369 .341
ANP p.000 .002
.800 .010 .000 .001
valor
.786 .822 .687 1.000
.130 .260 .451 .414
ORAP Ρ
.000 .000 .000
p.203 .010 .000 .000
valor
.322 .327 .356
.434 1.000
Ρ
.057 .229 .368 .310
VIS p.001 .001 .000
.000
.579 .024 .000 .002
valor
.181 .326 .290 .363
.171 .441 1.000
Ρ
.054 .051 .275
POS p.075 .001 .004 .000
.093 .000
.601 .617 .006
valor
Ρ
.000 .089 .134 .123
.045 -.007 .251
.102 -.124 -.064 1.000
PERF p.996 .383 .188 .226
.659 .948 .013
.318 .225 .530
valor
Fonte: Dados da pesquisa

Analisando as informações da Tabela 10 encontram-se diversas correlações
significativas, pelo menos ao nível de 10%, conforme visualização das células
destacadas em negrito. Existem muitas correlações significativas, já esperadas,
entre as escalas de um mesmo domínio, como é o caso da INF-INT (ρ=0.193; pvalor=0.057),

RESP-INT

(ρ=0.529;

p-valor=0.000),

RESP-INF

(ρ=0.194;

p-

valor=0.056), entre as variáveis moderadoras COMP, MEM, VIS e POS, e é óbvio,
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entre ORI e as que lhe deram origem (INF, INT e RESP), assim como entre ORAP e
as que lhe deram origem (COMP, MEM e ANP). No caso da “Visão compartilhada”,
por exemplo, ela possuí correlação positiva e significativa praticamente com todos
os outros constructos, exceto com “Geração de informações ao mercado” (ρ=0.057;
p-valor=0.579) e “Performance empresarial” (ρ=-0.124; p-valor=0.225). Sobre a
“Postura mente aberta” da mesma forma: essa variável possuí correlação positiva e
significativa com todos os constructos, exceto “Compartilhamento de opiniões”
(ρ=0.054;

p-valor=0.601)

e

“Orientação

para

aprendizagem”

(ρ=0.051;

p-

valor=0.617).

Focando nas relações de interesse (hipóteses H1, H8 e H9 da Figura 11), objeto do
presente estudo, nota-se que existe correlação positiva entre “Comprometimento
com aprendizado” e “Perfomance empresarial” (ρ=0.251; p-valor=0.013); entre
“Comprometimento com aprendizado” e “Disseminação de inteligência de mercado”
(ρ=0.257; p-valor=0.010); entre “Comprometimento com aprendizado” e “Resposta
ao mercado” (ρ=0.369; p-valor=0.000); entre “Orientação para aprendizagem” e
“Disseminação de inteligência de mercado” (ρ=0.260; p-valor=0.010); entre
“Orientação para aprendizagem” e “Resposta ao mercado” (ρ=0.451; p-valor=0.000);
e entre “Orientação para aprendizagem” e “Orientação para mercado” (ρ=0.414; pvalor=0.000). Não foi possível constatar nenhuma associação entre “Perfomance
empresarial” e os constructos de “Orientação para mercado” (ORI, INF, INT e
RESP).

4.3.5 Análise descritiva da amostra

Neste item analisa-se as respostas dos entrevistados sobre cada construto e suas
variáveis.

A Tabela 11 apresenta as respostas sobre os construtosorientação para o mercado,
geração de informação de mercado e as variáveis que os compõem.
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Tabela 11
Orientação para o mercado – Geração de nformação de mercado
Quanto a geração de
informação de mercado
1.Nesta empresa, nós nos
reunimos com os clientes pelo
menos um vez para identificar
que produtos ou serviços eles
necessitaram no futuro.
2.Nesta
empresa,
nós
conduzimos muitas pesquisas
de mercado.
3. Nós somos lentos para
detectar
mudanças
nas
preferências de consumo de
nossos clientes.
4. Nós pesquisamos os clientes
pelo menos uma vez ao ano
para avaliar a qualidade de
nossos produtos e serviços.
5. Nós somos lentos para
detectar
mudanças
fundamentais em nosso ramo
de atividade (por exemplo, na
tecnologia, na concorrência, na
legislação
6.
Nós
revisamos
periodicamente os prováveis
efeitos que as mudanças em
nosso ambiente empresarial
(por exemplo, a legislação, na
economia, poderão ter sobre
nossos clientes.
Fonte: Dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Concordo
Muito Totalmente

Total

Pouco

Pouco

2

4

18

42

32

98

4

8

6

14

31

35

98

7

10

12

44

10

15

98

2

4

4

14

16

58

98

6

12

5

33

22

20

98

12

6

7

13

26

34

98

94% dos entrevistados concorda que na empresa existem reuniões com os clientes
para identificar suas necessidades sobre produtos e serviços. 82% concordam que
existem pesquisas de mercado. Porém, 30% concordam que a empresa é lenta para
detectar mudanças na preferência dos clientes da empresa.

90% dos entrevistados concordam que a empresa faz pesquisas relacionadas à
qualidade dos produtos e serviços, no entanto, 10% dos entrevistados concordam
pouco. Sobre a velocidade da empresa em detectar as mudanças fundamentais que
ocorrem em seu ramo de atividade, 76% dos entrevistados declararam concordar
quanto a sua lentidão.
Sobre o fato de revisar periodicamente os prováveis efeitos das mudanças no
ambiente empresarial da empresa podem ter sobre seus clientes, 75% dos
entrevistados declararam concordam que isso ocorre.
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A Tabela 12 apresenta as respostas sobre os construtosorientação para o mercado
e disseminação de inteligência de mercado e as variáveis que os compõem.

Tabela 12
Orientação para o Mercado – Disseminação de inteligência de mercado
Disseminação de inteligência de
mercado
7. Não temos reuniões entre
departamentos (ou áreas) pelo
menos uma vez por trimestre para
discutir tendências e
desenvolvimento de mercado.

8. o pessoal de marketing em
nossa empresa investe tempo
discutindo com outros
departamentos (ou áreas) sobre
as necessidades futuras dos
clientes.
9. Quando alguma coisa
importante acontece com um
grande cliente de mercado, toda
empresa fica sabendo
rapidamente sobre o ocorrido.
10. Dados sobre satisfação de
clientes são regularmente
disseminados em todos os
níveis hierárquicos nesta
empresa.
11. Quando um departamento
(ou área) descobre algo
importante sobre os
concorrentes, ele é lento para
alertar os outros departamento
(ou áreas).
Fonte: Dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Pouco

Pouco

Concordo
Muito Totalmente

Total

3

11

17

23

34

10

98

2

10

14

18

23

31

98

12

21

23

13

14

15

98

3

12

11

18

22

32

98

4

7

8

21

36

22

98

Sobre a disseminação de inteligência de mercado, os entrevistados apresentaram
respostas bem variadas sobre cada item que compõe o construto. Quando
perguntados se a empresa não se reúne pelo menos uma vez por trimestre para
discutir as tendências e o desenvolvimento de mercado, 68% dos entrevistados
responderam que concordam. E ainda, 73% dos entrevistados concordam que o
pessoal de marketing investe tempo discutindo com outros departamentos sobre as
futuras necessidades dos clientes. 57% dos entrevistados discordam sobre a rapidez
com que sabem sobre os fatos ocorridos com grandes clientes.
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Quanto a satisfação dos clientes, 73% dos entrevistados afirmaram concordar que
os dados sobre esse assunto são regularmente disseminados na organização.
Quando perguntados sobre quando um departamento descobre algo importante
sobre os concorrentes, 80% declararam concordar com a lentidão para alertar os
outros departamentos.

A Tabela 13 apresenta as respostas sobre os construtosorientação para o mercado
e resposta ao mercadoe as variáveis que os compõem.

Tabela 13
Orientação para mercado – Resposta ao mercado
(Continua...)
Resposta ao mercado
12. Nós demoramos muito para
decidir como responder as
mudanças de preços dos
nossos concorrentes
13. Por alguma razão qualquer,
nós tendemos a ignorar
mudanças nas necessidades de
nossos clientes por produtos ou
serviços.
14. Nós revisamos
periodicamente nossos esforços
de desenvolvimento de
produtos para assegurar que
eles estejam de acordo como
que eles estejam de acordo
com o que os clientes desejam.
15. Diversos departamentos (ou
áreas) de nossa empresa
encontram-se periodicamente
para planejar uma resposta as
mudanças que ocorrem em
nosso ambiente de negócio.
16. Se um importante
concorrente lançasse uma
campanha intensiva dirigida a
nossos clientes, nós
implementaríamos uma
resposta imediatamente.
17. As atividades dos diferentes
departamentos (ou áreas) nesta
empresa são bem coordenadas.
18. As reclamações dos clientes
"não têm ouvidos" nesta
empresa.
Fonte: Dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Pouco

Pouco

Concordo
Muito Totalmente

Total

16

14

13

36

6

13

98

13

12

16

25

23

9

98

6

6

16

17

25

28

98

12

11

9

14

27

25

98

18

18

23

12

16

11

98

12

16

14

19

22

15

98

12

16

14

19

22

15

98
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Tabela 13
Orientação para mercado – Resposta ao mercado
(Conclusão)
Resposta ao mercado
19. Mesmo se nós
formulássemos um ótimo plano
de marketing, nós
provavelmente não seríamos
capazes de implementá-lo em
tempo adequado.
20. Quando sabemos que os
clientes gostariam que
modificássemos um produto ou
serviço, os departamentos (ou
áreas) envolvidos fazem
esforços combinados para
efetuar a modificação.
Fonte: Dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Pouco

Pouco

Concordo
Muito Totalmente

Total

13

12

8

18

19

28

98

2

4

8

25

17

42

98

Na Tabela 13 observou-se que os entrevistados possuem opiniões variadas quanto
aos questionamentos feitos na pesquisa. Assim, 56% dos entrevistados declararam
que a empresa demora muito tempo para responder às mudanças de preços feitas
pelos concorrentes e 58% concordam que a empresa tem a tendência a ignorar
mudanças nas necessidades dos clientes por produtos e serviços. Apesar disso,
71% consideraram que a empresa revisa periodicamente seus esforços de
desenvolvimento de produtos para assegurar que estes estejam de acordo com
aquilo que os clientes precisam. Além disso, ressaltaram os esforços dos diversos
departamentos da empresa se reunirem periodicamente para planejar uma resposta
ás mudanças no ambiente. Em contrapartida, discordam que a ação da empresa no
que se refere ao contra-ataque dos concorrentes aos nossos clientes seja imediata.
Sobre a percepção de que as atividades das diferentes áreas da empresa estão
coordenadas, 50% concordam e 50% não concordam. Quanto às reclamações
envolvendo os clientes, 57% dos entrevistados acreditam que a empresa escuta os
clientes. Para 67% dos entrevistados, a empresa teria muita dificuldade em
implementar um plano de marketing, por melhor que ele fosse. Por fim, os
entrevistados consideraram que a empresa atua de forma combinada entre seus
setores para modificar produtos e serviços de acordo com a necessidade dos
clientes.
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A Tabela 14 apresenta as respostas sobre os construtos orientação para a
aprendizagem e compartilhamento de opiniões e as variáveis que os compõem.

Tabela 14
Orientação para aprendizagem – Compartilhamento de opiniões
Compartilhamento de
opiniões
21. Nesta empresa, diversas
opiniões são consideradas
para analisar ou interpretar
as situações de mercado.
22. As informações sobre o
mercado são, normalmente,
analisadas e interpretadas
por vários departamentos
(ou
áreas)
da
nossa
empresa.
23. Os departamentos (ou
áreas) da nossa empresa
respeitam e consideram as
opiniões (sobre as situações
de mercado) dos outros
departamentos (ou áreas),
mesmo
quando
as
interpretações
são
divergentes.
24. Nesta empresa, existem
mecanismos
para
a
discussão
e
troca
de
informações
sobre
o
mercado
entre
os
departamentos (ou áreas).
Fonte: Dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Pouco

Pouco

Concordo
Muito Totalmente

Total

6

4

7

33

28

20

98

3

6

10

37

14

28

98

5

5

12

24

16

36

98

6

7

20

17

18

30

98

A Tabela 14 apresenta as questões relativas ao processo de aprendizagem na
empresa sobre o compartilhamento de opiniões dentro da organização.

Observou-se que 82% dos entrevistados concordam que as opiniões são
consideradas para analisar ou interpretar as situações de mercado e que 80%
concordam que as informações do mercado, em geral, são analisadas e
interpretadas por vários departamentos da empresa. Os entrevistados,em sua
grande maioria, concordam que os departamentos da empresa respeitam e
consideram

as

opiniões

dos

outros

departamentos,

mesmo

quando

as

interpretações são divergentes. Do total de 98 entrevistados, 65 acham que a
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empresa possui mecanismos para a discussão e troca de informações sobre o
mercado entre os departamentos.

Na Tabela 15 apresenta as respostas sobre os construtos orientação para a
aprendizagem e memória organizacional e as variáveis que os compõem.

Tabela 15
Orientação para a aprendizagem – Memória organizacional
Memória organizacional
25. Em geral, nós temos
mecanismos para registrar e
recuperar as informações ou
aos
eventos
ocorridos
anteriormente na empresa.
26. Em nossa empresa,
existem
padrões
estabelecidos, mesmo que
informalmente, de se fazer as
coisas.
27.
Os
documentos
e
informações referentes aos
diversos procedimentos da
empresa são, de alguma
forma, arquivados, podendo
ser recuperados.
28. Em relação aos produtos e
serviços oferecidos, nossa
empresa
tem
muito
conhecimento acumulado (por
exemplo,
sobre
as
necessidades dos clientes, a
concorrência e as formas de
resposta ao mercado).
Fonte: Dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Pouco

Pouco

Concordo
Muito Totalmente

Total

8

6

7

14

32

31

98

14

16

22

21

18

7

98

2

6

8

31

32

19

98

4

6

7

15

40

26

98

A maior parte dos entrevistados, 78%, concorda que a empresa possui mecanismos
para recuperar as informações relacionadas às experiências ou aos eventos
ocorridos anteriormente. Apesar disso, boa parte dos entrevistados declaraque não
há padrões estabelecidos, mesmo que de forma informal para “se fazer as coisas”.
Quanto aos documentos e informações da empresa referentes aos diversos
procedimentos e se eles são, de alguma forma, arquivados, podendo ser
recuperados, a grande maioria dos entrevistados, 82, de um total de 98, concorda.
Em relação aos produtos e serviços oferecidos, a grande maioria concorda que a
empresa possui grande conhecimento acumulado: cerca de 83% dos entrevistados.
Alguns dos entrevistados acham que a empresa possui Know how a respeito dos
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produtos e serviços que oferecem. Sobre as decisões tomadas no passado, os
entrevistados acreditam

que

suas consequências

estão,de

alguma

forma,

registradas na empresa e, quando necessário, podem ser recuperadas.

A Tabela 16 apresenta as respostas sobre os construtos orientação para a
aprendizagem, comprometimento com aprendizado e as variáveis que os compõem.

Tabela 16
Orientação para a aprendizagem – Comprometimento com aprendizado
(Continua...)
Comprometimento com a
aprendizagem
31. Os gerentes da nossa
empresa concordam que a
habilidade para aprender é a
chave
para
a
nossa
vantagem competitiva.
32. Os valores básicos desta
empresa incluem o processo
de aprendizagem como fator
chave para melhorias
33. O sentimento nesta
empresa
é
que
o
aprendizado do funcionário é
um investimento, não uma
despesa.
34.
Nesta
empresa a
aprendizagem é vista como
uma característica básica
para garantir a sobrevivência
organizacional.
35.
Nossa
cultura
empresarial não coloca o
aprendizado do funcionário
como
uma
prioridade
máxima.
36. É consenso nesta
empresa
que
quando
paramos
de
aprender
estaremos pondo em risco
nosso futuro.
Fonte: Dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Pouco

Pouco

Concordo
Muito Totalmente

Total

2

5

6

15

40

30

98

3

4

8

23

22

38

98

6

7

12

12

29

32

98

14

11

23

17

19

14

98

A grande maioria dos respondentes, 86%, concorda que os gerentes da empresa
consideram que a habilidade para aprender é a chave para a vantagem competitiva.
Quando o questionamento feito diz respeito aos valores básicos desta empresa,
incluindo o processo de aprendizagem como fator chave para melhorias, boa parte
dos entrevistados diz concordar. Também concorda que na empresa a
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aprendizagem é vista como uma característica básica para garantir a sobrevivência
organizacional. Para a metade dos respondentes a cultura empresarial não coloca o
aprendizado do funcionário como uma prioridade máxima.A outra metade discorda.
Para os entrevistados, o item de maior concordância está relacionado ao consenso
existente na empresa de que se ela parar de aprender, estará pondo em risco o seu
futuro, cerca de 96% concordam.
ATabela 17 apresenta as respostas sobre a variável latente visão compartilhada e as
variáveis que compõem este item.

Tabela 17
Variável latente – Visão compartilhada
Visão compartilhada
37.
Há
um
conceito
claramente expresso de
quem
somos
e
onde
estamos
indo
como
empresa.
38.
Há
uma
total
concordância quanto à visão
da nossa empresa em todos
os níveis, funções e divisões
39. Todos os funcionários
estão comprometidos com
os objetivos desta empresa.
40. Os funcionários veem a
si mesmos como parceiros
que projetam os caminhos
da empresa.
41. A alta administração da
empresa
acredita
no
compartilhamento de sua
visão sobre a empresa com
os níveis inferiores.
42. Nós não temos uma
visão
empresarial
bem
definida
para
toda
a
empresa.
Fonte: dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Pouco

Pouco

Concordo
Muito Totalmente

Total

3

4

7

26

28

30

98

6

8

27

23

22

12

98

16

12

18

21

22

9

98

8

9

6

26

21

28

98

5

6

9

29

32

17

98

15

14

21

18

15

15

98

Para a maioria dos entrevistados, há um conceito claramente expresso de quem
somos e onde estamos indo como empresa.Cerca de 84 disseram concordar.
Quanto à total concordância quanto a visão da nossa empresa em todos os níveis,
funções e divisões, 48% concordam, mas 42% discordam. Dos entrevistados
47,90% discordam que há comprometimento por parte de todos os colaboradores da
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empresa. Grande parte dos entrevistados - neste caso, funcionários - vê em a si
mesmo parceiros que projetam os caminhos da empresa. A maioria também
concorda que a alta administração da empresa acredita no compartilhamento de sua
visão sobre a empresa com os níveis inferiores. Porém, o nível de concordância e
discordância é praticamente o mesmo quanto a não haver uma visão empresarial
bem definida para toda a empresa.

ATabela 18 apresenta as respostas sobre a variável latente postura mente aberta e
as variáveis que compõem este item.

Tabela 18
Variável latente – Postura mente aberta
Postura mente aberta
43. Nós não temos receio de
analisar criticamente
as
nossas crenças comuns
sobre a forma com que
fazemos negócios.
44. Os gerentes, chefes ou
líderes desta empresa não
querem que a sua "visão de
mundo" seja questionada.
45. Nossa empresa dá um
alto valor a postura de
"mente aberta".
46. Os gerentes, chefes ou
líderes
desta
empresa
encorajam os funcionários a
pensarem além das suas
exclusivas atividades ou
tarefas.
47. A ênfase em constantes
inovações é parte de nossa
cultura corporativa.
48. As ideias corporativas
são altamente valorizadas
nesta organização.
Fonte: Dados da pesquisa

Discordo
Totalmente Muito

Pouco

Pouco

Concordo
Muito Totalmente

Total

6

8

12

24

31

17

98

4

3

4

14

33

40

98

4

3

4

14

33

40

98

3

6

8

17

23

41

98

5

9

11

23

21

29

98

3

7

11

15

34

28

98

Cerca de 73% dos entrevistados concordam que a empresa não tem receio de
analisar criticamente suas crenças comuns sobre a forma como fazem os negócios.
E ainda 65 entrevistados discordam que os gerentes, chefes ou líderes desta
empresa não querem que sua “visão de mundo” seja questionada. A maior parte dos
funcionários dá um alto valor à postura “mente aberta”. Para os entrevistados, mais
precisamente 75%, os gerentes e os chefes da empresa encorajam os funcionários
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a pensarem além das suas exclusivas atividades e tarefas. Também se destaca a
concordância deles quanto à ênfase dada às inovações como parte da cultura
corporativa da empresa. E, por fim, as ideias corporativas são altamente valorizadas
nesta organização.

A Tabela 19 apresenta as respostas sobre performance empresarial e as variáveis
que compõem este item.

Tabela 19
Performance empresarial
Performance empresarial
49. Taxa de introdução
de novos produtos.
50. Grau de sucesso de
novos produtos
51 com novos produtos1.
Pioneirismo de mercado
52. Taxa de crescimento
de vendas
53. Lucro operacional em
relação às vendas.
54. Desempenho geral.
Fonte: Dados da pesquisa

Muito menor
que a
concorrência

Menor que a
concorrência

Nem menor
nem maior
que a
concorrência

Maior que a
concorrência

Muito maior
que a
concorrência

Total

13

12

18

28

27

98

8

19

34

17

20

98

18

21

17

19

23

98

15

18

33

15

17

98

18

24

21

17

18

98

15

27

18

23

15

98

Sobre a taxa de introdução de novos produtos no mercado, a percepção dos
entrevistados é bem dividida: 56% acham que a empresa lança novos produtos com
mais intensidade do que a concorrência;sobre o grau de sucesso nos novos
produtos lançados, 34 dos 98 entrevistados acreditam ser igual à dos concorrentes e
boa parte acredita ser maior que a dos concorrentes;ao serem abordados sobre o
pioneirismo de mercado com novos produtos, a percepção dos entrevistados está
bem dividida, pois 38% acreditam ser menor que os concorrentes e 42% acreditam
ser maior que os concorrentes.

Outro fator está relacionado à taxa de crescimento de vendas. Para os
entrevistados, a empresa apresenta taxas de crescimento iguaisàsdos concorrentes.
Apesar de apresentar vendas iguais 42% dos entrevistados, acham que a empresa
possui lucro operacional menor que os concorrentes.
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Por fim, 42% dos entrevistados acham que o desempenho geral da empresa é
menor em relação aos concorrentes e 58%, acreditam que o desempenho geral é
igual ou maior.
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5 Discussão dos Resultados
Esta etapa tem por objetivo discutir as informações da pesquisa, procurando
responder a cada objetivo específico propostos relacionando com a pesquisa e as
teorias abordadas neste trabalho.
Primeiro objetivo específico foi identificar a percepção dos entrevistados sobre o
construto orientação para o mercado. Na pesquisa quantitativa, no item Geração de
informação de mercado composto por questões que envolvem as necessidades
futuras dos clientes, pesquisa de mercado, velocidadeem detectar mudanças e
preferências de consumo, além de pesquisas sobre o mercado e concorrência, os
entrevistados acreditam que a empresa possui boas práticas, mas ainda possui
espaço para melhorar e desenvolver.Para alguns, a empresa precisa ter mais
agilidade na detecção das mudanças e na tomada de decisão. Isso se repete
também na etapada qualitativa,em que os entrevistados acreditam que a empresa
possui características de uma orientação para o mercado, mas ainda tem muito a
ser melhorado. Outro item formador do construto da orientação para o mercado Disseminação de inteligência de mercado, que envolve questões como reuniões,
discussão da área de marketing com outros departamentos e discussões sobre
satisfação dos clientes, a pesquisa quantitativa mostrouque não há consenso sobre
tais assuntos, pois as opiniões são bastantes divididas. Os números comprovam a
necessidade de reavaliar a forma como a empresa trata os assuntos referentes ao
tema. As respostas dadas aos itens na etapa qualitativa confirmam em parte a
pesquisa quantitativa, principalmente em itens relacionados à forma como a
empresa relata os acontecimentos com os grandes clientes.Quanto àResposta de
mercado, que envolve itens relativos às reações as ações da concorrência,
necessidade que os clientes possuem a respeito de produtos e serviços, formulação
de planos de marketing e respostas em tempo hábil, os respondentes da etapa
quantitativa se revelaram mais pessimistas. As respostas da etapa quantitativa
permitem inferir que é necessário melhorar os itens pesquisados. Nas questões
relativas feitas na etapa qualitativa, as respostas apresentaram uma variação,
devendo oferecer maior detalhamento a respeito do assunto abordado para permitir
maior compreensão sobre as respostas da etapa qualitativa, além de servirem como
um direcionador para ajudar nas tomadas de decisões.

127

Em síntese, quanto à orientação para o mercado, a empresa ainda tem espaço para
evoluirde forma sitêmatica em alguns itens e continuar a manter o foco para
implementar ações mais eficazes em sua busca para ser uma empresa com maior
grau de orientação para o mercado. Segundo Naver e Slater (1990), isso inclui maior
orientação para o cliente, maior orientação para a concorrência e coordenação
funcional. Também se observa a necessidade de levar aos colaboradores maior
conhecimento a respeito do tema, mediante uma mudança gradual da cultura
organizacional.Para Narver e Slater (1990), a orientação para o mercado pode ser
vista como uma cultura organizacional que determina e aponta os comportamentos
corretos para a criação de valor superior ao cliente, assegurando à empresa
vantagem competitiva.
Existe, ainda, a necessidade observada tanto na etapa quantitativa como na
qualitativa de aumentara atenção nas questões relacionadas às informações
advindas do mercado. Kohli e Jaworski (1990), em seus estudos, apontam para esta
necessidade

em

várias

empresas,

envolvendo

a

orientação

para

mercado,decorrendo daí a necessidade de promover melhorias na geração de
inteligência de mercado, na disseminação dessa inteligência e na resposta da
empresa.
Os resultados também apresentam informações relevantes sobre o modo como a
empresa vem se organizando internamente para melhorar o atendimento a seus
clientes, buscando atender a suas necessidades. As pesquisas demostram que
empresa tem se esforçado, melhorando seus processos e obtendo maior
envolvimento e reconhecimento de seus colaboradores.Para Deshpandé e
Farley(1998), a orientação para o mercado possui um entendimento voltado para
atividades e processos interfuncionais, monitorando de forma contínua as
necessidades dos clientes, no intuito de satisfazer estes clientes.
Segundo objetivo específico foiIdentificar a percepção dos entrevistados sobre a
orientação para aprendizagem dentro da empresa. No item Compartilhamento de
opiniões, etapa quantitativaque envolve as questões referentes às informações
sobre o mercado, à análise e interpretação destas informações, e ao envolvimento
de várias áreas da empresa, obtiveram-se respostas variadas.É possível observar
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que a empresa possui, na percepção dos colaboradores, uma cultura orientada para
a discussão, análise e compartilhamento de informações e opiniões. No entanto,
ainda na pesquisa quantitativa, algumas respostas também apontam para várias
oportunidades de melhora, o que corrobora

as respostas e opiniões fornecidas

pelos entrevistados da parte qualitativa. Defato, existem oportunidades para a
empresa envolver mais seus colaboradores, nas discussões internas. Ao tratar do
assunto que envolve a Memoria organizacional e que possui, dentre outros,
mecanismos de registro e de recuperação de informação, documentação referente a
procedimentos, conhecimento sobre produtos e serviços, além de registro de
decisões tomadas no passado, as respostas mostraram que, apesar de alguns
entrevistados acharem que a empresa possui vários destes mecanimos, outros
ainda acham que a empresa ainda não os possui. As respostas dadas pelos
entrevistados na etapa qualitativa esclarecem que em pontos fundamentais, que são
provavelmente responsáveis por melhores práticas de organizar e arquivar
informações, a empresa ainda precisa melhorar. Quanto ao Comprometimento
com aaprendizado, que envolve questões sobre o aprendizado na organização, a
importância do aprendizado, maneiras como a empresa aprende e o aprendizado
dos colaboradores, os entrevistados responderam que a empresa se encontra em
um grau elevado em relaçãoaos itens pesquisados. Na organização, o aprendizado
dá indícios de ser contínuo e, ainda,de ser motivo de preocupação por parte de seus
gestores. As respostas dos entrevistados da etapa qualitativa demostram que a
empresa possui mecanismos para trabalhar o aprendizado dentro e fora da empresa
em busca de maior competitividade.
Crawford (1994) afirma que o conhecimento dentro das organizações pode ser visto
como um diferencial da empresa, pois lhe permite aplicar a informação a um
trabalho ou resultado específico. Ainda com relação às empresas orientadas para a
aprendiazagem, Finger e Brand (2001) sustentam que elas empresas são capazes
de evoluir constantemente, respondendo de forma eficiente às pressões impostas
pelo seu ambiente.Para Nonaka (1994), a aprendizagem organizacional está
diretamente ligado ao processo de criação e geração de conhecimento dentro da
empresa.

129

O terceiro objetivo específico foiIdentificar a percepção dos entrevistados sobre o
desempenho empresarial.Envolve elementos como índicede introdução, grau de
sucesso, pioneirismo de novos produtos e taxa de crescimento de vendas,
lucratividade e desempenho geral.Os entrevistados, em sua maioria, disseram
acreditar que a empresa está melhor ou, pelo menos, igual a seus concorrentes.
Verificou-se, também, que a empresa possui ferramentas que a possibilitam analisar
a performance, incluindo indicadores de qualidade, vendas, produção, etc.
Wright et al. (2000) destacam que o controle pode ser exercido de várias maneiras,
no intuito de garantir à organização um desempenho superior.
Quarto objetivo específico foiverificar a relação entre os construtos orientação para o
mercado, orientação para a aprendizagem e performance empresarial. O intuito foi
analisar se orientação para o mercado exerce influência positiva sobre a
performance empresarial.
Para Narver e Slater (2006), empresas que intensificam sua orientação para o
mercado terão melhor desempenho no mercado. Day (2001) ressalta que as
empresas orientadas para o mercado são tão intensamente competitivas e
observam seus rivais de perto, para ver porque estas podem estar conquistando
uma vantagem.
Na etapa quantitativa da pesquisa, não foi possível constatar nenhuma associação
entre “perfomance empresarial” e os construtos da “orientação para o mercado”
(ORI, INF, INT e RESP), contradizendo o que é pensado pelos colaboradores na
etapa qualitativa, em queeles dizem acreditar naexistência de uma relação entre
orientação para o mercado eperformanceempresarial.

Dessa forma o resultado da pesquisa quantitativa confirma em parte os estudos de
Baker e Sinkula (1999b, p 14) e dePerin (2001) no qual os autores destacam a
inexistência de efeito direto da orientação para o mercado sobre a performance
organizacional. Porém, deve-se ressaltar a limitação desta pesquisa - ou seja, a
amostra e o fato dela ter sido feita com os colaboradores de uma única empresa -,
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como fato limitador para uma análise conclusiva e definitiva sobre o tema em
questão.

Autores como Kumar et al, (2011) ressaltaram em seus estudos que a orientação
para o mercado possui efeito positivo no desempenho do negócio tanto no curto
quanto no longo prazo.
Outro ponto a considerar é se a orientação para a aprendizagem exerce influência
positiva sobre o grau de orientação para mercado.Na etapa qualitativa, os
colaboradores responderem acreditar na existência de uma relação entre a
orientação para a aprendizagem e a orientação para o mercado. Na etapa
quantititativa pode-se evidenciar valores significativos

entre“Orientação para

aprendizagem” e “Disseminação de inteligência de mercado” (ρ=0.260; pvalor=0.010); entre “Orientação para aprendizagem” e “Resposta ao mercado”
(ρ=0.451; p-valor=0.000); e entre “Orientação para aprendizagem” e “Orientação
para mercado” (ρ=0.414; p-valor=0.000).
Slater e Narver (1995) ressaltam que as empresas orientadas para o mercado
possuem grande habilidade de geração de inteligência e, ainda, que seu foco está
voltado para o microambiente, principalmente no que diz respeito a clientes e
concorrentes e à velocidade com que conseguem responder com mais eficiência às
alterações e mudanças ao qual são submetidas, conquistando, assim, uma
vantagem competitiva. Dessa forma, fica demostrado um estreito relacionamento
entre orientação para o mercado e orientação para a aprendizagem.
Sinkula et al. (1997) ressaltam em seus estudos que há evidências de uma relação
entre a orientação para a aprendizagem e a orientação para o mercado. Os estudos
demonstraram haver uma relação entre dois componentes existentes em uma e
outra cultura.
Slater e Narver (1995, p. 67) reforçam que “a orientação para o mercado é o
principal fundamento cultural da organização de aprendizagem” e de que “é que a
orientação para o mercado é por herança uma orientação para aprendizagem”.
Neste sentido, Perin (2001, p 44) ressalta quea orientação para o mercado,
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juntamente com outras variáveis de cultura e clima organizacional, potencializa o
processo de aprendizagem organizacional.
Outro ponto a analisar é se a orientação para a aprendizagem exerce influência
positiva sobre a performance empresarial.
Tomando como base a etapa quantitativa da pesquisa ficou evidenciado que existe
correlação positiva entre orientação para a aprendizagem e perfomance empresarial
(ρ=0.251; p-valor=0.013). Também se destaca as relações positivas entre orientação
para a aprendizagem e disseminação de inteligência de mercado (ρ=0.257; pvalor=0.010); e orientação para a aprendizagem e resposta ao mercado (ρ=0.369; pvalor=0.000).
De acordo com Finger e Brand (2001), as organizações orientadas para a
aprendizagem são capazes de evoluir constantemente, respondendo de forma
eficiente às pressões impostas pelo seu ambiente.

Na etapa qualitativa os resultados das entrevistas confirmam os resultados da etapa
quantitativa. Onde os colaboradores disseram entender que as organizações que
são voltadas para aprendizagem conseguem sim, uma melhor performance no
mercado.
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6 Conclusão

Neste capítulo, apresenta-se uma análise conclusiva do trabalho, fundamentada nos
resultados alcançados, suas limitações e sugestões para novos estudos futuros.
Este trabalho investigou a existência dos construtos orientação para o mercado,
orientação para a aprendizagem e performance empresarial, bem como a relação
entre eles na ABC. Para que isso fosse possível, foram utilizados os estudos de
vários pesquisadores de fora do Brasil. Seus estudos contribuíram para a formação
de um rico referencial teórico apresentando uma série de pontos de vista diferentes
a respeito do tema estudado. Esses pesquisadores foram os responsáveis por
desenvolver e formular os construtos aqui utilizados.
Foram também citados pesquisadores brasileiros que introduziram os conceitos na
literatura e nas empresas brasileiras, devendo aqui ser destacado Perin (2001), cujo
estudo serviu de base para o desenvolvimento deste trabalho.
Primeiramente, foram destacados de forma isolada cada um dos construtos e, em
seguida, foram tratadas as relações entre eles.
Ressalta-se que os objetivos do trabalho foram alcançados, tendo em vista que
foram encontradas na empresa evidências, por meio da pesquisa feita com os
colaboradores, da existência de uma relação positiva entre os construtos
abordados,exceto a relação entre orientação para o mercado e performance
empresarial, confirmando, desta forma, os estudos feitos com basena revisão
bibliográfica deste trabalho.
Cabe ressaltar que a ABC ainda se encontra em um nível intermediário quanto às
questões relacionadas aos construtos pesquisados. Pode-se notar, por meio das
respostas de um grande número de colaboradores, que a empresa ainda possui um
vasto campo para melhorar e desenvolver, principalmente no que tange à orientação
para o mercado e à orientação para a aprendizagem.
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Para muitos colaboradores, ficou claro que a empresa tem a possibilidade de se
voltar ainda mais para o mercado e de compartilhar melhor as informações
adquiridas e, com isto, melhorar ainda mais sua performance.
Acredita-se que a realização deste estudo possa contribuir ainda mais com os
estudos já existentes na academia. Estudos envolvendo o tema "Orientação para o
mercado", "Orientação para a aprendizagem" e "Performance empresarial", já vem
sendo explorado há alguns anos por vários pesquisadores. No entanto, não há
conhecimento de nenhum estudo deste tema no segmento em que atua a Artefatos
de Borracha para Reforma de Pneus.
Já no contexto empresarial, o estudo tem grande possibilidade de contribuir para
alavancar os negócios, não só o da empresa estudada como o de um grande
número de empresas existentes no segmento. Tal contribuição há de vir da
apresentação de um tema novo para o segmento e dos resultados encontrados na
pesquisa, que demonstram que empresas orientadas para o mercado e que mantêm
um ambiente de aprendizagem contínua tendem a ter uma melhor performance.
Cabe aqui ressaltar as limitações deste estudo. Como uma parte da pesquisa foi de
natureza qualitativa, pode apresentar alguma subjetividade por parte do pesquisador
na categorização das atividades, na coleta e na análise dos dados.
Na etapa quantitativa, apesar de ser um recurso válido o estudo não contemplou
todas as variáveis para as análises estatísticas.
O

estudo

teve

como

unidade

de

análise

a

empresa

de

Artefatos

de

Borracha,sediada em Governador Valadares. Por se tratar de um estudo de caráter
exploratório e de caso único, seus resultados não devem ser generalizados. Outros
estudos devem ser elaborados, utilizando outros métodos de pesquisa.
Outra limitação prende-se à quantidade de colaboradores pesquisados, ao grau de
instrução deles e a seus cargos na organização,apesar de o pesquisador ter tido o
cuidado de entrevistar colaboradores de vários setores, tendo em vista que a
orientação para o mercado e a orientação para a aprendizagem devem permear
toda a organização. O número de entrevistados na etapa qualitativa compreendeu
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pouco mais de 6% do quadro efetivo da empresa. Na etapa quantitativa, o número
de colaboradores pesquisados atendeu por se tratar de mais de 50% da população
em termos de questionários válidos.
Dessa forma, seria importante ampliar estes estudos por meio de uma pesquisa de
caráter quantitativo mais amplo, com várias empresas do segmento, o que, de certo,
permitiria abordar uma população maior, já que o segmento é composto por um
grande número de empresas espalhadas por todo País.
Este estudo demonstrou que o tema em questão ainda não possui um grau de
entendimento desejável por todos na organização nem oferece os benefícios que as
empresas que se orientam para o mercado são capazes de obter.
Seria também de grande relevância desenvolver um estudo com os clientes da
organização pesquisada, buscando entender a visão deles no que tange à questão
relacionada aos impactos dos construtos orientação para o mercado, orientação
para a aprendizagem e criação de valor em seu negócio.
Por fim, considera-se que várias pesquisas ainda podem e devem ser feitas no
intuito de melhorar o desempenho das organizações mediante a seus concorrentes
e seu mercado. E, ainda, devido a sua intensa dinâmica, este tema pode ser
bastante pesquisado.
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6.1 Considerações Gerenciais

A pesquisa sinalizou de forma positiva para a existência de relação entre os
construtos abordados, com exceção da orientação para mercado e performance
empresarial. E ainda evidenciou que várias ações podem ser tomadas para um
melhor entendimento e,consequentemente, a conquista de resultados operacionais e
financeiros mais vantajosos para a empresa.

Com base nisso, sugere-se que a empresa, por intermédio de seus gestores dos
níveis estratégico e tático, adote uma postura voltada para o mercado, visando
entender as múltiplasvariáveis capazes de impactar o negócio da empresa. E, ainda,
que a empresa consiga estabelecer suas prioridades baseadas nestas variáveis.

Outra sugestão é que se crie na organização maior interação entre as áreas,
buscando confrontar as informações obtidas por colaboradores de diversas áreas e
deixando todos na organização inteirados a respeito de assuntos e temas relevantes
para a organização.

Como forma de se orientar ainda mais para o mercado, seria muito importante que a
empresa criasse uma ferramenta com acesso livre para todos os colaboradores ou,
pelo menos, para as lideranças, em que informações a respeito de clientes,
fornecedores e concorrentes pudessem ser acessadas de forma rápida.

Para fomentar a cultura da aprendizagem, a empresa deve incentivar seus
colaboradores a buscar conhecimento e posteriormentetransmiti-los aos demais
membros da equipe, para, juntos transformar este conhecimento em informações
valiosas para a organização. Para isso, sugere-se maior interação entre a área de
marketing e de RH da empresa.
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Anexo A

ROTEIRO DE ENTREVISTA ETAPA QUALITATIVA

NOME DO ENTREVISTADOR: LEANDRO BRAGA ALEXANDRE
MESTRANDO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINSTRAÇÃO (MPA)
ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA DRA. ESTER JEUNON

Carta Explicativa sobre Entrevista Qualitativa
Caro(a) Colaborador(a), meu nome é Leandro Braga, estou na fase final do
curso de mestrado em administração das Faculdades Pedro Leopoldo. Como um
dos requisitos para me formar, estou escrevendo a dissertação sobre o tema
“Relação Entre Orientação para Mercado, Orientação para aprendizagem e
Performance Empresarial”.
Para que o(a) senhor(a) possa entender melhor a que se refere o tema,a
orientação para mercadoé a geração de inteligência de mercado relacionada a
necessidades atuais e futuras dos clientes dentro da empresa; ao mesmo tempo,
passa pela disseminação dessa inteligência e pela capacidade de resposta da
empresa em relação ao mercado. Está diretamente ligado ao modo de agir das
empresas em seu mercado de atuação, no que diz respeito à criação de benefícios e
valores para seus clientes.
A orientação para aprendizagemé a capacidade que uma organização tem
de adquirir conhecimentos com suas experiências e a experiência de outros, e
modificar sua forma de funcionar de acordo com esses conhecimentos. Neste
sentido, são levadas em consideração as experiências positivas e negativas obtidas.
É também estimular dentro do quadro de funcionários o pensar de forma nova, o
pensar em até questionar o jeito que se faz as coisas hoje.
E finalmente sobre a performance empresarial, que diz respeito a como a
empresa mede seu desempenho e como a mesma tem se saído no mercado.
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Portanto, esta pesquisa se refere como os construtos acima tem se
relacionado dentro da organização e como os mesmos têm colaborado para o
desempenho da empresa.
Visão dos colaboradores a respeito dos Construtos Orientação para Mercado,
Orientação para Aprendizagem e Performance Empresarial
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Apêndice A
O questionário é composto por 29 questões, com tempo previsto de em torno de 45
minutos para finalização.

PERGUNTAS

01) Nome do Entrevistado? _____________________________________

02) Qual seu cargo na empresa? _________________________________
03) Qual nível hierárquico? ______________________________________

04) Há quanto tempo trabalha na empresa? _________________________

05) Qual seu grau de instrução?

a) (

) 1° Grau completo

incompleto

d) (

b) (

) 2° Grau Completo

) 3° Grau completo

e) (

c) (

) 3° Grau

) 4° Especialização

Mercado

06) Como você percebe o mercado atual da ABC?

07) Quem são e qual o perfil de cliente da ABC?
Orientação para mercado

08) Você considera a empresa em que trabalha Orientada para Mercado?
(Explicar conceito de Orientação para Mercado);
09) Quais as dificuldades que a empresa encontra para ser Orientada para
Mercado?
10) De que forma a empresa fica sabendo sobre o mercado?
11) E sobre os clientes?
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12) Existe na sua empresa algum tipo de pesquisa (mercado, satisfação de
clientes, etc.)?
13) As informações da empresa e do mercado são disseminadas às pessoas da
organização? Como?
14) Como a empresa responde às mudanças no mercado ou às exigências do
cliente?

Aprendizagem Organizacional
15) A empresa é Orientada para Aprendizagem? (Explicar conceito de
Orientação para Aprendizagem);
16) Quais são os desafios existentes na organização para ser Orientada para
Aprendizagem?
17) O que é para vocês aprender sobre o negócio?
18) Como a empresa busca, dissemina e avalia o seu aprendizado? (Quais as
ferramentas que utilizam: treinamento, visitas, leituras, viagens, etc.)

19) Existe nessa empresa o compartilhamento de opiniões para que as
informações do mercado sejam analisadas e interpretadas? Se sim, como e por
quem?
20) De que forma o aprendizado individual pode gerar o aprendizado
organizacional?

21) As pessoas conhecem a missão, valores e a visão da empresa?
Desempenho
22) Como você definiria a performance empresarial da ABC Borracha nos últimos
7 anos?
23) O que é para a empresa ter bom desempenho?
24) De que forma ela busca o desempenho?
25) Quais são os principais fatores positivos e negativos que a empresa tem para
obter o seu desempenho esperado?
26) De que forma o desempenho é avaliado?
Relação entre os construtos
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27) Você acha que existe relação entre orientação para mercado e orientação
para aprendizagem?

28) Para você existe relação entre Orientação para Mercado e Performance
Empresarial?

29) Em sua opinião, existe relação entre Orientação para Aprendizagem e
Performance Empresarial?
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Apêndice B
Pesquisa Quantitativa – Questionário Estruturado
Gostaríamos que você indique com um x o seu grau de discordância /
concordância quanto a cada uma das afirmações relacionadas abaixo, tendo em
mente a situação de sua empresa em relação aos seus principais concorrentes no
seu principal setor de atividade. Para tal avaliação considere o quanto você
discorda (1 – totalmente, 2 – muito ou 3 – pouco) ou concorda (4 – pouco, 5 –
muito ou 6 – totalmente) com as informações feitas. Caso você não esteja em
condições de responder alguns dos itens abaixo, por favor, procure a pessoa que
você acredita ser mais indicada para responder este item específico.
Quanto a Geração de Informação de Mercado
Orientação para Mercado
Totalmente
1. Nesta empresa nós nos reunimos com os
clientes pelo menos uma vez ao ano para
identificar que produtos ou serviços eles
necessitarão no futuro
2 . Nesta empresa nós conduzimos muitas
pesquisas de mercado
3. Nós somos lentos para detectar mudanças
nas preferências de consumo de nossos
clientes
4. Nós pesquisamos os clientes pelo menos
uma vez ao ano para avaliar a qualidade de
nossos pordutos e serviços
5. Nós somos lentos para detectar mudanças
fundamentais em nosso ramo de atividade
(por exemplo, na tecnologia, na concorrência,
na legislação)
6. Nós revisamos periodicamente os
prováveis efeitos que as mudanças em nosso
ambiente empresarial (por exemplo, a
legislação, na economia) poderão ter sobre
nossos clientes

Discordo
Muito

Concordo
Pouco

Pouco

Muito

Total
Totalmente
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Disseminação de Inteligência de Mercado
Discordo
Orientação para Mercado
Totalmente
7. Não temos reuniões entre os
departamentos (ou áreas) pelo menos uma
vez por trimestre para discutir tendências e
desenvolvimento de mercado
8. O pessoal de Marketing em nossa
empresa investe tempo discutindo com
outros departamentos (ou áreas) sobre as
necessidades futuras dos clientes
9.Quando alguma coisa importante acontece
com um grande cliente de mercado, toda a
empresa fica sabendo rapidamente sobre o
ocorrido
10. Dados sobre satisfação de clientes são
regularmente disseminados em todos os
níveis hierárquicos nesta empresa
11. Quando um departamento (ou área)
descobre algo importante sobre os
concorrentes, ele é lento para alertar os
outros departamentos (ou áreas)

Resposta ao Mercado
Orientação para Mercado
Totalmente
12. Nós demoramos muito tempo para
decidir como responder as mudanças de
preços dos nossos concorrentes.
13. Por alguma razão qualquer nós tendemos
a ignorar mudanças nas necessidades de
nossos clientes por produtos ou serviços
14. Nós revisamos periodicamente nossos
esforços de desenvolvimento de produtos
para assegurar que eles estejam de acordo
com o que os clientes desejam.
15. Diversos departamentos (ou áreas) de
nossa empresa encontram-se
periodicamente para planejar uma resposta
as mudanças que ocorrem em nosso
ambiente de negócio.
16.Se um importante concorrente lançasse
uma campanha intensiva dirigida a nossos
clientes, nós implementaríamos uma resposta
imediatamente.
17. As atividades dos diferentes
departamentos (ou áreas) nesta empresa são
bem coordenadas.
18. As reclamações dos clientes “não têm
ouvidos”nesta empresa
19. Mesmo se nós formulássemos um ótimo
plano de Marketing, nós provavelmente não
seríamos capazes de implementá-lo em
tempo adequado.
20. Quando sabemos que os clientes
gostariam que modificássemos um produto
ou serviço, os departamentos (ou áreas)
envolvidos fazem esforços combinados para
efetuar a modificação

Muito

Concordo
Pouco

Pouco

Discordo
Muito

Muito

Total
Totalmente

Concordo
Pouco

Pouco

Muito

Total
Totalmente
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Compartilhamento de Opiniões
Orientação para Aprendizagem
21 -Nesta empresa, diversas opiniões são
consideradas para analisar ou interpretar as

Discordo
Totalmente

Muito

Concordo
Pouco

Pouco

Muito

Total
Totalmente

situações de mercado.
22- As informações sobre o mercado são
normalmente analisadas e interpretadas por
vários departamentos (ou áreas) da nossa
empresa.
23-Os departamentos (ou áreas) da nossa
empresa respeitam e consideram as
opiniões (sobre as situações de mercado)
dos outros departamentos (ou áreas), mesmo
quando as interpretações são divergentes.
24-Nesta empresa existem mecanismos para
a discussão e troca de informações sobre o
mercado entre os departamentos (ou áreas).

Memória Organizacional
Orientação para Aprendizagem
Totalmente
25. Em geral, nós temos mecanismos para
registrar e recuperar as informações
relacionadas às experiências ou aos eventos
ocorridos anteriormente na empresa.
26. Em nossa empresa existem padrões

Discordo
Muito

Concordo
Pouco

Pouco

Muito

Total
Totalmente

estabelecidos, mesmo que informalmente, de
“se fazer as coisas.
27. Os documentos e informações referentes
aos diversos procedimentos da empresa são
de alguma forma, arquivados podendo ser
recuperados.
28. 0 Em relação aos produtos e serviços
oferecidos, nossa empresa tem muito
conhecimento acumulado (por exemplo,
sobre as necessidades dos clientes, a
concorrência e as formas de resposta ao
mercado).
29. Nesta empresa em geral, temos muito
know-how a respeito dos tipos de produtos e
serviços que oferecemos.
30. As decisões que tomamos no passado e
suas respectivas conseqüências estão de
alguma forma registradas na empresa com a
possibilidade de serem recuperadas.
Comprometimento com Aprendizado
Orientação para Aprendizagem
Totalmente
31. Os gerentes da nossa empresa
concordam que a habilidade para aprender e
a chave para a nossa vantagem competitiva.
32. Os valores básicos desta empresa
incluem o processo de aprendizagem como
fator chave para melhorias.
33. O sentimento nesta empresa é que o
aprendizado do funcionário é um
investimento, não uma despesa
34. Nesta empresa a aprendizagem é vista
como uma característica básica para garantir
a sobrevivência organizacional
35. Nossa cultura empresarial não coloca o
aprendizado do funcionário como uma
prioridade máxima
36 É consenso nesta empresa que quando
pararmos de aprender estaremos pondo em
risco nosso futuro.

Discordo
Muito

Concordo
Pouco

Pouco

Muito

Total
Totalmente
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Visão Compartilhda
Variável Latente
Totalmente
37. Há um conceito claramente expresso de
quem somos e onde estamos indo como
empresa.
38- Há uma total concordância quanto a visão

Discordo
Muito

Concordo
Pouco

Pouco

Muito

Total
Totalmente

da nossa empresa em todos os níveis,
funções e divisões.
39- Todos os funcionários estão
comprometidos com os objetivos desta
empresa.
40- Os funcionários vêem a si mesmos como
parceiros que projetam os caminhos da
empresa.
41- A Alta Administração da empresa
acredita no compartilhamento de sua visão
sobre a empresa com os níveis inferiores.
42- Nós não temos uma visão empresarial
bem definida para toda a empresa
Postura Mente Aberta
Variável Latente
Totalmente
43. Nós não temos receio de analisar
criticamente as nossas crenças comuns
sobre a forma com que fazemos negócios
44. Os gerentes, chefes ou líderes desta
empresa não querem que sua “visão de
mundo” seja questionada.
45. Nossa empresa dá um alto valor à
postura de “mente aberta”.
46. Os gerentes, chefes ou líderes desta
empresa encorajam os funcionários a
pensarem além das suas exclusivas
atividades ou tarefas.
47.A ênfase em constantes inovações é parte
de nossa cultura corporativa
48. Ideias corporativas são altamente
valorizadas nesta organização

Discordo
Muito

Concordo
Pouco

Pouco

Muito

Total
Totalmente

Gostaríamos que você, agora, registrasse a sua opinião sobre os itens abaixo
referentes ao desempenho (performance) da sua empresa em relação aos seus
principais concorrentes, considerando um período de 7 anos. Para tanto, você deve
utilizar a escala de cinco posições, onde 1 representa “desempenho muito menor
que o dos principais concorrentes”e 5 representa “desempenho muito maior
que o dos principais concorrentes”. Caso você não esteja em condições de
responder a algum dos itens abaixo, por favor, procure a pessoa indicada para
responder este item específico.
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Muito Menor Menor que a
Performance Empresarial

que a
concorrência concorrência

49. taxa de introdução de novos produtos
50. Grau de sucesso de novos produtos
51. Pioneirismo de Mercado com novos
produtos
52. Taxa de crescimento de vendas
53. lucro operacional em relação às vendas)
54. Desempenho Geral

Nem menor Maior que a Muito maior
nem maior
que a
que a
concorrência concorrência concorrência

Total
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Apêndice C
Alfa de Cronbach
Escala: Geração de informações de mercado
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.714
.702
Matriz de correlações entre itens
INF1
INF1
1.000
INF2
.433
INF4
.211

N de itens
3

INF2
.433
1.000
.675

INF4
.211
.675
1.000

Estatísticas de item-total

INF1
INF2
INF4

Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
9.8469
6.069
.360
10.1633
2.942
.730
9.6837
4.074
.577

Correlação
múltipla ao
quadrado
.199
.544
.464

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.802
.336
.567

Escala: Disseminação de inteligência de mercado
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.838
.843
Matriz de correlações entre itens
INT7
INT7
1.000
INT8
.727
INT9
.460
INT10
.551

N de itens
4

INT8

INT9
.460
.458
1.000
.595

INT10
.551
.643
.595
1.000

Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
12.3061
14.709
.681
11.9082
13.507
.720
12.9490
13.533
.582
11.9388
13.089
.718

Correlação
múltipla ao
quadrado
.552
.613
.379
.530

.727
1.000
.458
.643

Estatísticas de item-total

INT7
INT8
INT9
INT10

Escala: Resposta ao mercado

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.793
.772
.840
.772
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Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.811
.805
Matriz de correlações entre itens
RESP13
RESP13
1.000
RESP14
.707
RES15
.538
RESP16
.397
RESP17
.484
RESP20
.134

N de itens
6

RESP14

RES15
.538
.652
1.000
.515
.518
.138

RESP16
.397
.363
.515
1.000
.565
.114

Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
19.9082
30.332
.639
19.1531
29.162
.738
19.4184
28.102
.676
20.2857
30.845
.543
20.1224
30.624
.652
18.7143
38.536
.197

Correlação
múltipla ao
quadrado
.528
.664
.519
.413
.485
.076

.707
1.000
.652
.363
.582
.259

RESP17
.484
.582
.518
.565
1.000
.138

Estatísticas de item-total

RESP13
RESP14
RES15
RESP16
RESP17
RESP20

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.766
.744
.756
.789
.764
.849

Escala: Orientação para mercado
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em itens
Alfa de Cronbach
padronizados
.842
.836

N de itens
13

Matriz de correlações entre itens
INF1

INF1 INF2 INF4 INT7 INT8 INT9 INT10 RESP13 RESP14 RES15 RESP16 RESP17 RESP20
1.00 0.43 0.21 0.10 0.15 0.16
0.25
0.22
0.03
0.24
0.00
-0.05
-0.08

INF2

0.43

1.00

0.68

0.19

0.13

0.01

0.14

0.10

0.10

0.20

0.18

0.05

-0.04

INF4

0.21

0.68

1.00

0.15

0.09

0.07

0.09

0.15

0.03

0.14

0.30

0.13

-0.06

INT7

0.10

0.19

0.15

1.00

0.73

0.46

0.55

0.37

0.48

0.48

0.37

0.52

0.33

INT8

0.15

0.13

0.09

0.73

1.00

0.46

0.64

0.32

0.40

0.43

0.25

0.39

0.23

INT9

0.16

0.01

0.07

0.46

0.46

1.00

0.59

0.32

0.33

0.25

0.24

0.29

0.09

INT10

0.25

0.14

0.09

0.55

0.64

0.59

1.00

0.30

0.32

0.39

0.28

0.28

0.22

RESP13

0.22

0.10

0.15

0.37

0.32

0.32

0.30

1.00

0.71

0.54

0.40

0.48

0.13

RESP14

0.03

0.10

0.03

0.48

0.40

0.33

0.32

0.71

1.00

0.65

0.36

0.58

0.26

RES15

0.24

0.20

0.14

0.48

0.43

0.25

0.39

0.54

0.65

1.00

0.52

0.52

0.14

RESP20
.134
.259
.138
.114
.138
1.000
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RESP16

0.00

0.18

0.30

0.37

0.25

0.24

0.28

0.40

0.36

0.52

1.00

0.57

0.11

RESP17 -0.05

0.05

0.13

0.52

0.39

0.29

0.28

0.48

0.58

0.52

0.57

1.00

0.14

RESP20 -0.08 -0.04 -0.06

0.33

0.23

0.09

0.22

0.13

0.26

0.14

0.11

0.14

1.00

Estatísticas de item-total

INF1

Variância Correlação
Média de
de escala se
de item
escala se o item o item for
total
for excluído
excluído
corrigida
49.7347
116.506
.231

Correlação
Alfa de
múltipla ao
Cronbach se o
quadrado
item for excluído
.398
.845

INF2

50.0510

111.740

.271

.596

.846

INF4

49.5714

113.237

.269

.534

.845

INT7

50.6735

102.057

.701

.649

.818

INT8

50.2755

102.222

.614

.623

.823

INT9

51.3163

103.868

.468

.439

.833

INT10

50.3061

102.008

.586

.566

.825

RESP13

51.1224

101.469

.593

.590

.824

RESP14

50.3673

100.503

.639

.706

.821

RES15

50.6327

96.668

.662

.600

.818

RESP16

51.5000

102.026

.524

.480

.829

RESP17

51.3367

102.452

.585

.543

.825

RESP20

49.9286

114.521

.209

.179

.848

Escala: Compartilhamento de opiniões
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.880
.882
Matriz de correlações entre itens
COMP21
COMP21
1.000
COMP22
.657
COMP23
.602
COMP24
.597

N de itens
4

COMP22
.657
1.000
.720
.663

COMP23
.602
.720
1.000
.666

COMP24
.597
.663
.666
1.000

Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
13.1837
14.935
.695
13.1429
14.227
.786
13.0204
13.484
.760
13.2755
13.233
.731

Correlação
múltipla ao
quadrado
.492
.623
.592
.537

Estatísticas de item-total

COMP21
COMP22
COMP23
COMP24

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.863
.830
.838
.852
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Escala: Memória organizacional
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.911
.913
Matriz de correlações entre itens
MEM25
MEM25
1.000
MEM26
.673
MEM27
.636
MEM28
.749
MEM29
.574
MEM30
.580

N de itens
6

MEM26

MEM27
.636
.686
1.000
.651
.606
.596

MEM28
.749
.644
.651
1.000
.654
.727

Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
20.9898
34.381
.763
22.1531
35.471
.722
21.0612
38.079
.755
20.8878
35.647
.827
21.5918
35.564
.732
20.8673
35.560
.734

Correlação
múltipla ao
quadrado
.633
.584
.587
.712
.574
.628

.673
1.000
.686
.644
.562
.506

MEM29
.574
.562
.606
.654
1.000
.702

Estatísticas de item-total

MEM25
MEM26
MEM27
MEM28
MEM29
MEM30

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.893
.899
.896
.884
.898
.897

Escala: Comprometimento comaprendizado
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.702
.708
Matriz de correlações entre itens
ANP31
ANP31
1.000
ANP32
.392
ANP33
.273
ANP34
.183
ANP36
.175

N de itens
5

ANP32

ANP33
.273
.356
1.000
.460
.389

ANP34
.183
.351
.460
1.000
.376

Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
18.7755
16.341
.366
19.6327
12.462
.505
18.8265
14.269
.534

Correlação
múltipla ao
quadrado
.174
.271
.307

.392
1.000
.356
.351
.307

ANP36
.175
.307
.389
.376
1.000

Estatísticas de item-total

ANP31
ANP32
ANP33

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.687
.637
.621

MEM30
.580
.506
.596
.727
.702
1.000
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ANP34
ANP36

19.1020
18.0306

13.618
16.896

.487
.443

.283
.219

.641
.667

Escala: Orientação para aprendizagem
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em itens
Alfa de Cronbach
padronizados
.900
.901

N de itens
15

*Matriz de correlações suprimida devido o tamanho.

Estatísticas de item-total
Média de escala Variância de escala
se o item for
se o item for
excluído
excluído
COMP21
62.2857
160.289

Correlação de
item total
corrigida
.699

Correlação
Alfa de
múltipla ao
Cronbach se o
quadrado
item for excluído
.613
.889

COMP22

62.2449

160.414

.697

.654

.889

COMP23

62.1224

158.480

.674

.659

.890

COMP24

62.3776

157.021

.675

.593

.890

MEM25

62.1224

155.531

.718

.674

.888

MEM26

63.2857

157.526

.687

.621

.889

MEM27

62.1939

163.581

.676

.652

.891

MEM28

62.0204

156.742

.811

.771

.885

MEM29

62.7245

159.274

.650

.609

.891

MEM30

62.0000

158.144

.684

.640

.889

ANP31

61.8265

174.001

.318

.241

.902

ANP32

62.6837

165.909

.385

.398

.903

ANP33

61.8776

170.933

.372

.353

.901

ANP34

62.1531

172.090

.282

.379

.905

ANP36

61.0816

173.292

.445

.331

.898

Escala: Visão compartilhada
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.750
.749
Matriz de correlações entre itens
VIS37
VIS37
1.000

N de itens
6

VIS38
.627

VIS39
.189

VIS40
.284

VIS41
.186

VIS42
.279
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VIS38
VIS39
VIS40
VIS41
VIS42

.627
.189
.284
.186
.279

1.000
.157
.403
.093
.215

.157
1.000
.572
.311
.406

.403
.572
1.000
.495
.380

.093
.311
.495
1.000
.377

Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
19.4592
26.828
.445
20.2449
26.537
.417
20.6429
24.067
.494
19.8265
22.145
.657
19.7857
26.644
.436
20.6020
23.788
.489

Correlação
múltipla ao
quadrado
.427
.482
.382
.534
.316
.267

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.726
.732
.713
.662
.727
.715

Estatísticas de item-total

VIS37
VIS38
VIS39
VIS40
VIS41
VIS42

Escala: Postura mente aberta
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.734
.733
Matriz de correlações entre itens
POS43
POS43
1.000
POS45
.080
POS46
.326
POS47
.221
POS48
.227

N de itens
5

POS45

POS46
.326
.447
1.000
.606
.503

POS47
.221
.271
.606
1.000
.569

Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
18.6531
18.126
.281
17.8980
17.969
.364
18.0510
14.338
.696
18.4592
14.519
.600
18.2449
15.548
.571

Correlação
múltipla ao
quadrado
.118
.213
.505
.462
.373

.080
1.000
.447
.271
.293

POS48
.227
.293
.503
.569
1.000

Estatísticas de item-total

POS43
POS45
POS46
POS47
POS48

Escala: Performance empresarial
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach
com base em
Alfa de
itens
Cronbach
padronizados
.910
.911

N de itens
6

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.767
.734
.607
.645
.659

.215
.406
.380
.377
1.000
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Matriz de correlações entre itens
PERF49
PERF49
1.000
PERF50
.573
PERF51
.653
PERF52
.603
PERF53
.604
PERF54
.679

PERF50

PERF51
.653
.607
1.000
.569
.637
.679

PERF52
.603
.573
.569
1.000
.727
.678

Estatísticas de item-total
Média de escala
Variância de
Correlação
se o item for
escala se o item de item total
excluído
for excluído
corrigida
PERF49
15.3673
31.451
.741
PERF50
15.6020
33.459
.664
PERF51
15.7347
30.259
.750
PERF52
15.8061
31.952
.750
PERF53
15.8776
30.542
.783
PERF54
15.8469
30.646
.819

Correlação
múltipla ao
quadrado
.563
.468
.582
.603
.689
.701

.573
1.000
.607
.573
.515
.565

PERF53
.604
.515
.637
.727
1.000
.778

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
.896
.906
.895
.895
.890
.885

PERF54
.679
.565
.679
.678
.778
1.000
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APÊNDICE D
Teste de normalidade dos construtos

Geração de informações de mercado
Disseminação de inteligência de mercado
Resposta ao mercado
Orientação para mercado
Compartilhamento de opiniões
Memória organizacional
Comprometimento com aprendizado
Orientação para aprendizagem
Visão compartilhada
Postura mente aberta
Performance empresarial

Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
Estatística
df
Sig. Estatística df Sig.
.197
98 .000
.824 98 .000
.134
98 .000
.921 98 .000
.130
98 .000
.926 98 .000
.123
98 .001
.948 98 .001
.158
98 .000
.897 98 .000
.191
98 .000
.868 98 .000
.178
98 .000
.908 98 .000
.174
98 .000
.890 98 .000
.177
98 .000
.916 98 .000
.188
98 .000
.857 98 .000
.178
98 .000
.899 98 .000

Apêndice E

Correlação Posto-Ordem Parcial de Kendall
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Primary variables: ANP PERF
Confounders: INF INT RESP COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.1939224
0.0677241
2.86
0.004
0.061186
0.326659
--------------------------------------------------------------------------------Primary variables: INF PERF
Confounders: ANP INT RESP COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric | -0.0055753
0.0777623
-0.07
0.943
-0.157987
0.146836
--------------------------------------------------------------------------------Primary variables: INT PERF
Confounders: ANP INF RESP COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.0308772
0.0727685
0.42
0.671
-0.111746
0.173501
--------------------------------------------------------------------------------Primary variables: RESP PERF
Confounders: ANP INF INT COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+-------------------------------------------------------------------

symmetric |
0.0826686
0.0670461
1.23
0.218
-0.048739
0.214077
--------------------------------------------------------------------------------Primary variables: INF ANP
Confounders: PERF INT RESP COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric | -0.0527801
0.0732219
-0.72
0.471
-0.196292
0.090732
--------------------------------------------------------------------------------Primary variables: INT ANP
Confounders: PERF INF RESP COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.0510277
0.0703762
0.73
0.468
-0.086907
0.188963
--------------------------------------------------------------------------------Primary variables: RESP ANP
Confounders: PERF INF INT COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.1085286
0.0624575
1.74
0.082
-0.013886
0.230943
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Primary variables: ORI PERF
Confounders: ANP COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.0810296
0.0620205
1.31
0.191
-0.040528
0.202588

Primary variables: ORI ANP
Confounders: PERF COMP MEM VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.1164759
0.0686401
1.70
0.090
-0.018056
0.251008

Primary variables: ORI PERF
Confounders: ORAP VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.0919264
0.0626919
1.47
0.143
-0.030948
0.214800
--------------------------------------------------------------------------------Primary variables: ORAP PERF
Confounders: ORI VIS POS
--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.0829849
0.0633641
1.31
0.190
-0.041206
0.207176
---------------------------------------------------------------------------------
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Primary variables: ORI ORAP
Confounders: PERF VIS POS

--------------------------------------------------------------------------------|
Jackknife
Interval:
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------symmetric |
0.2308633
0.0664926
3.47
0.001
0.100540
0.361186
---------------------------------------------------------------------------------
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