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RESUMO 

 

 

As condições econômicas do Brasil sofreram mudanças importantes desde a década de 90. Os 

principais setores brasileiros foram influenciados positivamente pelo aumento na demanda 

decorrente das mudanças econômicas.  Entretanto, houve também um forte acirramento da 

competição entre as organizações. O Marketing assumiu uma posição de maior importância, e 

uma maneira de se avaliar o nível de profissionalismo mercadológico nas empresas é a 

Orientação para o Mercado.  Entretanto conceito de Marketing e o nível de Orientação para o 

Mercado encontram diversas dificuldades em sua implementação, sendo algumas delas: 

características culturais; falta de foco no curto prazo; dificuldade de comunicação interna e até 

mesmo de apreensão do conceito de Orientação para o Mercado. Além disso, não existem 

ainda ferramentas claras de avaliação de desempenho das organizações correlacionando-o 

com sua Orientação para o Mercado. Este trabalho faz esta avaliação dentro do setor de 

construção civil em Belo Horizonte. 100 empresas foram pesquisadas, sua Orientação para o 

Mercado foi avaliada e seu desempenho foi mensurado. Posteriormente foi feita a verificação 

de  correlação entre estas duas variáveis.  O resultado deste trabalho apresenta que a 

Orientação para o Mercado afeta o desempenho nas empresas de construção civil em Belo 

Horizonte, porém somente em 38% dos casos. Além disso, dentro da Orientação para o 

Mercado, o fator de maior influência com relação ao desempenho foi a Orientação para a 

Concorrência. 



ABSTRACT 

 

 

 

The economic conditions in Brazil suffered major changes since the 90s. Many sectors have 

been positively influenced by the increase on demand resulted by the economic changes. 

However, there was also a strong intensification of competition between organizations. The 

Marketing has assumed a position of higher importance, and a way to assess the level of 

professionalism in business is measuging the Market Orientation. However the Marketing 

concept and level of Market Orientation has several difficulties on their implementation 

process, some of which are: cultural characteristics, lack of focus in the short term; difficulty 

of internal communication and even understanding the concept of Market Orientation. 

Moreover, there are still no clear tools for evaluating the performance of organizations 

correlating it with their Market Orientation. This work makes this assessment inside the 

construction industry in Belo Horizonte. 100 companies were surveyed, their Market 

Orientation was assessed and their performance was measured. After that this work checked  

for correlation between these two variables.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 

 

 

A ―Orientação para o Mercado‖ é um conceito recente. Drucker (1954) enfatizou sua 

importância ao considerar o cliente como foco empresarial. Assim, a empresa que estivesse 

orientada para o seu cliente estaria, consequentemente, voltada para o mercado. Entretanto, 

com o passar dos anos, esse conceito foi-se modificando, e outros autores contribuíram, 

significativamente, no sentido de enriquecê-lo e elaborá-lo. Para Pereira (2005), a orientação 

para o mercado, atualmente, inclui outras facetas, tais como inteligência de mercado, 

competências distintas, atingimento de mercado-alvo, entrega de valor, etc. 

 

Esse novo conceito alavancou também estudos no sentido de comprovar a relação da 

orientação para o mercado com o desempenho das organizações.  

 

Dentro desse contexto, o segmento analisado é o de construção civil, um dos mais importantes 

na economia brasileira. A partir do ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico do 

país, iniciado na década de 50, a construção civil ganhou importância e começou a se destacar 

como atividade industrial, conduzindo o setor à busca pela sua organização e 

desenvolvimento. Seu desenvolvimento é fundamental para o crescimento do Brasil, 

conforme dados do BNDES (2010). 

 

A indústria da construção brasileira impulsiona vários segmentos produtivos. Influencia na 

geração de emprego e renda, pois seus insumos fazem parte de diversos outros setores. 

Segundo dados do Ministério de Fazenda (2010), a participação do setor no total do Produto 

Interno Bruto da economia foi de 4,4% em 2009. A indústria emprega mais de um milhão e 

quinhentas mil pessoas anualmente, e, em 2009, a balança comercial de materiais de 

construção civil permaneceu positiva. Os investimentos na indústria da construção civil são 

crescentes no Brasil, e o número de pessoas nela alocado também. 

 

O PIB da construção civil cresceu 11% em 2010, apesar da crise internacional ocorrida em 

2009. Um conjunto de medidas governamentais para estimular a economia auxiliou sua 
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sustentação e até mesmo permitiu a ampliação do nível ocupacional na construção civil. Em 

2009 e 2010, o setor da construção se destacou pela geração de postos de trabalho no mercado 

formal. O valor para financiamento imobiliário contratado em 2009 superou o de 2008, 

considerando os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e também da 

Poupança pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE (SEBRAE, 2011). 

 

Sendo um setor de forte participação na economia brasileira, bem como de crescimento 

destacado, cabe um estudo para identificar o nível de orientação para o mercado por parte da 

alta gestão dessas empresas.  

 

De acordo com a pesquisa ―Sucessão e governança corporativa nas empresas familiares no 

Brasil‖, realizada pelos especialistas e consultores em empresas familiares Pedro Podboi 

Adachi e Eduardo Najjar, em 72% dos casos, a totalidade da diretoria é composta 

exclusivamente por familiares, enquanto somente 3% declararam não ter a participação de 

nenhum familiar na gestão dos negócios (ADMINISTRADORES, 2012). 

 

A pesquisa foi realizada em empresas brasileiras de todos os ramos e deixa clara uma 

peculiaridade das empresas familiares: a falta de planejamento e profissionalismo estratégico 

por parte da gestão (ADMINISTRADORES, 2012). 

 

Levando-se em consideração que as construtoras brasileiras se inserem nessa realidade, 

apresenta-se como hipótese que as construtoras mineiras possuem grau de orientação ao 

mercado reduzido. Contudo, este trabalho se propõe a verificar se existe relação entre a 

orientação para o mercado e o resultado dessas empresas.  

 

 

1.2 Problema 

 

 

O problema de pesquisa a ser estudado é: Qual é a relação entre o grau de orientação ao 

mercado das construtoras mineiras e seu desempenho? 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo geral: 

Identificar a relação entre o grau de orientação ao mercado no desempenho das empresas de 

construção civil em Minas Gerais. 

 

Objetivos específicos: 

Avaliar o grau de orientação ao mercado das construtoras mineiras; 

Mensurar o desempenho dessas construtoras; 

 

 

1.4 Justificativa 

 

 

O projeto visa a contribuir no sentido de apresentar um cenário atualizado com referência à 

percepção dos gestores mineiros acerca do marketing dentro das construtoras sob sua 

responsabilidade.  

 

A avaliação do grau de orientação para o mercado auxiliará a responder se existe relação entre 

desempenho e dedicação aos clientes, com a concorrência dos aspectos relativos ao marketing 

dessas organizações. Existe a possibilidade de verificação, pelo estudo, de que a orientação ao 

mercado deverá ser mais enfatizada. Por outro lado, é possível também o oposto. Nesse caso, 

os investimentos das organizações nesse sentido poderão ser reduzidos e seus recursos 

financeiros poderão ser redirecionados para outra atividade. Isso ocorre porque, de acordo 

com Pereira (2005), dependendo do ramo no qual a organização está inserida, ela não 

necessariamente necessita de um grau de orientação ao mercado muito alto. 

 

Com isso, o estudo proposto avaliará a relação entre o desempenho da organização e sua 

orientação ao mercado. O setor da construção civil é o que será utilizado como base.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Sobre o marketing e o conceito de orientação ao mercado 

 

 

O surgimento da orientação para o mercado dentro da teoria de marketing se deu antes da 

Segunda Guerra Mundial. Urdan e Rocha (2006) afirmam que as atividades de marketing, 

naquela época, não eram claras, e a estrutura de funcionamento dos mercados, tampouco 

conhecida. Converse e Huegy (1946) enfatizaram a essencial importância da empresa em 

servir o mercado já naquele momento.  

 

Com o fim da guerra, o pensamento mercadológico alcançou um novo parâmetro: ―a 

complexidade das mudanças no pós-guerra, aliada à expansão das empresas norte-americanas 

no exterior, deslocou o interesse acadêmico‖ (URDAN; ROCHA, 2006). 

 

Michael Halbert (1965) tentou sintetizar o conhecimento acerca do marketing e afirmou a 

importância do esforço no sentido de se sistematizar e testar as teorias dessa área a partir das 

ações dos executivos. O autor destaca: ―qualquer noção adequada de teoria deve envolver o 

comportamento de pessoas que estão operando com a classe de fenômenos sobre a qual ela foi 

formulada‖ (HALBERT, 1965, p.5). 

 

Ainda naquela década, McKiterrick (1957) deu ênfase a uma teoria organizacional 

preocupada com o atendimento dos desejos e necessidades dos consumidores. Ela foi 

chamada de ―conceito de gerência de marketing‖. E a ideia de que a orientação para o 

mercado é fundamental para que as empresas tenham sucesso foi altamente divulgada por 

Theodore Levitt (1960), que demonstrou que a falta de compreensão das expectativas dos 

clientes e do provimento de produtos adequados para atender a essas necessidades acarretava 

o fracasso das empresas. 

 

De acordo com Urdan e Rocha (2006), esse conceito surgiu da necessidade de se apresentar o 

presumido efeito do marketing sobre o resultado obtido pelas empresas. Os autores afirmam 

que ―a importância atribuída ao conceito de marketing vinculava-se à percepção de que a 
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empresa efetivamente orientada para o mercado alcançaria desempenho superior‖ (URDAN; 

ROCHA, 2006). 

 

Entretanto, ainda havia uma grande distância entre o que era pregado pela literatura 

mercadológica e o que era praticado pelas organizações. A administração empresarial ainda 

não praticava o que era apresentado pela literatura como essencial (DAY, 1994). 

 

Os autores Urdan e Rocha (2006) dissertam sobre o que aconteceu logo após: ―Para explicar e 

resolver o desencontro, tomou vulto o estudo da orientação para o mercado, dada a ausência, 

na literatura de marketing, de esquemas sintéticos e acessíveis para implementar esse 

conceito‖ (URDAN; ROCHA, 2006). 

 

Urdan e Rocha (2006) também afirmam que a importância de se demonstrar o presumido 

efeito positivo da filosofia de marketing aumentou consideravelmente. 

 

A partir da década de 80, a orientação para o mercado começa a ser absorvida pela estratégia 

empresarial. Já na década de 90, tomou forma uma onda de pesquisas sobre orientação para o 

mercado nos Estados Unidos. Os grandes propulsores dessa onda foram os autores Narver e 

Slater (1990) e também Jaworski e Kohli (1993). Urdan e Rocha dissertam sobre isso: ―Eles 

objetivavam, no plano conceitual e operacional, definir e, na realidade empírica, investigar o 

construto orientação para o mercado, avaliando seus antecedentes e conseqüências‖ 

(URDAN; ROCHA, 2006).  

 

O trabalho de Jaworski e Kohli (1993) envolve a preparação de uma escala de orientação para 

o mercado, embasada em um trabalho qualitativo feito anteriormente (KOHLI; JAWORSKI, 

1990). A escala desenvolvida, neste trabalho, é chamada de Escala Marcor e contém um 

modelo de antecedentes e consequências da orientação para o mercado. Essa escala foi 

posteriormente refinada (KOHLI; JAWORSKI; KUMAR, 1993). Ela vem sendo amplamente 

utilizada por pesquisadores, conforme afirmam Urdan e Rocha (2006).  

 

Alguns outros trabalhos foram realizados nessa área, podendo ser citados: Matsuno, Mentzer 

e Rentz (2000), que refinaram a escala Marcor; Day (1999) propôs um formato de 

autoavaliação dos executivos para que verificassem seu próprio nível de orientação para o 

mercado. Esse trabalho foi transcrito em uma obra do mesmo autor que foi publicada no 
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Brasil (DAY, 2001) e foi ainda refinado, posteriormente, por autores brasileiros (MELLO; 

SOUZA, 2003; SOUZA; MELLO, 2003).  

 

Contudo, de acordo com Urdan e Rocha (2006), os trabalhos de Narver e Slater (1990) e de 

Jaworski e Kohli (1993) foram os mais marcantes na mensuração da orientação para o 

mercado.  

 

O trabalho de Narver e Slater (1990) tenta delinear a orientação para o mercado, apoiada em 

cinco elementos basilares, como um construto unidimensional. Seu trabalho será detalhado 

mais adiante. 

 

Narver e Slater (1990) apresentam a importância dos mecanismos medidores da orientação 

para o mercado. As escalas desenvolvidas pelos autores foram grandes marcos nesse sentido.  

 

 

2.2 Sobre a orientação ao mercado no Brasil 

 

 

A preocupação com o atendimento das necessidades dos clientes é mais comum em ambientes 

de alta competitividade, em mercados com expectativas elevadas. Em ambientes como esses, 

o nível de orientação para o mercado tende a ser mais alto. No entanto, a situação brasileira, 

nos anos 90, era bem diferente dessa, conforme afirmam Urdan e Rocha (2006): 

 

Na maior parte dos setores prevalecia certa acomodação entre os 

participantes, talvez satisfeitos com os resultados obtidos. Uma excessiva 

intervenção governamental na economia e proteção contra a concorrência 

externa reforçavam o quadro de relativa tranqüilidade competitiva para 

muitas das empresas em operação no país. Paralelamente, os níveis de 

expectativa e consciência do consumidor brasileiro se encontravam aquém 

daqueles observados em mercados mais disputados e desenvolvidos. Logo, 

pode-se cogitar que havia baixo grau de orientação para o mercado entre as 

empresas no Brasil, e que isso, em uma perspectiva de curto prazo, não 

constituía problema para elas (URDAN; ROCHA, 2006, p.3). 

 

Houve, entretanto, uma mudança nesse panorama, e isso exigiu resposta das organizações. 

Todavia, a orientação para o mercado não se enraíza em uma empresa com rapidez, pois ela 

constitui, praticamente, uma cultura. Os aspectos culturais e organizacionais anteriores não 
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mudam facilmente: ―é de se esperar que efeitos residuais do contexto passado, de séculos de 

práticas orientadas para o vendedor e não para o cliente, ainda estejam presentes‖ (URDAN; 

ROCHA, 2006, p.3). 

 

Alguns estudos brasileiros adentraram o tema. A orientação para o mercado, no setor 

calçadista, foi avaliada por Silveira (1998); o desempenho do varejo em confecções foi 

comparado com o nível de orientação para o mercado por Menna (2001); essa mesma relação 

foi avaliada no setor vinícola por Silva, Damacena e Melo (2002). Antoni, Damacena e 

Lezana (2004) fizeram avaliação similar em instituições de ensino superior. De acordo com 

Urdan e Rocha (2006), todos os trabalhos encontraram uma relação positiva entre as variáveis 

de desempenho das empresas e a orientação para o mercado.  

 

O conceito de orientação ao mercado remete a uma maneira de fazer negócios. De acordo 

com Pereira (2005): 

 

Revela o comprometimento com a compreensão das necessidades expressas 

e não expressas dos clientes e das habilidades e planos dos competidores, 

através de aquisição e avaliação de informações de mercado de uma maneira 

sistemática e antecipatória. Mesmo utilizando as mesmas ferramentas de 

marketing, as empresas orientadas para o mercado de segunda geração 

desenvolveram técnicas para entender as necessidades não articuladas dos 

clientes, como a observação do uso dos produtos (PEREIRA, 2005, p.6). 

 

A orientação para o mercado, de acordo com Narver e Slater (1990), é a cultura 

organizacional que estimula os comportamentos necessários à criação de valor superior para o 

cliente, de forma mais eficaz e eficiente, proporcionando desempenho superior e sustentado. 

 

O marketing em organizações aponta para a satisfação das necessidades e dos desejos dos 

consumidores como o seu maior objetivo, sendo a lucratividade das organizações uma 

consequência desse pressuposto. Dada a importância do setor de construção civil na economia 

brasileira, conforme afirmado por Fabrício (2002), espera-se que o investimento em 

marketing aplicado pelas construtoras seja considerável.  

 

Pereira (2005) também destaca o tamanho da lacuna que existe entre o que é produzido pelo 

mundo acadêmico e o que é efetivamente implementado dentro das organizações, no que diz 

respeito à orientação para o mercado. Em sua opinião, as empresas reconhecem a importância 
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do conceito de marketing e de orientação para o mercado, porém essa preocupação não se 

traduz em orientação estratégica. 

 

Além disso, a orientação para o mercado e sua avaliação possuem dificuldades para serem 

implementadas. Nas palavras de Pereira: 

 

O conceito de marketing e a orientação para o mercado são de difícil 

implementação, devido a fatores culturais, incompatibilidade com metas 

organizacionais de curto prazo e sistemas de remuneração, falta de 

comunicação vertical e horizontal e até mesmo a incompreensão dos 

conceitos em si (PEREIRA, 2005, p.1). 

 

Pereira (2005) afirma que a satisfação dos clientes passou a ser foco de preocupação 

empresarial, provavelmente ativada pelo acirramento da competição em vários setores da 

economia. Com o início deste novo século, está mais fortalecida a disputa pelos mercados, 

inclusive em indústrias que pareciam não ser atingidas pelos desaquecimentos econômicos.  

 

Um dos pioneiros em situar o cliente no início do processo empresarial foi Drucker (1954), 

afirmando que o marketing é a visão de todo o negócio sob do ponto de vista do cliente. De 

acordo com seus estudos, os anseios do cliente devem ser compreendidos para que se possa 

entregar uma solução à altura do que ele pede.  

 

Por outro lado, Felton (1959) define o marketing como um estado de espírito da empresa que 

insiste na integração e coordenação de todas as funções de marketing, que, por outro lado, 

fundem-se com todas as outras funções corporativas, pelo princípio básico de produzir o 

máximo retorno no longo prazo.  

 

O grau de orientação para o mercado auxilia a avaliação e classificação do esforço das 

empresas nesse sentido. Ele pode ser entendido como uma ótica ou filosofia de negócio 

focada em identificar e atingir as necessidades dos clientes, sejam elas ocultas ou declaradas. 

Em outras palavras, significa que o negócio deve reagir exatamente de acordo com o que o 

cliente quer. As decisões tomadas são baseadas em informações obtidas sobre as necessidades 

dos clientes, e não naquilo que os responsáveis pelo negócio pensam ser melhor para seus 

consumidores.  

 

Nas palavras de Pereira (2005): 
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Muitos ramos de negócio têm-se movimentado no sentido de possuir uma 

orientação mais forte ao mercado porque os clientes têm-se tornado cada vez 

mais exigentes. Eles possuem mais conhecimento, e demandam mais 

variedade e qualidade. Para se tornar competitivos, os negócios precisam 

encontrar maneiras de permanecer sensíveis a estas demandas apresentadas 

pelos consumidores (PEREIRA, 2005, p.3). 

 

Pereira (2005) também constata que a falta de uma gestão orientada para o longo prazo, 

tomando atitudes que visam a resultados imediatos, afeta diretamente a competitividade das 

empresas. A falta dessa orientação acarreta mudanças conjunturais e estruturais da economia, 

e as empresas acabam por perceber o problema quando já é tarde demais. 

 

Souza e Mello (2006) reforçam que a orientação para o mercado consiste na essência da 

filosofia empresarial. E explicam, detalhadamente: 

 

Leva ao sucesso na luta pelos mercados, uma vez que a descoberta dos 

desejos e necessidades do consumidor, bem como o movimento das 

tendências ambientais — focando principalmente a concorrência — pode 

contribuir para criar uma diferenciação competitiva. Nesse sentido, encontrar 

formas de avaliar a orientação para o mercado surge como uma necessidade 

para que os pesquisadores possam identificar, além do grau dessa orientação, 

a influência de sua implementação sobre vários aspectos (SOUZA; MELLO, 

2006). 

 

Nesse sentido, encontrar formas de avaliar a orientação para o mercado surge como uma 

necessidade para que os pesquisadores possam identificar, além do grau dessa orientação, a 

sua influência, sob vários aspectos. 

 

Aaker (1989) afirma que a empresa deve criar uma vantagem competitiva sustentável para 

alcançar um bom desempenho em longo prazo. Em outras palavras, a empresa deve gerar 

valor superior para seus clientes, o que pode ser realizado pela criação e manutenção de uma 

cultura com o comportamento necessário por parte de seus empregados. De acordo com 

Narver e Slater (1990), essa cultura é a denominada orientação para o mercado. 
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2.3 Sobre a escala de Narver e Slater 

 

 

O trabalho de Narver e Slater (1990) foi o primeiro a desenvolver e a testar um modelo 

empírico da relação entre orientação para o mercado e desempenho financeiro. O que 

despertou o interesse dos pesquisadores John Narver e Stanley Slater para o desenvolvimento 

do estudo do tema foi o conhecimento acadêmico de que o desempenho de uma empresa é 

afetado pelo seu grau de orientação para o mercado (LEVITT, 1960). 

 

Mas Narver e Slater (1990) identificaram uma lacuna entre a teoria e a prática. Esses autores 

destacam a ausência de uma mensuração válida da relação entre orientação para o mercado e 

desempenho financeiro. Isso dificulta a sua implementação. 

 

Os autores complementam: 

 

Ninguém desenvolveu uma medida válida para ela (Orientação para o 

Mercado) ou calculou sua influência no desempenho organizacional. Como 

resultado, empresas que buscam implementar a Orientação para o Mercado 

não têm tido nenhuma orientação específica do que precisamente é a 

Orientação para o Mercado e quais os efeitos no desempenho organizacional 

(NARVER; SLATER, 1990, p.20). 

 

Para Narver e Slater (1990), a orientação para o mercado é um processo de aprendizado que 

exige das organizações o estabelecimento de princípios normativos referentes às habilidades 

individuais, aos incentivos de recompensa, às estruturas dos departamentos e finalmente às 

práticas de criação de valor para os clientes. 

 

Sob a ótica de Narver e Slater, a orientação para o mercado é composta por cinco 

componentes, sendo três comportamentais e dois componentes decisórios: (1) orientação para 

o cliente, o que inclui todas as atividades envolvidas na aquisição de informações sobre os 

consumidores e os segmentos de mercado; (2) a orientação para o concorrente, que implica 

atividades de inteligência de marketing; (3) a coordenação interfuncional; (4) foco no longo 

prazo; e (5) a lucratividade (NARVER; SLATER, 1990, p.21-22). 
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Os autores Narver e Slater (1990) inferiram que a orientação para o mercado é um construto 

unidimensional, e que os três componentes comportamentais são, na média, de igual 

importância.  

 

Os autores ainda definem orientação para o consumidor e orientação para a concorrência 

como todas as atividades que englobam o processo de aquisição de informações sobre os 

indivíduos e as organizações atuantes no mercado-alvo. O elemento coordenação entre os 

departamentos pressupõe que os esforços de todos e de cada departamento da empresa 

estejam direcionados no sentido de criar valor para o consumidor. 

 

Com relação ao critério de decisão de foco no longo prazo, Narver e Slater (1990) apresentam 

uma relação: a de que as empresas orientadas para o mercado possuem foco no longo prazo 

tanto em relação à lucratividade como à implementação dos elementos comportamentais. Para 

os autores, a sobrevivência de uma empresa pressupõe uma perspectiva de longo prazo. 

 

A pesquisa de Narver e Slater (1990) foi realizada nas unidades de negócio de uma empresa 

norte-americana. A variável referente à performance foi o ROA (retorno sobre ativos) do ano 

anterior de cada unidade, em seu principal segmento de mercado, que foi comparado ao ROA 

de todos os seus competidores (NARVER; SLATER, 1990). 

 

Os resultados obtidos pelos autores sustentam as hipóteses formuladas, revelando também que 

a orientação para o mercado é um fator importante de rentabilidade, inclusive para empresas 

de commodities. A orientação para o cliente foi considerada importante também em qualquer 

ambiente (NARVER; SLATER, 1990). 

 

Em termos de confiabilidade e validade, a escala de Narver e Slater se mostrou adequada para 

mensurar o relacionamento entre orientação para o mercado e desempenho organizacional. 

 

Segundo Harris (2002), um dos principais pontos negativos da escala de Narver e Slater é que 

ela avalia a orientação para clientes e concorrentes através da perspectiva da própria empresa. 

Para mensurar essa orientação, seria adequado que se utilizassem dados advindos desses 

públicos, pois, ao negligenciar essa informação, a empresa adota uma visão míope em relação 

à orientação de mercado. Além disso, a escala proposta por Narver e Slater não dá a posição 

relativa da orientação para o mercado da organização quanto aos seus concorrentes.  
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Por outro lado, ao utilizar múltiplos respondentes, a escala dos autores aumenta 

significativamente a validade e confiabilidade dos dados. Conforme Pereira:  

 

Esse tipo de abordagem é essencial para que possíveis vieses sejam 

identificados. Ao utilizar uma empresa os autores puderam avaliar uma série 

de unidades estratégicas de negócio com base nas respostas de mais de uma 

pessoa. Entretanto, a utilização de apenas uma empresa é uma limitação séria 

para a pesquisa (PEREIRA, 2005, p.8). 

 

 

2.4 Medidas de desempenho das organizações 

 

 

O desempenho das organizações pode ser mensurado de diversas maneiras e sob diferentes 

óticas.  

 

Medidas financeiras 

Os dados financeiros, disponíveis na contabilidade da empresa, são considerados medidas 

tradicionais de desempenho. As informações estão disponíveis em relatórios financeiros e são 

facilmente calculadas e interpretadas (PETERSON; PETERSON, 1996). 

 

Krauter (2009) enumera as medidas tradicionais de avaliação de desempenho mais citadas na 

literatura, sendo: 

 

ROI – Retorno sobre investimento: (quociente entre o lucro e o investimento). 

ROA – Retorno sobre o ativo: (o quociente entre o lucro operacional e o ativo total). 

ROE – Retorno sobre patrimônio líquido: (o quociente entre o lucro líquido e o patrimônio 

líquido). Mede a rentabilidade sobre os recursos investidos pelos proprietários. 

RONA – Retorno sobre ativos líquidos: (a relação entre o lucro operacional líquido após 

imposto de renda (NOPAT) e o total de ativos). 

LPA – Lucro por ação: (a relação entre o lucro líquido e o número de ações da empresa). 

P/L – Índice preço/lucro: (é a razão entre o preço de mercado da ação e o lucro por ação). 
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Todavia, existem algumas limitações nas medidas de desempenho tradicionais. Elas não 

abrangem todos os aspectos da organização e, em alguns casos, podem apresentar variações 

entre empresas, o que dificultaria uma comparação equivalente.  

 

Kaplan e Norton (1997) argumentam que os indicadores financeiros são inadequados para 

orientar e avaliar a trajetória da empresa em um ambiente competitivo, pois são indicadores 

de ocorrência. Não apresentam toda a história das ações passadas e não fornecem orientações 

adequadas sobre as ações que devem ser realizadas para criar valor financeiro futuro. 

 

Martin e Petty (2004) apontam os seguintes problemas na utilização de medidas tradicionais: 

os lucros contábeis e o fluxo de caixa não são iguais; os números contábeis não refletem o 

risco das operações, não consideram o custo de oportunidade do capital próprio, nem o valor 

do dinheiro no tempo. Além disso, as práticas contábeis variam de uma empresa para outra, 

influenciando os lucros relatados. Como consequência, os lucros são um indicador 

insuficiente de criação de valor. 

 

No entanto, existem outras medidas que contribuem para a avaliação de desempenho de 

organizações. Embora não tenham o foco nos resultados financeiros, como lucratividade ou 

retorno do investimento, eles são indicadores que podem fornecer informações importantes 

sobre o profissionalismo da organização, bem como da forma de trabalho adotada na mesma. 

 

Indicadores não financeiros 

O indicador não financeiro é uma medida quantitativa que não será expressa em valor 

monetário. Como exemplos de indicadores não financeiros, citam-se a participação no 

mercado e a evolução do volume de produção. 

 

Para Miranda e Silva (2002), os indicadores de desempenho desejáveis estão relacionados à 

definição das mensurações a serem consideradas, e devem ser identificados os atributos de 

desempenho relevantes que serão adotados como referência de avaliação.  

 

Segundo Bernard (1999), o crescimento da utilização de indicadores não financeiros está 

relacionado com a incapacidade das medidas financeiras de cobrir todas as informações 

necessárias para administrar as empresas. 
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Aaker (2001) assinala que uma das principais dificuldades na administração estratégica de 

mercado é o desenvolvimento de indicadores de desempenho que representem, 

convincentemente, as projeções de longo prazo. 

 

Sobre o papel dos indicadores de desempenho no processo gerencial das organizações, 

Martins (2004) afirma que esse processo de gestão de desempenho é o meio pelo qual uma 

organização administra seu desempenho de acordo com as estratégias corporativas e 

funcionais, bem como seus objetivos. 

 

Walter, Bornia e Kliemann Neto (2000) afirmam que um dos grandes desafios da gestão 

empresarial contemporânea é a consideração de valores não financeiros na avaliação do 

desempenho, reafirmando a incapacidade dos índices puramente financeiros de cobrir todo o 

aspecto gerencial de uma organização.  

 

Banker, Potter e Srinivasan (2000) argumentam que as medidas não financeiras são melhores 

indicadores de medidas de desempenho futuro que as medidas financeiras, uma vez que as 

medidas não financeiras auxiliam os gestores a focarem suas ações em perspectivas de longo 

prazo.  

 

Segundo Miranda et al. (2001), no passado, as empresas tomavam decisões baseadas apenas 

em informações financeiras. Porém, as tomadas de decisões atuais envolvem um maior 

número de variáveis, gerando uma grande preocupação entre os gestores com indicadores 

como: satisfação de clientes, qualidade dos produtos, participação no mercado, retenção de 

clientes, fidelidade dos clientes, inovação, habilidades estratégicas, entre outros. 

 

Ao sistematizar uma retrospectiva das principais pesquisas realizadas sobre a mensuração de 

desempenho, Neely, Gregory e Platts (2005) destacam que, por mais claro que seu processo 

evolucionário possa ser, diversos aspectos ainda devem ser questionados. Isso porque os 

resultados apresentam lacunas e incongruências que demandam maior sofisticação de análise.  

 

Outro aspecto relevante está associado ao caráter dinâmico do ambiente competitivo, que 

precisa ser considerado quando da definição do elenco de indicadores relevantes de 

desempenho, bem como dos procedimentos operacionais inerentes ao sistema de mensuração 

de desempenho. 
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Callado et al. (2008) apresentam os principais indicadores de desempenho não financeiros: 

 

• Capacidade de produção; 

• Evolução do número de clientes; 

• Evolução do número de funcionários; 

• Fidelidade dos clientes; 

• Inovação; 

• Investimento em treinamento; 

• Investimento em propaganda; 

• Investimento em modernização; 

• Investimento em ação social; 

• Número de reclamações; 

• Participação no mercado; 

• Perfil do consumidor; 

• Qualidade do produto; 

• Rotatividade de empregados; 

• Tempo de atendimento ao cliente; 

• Tempo para solução de reclamações; 

• Valor da marca; 

• Volume de vendas. 

 

 

2.5 Modelo de análise numeração 

 

 

O modelo da análise de orientação ao mercado a ser efetivado é apresentado na figura a 

seguir: 
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FIGURA 1 - Orientação para o mercado. 

Fonte: Disponível em: <http://www.strategic-planet.com/2010/12/creating-a-market-orientated-

culture-2/>. Acesso em: 9 fev. 2012. 

 

Com base no modelo de orientação para o mercado de Narver e Slater, propõe-se o modelo a 

seguir, de verificação da influência dessa orientação no resultado da empresa: 

FOCO NO LONGO PRAZO 

COORDENAÇÃO 

INTERFUNCIONAL ORIENTAÇÃO PARA 

A CONCORRÊNCIA 

ORIENTAÇÃO 

PARA O CLIENTE 

CULTURA DE ORIENTAÇÃO 

PARA O MERCADO 

http://www.strategic-planet.com/2010/12/creating-a-market-orientated-culture-2/
http://www.strategic-planet.com/2010/12/creating-a-market-orientated-culture-2/
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FIGURA 2 - Influência da orientação para o mercado. 

Fonte: Adaptado de Narver e Slater (1990). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Com o objetivo de atender à finalidade do projeto, a pesquisa foi descritiva, de natureza 

quantitativa. Ela se propõe a descrever um determinado fenômeno ou estabelecimento de 

relações entre variáveis. 

 

A pesquisa quantitativa é um método de pesquisa social que utiliza técnicas estatísticas, 

implicando normalmente a construção de inquéritos por questionário. É muito utilizada pelos 

profissionais de marketing, que, normalmente, usam a informação assim obtida para desenhar 

estratégias e planos de análise de mercado. 

 

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplicar uma 

forma de análise estatística. 

 

Nessa modalidade, o pesquisador não deve envolver-se com o objeto da pesquisa. Além de 

pregar a utilização de procedimentos rigorosamente empíricos, visando ao máximo de 

objetividade possível no estudo realizado, ela conta com a neutralidade do pesquisador como 

um ponto essencial para o estudo. 

 

É importante citar a relevância do cuidado a ser direcionado no levantamento de dados 

quantitativos por meio do questionário, que será o modo de coleta utilizado para o projeto. 

Não basta apenas coletar respostas. É imprescindível saber como analisar estatisticamente os 

resultados. Dessa maneira, aspectos como: tamanho de amostra; que tipo de questionário 

elaborar; redação das questões; as formas de análise dos dados; margem de erro são alguns 

pontos que devem ser observados cuidadosamente na pesquisa. 

 

Já a pesquisa descritiva caracteriza-se por tentar determinar status, opiniões ou projeções nas 

respostas obtidas. Existe uma premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as 

práticas podem ser melhoradas. Tudo isso por meio de descrição e análise de observações 

objetivas e diretas. As técnicas utilizadas para a obtenção de informações podem ser as mais 

variadas. 
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Vergara (2000) argumenta que a pesquisa descritiva expõe as características de determinada 

população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. Ela não 

tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, mas serve de base para essa 

explicação.  

 

Gil (1991) acrescenta que algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 

existência de relações entre variáveis, determinando a natureza dessa relação. Cita também a 

existência de pesquisas que são definidas como descritivas a partir de seus objetivos, mas que 

acabam servindo para proporcionar uma nova visão do problema.  

 

A amostra foi composta por empresas do ramo de construção civil na cidade de Belo 

Horizonte. O método de coleta de dados foi o questionário, enviado eletronicamente e por 

telefone. O questionário utilizado para a coleta dos dados é apresentado no APÊNDICE deste 

projeto. Em primeiro lugar, foram enviados questionários eletrônicos para uma lista de e-

mails fornecida pelo Sindicato de Empresas de Construção Civil de Belo Horizonte, com o 

foco maior nos gestores e sócios dessas empresas. Em seguida, foi feito um trabalho por 

telefone e finalmente por meio de entrevistas pessoais, até o atingimento do número de 100 

questionários preenchidos. Em diversos casos, os respondentes optaram por não identificar a 

organização.  

 

Por fim, os dados foram analisados segundo o modelo das equações estruturais, técnica que 

permite o uso de relações separadas para cada conjunto de variáveis dependentes. Esse 

modelo fornece uma técnica de estimação apropriada e mais eficiente quando se tem um 

conjunto de equações de regressão múltipla separadas, mas interdependentes, que devem ser 

estimadas simultaneamente. 

 

 

3.1 Universo e amostragem 

 

 

O universo relacionado ao estudo compreende 7.355 construtoras contribuintes no Sindicato 

de Empresas de Construção Civil (Sinduscon) de Belo Horizonte. 
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A amostra levantada caracteriza-se por ser não probabilística por conveniência, ou seja, foi 

selecionada com base na facilidade de obter colaboração dos indivíduos para preenchimento 

do questionário.  

 

 

3.2 Técnica de análise e tratamento dos dados 

 

 

Para a análise multivariada, utilizou-se a modelagem de equações estruturais, que permite 

representar conceitos não observados e estimar múltiplas inter-relações de dependência e sua 

utilização. O emprego de tal técnica se justifica pelo fato de permitir identificar a composição 

dos ―construtos orientação para o cliente, orientação para a concorrência, foco no longo prazo 

e coordenação interfuncional‖. O método utilizado para estimação das equações estruturais foi 

o PLS, por se mostrar mais flexível, não exigindo normalidade multivariada das variáveis, e 

ainda por trabalhar com um tamanho de amostra mais reduzido que o método LISREL. O 

software utilizado para tal etapa foi o SmartPLS. 

 

Utilizou-se, na análise bivariada, relacionando os construtos orientação para a concorrência, 

coordenação interfuncional, orientação para o cliente, foco no longo prazo e desempenho, o 

método CHAID, que permite descobrir a existência significativa, entre grupos, de duas 

variáveis com base no teste Qui-quadrado (KASS, 1980). 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

 

Serão apresentados, neste capítulo, os resultados do estudo, realizando, primeiramente, uma 

descrição da amostra utilizada, seguindo-se a validação do modelo ajustado, para, ao final, 

serem expostos os resultados encontrados. 

 

 

4.1.1 Caracterização da amostra 

 

 

Conforme apresentado, a amostra foi composta por 100 questionários, aplicados em Belo 

Horizonte. Foi muito frequente a opção pelo respondente de não identificar a empresa e até 

mesmo seu cargo, na tentativa de manter o sigilo.  

 

O estudo foi realizado junto aos representantes de construtoras, sendo que a maior parte não 

foi identificada, conforme apresentado abaixo (49%% - GRÁFICO X1). Na categoria 

―Outros‖, encontram-se cargos com frequências dispersas ou pessoas que optaram por não 

identificar sua posição na organização. 

 

GRÁFICO X1 – Cargo dos respondentes 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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No que se refere ao tempo durante o qual a empresa atua no mercado, cerca de 48,0% das 

empresas pesquisadas atuam há mais de 30 anos no mercado de Belo Horizonte, conforme 

apresentado no GRÁFICO X2. Percebe-se uma participação considerável de empresas 

bastante consolidadas no mercado mineiro. Entretanto, as empresas entre 20 e 30 anos não 

tiveram participação significativa — apenas 9,2%. As que possuem menos de 20 anos e 

menos de 10 anos totalizam mais de 42%.  

 

GRÁFICO X2 – Tempo em que a empresa atua no mercado 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

No que se refere ao faturamento anual médio, um índice de 41,1% das empresas fatura mais 

de 100 milhões (GRÁFICO X3). No outro extremo, a segunda maior participação foi de 

empresas que faturam menos de 30 milhões. Isso também pode ser um indício de receio dos 

respondentes em informar valores superiores no questionário. 

 

GRÁFICO X3 – Faturamento anual médio 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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No que tange às classes atendidas pelas construtoras, percebe-se um foco maior nas classes A, 

B e C.  

 

GRÁFICO X4 – Classes atendidas 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

 

4.2 Descrição dos construtos  

 

 

Nas tabelas abaixo, são apresentadas as estatísticas descritivas de todas as variáveis pesquisadas e os 

resultados encontrados em cada uma: 

 

TABELA X1 - Orientação para o cliente 

 

  
Insuficiente 

Baixo Neutro Razoável Alto Total 

Em sua opinião, qual é o nível de 

comprometimento de sua empresa para com o 

cliente? 

2,0% 4,0% 9,0% 27,0% 58,0% 100,0% 

Em sua opinião, qual é o nível de compreensão da 

sua empresa sobre as necessidades dos 

consumidores? 

2,0% 4,0% 6,0% 32,0% 56,0% 100,0% 

A sua empresa possui objetivos voltados para a 

satisfação dos clientes? 

  2,0% 16,0% 44,0% 38,0% 100,0% 
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A sua empresa possui medidas para acompanhar o 

nível de satisfação dos clientes? 

2,0% 6,0% 31,0% 24,0% 37,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

TABELA X2 - Orientação para a concorrência 

 

  
Insuficiente 

Baixo Neutro Razoável Alto Total 

O seu time de vendas compartilha 

informações da concorrência dentro da 

organização? 

  2,0% 32,0% 39,0% 27,0% 100,0% 

A sua empresa responde rapidamente às 

ações da concorrência? 

3,0% 6,0% 41,0% 34,0% 16,0% 100,0% 

A gerência geral discute as estratégias da 

concorrência? 

3,0% 11,0% 24,0% 44,0% 18,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

TABELA X3 - Coordenação interfuncional 

 

  Insuficiente Baixo Neutro Razoável Alto Total 

A estratégia da empresa é clara para todos os 

setores? 

  12,0% 29,0% 46,0% 13,0% 100,0% 

A empresa define metas baseadas em 

vantagens competitivas? 

  17,0% 23,0% 46,0% 14,0% 100,0% 

As solicitações e chamadas dos clientes são 

acompanhadas por todos os principais 

setores? 

2,0% 6,0% 39,0% 41,0% 12,0% 100,0% 

Todos os setores estão alinhados com relação 

à estratégia da empresa? 

2,0% 18,0% 26,0% 38,0% 16,0% 100,0% 

A performance de lucratividade é medida em 

cada segmento de mercado ? 

2,0% 8,0% 29,0% 47,0% 14,0% 100,0% 

A gerência geral possui ênfase na 

performance de mercado? 

  7,0% 24,0% 48,0% 21,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes 

Fonte: Pesquisa do autor 
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TABELA X4 - Foco no longo prazo 

 

  Insuficiente Baixo Neutro Razoável Alto Total 

O lucro trimestral é o principal objetivo da 

empresa? 

11,0% 27,0% 24,0% 23,0% 15,0% 100,0% 

A empresa exige retorno rápido de seus 

investimentos? 

  19,0% 25,0% 36,0% 20,0% 100,0% 

A empresa tem foco em resultado positivo 

em longo prazo? 

  2,0% 18,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Nas TAB. 4.2.1 a 4.2.4, são apresentadas a descrição dos itens de cada construto bem como as 

cargas fatoriais de cada um. Quanto maior a carga fatorial, maior o peso do item na 

composição do construto. 

 

TABELA 4.2.1 - Coordenação inferfuncional 

Código Descrição do item Carga Fatorial 

CI1 A estratégia da empresa é clara para todos os setores? 0,604 

CI2 
A empresa define metas baseadas em vantagens 

competitivas? 
0,816 

CI4 
Todos os setores estão alinhados com relação à 

estratégia da empresa? 
0,665 

CI5 
A performance de lucratividade é medida em cada 

segmento de mercado ? 
0,782 

CI6 
A gerência geral possui ênfase na performance de 

mercado? 
0,641 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

TABELA 4.2.2 - Orientação para o cliente 

Código Descrição do item Carga Fatorial 

CLI1 
Em sua opinião, qual é o nível de comprometimento 

de sua empresa para com o cliente? 
0,844 

CLI2 
Em sua opinião, qual é o nível de compreensão da sua 

empresa sobre as necessidades dos consumidores? 
0,84 

CLI3 A sua empresa possui objetivos voltados para a 0,786 
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satisfação dos clientes? 

CLI4 
A sua empresa possui medidas para acompanhar o 

nível de satisfação dos clientes? 
0,776 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

TABELA 4.2.3 - Orientação para a concorrência 

Código Descrição do item Carga Fatorial 

CONC2 
A sua empresa responde rapidamente às ações da 

concorrência? 
0,872 

CONC3 
A gerência geral discute as estratégias da 

concorrência? 
0,864 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

TABELA 4.2.4 - Desempenho 

Código Descrição do item Carga Fatorial 

DES1 A capacidade de produção: 0,632 

DES2 O número de clientes: 0,932 

DES3 O número de funcionários: 0,625 

DES4 A fidelidade dos clientes: 0,680 

DES5 O investimento em modernização: 0,625 

DES7 A qualidade do produto: 0,663 

DES11 O volume de vendas: 0,756 

DES12 O investimento em treinamentos para os funcionários: 0,731 

DES13 O investimento em propaganda: 0,854 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.2.1 Construtos avaliados 

 

 

Para a operacionalização dos construtos, foi utilizada a sua carga fatorial não padronizada. 

Dessa forma, são apresentados os resultados em uma escala tal qual a original (de 1 a 5). O 

valor 3 é, então, o centro da escala. Na TAB. X5 é apresentada a média e o intervalo de 

confiança de 95%. 
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Observa-se que todos os construtos apresentam média significativamente superior a 3, 

verificando-se, ainda, que o construto ―orientação para o cliente‖ apresenta uma média 

superior às demais. 

 

TABELA X5 – Estatística descritiva dos construtos avaliados 

 

Intervalo de Confiança de 95% 
Desvio 

Padrão 
Limite 

Inferior 
Média 

Limite 

Superior 

Coordenação interfuncional 3,50 3,63 3,75 0,65 

Desempenho 3,42 3,56 3,69 0,70 

Orientação para a concorrência 3,42 3,58 3,75 0,84 

Orientação para o cliente 4,06 4,21 4,35 0,74 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para comparação dos índices dos construtos, utilizou-se uma técnica intitulada CHAID (Chi-

Square Automatic Interaction Detector). Tal técnica, proposta por Kass (1980), permite 

avaliar o relacionamento entre uma variável dependente e outras em nível categórico ou 

contínuo. O resultado é apresentado em forma de árvore, em que são apresentadas as variáveis 

preditoras que mais estejam associadas à variável dependente. Os subconjuntos resultantes 

apresentam uma maior homogeneidade internamente em relação à variável dependente e com 

a maior heterogeneidade possível entre os subconjuntos formados. Os critérios de divisão ou 

agrupamento utilizados nessa técnica foram fixados em 5%, ou seja, os subconjuntos possuem 

significativa diferença ao se utilizar o teste qui-quadrado (ao nível de 5%). 

 

 

4.3 Validação do modelo 

 

 

A validação do modelo se deu através da modelagem de equações estruturais.  

 

A modelagem de equações estruturais se inicia com o modelo a ser estimado. É uma 

proposição estatística das relações entre as variáveis. Trata-se de um caminho hipotético de 

relações lineares entre um conjunto de variáveis. É composto por dois componentes: o modelo 

de mensuração e o modelo estrutural.  
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O modelo de mensuração é o componente do modelo geral que contém as variáveis latentes. 

As variáveis latentes não são observáveis e são geradas pelas covariâncias entre dois ou mais 

indicadores. No presente estudo, as variáveis latentes são: orientação para a concorrência, 

coordenação interfuncional, desempenho, orientação para o cliente, foco no longo prazo. 

Geralmente, são chamadas de fatores ou construtos e são, de fato, equivalentes aos fatores 

comuns da análise fatorial exploratória e definidas através de um conjunto de indicadores. O 

modelo estrutural é o componente do modelo geral que prescreve as relações entre variáveis 

latentes e observadas que não são indicadores das variáveis latentes. 

 

Para tanto, utilizou-se o método Partial Least Squares (PLS), o qual não exige normalidade 

multivariada das variáveis e consegue trabalhar com um tamanho de amostra mais reduzido, 

além de se adequar melhor para estudos exploratórios que o método utilizado pelo LISREL 

(CHIN, 1998). O software utilizado foi o SmartPLS 2.0 M3. 

 

O modelo foi inserido no SmartPLS tal como foi concebido na argumentação teórica. Os 

construtos foram precedidos por códigos, conforme QUADRO X1.  

 

QUADRO X1 – Códigos utilizados para representar os construtos 

Código Descrição 

CONC Orientação para a concorrência 

CI Coordenação interfuncional 

CL Orientação para o cliente 

FLP Foco no longo prazo 

DES Desempenho 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao ajustar o modelo, são encontrados coeficientes para cada uma das relações propostas 

através das setas. Tais coeficientes constituem cargas fatoriais e são números que variam de -1 

a 1. Cargas fatoriais baixas indicam baixo relacionamento entre os indicadores e as variáveis 

latentes. Nesse sentido, os itens CONC1, CI3, DES6, DES8, DES9, DES10, FLP2 

apresentaram baixa carga fatorial (valores abaixo de 0,5), conforme pode ser observado na 

FIG. X1. A maior parte desses itens possui um fraseamento com sentido contrário aos demais 

itens, de tal forma que notas mais altas indicam um resultado mais negativo. Com isso, os tais 

itens foram eliminados do modelo. Ele foi reestimado e é apresentado na FIG. X2. 
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FIGURA X1 - Modelo ajustado completo  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

FIGURA X2 - Modelo ajustado sem itens com baixa carga fatorial  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A seguir, procedeu-se à avaliação do modelo (FIG. X2) quanto à validade convergente. Tal 

avaliação é realizada com base na Average Variance Extracted – AVE. Tais valores, segundo 

Chin (1998), devem possui valor mínimo de 0,5. 
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TABELA X6 - Descrição do modelo ajustado 2 

 AVE 

Confiabilidade 

Composta R Square 

Alfa de 

Cronbach 

Coordenação Interfuncional 0,50 0,83   0,75 

Desempenho 0,53 0,91 0,39 0,89 

Foco no Longo Prazo 0,49 0,65   -0,06 

Orientação para a Concorrência 0,75 0,86   0,67 

Orientação para o Cliente 0,66 0,89   0,83 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação à avaliação da confiabilidade do construto, Chin (1998) indica que a mesma deve 

ser avaliada prioritariamente segundo a confiabilidade composta e que tal valor deve ser 

superior a 0,7. Conforme apresentado na TAB. X1, o construto foco no longo prazo não tem 

nem a validade convergente, nem a confiabilidade atestada. Com isso, o modelo foi 

novamente ajustado sem o construto foco no longo prazo. 
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FIGURA X3 - Modelo ajustado sem o construto foco no longo prazo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A TAB. X7 apresenta estatísticas do modelo 3 ajustado. Tanto a validade convergente, quanto 

a confiabilidade foram atestadas. 

 

TABELA X7 - Descrição do modelo ajustado 3 

 AVE 

Confiabilidade 

composta R Square 

Alfa de 

Cronbach 

Coordenação interfuncional 0,50 0,83   0,75 

Desempenho 0,53 0,91 0,38 0,89 

Orientação para a concorrência 0,75 0,86   0,67 

Orientação para o cliente 0,66 0,89   0,83 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação à validade discriminante, foram avaliadas as cargas cruzadas dos itens com os 

construtos. Como pode ser observado na TAB. X8, cada item possui carga mais alta com o 

construto ao qual pertence do que em qualquer outro, atestando, assim, a validade 

discriminante. A validade convergente, por outro lado, está relacionada à magnitude das 

cargas em relação ao respectivo construto. Todos os itens possuem cargas altas nos seus 

respectivos construtos (acima de 0,6 – TAB. X8). 
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TABELA X8 - Cargas cruzadas 

  

Coordenação 

interfuncional Desempenho 

Orientação 

para a 

concorrência 

Orientação 

para o 

cliente 

CI1 0,604 0,318 0,397 0,305 

CI2 0,816 0,480 0,582 0,645 

CI4 0,665 0,222 0,213 0,640 

CI5 0,782 0,458 0,519 0,486 

CI6 0,641 0,358 0,354 0,313 

CLI1 0,454 0,336 0,185 0,844 

CLI2 0,585 0,404 0,433 0,840 

CLI3 0,584 0,236 0,221 0,786 

CLI4 0,578 0,356 0,359 0,776 

CONC2 0,494 0,486 0,872 0,343 

CONC3 0,584 0,472 0,864 0,324 

DES1 0,247 0,632 0,209 0,105 

DES2 0,481 0,932 0,588 0,282 

DES3 0,216 0,625 0,241 0,001 

DES4 0,393 0,680 0,247 0,468 

DES5 0,410 0,625 0,276 0,277 

DES7 0,421 0,663 0,376 0,465 

DES11 0,236 0,756 0,431 0,070 

DES12 0,538 0,731 0,436 0,546 

DES13 0,459 0,854 0,580 0,279 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Os autores Fornell e Larcker (1981), citados por Chin (1998) indicam uma forma de avaliar a 

validade discriminante para as variáveis latentes. Nesse método, são obtidas as raízes 

quadradas das AVEs e seus valores são comparados com as correlações entre os diversos 

construtos. Quando a AVE é superior às correlações, pode-se afirmar que existe a validade 

discriminante. Por questão de inteligibilidade, os resultados obtidos para a raiz quadrada da 

AVE foram colocados na diagonal principal da matriz de correlação (assinaladas em negrito). 

A verificação a ser realizada então é entre a AVE e as correlações na mesma linha e na 

mesma coluna. Os resultados da TAB. X9 atestam a existência de validade discriminante para 

todos os construtos. 
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TABELA X9 - Cargas cruzadas das variáveis latentes 

  

Coordenação 

interfuncional Desempenho 

Orientação 

para a 

concorrência 

Orientação 

para o 

cliente 

Coordenação interfuncional 0,707       

Desempenho 0,545 0,728     

Orientação para a 

concorrência 0,620 0,552 0,866   

Orientação para o cliente 0,678 0,423 0,384 0,812 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O valor de R
2
 do modelo ajustado foi de 0,38, indicando que existem outras 

variáveis/construto que devem ser inseridas no modelo para explicar a variabilidade de 

desempenho. 

 

Para verificar se os coeficientes encontrados são significativos ao nível de 5% de 

significância, foi utilizado o método bootstrap. Os valores apresentados no modelo se referem 

à estatística t do teste para avaliar a significância do coeficiente encontrado. Valores t acima 

de 1,96 indicam que os coeficientes são significativos ao nível de 5% de significância (FIG. 

X4). 
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FIGURA X4 - Modelo ajustado – Estatísticas t 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com isso, o modelo proposto, teoricamente, se comprovou parcialmente através do estudo 

realizado.  

 

Avaliando o modelo estrutural ajustado (FIG. X3), observa-se que a orientação para a 

concorrência possui o maior impacto no desempenho (coeficiente igual a 0,356), seguido pela 

coordenação interfuncional (0,242) e orientação para o cliente (0,123). Destaca-se que tais 

coeficientes comportam-se como coeficientes de regressão, e o poder de explicação desses 

construtos no construto desempenho (que é um construto de segunda ordem) é de 0,380. 

 

Isso significa que 38,0% da variabilidade do desempenho é explicada pelos três construtos. 

Tal resultado indica que existem outros aspectos que explicam o desempenho que não apenas 

a orientação para o mercado.  

 

 

4.4 Outras diferenças significativas encontradas 
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Adicionalmente, são apresentados, nas FIG. X5 a X12, as diferenças significativas detectadas 

junto às variáveis.  

 

As empresas onde foram entrevistados os gerentes apresentam média inferior (3,364) no 

construto coordenação interfuncional se comparados com os demais cargos, conforme a FIG. 

X5: 

 

FIGURA X5 - Coordenação interfuncional Vs. Cargo ocupado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As empresas com menos de 10 anos apresentam média (3,776) superior no construto 

coordenação interfuncional se comparadas com as demais, conforme a FIG. X6: 
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FIGURA X6 - Coordenação Interfuncional Vs. Tempo que atua no mercado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As empresas com faturamento entre 50 e 80 milhões possuem a menor média (3,059) no que 

tange à coordenação interfuncional, conforme FIG. X7: 
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FIGURA X7 - Coordenação interfuncional Vs. Faturamento anual médio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A menor média de desempenho ocorre em empresas com mais de dez anos e menos de 20. 

 

E a maior média se dá em empresas de até dez anos, conforme a FIG. X8: 
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FIGURA X8 - Desempenho Vs. Tempo que atua no mercado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As empresas maiores em faturamento apresentaram desempenho proporcionalmente superior, 

conforme a FIG. X9, explicado pela média de 3,794: 
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FIGURA X9 - Desempenho Vs. Faturamento anual médio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

As empresas de mais idade apresentaram a orientação para a concorrência em níveis 

superiores, explicados pela média de 3,833 da FIG. X10: 
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FIGURA X10 - Orientação para a concorrência Vs. Tempo que atua no mercado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As construtoras menores em faturamento possuem uma média de orientação para 

concorrência inferior, conforme apresentado na FIG.X11: 
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FIGURA X11 - Orientação para a concorrência Vs. Faturamento anual médio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, as empresas de maior média de orientação para o cliente foram as de maior 

faturamento, de acordo com a FIG. X12: 
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FIGURA X12 - Orientação para o cliente Vs. Faturamento anual médio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Tendo por base o modelo estrutural adotado para a pesquisa, o resultado apresentado é o de 

que a orientação para o mercado é um influenciador determinante no desempenho das 

construtoras de Belo Horizonte. Entretanto, não é o único. O desempenho não é explicado em 

sua maioria pela orientação para o mercado.  

 

A probabilidade de haver desempenho superior é suportada pelos três elementos 

comportamentais de Narver e Slater (1990), sendo eles: o grau de orientação para a 

concorrência, a coordenação interfuncional e, por fim, o grau de orientação para o cliente.  

 

O critério de decisão foco no longo prazo foi descartado. O mesmo não apresentou validade 

convergente com o modelo.  

 

Na definição de Narver e Slater (1990), a orientação para o consumidor e a orientação para a 

concorrência podem ser resumidas como todas as atividades da organização que resultam na 

aquisição de informações sobre os consumidores e também sobre as empresas atuantes no seu 

mercado-alvo. O resultado da pesquisa realizada apresentou como o mais importante deles a 

orientação para a concorrência. Embora a orientação para o consumidor seja também um 

construto de validade considerável, apresentou peso inferior aos outros.  

 

Após o ajuste do modelo com a retirada do foco no longo prazo, verificou-se que os três 

construtos validados explicaram 38% da variabilidade no desempenho. Isso quer dizer que 

38% do desempenho das construtoras de Belo Horizonte são explicados pelas variáveis que 

influenciam a orientação ao mercado.  

 

A orientação para o cliente é a que tem menor impacto, com coeficiente de 0,123. Em 

paralelo, foi o construto que apresentou a maior média dentro dos avaliados (conforme a FIG. 

X4). Isso quer dizer que as empresas pesquisadas possuem razoável preocupação e dedicação 

aos seus clientes. Entretanto, o fator explica a variabilidade do desempenho com força menor 

do que a orientação para a concorrência ou a coordenação interfuncional.   
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A coordenação funcional tem representatividade intermediária (coeficiente de 0,242), e a 

orientação para a concorrência é a que possui maior força na determinação da variabilidade do 

desempenho (coeficiente de 0,358), medida pelos índices CONC2 e CONC3.  

 

Os resultados encontrados estão de acordo com as afirmações de Miranda et al. (2001), no 

que tange à preocupação com aspectos não financeiros. Entretanto, verificou-se que a maior 

preocupação é a concorrência. Em relação ao que é afirmado por Banker, Potter e Srinivasan 

(2000), que enfatizam a soberania dos aspectos não financeiros sobre os financeiros, ao que 

tudo indica, é uma afirmação que não pode ser utilizada, via de regra, no setor de construção 

civil.  

 

Urdan e Rocha (2006) enfatizaram que ainda é de se esperar efeitos residuais do comodismo 

das empresas da década de 90 no Brasil, mesmo nos dias de hoje. Isso porque o processo de 

mudança de cultura na organização não se desenvolve facilmente. Essa afirmação parece 

adequar-se perfeitamente ao setor de construção civil. A alta demanda desse setor em 

específico influencia negativamente a necessidade de orientação ao mercado.  

 

Como informação adicional, pode-se citar que os gerentes pesquisados tenderam a afirmar 

que a empresa possui menor coordenação interfuncional. Além disso, esse índice teve 

pontuação superior em construtoras de menos de dez anos, que são as mais novas dentro da 

amostra. A maior média de desempenho foi apresentada nessas mesmas empresas — as mais 

novas.  

 

Quando avaliado o faturamento médio das organizações, as empresas maiores apresentaram 

médias de desempenho superiores. As empresas de faturamento inferior possuem menor 

média de orientação para a concorrência. Por fim, as empresas de faturamento superior 

apresentaram maior média de orientação para o cliente.  

 

Concluindo a avaliação sobre a amostra analisada, as empresas altamente orientadas para o 

mercado — com maiores índices de orientação para a concorrência, coordenação 

interfuncional e orientação para o cliente — apresentaram um índice de desempenho superior.  

 

Cabe aqui destaque para as limitações de pesquisa. Nas definições da pesquisa, o questionário 

utilizado teve como base Narver e Slater (1990). As variáveis desses autores foram aplicadas 
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em empresas norte-americanas. Existe a possibilidade de haver uma influência direta da 

diferença cultural entre os países, o que acarretaria um erro de equivalência dos construtos. 

Futuros estudos podem avaliar a validade e aplicabilidade dessas variáveis no mercado 

brasileiro.  

 

Além disso, a pesquisa adotou fatores mensuradores de desempenho que não eram, em sua 

totalidade, financeiros. Conforme explicado anteriormente, essa decisão foi tomada com o 

objetivo de evitar resistência dos respondentes em revelar informações confidenciais da 

organização. Caso essa dificuldade seja solucionada, futuros estudos poderão explorar melhor 

a orientação ao mercado em construtoras e o desempenho financeiro das mesmas.  

 

O tema orientação para o mercado merece futuros estudos e um melhor aprofundamento sobre 

seu efeito no resultado das organizações. Acima de tudo, sua relação com o desempenho.  

 

Em síntese, a orientação para o mercado explica 38% do desempenho, os restantes 62% são 

devidos a outros fatores não incluídos no modelo. 

 

Talvez isso possa ser justificado pela característica do setor. Isso pode ser um indício 

determinante de que o momento extremamente comprador que o mercado de construção civil 

atravessa não exige alta preocupação com o desejo dos consumidores.  

 

Os construtores não pesquisam o mercado profundamente para tomar sua decisão com relação 

ao que os clientes desejam ou ao que a concorrência tem feito. Os produtos são desenhados e 

ofertados. Como são vendidos, não existe uma exigência de aprofundamento das necessidades 

do mercado. A demanda supera a oferta e isso talvez signifique a "garantia das vendas".  
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ANEXOS 

 

 

ORIENTAÇAO AO MERCADO –QUESTIONÁRIO 

NUMERO: 001 

NOME DA EMPRESA: 

CARGO OCUPADO PELO RESPONDENTE: 

  GERENTE   DIRETOR   SÓCIO     OUTRO 

PERÍODO EM QUE OCUPA ESTE CARGO: 

  MAIS DE 10 ANOS   ENTRE 5 E 10 ANOS   ENTRE 3 E 5 ANOS     MENOS DE 3 ANOS 

FAIXA ETÁRIA: 

  MAIS DE 60 ANOS   ENTRE 45 E 60 ANOS   ENTRE 30 E 45 ANOS     MENOS DE 30 ANOS 

TEMPO EM QUE A EMPRESA ATUA NO MERCADO: 

  MAIS DE 30 ANOS   ENTRE 20 E 30 ANOS   ENTRE 10 E 20 ANOS     MENOS DE 10 ANOS 

EM QUAIS SEGMENTOS DE MERCADO A EMPRESA ATUA: 

  CLASSE A  CLASSE B   CLASSE C    CLASSE D   CLASSE E 

FATURAMENTO ANUAL MÉDIO DA ORGANIZAÇAO (EM REAIS / ANO) 

  MAIS DE 100 MILHÕES     ENTRE 80 E 100 MILHÕES     ENTRE 50 E 80 MILHÕES     MENOS DE 

50 MILHÕES 

CONSIDERANDO UMA ESCALA DE 1 A 5, SENDO 

 1 INSUFICIENTE;  

2 BAIXO;   

3 NEUTRO;   

4 RAZOÁVEL E 

5 ALTO, RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO: 

 

NÍVEL DE ORIENTAÇAO PARA O CLIENTE 

 

1. QUAL É O NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DE SUA EMPRESA PARA COM O 

CLIENTE? 

- - - - - alto 

2. A SUA EMPRESA CRIA VALOR PARA O CLIENTE? 

- - - - - alto 

 

3. A SUA EMPRESA ENTENDE AS NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES? 

-   2- - - - alto 

 

4. A SUA EMPRESA POSSUI OBJETIVOS VOLTADOS PARA A SATISFAÇÃO DOS 

CLIENTES? 
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- - - - - alto 

 

 

5. A SUA EMPRESA POSSUI MEDIDAS PARA ACOMPANHAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

DOS CLIENTES? 

- - - - - alto 

 

 

NIVEL DE ORIENTAÇÃO PARA A CONCORRÊNCIA 

 

6. SEU TIME DE VENDAS COMPARTILHA INFORMAÇÕES DA CONCORRÊNCIA DENTRO 

DA ORGANIZAÇÃO? 

- - - neutro  - - alto 

 

7. SUA EMPRESA RESPONDE RAPIDAMENTE ÀS AÇÕES DA CONCORRÊNCIA? 

- - - - - alto 

 

8. A GERÊNCIA GERAL DISCUTE AS ESTRATÉGIAS DA CONCORRÊNCIA? 

- - - neutro  - - alto 

 

9. A EMPRESA DEFINE METAS BASEADAS EM VANTAGENS COMPETITIVAS? 

  1 - insuficiente   2- baixo   3- neutro   4- razoável  5- alto 

 

 

COORDENAÇÃO INTERFUNCIONAL 

 

10. A ESTRATÉGIA DA EMPRESA É CLARA PARA TODOS OS SETORES? 

- insuficien - - - - alto 

11. AS SOLICITAÇÕES E CHAMADAS DOS CLIENTES SÃO ACOMPANHADAS POR TODOS 

OS PRINCIPAIS SETORES? 

- - - - - alto 

12.  A INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA É COMPARTILHADA POR TODOS OS SETORES? 

- - - - - alto 

13. TODOS OS SETORES ESTÁO ALINHADOS COM RELAÇÃO À ESTRATÉGIA DA 

EMPRESA? 

- - - - - alto 

14. TODAS AS ÁREAS CONTRIBUEM PARA A CRIAÇAO DE VALOR PARA O CLIENTE? 

  1 - insuficiente   2- baixo   3- neutro   4- razoável  5- alto 

 

FOCO NO LONGO PRAZO 
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15. O LUCRO TRIMESTRAL É O PRINCIPAL OBJETIVO DA EMPRESA? 

- - - - - alto 

16. A EMPRESA EXIGE RETORNO RÁPIDO DE SEUS INVESTIMENTOS? 

- - - - - alto 

17. A EMPRESA TEM FOCO EM RESULTADO POSITIVO A LONGO PRAZO? 

  1 - insuficiente   2- baixo   3- neutro   4- razoável  5- alto 

 

 

ÊNFASE NO LUCRO 

 

18. A PERFORMANCE DE LUCRATIVIDADE É MEDIDA EM CADA SEGMENTO DE 

MERCADO ? 

- - - - - alto 

19. A GERÊNCIA GERAL POSSUI ÊNFASE NA PERFORMANCE DE MERCADO? 

- - - - raz - alto 

20. TODOS OS PRODUTOS NECESSITAM SER LUCRATIVOS? 

  1 - insuficiente   2- baixo   3- neutro   4- razoável  5- alto 

 

DESEMPENHO DA EMPRESA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS: 

CONSIDERANDO UMA ESCALA DE 1 A 5, SENDO 

 1 CAIU DRASTICAMENTE; 

 2 CAIU;  

 3 NÃO APRESENTOU ALTERAÇÃO;   

4 SUBIU E 

 5 SUBIU CONSIDERAVELMENTE, RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO: 

 

21.  A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

22. QUANTO À EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

23. QUANTO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

24.  QUANTO À FIDELIDADE DOS CLIENTES: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

25. A INOVAÇÃO DA EMPRESA: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

26. OS INVESTIMENTOS EM TREINAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

27. O INVESTIMENTO EM PROPAGANDA: 
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  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

28. O INVESTIMENTO EM MODERNIZAÇÃO: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

29. O INVESTIMENTO EM AÇÕES SOCIAIS: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

30. O NÚMERO DE RECLAMAÇÕES: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

31. A PARTICIPAÇÃO DO MERCADO: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

32.  A QUALIDADE DO PRODUTO: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

33.  A ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

34. O TEMPO DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

35.  O TEMPO PARA SOLUCÃO DE RECLAMAÇÕES: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

36. O VALOR DA MARCA: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

37.  O VOLUME DE VENDAS: 

  1 - caiu drasticamente   2- caiu   3- não variou   4- subiu  5- subiu consideravelmente 

 

 

Tabela X1: Orientação para o cliente 

 

  
Caiu 

drasticamente 
Caiu 

Não 

apresentou 

alteração Subiu 

Subiu 

consideravelmente Total 

Em sua opinião, qual é o nível de 

comprometimento de sua empresa para com o 

cliente? 

2,0% 4,0% 9,0% 27,0% 58,0% 100,0% 

Em sua opinião, qual é o nível de 

compreensão da sua empresa sobre as 

necessidades dos consumidores? 

2,0% 4,0% 6,0% 32,0% 56,0% 100,0% 

A sua empresa possui objetivos voltados para 

a satisfação dos clientes? 

  2,0% 16,0% 44,0% 38,0% 100,0% 

A sua empresa possui medidas para 

acompanhar o nível de satisfação dos 

clientes? 

2,0% 6,0% 31,0% 24,0% 37,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes. 
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Fonte: Pesquisa do autor. 

Tabela X2: Orientação para a concorrência 

 

  
Caiu 

drasticamente 
Caiu 

Não 

apresentou 

alteração Subiu 

Subiu 

consideravelmente Total 

O seu time de vendas compartilha 

informações da concorrência dentro da 

organização? 

  2,0% 32,0% 39,0% 27,0% 100,0% 

A sua empresa responde rapidamente às 

ações da concorrência? 

3,0% 6,0% 41,0% 34,0% 16,0% 100,0% 

A gerência geral discute as estratégias da 

concorrência? 

3,0% 11,0% 24,0% 44,0% 18,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes. 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Tabela X3: Coordenação interfuncional 

 

  

Caiu 

drasticamente Caiu 

Não 

apresentou 

alteração Subiu 

Subiu 

consideravelmente Total 

A estratégia da empresa é clara para todos os 

setores? 

  12,0% 29,0% 46,0% 13,0% 100,0% 

A empresa define metas baseadas em 

vantagens competitivas? 

  17,0% 23,0% 46,0% 14,0% 100,0% 

As solicitações e chamadas dos clientes são 

acompanhadas por todos os principais 

setores? 

2,0% 6,0% 39,0% 41,0% 12,0% 100,0% 

Todos os setores estão alinhados com relação 

à estratégia da empresa? 

2,0% 18,0% 26,0% 38,0% 16,0% 100,0% 

A performance de lucratividade é medida em 

cada segmento de mercado ? 

2,0% 8,0% 29,0% 47,0% 14,0% 100,0% 

A gerência geral possui ênfase na 

performance de mercado? 

  7,0% 24,0% 48,0% 21,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes. 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Tabela X4: Foco no longo prazo 

 

  

Caiu 

drasticamente Caiu 

Não 

apresentou 

alteração Subiu 

Subiu 

consideravelmente Total 

O lucro trimestral é o principal objetivo da 

empresa? 

11,0% 27,0% 24,0% 23,0% 15,0% 100,0% 

A empresa exige retorno rápido de seus 

investimentos? 

  19,0% 25,0% 36,0% 20,0% 100,0% 

A empresa tem foco em resultado positivo 

em longo prazo? 

  2,0% 18,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes. 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Tabela 4.2.4: Desempenho 

 

  

Caiu 

drasticamente Caiu 

Não 

apresentou 

alteração Subiu 

Subiu 

Consideravelmente Total 

A capacidade de produção: 2,0% 17,0% 11,0% 48,0% 22,0% 100,0% 

O número de clientes: 5,0% 14,0% 5,0% 54,0% 22,0% 100,0% 

O numero de funcionários:   15,0% 13,0% 44,0% 28,0% 100,0% 

A fidelidade dos clientes:   13,0% 45,0% 38,0% 4,0% 100,0% 

O investimento em modernização: 2,0% 2,0% 38,0% 42,0% 16,0% 100,0% 

O número de reclamações: 2,0% 15,0% 43,0% 34,0% 6,0% 100,0% 

A qualidade do produto: 2,0% 8,0% 39,0% 49,0% 2,0% 100,0% 

A rotatividade de empregados:   11,0% 39,0% 26,0% 24,0% 100,0% 

O tempo de atendimento aos clientes:   28,0% 57,0% 15,0%   100,0% 

O tempo para solução de reclamações: 2,0% 27,0% 52,0% 17,0% 2,0% 100,0% 

O volume de vendas:   19,0% 11,0% 52,0% 18,0% 100,0% 

O investimento em treinamentos para os 

funcionários: 

9,0% 13,0% 30,0% 42,0% 6,0% 100,0% 

O investimento em propaganda: 7,0% 5,0% 38,0% 34,0% 16,0% 100,0% 

Base = 100 respondentes. 

Fonte: Pesquisa do autor. 


