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RESUMO 

 As PME representam a maioria do tecido empresarial nacional sendo parte fundamental 

da economia uma vez que geram emprego e possuem forte peso na balança comercial do país. 

Possuem, por natureza, um ambiente informal, flexível e dinâmico face à sua dimensão. Tal 

aspecto as diferencia das grandes empresas na medida em que permite a criação de relações 

significativas, as capacitando para a concepção de produtos/serviços de maior precisão no 

atendimento das necessidades e desejos do consumidor. No entanto, a gestão das PME 

portuguesas é, por vezes, caracterizada pela ausência de uma perspectiva do futuro e por um 

tipo de gestão familiar e centralizador cuja filosofia de negócio é orientada mais para a produção 

do que para o mercado.  

 Neste sentido, este estudo analisa a utilização de técnicas de Marketing, através da 

óptica da orientação para o mercado, por parte de PME dos distritos de Bragança e Vila Real 

que representam mais de 99% do tipo de empresas regionais, na medida em que a orientação 

de mercado, considerada como aplicabilidade do conceito de Marketing, ajusta a organização 

numa perspectiva de gestão de “fora para dentro” com o foco voltado para as necessidades do 

cliente. 

 Na orientação deste trabalho, recorreu-se a um enquadramento das PME regionais na 

economia nacional e a uma revisão teórica sobre: a evolução do foco do Marketing, a orientação 

de Mercado e as diversas ferramentas de Marketing intelligence, estratégico e operacional 

aplicados às PME. De seguida, definiu-se a metodologia de investigação para a recolha de 

dados e análise dos resultados, a qual assenta num estudo quantitativo que investiga as 

variáveis analisadas, individualmente e pela relação entre si. 

 Através dos resultados alcançados, verificou-se que o Marketing é utilizado em algumas 

vezes pela maioria das empresas regionais (65%) como instrumento de gestão, o que mostra 

que essas empresas estão começando a gerir seus negócios de forma estratégica face ao 

mercado actual globalizado e concorrencial. Mais precisamente, o Marketing intelligence e 

estratégico são mais utilizados do que o Marketing operacional e a orientação de mercado é 

utilizada por 42% das empresas pesquisadas. Este último resultado tem grande influência sobre 

os demais, pois pode ser um indicador de predisposição para a execução de actividades de 

marketing nas empresas. 

Palavras-Chave: Marketing, Orientação de Mercado e PME. 
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ABSTRACT 

SMEs represent the majority of national business and are a fundamental part of the 

economy, because they generate employment and bestow a significant weight upon the national 

trade balance. They have, by nature, an informal, flexible and dynamic compared to its size. This 

aspect differentiates them from large companies as it enables the creation of meaningful 

relationships enabling the design of products / services with greater accuracy in meeting the 

needs and desires of the consumer. However, the management of SMEs in Portugal is 

sometimes characterized by a lack of perspective of the future and a kind of centralized 

management and family business whose business philosophy is more oriented to production than 

to the market. 

Thus, this study examines the use of Marketing in the scope of a market orientation in 

SME management in the Braganza and Vila Real districts, which represent over 99% of the type 

of regional companies, to the extent that the market orientation, considered the applicability of the 

concept of Marketing, sets the organization’s perspective from the outside (market to 

organization) with a focus on customer’s needs. 

According to this project’s orientation, a framework for regional SMEs within the national 

economy and a theoretical review were used: the evolution of the focus of Marketing, Market 

orientation and the various tools of Marketing intelligence, strategic and operational, applied to 

SMEs. Subsequently, the research methodology undertaken in order to data collection and 

analyze the results, which is based on a quantitative study that investigates the variables 

analyzed individually and the relationship between them.  

In the course of the results, it was found that the marketing is oftens used by most 

regional firms (65%) as a management tool, which demonstrates that these companies are 

beginning to manage their business strategically address the current globalized market and 

competitive. More precisely, the intelligence and strategic marketing are more used than the 

Operational marketing and market orientation is used by 42% of companies surveyed. This last 

result, it has a big influence on others, because it may be an indicator of predisposition to perform 

marketing activities in enterprises. 

 

Key-words: Marketing, Marketing Orientation and Small and Medium Enterprises (SMEs). 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo é abordado o enquadramento e a justificativa do estudo. Também, poder-se-

á conferir a planificação de apresentação da dissertação bem como os objectivos. 

 

1.0- INTRODUÇÃO 

A formação universitária inicial de base (Administração de Empresas) e a Pós-graduação 

em Marketing em conjunto com os conhecimentos adquiridos, através de pesquisas para a 

realização dos trabalhos deste mestrado, acentuou o interesse pela investigação na área da 

gestão de PME com ênfase no Marketing. Para este interesse contribuiu também a prática 

profissional directa nestes tipos de empresas no Brasil e agora, em Portugal na região de Trás-

os-Montes e Alto Douro, nomeadamente nos distritos de Bragança e Vila Real. Em virtude disto 

e visto que este mestrado está a ser realizado em Portugal, a pesquisa decorrerá no âmbito das 

PME destes dois distritos. 

Durante a reflexão efectuada, foram levantadas algumas questões de investigação, às 

quais, após alguma pesquisa, não foi possível responder, verificando-se a existência de poucos 

estudos relacionados com o tema realizados em Portugal e mais precisamente na região a ser 

abordada. Uma vez que as áreas do interior do país sofrem com afluxo migratório e pouco 

investimento público, é de extrema importância se fazer um estudo que possa gerar mais-valias 

às PME regionais ao servir de base para a construção de um posicionamento sólido no mercado 

garantindo a sobrevivência e crescimento do tecido empresarial da região. 

Uma das maiores dificuldades deste tipo de empreendimento está na inexistência de uma 

gestão profissional e inovadora. Sendo o Marketing uma área ainda pouco explorada e 

reconhecida como fonte de vantagem competitiva, cabe desenvolver um estudo que seja capaz 

de medir a utilização do Marketing em PME, de acordo com diversas variáveis que possam 

influenciar e determinar uma gestão orientada ou não para o mercado. 

O presente trabalho inicia-se com uma breve descrição da relevância do tema, seus 

objectivos e o plano de apresentação. De seguida, faz um enquadramento geral das PME num 

contexto nacional e regional abordando questões relevantes para análise dos resultados como o 

Empreendedorismo e a prática empresarial em cidades do interior. Logo depois é elaborada uma 

revisão teórica sobre orientação de mercado, actividades de Marketing e o Marketing praticado 
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em PME. A metodologia do estudo encontra-se imediatamente após, apresentando o 

procedimento utilizado na pesquisa de campo via internet que permitiu um rápido e eficiente 

levantamento de dados. A análise dos dados foi feita através de um estudo dos dados tratados 

em SPSS e com base na revisão teórica e no enquadramento geral. Por fim, tem-se a conclusão 

do estudo com sugestões e limitações do mesmo. 

Pretende-se, enfim, com esta investigação obter mais conhecimentos relacionados com o 

tema de forma a possibilitar, num futuro, uma melhor utilização do Marketing pelas PME como 

uma ferramenta qualitativa e eficaz no desempenho empresarial.  

 

1.1- Importância do tema 

De acordo com Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação [IAPMEI]1 

(2008a), as PME constituem 99.6% do tecido empresarial português, geram 75.1% dos 

empregos do país e realizam 56.8% do volume nacional de negócios. Em comparação com as 

grandes empresas, Costa (2007) revela que as PME durante o período entre 2001 e 2004 

cresceram 8.5% ao ano, enquanto as grandes obtiveram uma taxa de crescimento de 1.2% ao 

ano. Vistos estes números expressivos, não há como negar a importância desses 

empreendimentos para o crescimento e desenvolvimento da economia nacional. 

As PME possuem uma dimensão que as favorecem ao propiciar ambientes flexíveis e 

informais apresentando maior capacidade de delegação, um processo de tomada de decisão 

mais rápido e dinâmico e geração de relações significativas tanto internamente como 

externamente. Essas características aliadas a recursos financeiros escassos, limitam as PME a 

abordarem um mercado consumidor menor, mas, de uma maneira eficaz e eficiente (Dolabela, 

1999). 

A inovação não é necessariamente uma nova invenção proveniente de I&D. Ela pode ser 

uma oportunidade em processos de Marketing, logística, vendas, produção, comerciais, e, 

principalmente, adequada ao consumo. A gestão informal das PME gera produto/serviço de 

maior precisão no atendimento das necessidades e desejos do consumidor em comparação às 

grandes empresas. O relacionamento cliente-empresa (e.g. clientes, concorrentes, fornecedores, 

colaboradores, diversos stakeholders) é muito mais estreito e permite feedback constante das 

percepções de valor que o cliente possui em relação ao produto/serviço ofertado pela empresa. 

                                                        

1 Dados referentes ao estudo estatístico realizado pelo Instituto Nacional de Estatística [INE] em 2004. Disponível na 
internet via: http://www.eicpme.iapmei.pt/eicpme_faq_02.php?tema=7#98, acedido em 23 de Fevereiro de 2008. 
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Confere à empresa, o poder de inovar através da “customização” e da diversificação. Isto porque 

essas empresas possuem o foco no cliente e não na produção (McKenna, 1997). 

No entanto, a gestão das PME portuguesas é caracterizada por ausência de uma 

perspectiva do futuro, incapacidade de antecipar mudanças no enquadramento competitivo e 

desempenho medíocre no campo da inovação. Este enquadramento advém de uma estrutura 

centralizadora das PME nacionais (e não funcional) sendo indiferentes as oportunidades de 

crescimento devido à falta de um planeamento estratégico (definição do negócio e 

posicionamento) que lhes dêem sustentação a longo prazo (Simões, 1997). 

A interpretação do mercado corresponde à capacidade da empresa de identificar e fornecer 

os tipos de bens ou serviços desejados pelos potenciais clientes de modo a definir visões de 

comportamento da empresa bem como a sua evolução. Para a interpretação, é necessário a 

existência de instrumentos apropriados de relacionamento com os mercados (quer os actuais 

quer os potenciais clientes) para recolher sinais, analisá-los e traduzi-los em orientações de 

acção para a empresa. Entretanto, as empresas portuguesas se fixam, quanto a vantagem 

competitiva, em custo-escala ao invés de terem como estratégia a adaptação do produto e o 

tempo de resposta. A lógica da competência produtiva predomina sobre o conhecimento dos 

mercados (Simões, 1997). 

Adicionalmente a este comportamento, Celeste (2007) cita algumas das principais lacunas 

com que se deparam as PME portuguesas como: fraca sensibilidade do conceito de Marketing 

como integrante da gestão estratégica de uma organização e a falta de conhecimentos práticos 

da administração das empresas. Levitt (1960) descreveu, pelo menos, duas razões para tal visão 

“míope”: a fé exagerada na produção em massa e nas vantagens da redução dos custos e a 

preocupação exacerbada num produto que o pode levar ao estado obsoleto. 

Kotler & Armstrong (1993, p.2) definem o Marketing como “um processo social e de gestão 

através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da 

criação e troca de produtos e valores”. É social por constituir a ponte entre as exigências 

materiais de uma sociedade e seus padrões económicos de resposta. É de gestão por constituir 

a função, dentro de uma organização, responsável pela identificação das necessidades e 

desejos do mercado consumidor. 

Para a Associação Americana de Marketing [AMA] (1948, in Telles, 2002, p. 14), numa 

definição de cunho mais estratégico, “o Marketing é o processo de planejar a concepção, o 

preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os 

objectivos individuais e organizacionais”. Ferrel et al. (2000) adicionam ao conceito de estratégia 
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de Marketing um planeamento eficaz formando, finalmente, os factores de sucesso para que a 

organização atinja metas e objectivos ao satisfazer seus consumidores. 

Segundo Kotler (2000), as empresas que seguem esta filosofia de gestão possuem uma 

orientação de mercado cujos pilares são: mercado-alvo, necessidades dos clientes, Marketing 

integrado e lucratividade. Tal filosofia ganhou força com a explosão da sociedade de consumo 

no pós-guerra, na década de 50. Sua base actual está em ajustar a organização numa 

perspectiva de fora para dentro, ou seja, do mercado para a organização com o foco voltado 

para as necessidades do cliente e é conhecida como Orientação de Mercado, que vem a ser a 

aplicabilidade do conceito de Marketing nas organizações. Nela, todos os esforços da empresa 

começam e terminam com o consumidor, desde a produção e venda até a disponibilização do 

produto conferindo à empresa sucesso no longo prazo (Longenecker et al., 2007). Ou seja, a 

operacionalização da organização é feita sob a óptica do Marketing. 

A orientação de Mercado opõe-se às orientações de produção, de produto e de vendas, 

cujas perspectivas são de dentro para fora. Empresas orientadas em produção buscam a 

eficiência de produção, baixos custos e distribuição em massa. Empresas orientadas em produto 

se concentram no fabrico de produtos de alta qualidade e em aperfeiçoá-los com o tempo sem a 

necessidade da participação dos clientes. Empresas orientadas para vendas empreendem um 

esforço agressivo em vendas e promoção sem se preocupar com outras áreas da empresa 

(Kotler, 2000). 

Essas orientações têm como objectivo “vender aquilo que fabricam, em vez de vender 

aquilo que o mercado quer” (Kotler, 2000, p.40), o que poderá levá-las a alcançar o sucesso, no 

entanto, esta liderança será por pouco tempo. Tal facto pode ser observado na afirmação de 

Sampaio & Perin (2004) ao citarem que vários autores conceituam como sinónimo de eficiência 

organizacional, a relação da performance empresarial com a performance financeira da empresa 

por representar mais fielmente a realização dos objectivos económicos da empresa. Entretanto, 

tal afirmação é confrontada com argumentos de que são tipos de gestão caracterizados como 

passivas, reactivas ou preventivas que tiveram seu tempo no início do século XX (Varela, 2006) 

e, que segundo Levitt (1960), correspondem a miopia em Marketing. 

Com clientes cada vez mais exigentes e sofisticados e o mercado mais volátil e menos 

previsível, a prática do Marketing de Massa foi reduzida para um número ínfimo de empresas 

que ainda podem praticar a competição através de preços, produtos “comoditizados” e a 

publicidade de massa. Caso contrário, torna-se necessário que as empresas busquem 

estratégias diferenciadoras para poderem competir (Christopher, 2002). É a substituição do 
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Marketing de massa, de uma perspectiva quantitativa, para o Marketing de relacionamento, 

numa perspectiva qualitativa (McKenna, 1997). 

Em tempos de globalização, alta competitividade e mercados cada vez mais dinâmicos, é 

imprescindível que a empresa tenha uma orientação de mercado que coloque o cliente em 

primeiro lugar ao gerar valor superior para o negócio. Vários autores, dentre eles Ferrel et al. 

(2000), Kotler (2000), Longenecker et al. (2007) e McKenna (1997), sustentam que esta é a 

forma de lidar com a competitividade actual.  

A garantia de valor é o que diferencia uma empresa da concorrência na mente do 

consumidor. Para alcançar tal lugar e obter a tão sonhada vantagem competitiva2, Porter (1986) 

enfatiza que, para uma empresa melhor competir num mercado precisa decidir a sua estratégia, 

conhecer bem a sua indústria e identificar seu público-alvo. Ou seja, conhecer o mercado passa 

a ser fundamental na gestão actual bem como relacionar-se com ele; caso contrário, a empresa 

estará condenada à extinção. 

Neste sentido, muitas empresas reconhecem esta necessidade e estão se voltando cada 

vez mais para o mercado, adaptando seus produtos e os restantes mix de Marketing (preço, 

distribuição e promoção) às estratégias dos clientes. De forma eficiente e flexível, a empresa 

consegue conquistar novos clientes e principalmente, mantê-los através da construção de 

relacionamentos fortes que possam aumentar o Life Time Value e a lucratividade do cliente 

(Pedron e Caldeira, 2005). O foco da empresa evoluiu do controlo de custos para o serviço ao 

cliente, onde o Marketing passou a ser o centro de todas as actividades da organização 

definindo a maneira da empresa de fazer negócios. É o Marketing quem cria, mantêm, e 

interpreta as relações entre a empresa, seus fornecedores e cliente (McKenna, 1997). 

Neste novo tipo de posicionamento, o cliente passa a ser co-produtor e é reconhecido 

como um indivíduo e não mais um, no meio de tantos outros. A empresa consegue diferenciar o 

cliente e atender de maneira mais objectiva as necessidades ao fornecer produtos e serviços 

com maior valor gerando satisfação, lealdade e fidelização (Pedron e Caldeira, 2005). À medida 

que os mercados amadurecem e os custos de conquistar novos clientes aumentam, o foco da 

empresa deve ser na retenção dos clientes existentes e na estabilização dos negócios fechados 

                                                        

2 Conceito desenvolvido por Michael Porter em Competitive Advantage (1985) que procura mostrar a forma como 

a estratégia escolhida e seguida pela organização pode determinar e sustentar o seu sucesso competitivo. Para 
ele, existem três tipos de estratégias genéricas que uma empresa pode seguir: liderança de custos, diferenciação 
e enfoque (Nunes, 2006). 

 



6 
 

com eles. O desafio do Marketing actual é a busca por relacionamentos duradouros oferecendo 

ao cliente, no tempo certo, o produto ou serviço que ele desejar (Telles, 2003). 

Simplesmente, é diferenciar aquele cliente que gasta muito e é fiel oferecendo um 

tratamento diferente daquele que gasta menos e não manifesta fidelidade à empresa. Kotler 

(2004, in Gouvêa, 2005) cita, segundo pesquisas da Technical Assistance Research Program   

[TARP], que além de custar cinco vezes mais conquistar um novo cliente, poderá demorar 

alguns anos até que o novo cliente compre na mesma proporção do antigo. A fidelidade do 

cliente, hoje é uma vantagem competitiva e corresponde a um novo paradigma em Marketing, 

baseado na gestão de relacionamentos no longo prazo, o Customer Relationship Management 

[CRM]. 

O Marketing de relacionamento é baseado na qualidade, através de uma abordagem 

diferenciada a cada cliente, e tem na fidelidade o seu factor de rendibilidade. O aumento da 

fidelização do cliente no longo prazo se dá através do desenvolvimento de parcerias duradouras 

e lucrativas com o mesmo. A empresa dá, de maneira contínua, uma atenção às necessidades 

de cada cliente prestando serviços e oferecendo qualidade. A preocupação não é quanto ao 

tamanho da participação de mercado que a empresa ocupa, mas sim, com a qualidade desta 

participação. 

Sendo assim, as PME possuem uma vantagem em relação às grandes empresas por 

serem de uma dimensão menor. Elas podem atender de forma mais precisa às necessidades do 

mercado consumidor, entre outras características já citadas. Ou seja, variáveis de orientação de 

mercado (Kohli et al.1993) como: intelligence generation (colectar e avaliar as necessidades do 

cliente e as forças de mercado sobre essas necessidades), intelligence dissemination (o 

processo e a disseminação da informação de Marketing de forma coordenada verticalmente, 

horizontalmente, formalmente e informalmente pela empresa) e responsiveness (a capacidade 

de resposta) podem ocorrer de forma mais rápida conduzindo a empresa na direcção da 

vantagem competitiva.  

Por sua vez, o grau de rapidez está condicionado à linha de orientação de mercado que a 

empresa possui (caso ela possua). De acordo com Jaworski et al. (2000) são duas as linhas de 

orientação de mercado. A primeira linha é chamada de market-driven e corresponde a uma 

orientação de mercado baseada na compreensão e na reacção das preferências e 

comportamentos dos stakeholders que irão influenciar na estrutura organizacional e de mercado. 

A segunda, denominada de driving marketing, é a orientação de mercado que influencia e 

direcciona a estrutura de mercado e o comportamento dos diversos stakeholders na construção 

de uma posição competitiva nos negócios. 



7 
 

Neves (2000) diz ser a cultura organizacional a chave para a compreensão de como as 

normas e valores influenciam nas formulações de políticas e práticas organizacionais. Deste 

modo, a cultura organizacional pode constituir um factor que diferencia uma organização de ser 

bem sucedida ou não por enfatizar as pessoas e o comportamento delas na organização. Pode-

se afirmar então, de acordo com Narver e Slater (1990, in Revillion, 2002), que a cultura 

organizacional da empresa é um factor que influencia na orientação de mercado ou na falta dela. 

No caso da gestão de PME, a cultura organizacional pode estar relacionada com a figura do 

proprietário da empresa que, maioritariamente, é o responsável pelo processo de tomada de 

decisão.  

Sendo a orientação de mercado a aplicação do conceito de Marketing ou até mesmo a 

cultura organizacional de uma empresa, é possível dizer que ainda é pouco praticada ou 

orientada devido ao facto dos gestores das PME portuguesas vêem o Marketing como uma 

função separada na empresa e isolada de qualquer outra área da organização. Ou seja, a gestão 

ainda se dá de forma mecanicista, fechada e sob uma perspectiva produtiva (Simões, 1997). É 

necessário enxergar o Marketing integrado na empresa como um todo, de modo a interagir com 

o ambiente “mundano” do mercado actual para agir e gerir de forma pró-activa (Mc Kenna, 

1997). 

Jorge et al. (2006, p.3) reconhecem que “a economia portuguesa apresenta-se fortemente 

condicionada pela performance das suas PME”. Simões (1997), em seu estudo sobre estas 

empresas, revela cinco áreas problema deste tipo de empreendimento, entre as quais estão: a 

capacidade de gestão e da reflexão estratégica nas empresas e o conhecimento dos mercados.  

A esta problemática soma-se a falta de expressividade do tecido empresarial do interior 

quer do norte, centro e sul do país, face às regiões litorais. Nas regiões do interior, a 

percentagem de fixação não ultrapassa uma margem superior a 3%. Dentro deste quadro, tanto 

o distrito de Vila Real como o de Bragança possuem um tecido empresarial que representa 1% 

do total de empresas a laborar em Portugal, com índices de fixação empresarial baixos e entre 

os menos representativos do país (Competinov, 2007). 

O facto é que esta região possui uma posição geográfica estratégica com a Espanha, mais 

especificamente com a Galiza, podendo ser a “ponte” para a prática de novas relações 

comerciais que aliadas à utilização de novas tecnologias poderão ser a fonte para a 

sustentabilidade e crescimento deste fraco tecido empresarial regional. Um estudo regional 

sobre a competitividade revelou que 27% das empresas de elevado potencial localizadas no Alto 

Tâmega estabelecem algum tipo de parceria com empresas espanholas e que 81% não utilizam 

novas tecnologias de relacionamento e comunicação (Competinov, 2007). 
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Como as PME representam a maioria do tecido empresarial da região e visto o seu valor 

económico e social para o desenvolvimento regional cabe analisar de forma mais minuciosa o 

relacionamento que essas empresas possuem com o mercado, se utilizam ou não informações 

do mercado para ajustarem suas ofertas a procura e, assim, permanecerem economicamente 

activas. Neste sentido, este estudo visa descrever o Marketing praticado por empresas de 

pequeno e médio porte da região transmontana, o qual é como uma ferramenta necessária à 

gestão empresarial e estratégica na obtenção do sucesso e solidez a longo prazo. 

 

1.2- Objectivos 

Com este estudo pretende-se analisar num sentido genérico (1) a utilização de técnicas e 

métodos de Marketing na gestão de PME localizadas nos distritos de Vila Real e Bragança, sob 

a óptica da orientação de mercado como instrumento de gestão que possa optimizar a actuação 

e manutenção da participação no actual mercado globalizado, altamente competitivo e dinâmico. 

Pretende-se averiguar, especificamente, (2) o grau de utilização de orientação de mercado das 

empresas e (3) o grau de utilização em relação à prática do Marketing intelligence, estratégico e 

operacional (produto, preço distribuição e promoção) como forma de optimizar a gestão da 

pequena e média empresa. 

As conclusões resultantes deste estudo permitirão obter conhecimento relativamente ao 

grau de utilização do Marketing na gestão das PME. Desta forma, analisar-se-á também, a 

orientação dessas empresas, se estão ou não voltadas para o mercado, condição esta, 

preponderante para se manterem actuantes no mercado e se desenvolverem economicamente. 

 
1.3 - Plano de Apresentação 

Este trabalho subdivide-se em seis partes. A primeira vem a ser este ponto introdutório 

onde se procura enquadrar e justificar o tema escolhido com a explanação do objectivo geral e 

específicos e, por último, a apresentação do plano de apresentação. 

O segundo capítulo é um enquadramento geral da importância das PME na economia do 

país, na região Norte e, mais precisamente, na região de Trás-os-Montes. Também são 

abordados dados demográficos sobre o tecido empresarial local apresentando as principais 

actividades empresariais. 

No terceiro capítulo é desenvolvida a parte teórica deste trabalho. Num primeiro momento, 

fez-se uma análise da evolução do conceito do Marketing desde a formalização do campo como 

ciência até os dias actuais, onde a orientação de mercado vem a ser a aplicação estratégica do 



9 
 

conceito de Marketing nas empresas. Neste sentido, houve a necessidade de desenvolver o 

tema através da óptica de quatro estudos relevantes nesta área Day (1994), Desphandé et al. 

(1993), Kohli & Jaworski (1990) e Narver & Slater (1990). Estes autores abordam o Marketing em 

três níveis dentro de uma organização: intelligence (informação), estratégico (análise e 

disseminação) e operacional (resposta). Visto que este trabalho contempla a utilização do 

Marketing nas empresas, foi necessário explanar as principais actividades de Marketing 

desenvolvidas em cada um desses níveis aplicadas para empresas de pequeno porte. 

O quarto capítulo apresenta a parte metodológica com a explanação do universo e amostra 

da pesquisa de campo, do problema da investigação, dos objectivos da investigação, das 

questões de investigações, das hipóteses, do desenho da metodologia, do método de recolha de 

dados, do instrumento de recolha de dados e dos métodos para análise e validação dos dados. 

No quinto capítulo é possível observar os resultados quantitativos e qualitativos da pesquisa 

de campo, confrontados com o levantamento documental e teórico apresentado neste trabalho. 

Em primeiro lugar faz-se uma análise estatística descritiva do perfil das empresas participantes 

na pesquisa para depois examinar cada uma das varáveis presentes no instrumento da 

investigação, que vem a ser o Marketing que se aplica nas empresas regionais. As hipóteses 

levantadas são testadas bem como o desenvolvimento de uma análise estatística mais 

pormenorizada com a utilização de métodos mais precisos que complementam os resultados do 

estudo. 

O sexto capítulo encerra esta dissertação com as conclusões advindas deste estudo, bem 

com as limitações e propondo temas futuros que possam dar continuidade ao fenómeno aqui 

estudado. 
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CAPÍTULO 2 – ENQUADRAMENTO GERAL 

 

Neste capítulo encontra-se um enquadramento do tecido empresarial de Trás-os-Montes 

face ao tecido empresarial nacional e da região Norte. Partiu-se de uma perspectiva macro das 

PME nacionais para uma perspectiva micro das PME regionais perante uma abordagem 

demográfica, económica e social. 

 

1.0- O TECIDO EMPRESARIAL NACIONAL E O PAPEL DAS PME 

Antes de explanar a situação actual de uma PME para a economia de um país, cabe 

ressaltar que até o início dos anos 80, este tipo de empreendimento não era reconhecido como 

importante para: formação do PIB nacional, geração de emprego e de imposto, redução do fluxo 

migratório, participação na massa salarial, distribuição de renda, formação de mão-de-obra e 

diversificação nas exportações (Sarquis, 2003). Com o advento da globalização e de um 

ambiente empresarial turbulento, de novas tecnologias e altamente concorrencial, ficou 

estabelecido que a gestão ideal está numa actuação de pequeno porte3. Grandes empresas 

passaram a actuar em unidades de negócios para responderem mais eficazmente ao mercado e 

o Estado reconheceu a importância das PME no equilíbrio da economia. 

 
1.1 - Breve definição e números das PME portuguesas 

O termo PME designa-se para empresas consideradas de micro, pequeno e médio porte. 

Existem vários critérios para se chegar a uma definição quanto a este tipo de negócio, pois não 

há uma definição universal (Longenecker et al., 2007). Segundo o IAPMEI4, a classificação mais 

usual de PME segue a Recomendação da Comissão n.º 2003/361/CE para a harmonização do 

conceito na Europa e que está em vigor desde Janeiro de 2005. A mesma foi alvo de 

actualização conforme estabelecido no Decreto-Lei nº 372/2007 de 6 de Novembro de 2007 e 

apresenta os seguintes requisitos: 

 A categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída 

por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de 

                                                        

3 Vide Schumacker, E.F. (1983) no seu livro Small is beautiful, explana justamente o momento da virada do tipo de 
gestão macro para o micro tendo em consideração as pessoas, ou seja, marcando o início da gestão de 
relacionamentos e o foco no cliente. 
4 Disponível em http://www.iapmei.pt/iapmei-leg-03.php?lei=5962, acedido em 4 de Maio de 2009. Ver o Decreto-lei 
completo no anexo 1. 

file:///E:/Users/Maria%20Eduarda%20Telles/Desktop/mestrado/tese/Disponível%20em%20http:/www.iapmei.pt/iapmei-leg-03.php%3flei=5962
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negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual 

não excede 43 milhões de euros. 

 Na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma 

empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios 

anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros. 

 Na categoria das PME, uma micro empresa é definida como uma empresa 

que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou 

balanço total anual não excede 2 milhões de euros.  

 

Vale referir que o aspecto minimizador da expressão “de pequeno porte” não significa aludir 

que não são importantes ou relevantes. As PME constituem 99.6% (sendo 97,3% de micro e 

pequenas empresas) do tecido empresarial português, geram 75.1% dos empregos do país e 

realizam 56.8% do volume nacional de negócios. Correspondem a 99% do tipo de empresas em 

todas as regiões do país, criando 3/4 (75,2%) dos empregos e realizando mais de metade 

(56,4%) dos negócios (IAPMEI, 2008b; IAPMEI, 2009; INE, 2008a). 

O papel relevante das PME na estrutura empresarial do país não é recente, mas a verdade 

é que continua a acentuar-se, assumindo uma importância crescente na economia nacional 

(Figura 1). Entre 2000 e 2005, o número de PME aumentou a um ritmo de 7%/ano, enquanto o 

número de grandes empresas cresceu apenas 1,1%/ano. Com isto, as PME conseguiram 

assegurar um importante crescimento do emprego, da ordem dos 4,2%/ano e um acréscimo de 

2,2%/ano em volume de negócios. As grandes empresas também tiveram uma evolução positiva 

neste período, mas de forma mais moderada do que a das PME – o número de postos de 

trabalho gerados por estas empresas cresceu 2%/ano e tiveram um aumento de 1,6% em 

volume de negócios (IAPMEI, 2008b). 

 

Figura 1 - N.º de empresas, emprego e volume de negócios / classe dimensional de empresas 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudo do IAPMEI (2008b), Sobre as PME em Portugal: Fevereiro de 2008, p.4. 
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Em termos absolutos, estes números mostram que, entre 2000 e 2005, em média, 

passaram a operar na estrutura empresarial nacional mais cerca de 17,1 mil PME por ano, tendo 

as PME conseguido gerar, por ano, aproximadamente mais 77,2 mil postos de trabalho e mais 

3,4 mil milhões de euros de negócios, em termos reais. Trata-se de uma performance 

significativamente mais expressiva do que a das grandes empresas, que aumentaram na ordem 

das 13 unidades/ano entre 2000 e 2005, originando acréscimos no emprego na ordem dos 12,7 

mil postos de trabalho/ano e incrementos na facturação de cerca de 2 mil milhões de euros/ano, 

em termos reais (IAPMEI, 2008b; INE, 2008a). 

Já as empresas de média dimensão tiveram um ligeiro retraimento neste período, tendo o 

número de unidades diminuído 0,1%/ano (menos 7 médias empresas por ano). Apesar disso, o 

emprego gerado nas empresas de médio porte não se reduziu, tendo, pelo contrário, aumentado 

0,8%/ano, o que significa que as médias empresas permitiram acréscimos anuais de 

aproximadamente 4,5 mil postos de trabalho entre 2000 e 2005. Já ao nível do volume de 

negócios, os resultados não foram positivos, uma vez que a facturação destas empresas caiu 

0,1%/ano, isto é, 43 mil euros por ano, em média (IAPMEI, 2008b). 

As comparações entre as diversas estruturas estão representadas graficamente na figura 2 

segundo os requisitos de volume de negócios, geração de emprego e número de empresas. 

 

Figura 2 - Evolução do tecido empresarial nacional 2000/2005 

 

Fonte: Estudo do IAPMEI (2008b), Sobre as PME em Portugal: Fevereiro de 2008, p.6. 
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Entre os sectores predominantes na economia nacional destacam-se o comércio e serviços 

(incluindo turismo) representando 71,3% das unidades empresariais em actividade e gerando 

57,6% dos empregos privados e 64,6% dos negócios do país. Entretanto, o comércio destaca-se 

por ser o sector onde opera o maior número de empresas (31,7%) e também por ser aquele que 

maior volume de negócios realiza (41,1%), enquanto o sector dos serviços se discerne em 

termos de emprego gerado (28,3%) (IAPMEI, 2009; INE, 2008a). 

A evolução do sector de serviços é também constatada no relatório Global 

Entrepreneurship Monitor [GEM] 20075, ao citar o sector como sendo o preferencial para o 

desenvolvimento da actividade empreendedora. O facto curioso é que tanto a taxa de natalidade 

como a taxa de mortalidade para este sector, são as mais altas. Em 2006 uma em cada cinco 

empresas do sector dos serviços desapareceu, ao mesmo tempo que a criação de empresas foi 

superior a 19%. Aliás, o tecido empresarial nacional é considerado jovem com mais da metade 

das empresas terem como data de constituição os últimos 5 anos (Confederação do Comércio e 

Serviços de Portugal [CCP]6, 2009). 

 

2.0- EMPREENDEDORISMO E AS PME NACIONAIS 

De acordo com o relatório Projecto GEM Portugal 2007 (2007, p.ix) o Empreendedorismo 

abrange quer a criação de novos negócios, quer o desenvolvimento de novas oportunidades de 

negócio em organizações já existentes. Este relatório revela dados animadores da actividade em 

Portugal bem como uma melhoria da Taxa de Actividade Empreendedora Total [TEA] em relação 

a 2004, que foi de 4% para 8,8%. Isto significa que em cada 100 adultos entre 18 a 64 anos, 8 

desenvolveram actividades empreendedoras. Entretanto, o Empreendedorismo no período 

analisado aconteceu mais no âmbito de negócios nascentes do que em já existentes, o que pode 

ser considerado positivo já que 56% foram gerados por oportunidade e não necessidade. Outro 

aspecto interessante da pesquisa se deu quanto aos sectores privilegiados para o surgimento de 

novos empreendimentos: orientado para o consumidor (retalho) e serviços para clientes 

organizacionais. 

                                                        

5Projecto GEM Portugal 2007 resulta do trabalho de uma parceria entre a Sociedade Portuguesa de Inovação [SPI], 
IAPMEI, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento [FLAD] e o Grupo Banco Espírito Santo [BES]. O 
projecto GEM tem como objectivo analisar a relação entre o nível de empreendedorismo e o nível de crescimento 
económico em vários países e, simultaneamente, determinar as condições que fomentam e travam as dinâmicas 
empreendedoras em cada país. É uma iniciativa conjunta do Babson College (Estados Unidos da América) e da 
London Business School (Reino Unido). 
 
6 Circular da CCP gentilmente cedida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança [ACISB] 
para o enriquecimento deste trabalho. 
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Em termos sociais, as condições favoráveis para o aumento da TEA apontadas no estudo 

foram o acesso às infra-estruturas físicas (estradas, ferrovias, redes de comunicação, etc.) e o 

grau de abertura social e cultural para a inovação e mudança. Já como condições desfavoráveis 

destacaram-se a educação e formação, sobretudo no ensino básico e secundário, assim como 

as normas sociais e culturais, no que concerne ao valor que o indivíduo atribui à sua 

independência e a capacidade de responder a oportunidades (GEM 2007). 

O aspecto inovador é uma característica do fenómeno Empreendedorismo que pode 

conduzir uma PME ao sucesso ao permitir a exploração de oportunidades. Segundo Choi (2002), 

a orientação de mercado é um comportamento inovativo contínuo, o que coloca o Marketing e o 

Empreendedorismo como aliados na gestão de um negócio. Uma inovação em Marketing pode 

transformar um negócio iniciado por necessidade em oportunidade. A aptidão empreendedora é 

por natureza inclinada ao risco na gestão da criatividade ao gerar inovações através do foco no 

cliente, qualidade, integridade e responsabilidade e nichos de mercado especiais que dão 

suportes eficientes para explorar as vantagens potenciais (Longenecker et al., 2007).  

Nota-se, então, da análise da actividade empreendedora no país, que existe um mercado 

consumidor aberto a novidades, mas que se choca com um estrutura empresarial com baixo 

índice de formação e fechado para novas práticas comerciais que possam alavancar e expandir 

os negócios. Esses dados reforçam o tipo de gestão desenvolvida pelas PME portuguesas que é 

caracterizado por ausência de uma perspectiva do futuro, incapacidade de antecipar mudanças 

no enquadramento competitivo e desempenho modesto no campo da inovação revelado no 

estudo de Simões (1997). Já Celeste (2007) cita algumas lacunas com que se deparam as PME 

portuguesas como: fraca sensibilidade do conceito de Marketing e a falta de conhecimentos 

práticos da administração das empresas. Fernandes (2003) e Sarquis (2003) também 

corroboram com a ideia de que a má utilização de técnicas de gestão nas rotinas das empresas 

ou até mesmo a aplicação errónea poderá contribuir para o insucesso do negócio, mais do que 

simplesmente culpar a economia, a concorrência, a inconsistência dos clientes e até mesmo o 

azar.  

Além de factores culturais, as PME encontram uma forte barreira a nível estrutural que vem 

a ser o seu porte. O tamanho deste tipo de empresa a deixa bastante vulnerável a momentos de 

crise ou instabilidade económica, concorrência e influências de aspectos do mercado podendo 

levar a falência. Para empresas com menos de 2 anos de fundação a taxa de mortalidade é de 

4% (GEM, 2007) e para empresas de um modo geral, esta taxa é de 14,80% superando a taxa 

de natalidade em 0,5 p.p. (INE, 2009a).  
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3.0- ASPECTOS DE PME EM PEQUENAS CIDADES  

Segundo Fernandes (2003), as pequenas cidades sofrem com a falta de mão-de-obra 

qualificada e o baixo nível de infra-estruturas que acabam por afastar as grandes corporações 

devido à distância do centro consumidor do país que são as grandes capitais. Esta situação 

torna as PME fundamentais no desenvolvimento da economia local já que são a maioria do 

tecido empresarial. 

Entretanto, este cenário está a se transformar apesar das PME continuarem a ser a maioria 

dos empreendimentos locais e de terem a seu favor a familiaridade e as relações como 

características que levam as pessoas da cidade para as lojas locais. Geralmente essas 

empresas são de propriedade local de fortes laços com a economia local, por isso o sucesso 

depende fortemente da melhoria da economia local e do desenvolvimento da comunidade. Choi 

(2002, p.12) afirma ser a estrutura simples e liberal de uma PME “a força propulsora da 

economia ao trazer variedade e eliminar a estagnação”. 

As melhorias das auto-estradas trouxeram a pequena cidade, o aporte de grandes 

superfícies, levou à deslocação do consumidor para as lojas, que antes estavam nos grandes 

centros outrora distantes. As novas tecnologias de informação e comunicação como sistemas de 

informação de diversas ordens e a internet vieram a somar a esta conjuntura que faz com que as 

PME locais tenham de lutar sob extrema pressão na produção de relevantes e inovativas 

estratégias de negócios para sobreviver ao mercado (Choi, 2002).  

Diante deste desafio global, todos estão expostos e sujeitos a enfrentar processos de 

internacionalização sem que possam fazer nada para combatê-los face à crescente mudança 

que a sociedade da informação e conhecimento sofre. Mesmo que o fenómeno da globalização 

tenha provocado o fim das especificidades, das tradições e dos laços dos relacionamentos 

locais, há uma tendência de valorização das características intrínsecas e diferenciadoras, que 

tornam regiões, empresas ou indivíduos distintos e de potencial valor (Competinov, 2007). Assim 

sendo, a oportunidade de negócio actual para as empresas está no aspecto local. 

 Deste modo, o desenvolvimento ou crescimento de uma região deve-se a um processo 

dinâmico de interacção entre as características do espaço geográfico e suas condicionantes, a 

capacidade gerada e as infra-estruturas criadas para o seu aproveitamento. Ou seja, este 

desenvolvimento não é linear pois está condicionado à qualidade e intensidade das relações a 

nível regional, nacional e internacional que se estabelecem fazendo com que as diferenças 

variem conforme características empresariais, competitivas, de atractividade e até mesmo de 

desenvolvimento. 
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Em Portugal, essas diferenças são latentes ao nível das regiões litorais e do interior. Dados 

do IAPMEI (2009) revelam que, tradicionalmente, Portugal tem tido um considerável nível de 

concentração da sua estrutura empresarial em apenas duas regiões (NUTS II), designadamente 

no Norte e em Lisboa. Nestas regiões localizam-se perto de 2/3 das unidades empresariais 

(65,7%), gerando mais de 70% dos empregos privados e dos negócios nacionais (70,8% e 

74,2%, respectivamente). Cabe ressaltar que 80% das empresas portuguesas estão situadas na 

zona litoral (Competinov, 2007) como mostra a figura 3, com a grande concentração de 

empresas no Norte, mais precisamente na região do Porto. Ao interior, resta a pouca 

expressividade face ao tecido empresarial português, não ultrapassando o índice de fixação de 

empresas de 3% (Competinov, 2007). 

Figura 3 - Sistema Urbano Centro - Norte e suas inter-relações 

 

Fonte: Adaptado de INE (2004), Sistema Urbano, área de influência e marginalidade funcional, p.6. 

 

É possível notar para além da bipolarização entre interior e litoral, a emergência de outros 

centros urbanos que Marques (in Competinov, 2007, p. 10) define como “conceito de cidade 

média” de atractividade localizados entre os grandes pólos metropolitanos (Lisboa-Porto) e os 

espaços rurais, cidades pequenas de baixa atractividade. O facto é que estes espaços têm vindo 

a surgir no interior que, devido ao isolamento em termos de relacionamentos com centros mais 

dinâmicos, buscam relações, sobretudo, a nível local tanto comercialmente como produtivamente 

com cidades médias em detrimento dos grandes centros. 
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3.1 – A invasão e o impacto das grandes superfícies nas pequenas cidades 

O quadro comercial que foi padrão e regra até à década de 80, vem sofrendo grandes 

transformações não só pela competição, mas, também por mudanças sociais e económicas. 

Apesar de os pequenos retalhistas ainda serem a maioria do tecido empresarial nacional, a 

performance empresarial comercial em termos de vendas, margens e investimentos em capital 

tem sido afectada dramaticamente nos últimos anos (Fernandes, 2004). Este cenário somado ao 

facto de algumas dessas empresas estarem localizadas em zonas do interior do país só agrava 

ainda mais a situação. Apesar de ter grande relevância social e económica, o comércio em 

Portugal e na Europa ainda é considerado uma actividade secundária em relação à indústria e 

outras áreas de serviços (Lindon et al., 1999). 

É notória a invasão das grandes superfícies por todo continente e, principalmente, no 

interior, causando grande impacto na economia local sobretudo no comércio tradicional. A 

entrada desses grandes grupos da distribuição introduziu uma nova dinâmica e uma nova 

filosofia ao sector do comércio. Esta situação fez com que o comércio abandonasse 

definitivamente a postura de “autocomiseração” para buscar novas aproximações ao mercado 

assentes na qualificação, na proximidade e na fidelização da clientela como uma forma de 

responder às novas exigências e desafios para defender a sua quota de mercado, pois as 

grandes estruturas nunca serão capazes de lhes retirar (Castro, 1998, in Fernandes, 2004). 

Smith & Sparks (2000, in Fernandes, 2004) colocaram o comércio retalhista como o 

diferenciador em meio a ruas e centros comerciais padronizados com as múltiplas cadeias de 

formato padrão, franquias a predominar, não oferecendo produtos diferentes e, tornando assim, 

o comércio monótono. Os centros das cidades estão repletos de lojas decrépitas que só 

continuam operantes devido a baixas rendas e trepasses elevados que impedem a renovação da 

loja. O comércio é um sector de entrada fácil e conhecer bem o mercado local e seus 

consumidores dão a dinamização da actividade. Pereira e Cardoso (1999, in Fernandes, 2004, p. 

9) assentam a actual situação do comércio no novo cliente multifacetado que necessita de o 

servir melhor nas várias formas de comércio. 

Os grandes grupos trouxeram novos métodos de gestão e conceitos mais modernos de 

loja, tendo desenvolvido o conceito de empresa estruturada e organizada, o que pode parecer 

em contraponto com a pequena loja artesanal na qual o empresário está sempre presente 

(Lindon et. al., 1999). Pereira e Cardoso (1999, in Fernandes, 2004) ponderadamente citam que 

há quem esteja organizado e há quem não o esteja e por isso, há comércio que desaparece e 
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comércio que floresce, seja tradicional ou não. Ou seja, não há de um lado grandes superfícies 

organizadas e de outro o comércio tradicional desorganizado. 

Para além do eixo do comércio tradicional, existem empresas independentes e isoladas 

que são exemplos de dinamismo e modernidade. Também, há aquelas que exercem actividades 

obsoletas e desadaptadas das exigências de gestão e das técnicas essenciais para agir nos 

mercados actuais. O comércio deve perceber a sua vantagem competitiva a nível da 

proximidade, da personalização e da qualidade e deixar a grande variedade de ofertas para as 

grandes superfícies (Fernandes, 2004). 

 
 

4.0- ENQUADRAMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DOS DISTRITOS DE BRAGANÇA E VILA 

REAL NA REGIÃO NORTE E A NÍVEL NACIONAL 

 

4.1- Dados demográficos e geográficos  

O presente estudo incide sobre a utilização do Marketing pelas PME de dois distritos da 

região norte de Portugal (figura 4), nomeadamente Bragança e Vila Real, região mais conhecida 

como Trás-os-Montes (figura 5) que localiza-se no interior, mais precisamente do nordeste de 

Portugal. Estrategicamente, estão próximas do Porto, da Galiza e do corredor Atlântico. Em 

termos genéricos, é caracterizada como uma região económica e competitivamente periférica, 

mas consideradas áreas metropolitanas do interior. 

 

Figura 4 - Região Norte de Portugal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Região de Trás – os - Montes e 

Alto Douro 

Fonte: Elaborado pela autora. Fonte: Elaborado pela autora. 
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O distrito de Bragança pertence à província tradicional de Trás-os-Montes. Limita a norte 

e a leste com Espanha (cidades de Ourense, Zamora e Salamanca), a sul com o distrito da 

Guarda e com o distrito de Viseu e a oeste com o distrito de Vila Real. Sua área soma 6.608 km², 

sendo assim o quinto maior distrito português, habitado por uma população de 141.049 

habitantes7. 

São douze concelhos que fazem parte do distrito de Bragança: Alfandega da Fé, Carrazeda 

de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, 

Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso, Vinhais e Bragança que vem a ser a sede do 

distrito. Na actual divisão principal do país, o distrito encontra-se integrado na Região Norte e 

dividido em duas sub-regiões, ambas integrando também concelhos de outros distritos: Alto 

Trás-os-Montes e Douro. Na NUTS III Alto Trás-os-Montes estão os concelhos: Alfândega da Fé, 

Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro Vimioso e Vinhais. 

Na NUTS III Douro, estão os concelhos: Carrazeda de Ansiães Freixo de Espada à Cinta, Torre 

de Moncorvo e Vila Flor. 

O distrito de Vila Real também é pertencente à antiga província de Trás-os-Montes. Limita a 

norte com a Espanha, a leste com o distrito de Bragança, a sul com o distrito de Viseu e a oeste 

com o distrito do Porto e com o distrito de Braga. Sua área soma 4.328 km², sendo o 11º maior 

distrito português e sua população residente é de 217.329 habitantes8. 

Os concelhos que fazem parte do distrito são catorze entre os quais estão: Alijó, Boticas,  

Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, 

Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real que vem a ser a sede do 

Distrito e capital regional de Trás-os-Montes. Na divisão do país em unidades territoriais para fins 

estatísticos (NUTS), o Distrito faz parte da Região Norte, onde se divide pelas sub-regiões do 

Douro, de Alto Trás-os-Montes e do Tâmega. Na NUTS III Douro estão os concelhos: Alijó, 

Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. Já a NUTS III Alto 

Trás-os-Montes compreende os concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Murça, Valpaços, 

Vila Pouca de Aguiar. Finalmente, na NUTS III do Tâmega estão os concelhos de Mondim de 

Basto e Ribeira de Pena. Assim sendo, este estudo abrange três NUTS III: Alto Trás-os-Montes 

na sua totalidade, parte da NUTS Douro e parte do Tâmega como mostra a figura 6. 

                                                        

7Dados INE (2008c). Disponível na internet em: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=ta
b3, acedido em 17 de Maio de 2009. 
8Dados INE (2008b). Disponível na internet em: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=ta
b3, acedido em 17 de Maio de 2009. 
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De acordo com o estudo de Oliveira (1997) e análises do Anuário Estatístico da Região 

Norte 2007 (INE, 2008a), a Região Norte de Portugal tem mostrado uma evolução constante 

face à representatividade da região no tecido empresarial português, mantendo a contribuição de 

1/3 das empresas do país. No entanto, segundo Oliveira (1997), em 1994 o número das 

empresas na região correspondia a 127.000 e em 20079 este número triplicou passando para 

353.463 empresas, representando 32,4% de todo o tecido empresarial português10. Quanto ao 

número de colaboradores, evoluiu de 907.000 para 1.225.675, mas por outro lado, o número de 

colaboradores/empresa caiu de 7 para 4 pessoas. Em termos de volume de vendas, melhorou 

de 42 mil milhões de euros para 89 mil milhões de euros, correspondendo a 26,7% do total do 

país. 

Figura 6 - Caracterização do espaço geográfico do estudo face à NUTS 

 

Fonte: Associação Empresarial de Vila Real [NERVIR], 2007, p.2. 

 

Nota-se, comparando dados da Figura 7 com os da Tabela 1, a preponderância do Grande 

Porto, com 40%, como área preferencial de fixação das empresas na região em relação as 

                                                        

9 INE (2008a). Anuário Estatístico da Região Norte, 2007. 
10 INE (2009a). Empresas em Portugal 2007,p.30. 



21 
 

restantes zonas. O Grande Porto é seguido pelas sub-regiões do Ave, Tâmega e Cávado que 

rondam os 10%. O Entre Douro e Vouga, de 1994 até 2007, teve uma queda em termos de 

número de empresas fixadas na zona passando para menos de 10%, mantendo-se na média 

apresentada por Minho-Lima, Douro e Alto Trás-os-Montes. Aliás, cabe ressaltar que estas 

últimas regiões desde 1994, ao nível de volume de negócios, não ultrapassam 8%, detidos 

conjuntamente, em relação ao que é gerado pela Região Norte, conforme analisado na figura 8 e 

na tabela 1. 

Figura 7 - Contribuição das NUTS III para o 

total de empresas da Região Norte 

 

Figura 8 -Contribuição das NUTS III para o total 

de Região Norte em volume de negócios 

 

Fonte: Oliveira, F.G. (1997). Tecido empresarial 

da Região Norte, p.8. 

Fonte: Oliveira, F.G. (1997). O tecido empresarial da 

Região Norte, p.9. 

Tabela 1 - Contribuição das NUTS III para o total de número de empresas e de volume de 

negócios na região Região Norte 

Local Nº em milhares % Local  Nº em milhares %  

         de euros   

Portugal 1 085 435 32,47% (N) Portugal 331 631 797 26,87% (N) 

Norte 352 463 100,00% Norte 
89 124 612 

100,00% 

  Minho-Lima 22 718 6,45%   Minho-Lima 
3 747 597 

4,20% 

  Cávado 38 772 11,00%   Cávado 8 911 970 10,00% 

  Ave 44 523 12,63%   Ave 11 915 536 13,37% 

  Grande Porto 142 093 40,31%   Grande Porto 45 012 022 50,50% 

  Tâmega 41 591 11,80%   Tâmega 7 526 926 8,45% 

  Entre Douro e Vouga 28 494 8,08%   Entre Douro e Vouga 8 082 138 9,07% 

  Douro 16 484 4,68%   Douro 1 901 914 2,13% 

  Alto Trás-os-Montes 17 788 5,05%   Alto Trás-os-Montes 2 026 509 2,27% 

Fonte: Adaptado de INE (2008a), Anuário Estatístico da Região Norte 2007. 
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A taxa de natalidade, entre as zonas abordadas neste estudo, estão todas abaixo da média 

do país (conforme tabela 2) o que coloca a região como menos empreendedora. Entre as que 

nascem nas zonas estudadas, revela-se forte inclinação para o sector de serviços. Entretanto, 

dados positivos referem-se à taxa de mortalidade assim como de sobrevivência, que são 

melhores que a média do país. 

Esta tendência da região para a actividade de serviços é comprovada desde 1994 (INE, 

2002; Oliveira, 1997), tendo como destaque as actividades comerciais e de hotelaria que 

correspondiam a 45%, sendo que deste total 30% pertence ao comércio e principalmente, ao de 

retalho. Mais precisamente, no Tâmega o sector terciário representava 55% das empresas, 

enquanto Alto Trás-os-Montes e Douro correspondiam respectivamente a 80% e 60%.  

Tabela 2 - Dados demográficos de empresas NUTS III, de 2005 e 2006 

  

Taxa de 
natalidade 

Taxa de 
natalidade na 

indústria 
transformadora 

Taxa de 
natalidade 
no sector 

da 
construção 

Taxa de 
natalidade 
no sector 

dos 
serviços 

Taxa de 
mortalidade 

Taxa de 
sobrevivência 
(a dois anos) 

Número 
médio de 

pessoal ao 
serviço nos 
nascimentos 
de empresas % 

2006 2005 (Po) 2006 

Portugal 15,65 7,76 13,44 16,91 15,51 58,70 1,35 
Continente 15,75 7,74 13,24 17,07 15,64 58,33 1,34 
 Norte 15,23 8,40 11,93 16,81 14,68 61,62 1,44 
  Tâmega 14,37 9,10 12,31 16,15 13,70 64,46 1,88 
  Douro 15,24 7,06 10,43 16,74 14,26 61,63 1,37 
  Alto Trás-
os-Montes 14,52 7,94 11,20 15,68 13,39 64,39 1,30 

 
 

Fonte: Adaptado de INE (2008a), Anuário Estatístico da Região Norte 2007. 

 

4.2- Empresas de Bragança e Vila Real 

Numa análise mais genérica, a região encontra-se numa zona estratégica a nível 

geográfico com a Espanha: está próxima da Galiza e localizada no eixo Atlântico. Possui centros 

de inovação e conhecimento com forte ligação e apoio à actividade empresarial, mão-de-obra 

qualificada, condições favoráveis à instalação de novas empresas e apoio institucional, bem 

como incentivos fiscais e sociais (IBERPME, 2004). Entretanto, há uma tendência de 

litoralização em termos de fixação empresarial (Competinov, 2007). 

Em termos de números de unidades empresariais, os distritos de Bragança e Vila Real 

inserem-se entre as zonas do Douro, Alto Trás-os-Montes e, com menor expressão, no Tâmega. 

O distrito de Vila Real, actualmente, possui 17.121 empresas correspondendo a 4,86% das 

empresas da zona Norte e a 1,10% das empresas do país enquanto o distrito de Bragança, com 
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menos expressividade, tem um total de 11.957 empresas, representando 1,10% do tecido 

empresarial português e 3,39% da Região Norte (tabela 3). Os dois Distritos, conjuntamente, 

possuem 29.078 empresas com predominância de microempresas, que equivalem a 2,68% do 

tecido empresarial português e a 8,25% da região Norte do país empregando 63.100 pessoas e 

gerando um volume de negócios na ordem dos 3 mil mlhões de euros, o que a nível regional e 

nacional representa respectivamente 3,72% e 1% (tabela 4). 

Tabela 3 - Contribuição dos distritos de Vila Real e Bragança para o total do país e da Região 

Norte quanto ao número de empresas 

Local 
N.º em 

milhares  % 

Portugal 1 085 435 100,00% 

Norte 352 463 32,47% 

Distrito Vila Real (País) 17 121 1,58% 

Distrito Bragança (País) 11 957 1,10% 

Distrito Vila Real (Norte) - 4,86% 

Distrito Bragança (Norte) - 3,39% 

Fonte: Adaptado de INE (2008a), Anuário Estatístico da Região Norte, 2007. 

 

Tabela 4 - Contribuição dos distritos de Vila Real e Bragança para o total do país e da Região 

Norte quanto ao volume de negócios gerados. 

Local 
N.º em 

milhões de 
euros % 

Portugal 331 631 797 100,00% 

Norte 89 124 612 26,87% 

Distrito Vila Real (País) 2 005 084 0,60% 

Distrito Bragança  (País) 1 309 995 0,40% 

Distrito Vila Real (Norte) - 2,25% 

Distrito Bragança (Norte) - 1,47% 

Fonte: Adaptado de INE (2008a), Anuário Estatístico da Região Norte, 2007. 

   

 Quanto à densidade de empresas no Distrito de Bragança11 (o número de empresas /1000 

habitantes ou Km2), a média é de 1,6%, sendo maior em Mirandela com uma taxa de 3.5% e em 

Bragança com 3,0%. São níveis extremamente baixos ao serem comparados com a Região 

                                                        

11 Todos os dados relativos ao distrito de Bragança referem-se ao ano de 2006 e estão expostos nos anexos 2 e 5 
que foram extraídos do INE (2008a), Anuário Estatístico da Região Norte, 2007. 
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Norte que possui uma taxa de 16.6 % e com o índice do país de 11,8%. Isto demonstra a baixa 

fixação das empresas na região. Um relatório elaborado pela ACISB12 no ano de 2004, mostra 

que no ano de 1999 havia 16.006 empresas sediadas no Distrito, correspondendo a 1,4% das 

empresas do tecido empresarial nacional, comprovando a baixa expressividade e atractividade 

da região para a prática empresarial. Entre os concelhos de maior expressão em termos de 

números de empresas estão Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros que correspondem a 

60,24% do tecido empresarial do distrito. Quanto ao tamanho das empresas presentes na região, 

pode-se afirmar que o distrito possui 98.1% de micro empresas e 1.9% de pequenas e médias 

empresas. O concelho de Vimioso, por exemplo, possui uma proporção de 99,8% de micro 

empresas e somente 0,2% de pequenas e médias empresas em oposição ao concelho de 

Bragança, que é o que apresenta maior índice entre pequenas e médias empresas com uma 

taxa de 2.8%. Relativamente ao número de pessoas empregadas por empresa, a média fica em 

1.8 pessoas por estabelecimento empresarial. De acordo com o relatório da ACISB (2004) cerca 

de 88% das empresas do distrito de Bragança são da forma jurídica em nome individual e 12% 

sociedades. 

O distrito de Vila Real13 apresenta números referentes a densidade de empresa mais 

positivos que Bragança e algures aquém da média nacional, como é o caso de Peso da Régua e 

Vila Real que possuem 14,4 e 13,8 empresas/Km2, respectivamente, que estão abaixo do índice 

da região Norte, mas acima do índice nacional. Em termos gerais o distrito possui uma média de 

5,1% de densidade empresarial. No entanto, existem extremos como os concelhos de 

Montalegre com 0.9% e Boticas com 1%. Dos concelhos mais populosos a nível de empresas 

estão Vila Real e Chaves que juntas somam 51,98% do tecido empresarial do distrito. Quanto à 

caracterização do tecido empresarial regional, este segue o mesmo padrão de Bragança, 

apresentando uma maioria de micro empresas com uma média de 97.3%, sendo Alijó o que 

detém o maior número deste tipo de empreendimento com 98,4%. Face ao número de pequenas 

e médias empresas, o distrito de Vila Real possui uma média de 2.7% deste tipo de estrutura no 

seu tecido empresarial sendo o concelho de Mesão Frio o que apresenta o maior índice com 

4,0% e Peso da Régua, Chaves e Vila Real ficam próximos dos 4%. Geralmente, o número de 

pessoas empregadas nesses estabelecimentos é em média de 2,2 pessoas por estabelecimento 

                                                        

12 Este relatório denominado “Diagnóstico e Plano de Acção” foi gentilmente cedido ao estudo pela ACISB sendo 
elaborado em Janeiro de 2004. 
13 Todos os dados relativos ao distrito de Vila Real referem-se ao ano de 2006 e estão expostos nos anexos 3 e 6 
que foram extraídos do Anuário Estatístico da Região Norte 2007, INE (2008a). 
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empresarial. De acordo com o estudo da Competinov (2007), a maioria das empresas são 

juridicamente formadas por sociedade por quotas ou unipessoal. 

Em termos de sectores de actividades, os dois distritos revelam como actividade principal o 

comércio por grosso e a retalho, seguidos por actividade imobiliária, alugueres, serviços 

prestados às empresas e por alojamento e restauração. Estes sectores encontram-se acima dos 

10% da actividade empresarial presentes nos dois distritos. No entanto, conforme mostram os 

gráficos 1 e 2, a diferença entre as actividades é grande: enquanto o comércio em Bragança 

representa 31,60% da preferência empresarial, a actividade imobiliária, alugueres, serviços 

prestados às empresas representam 12,45% e o alojamento e restauração representam 12,27%. 

Em Vila Real essa variação é de 29,97% para 14,82% e 12,04%. A actividade de construção nos 

dois distritos está abaixo dos 10% na representação do tecido empresarial bem como da 

indústria transformadora que em Bragança corresponde a 7,81% e em Vila Real a 6,97%. 

O relatório da ACISB (2004) mostra ser o tecido produtivo do distrito de Bragança 

fortemente vincado para o sector terciário (comércio e serviços). Entretanto, o mesmo revela que 

o sector primário na região possui um peso muito maior do que o secundário na estrutura do 

tecido empresarial e, também, muito superior ao peso que o sector tem para o tecido empresarial 

nacional. Em suma, em 2004, a nível local a base produtiva estava assim representada: sector 

primário 22%, o secundário 18% e o terciário 55% (5% das empresas restantes tiveram as 

actividades mal definidas), enquanto, que o sector primário nacional neste mesmo período era 

de 8%. 

Gráfico 1 - Empresas de Bragança, segundo a CAE-Rev.2.1, 2006 

Fonte: Adaptado de INE (2008a). Anuário Estatístico da Região Norte, 2007. 
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De acordo com o relatório IBERPME (2004), a estrutura produtiva do Alto Tâmega e do 

Douro, o que inclui o distrito de Vila Real, possui forte especialização em torno da extracção e 

transformação dos granitos e na produção do vinho do Porto. Como principais sectores de 

actividades, ou seja as potencialidades da região, estão: vitivinícola, rochas ornamentais, 

madeira e mobiliário, turismo, construção e produtos agrícolas. Como oportunidades nos 

subsectores produtivos, o mesmo relatório identifica: agro-alimentar, turismo e lazer, turismo 

cultural e religioso, indústria, construção, comércio tradicional e energia. No entanto, apesar da 

forte vantagem agrícola da região, a indústria do sector é ainda relativamente pouca face à 

potencialidade e disponibilização dos recursos naturais. 

Ao perceber as actividades sectoriais mais representativas e relevantes dos distritos, quer 

quantitativamente, quer qualitativamente, deve-se ter atenção pois elas representam as 

melhores potencialidades para o futuro (Competinov, 2007). Um factor que poderá privilegiar a 

região em termos de desenvolvimento, é o facto dos dois distritos possuírem um tecido 

empresarial bastante parecido e equilibrado face às actividades, conforme demonstrado nos 

gráficos 1 e 2. Curiosamente, de acordo com o relatório GEM 2007, os três sectores relevantes 

para a região são os mais privilegiados para inicio da actividade empreendedora em Portugal por 

serem orientados para o consumidor, como o comércio e os serviços. 

 

 

Gráfico 2 - Empresas de Vila Real, segundo a CAE-Rev.2.1, 2006 

 
Fonte: Adaptado de INE (2008a). Anuário Estatístico da Região Norte, 2007. 
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo faz-se uma análise da evolução do Marketing e seus diferentes focos desde 

a formalização do campo como Ciência até os dias actuais. Em seguida, mostra-se os principais 

estudos sobre a orientação de mercado e as actividades de Marketing relacionadas com os tipos 

de Marketing: intelligence, estratégico e operacional. Por fim, há as actividades de Marketing 

praticadas no seio das PME. 

 

1.0- CONCEITO DE MARKETING 

1.1- Evolução do conceito de Marketing 

A emergência do Marketing como Ciência aconteceu no início do século XX e desde então 

é alvo de mudanças constantes de acordo com a evolução da sociedade (Wilkie e Moore, 2003). 

Desde a formalização do Marketing como um campo da ciência, a sua conceituação está 

intrinsecamente relacionada com aspectos e interesses de âmbito social, económico, cultural, 

político e geográfico da sociedade em determinada época. Segundo Wilkie & Moore (2003, 

p.118), a sociedade está inserida dentro do que eles chamam de “Sistema Agregado de 

Marketing”, no qual o Marketing tem a função de servir as necessidades da sociedade anfitriã.  

Neste sentido e de forma ampla, é possível afirmar que a evolução do pensamento de 

Marketing pode ser encarada numa perspectiva contextual. Conforme a evolução e os avanços 

da sociedade e, claro das organizações, até porque “são formadas para servir um interesse de 

algum grupo em particular”, segundo citam Kotler e Levy (1969, p.15), o Marketing acompanhou 

essas transformações por ser a função da organização que “olha” o mercado. 

Bartels (1974), comutativamente a este paradoxo entre o Marketing e a sociedade, cita que 

as causas para tantas mudanças ocorridas no âmbito do Marketing aconteceram tanto a nível de 

conceito como de percepção. O conceito sofreu alterações através de novas ideias sobre o que 

é o Marketing e o que ele faz. Já em termos de percepção, ou melhor, do campo de actuação do 

Marketing, ocorreu a inserção de novos domínios nos quais deveria ser adoptado e aplicado.  

Do ponto de vista do escopo do Marketing este permaneceu sempre bem definido ao longo 

dos anos de acordo com as fases evolutivas da própria ciência da gestão citadas por Keith ( in 

Houston, 1986, p.82), em 1960: “controlo de produção, controlo de vendas e por último, o 

controlo do Marketing” que perdura até os dias de hoje, mas com modificações quanto ao seu 
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objectivo final. No inicio do século o foco das organizações estava na produção preocupando-se 

com o produto e distribuição. Num segundo momento, o objectivo da organização era vender e 

com isso, a atenção voltava-se para o cliente e a maximização dos lucros. Entretanto, num 

terceiro e actual momento, é sabido que não basta satisfazer as necessidades e desejos do 

consumidor por si só para o alcance dos lucros, é necessário conhecer as forças ambientais 

como a concorrência, fornecedores, colaboradores e forças políticas que possam de alguma 

forma interagir e influenciar o mercado e consequentemente, o cliente. Esses factores tornam o 

sistema empresarial actual turbulento diante de mudanças das mais variadas ordens que fazem 

com que a orientação para o mercado seja para além de uma estratégia ou filosofia, uma 

necessidade.  

Quer no sentido mais estreito, quer no sentido mais amplo, o que se pode afirmar 

claramente é que o foco de Marketing durante todo esse processo evolutivo manteve-se alinhado 

com os diversos períodos que atravessou. No entanto, o ponto de muitas discussões está no seu 

conceito e na sua implementação, como abordado por diversos autores (Bartels, 1974; Bell & 

Emory, 1971; Felton, 1959; Hunt, 1976; McNamara, 1972; Wilkie & Moore, 2003), demonstrando 

incertezas até se chegar a uma definição formal desde a sua criação como ciência. Quanto à 

aplicabilidade do conceito, a confusão centra-se entre a funcionalidade a nível operacional ou a 

nível filosófico bem como em medir a sua utilização nas empresas. Tal facto comprova-se nas 

declarações dos autores Stewart, Rewoldt, Scott & Warshaw (1973, in Hunt, 1976, p.17) de que 

“ninguém está apto para formular uma definição clara, concisa que vá de encontro a uma 

aceitação geral”. Ou seja, o fenómeno Marketing não é fácil de se definir e, por isso, difícil 

também é a sua mensuração. 

 

1.2- Antecedentes do Marketing 

No final do século XIX a palavra “Marketing” ainda não era usada. No seu lugar utilizava-se 

“comércio” e “distribuição” para designar as actividades relacionadas com a demanda de bens e 

serviços. Afinal a função de comércio existe desde que o homem sentiu falta de alguns 

elementos para a sua subsistência, precisando trocar bens ou serviços que possuía com aqueles 

de outros seres humanos. Entretanto, a existência do comércio não pressupõe a existência 

automática do Marketing. Os dois elementos diferenciam-se no fato de que a troca no Marketing 

é antecedida pelo conhecimento das necessidades e desejos daquele que vai usufruir do 

produto em questão (Toaldo, 1997). 
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Tal diferença é ainda compreendida face ao contexto social e aos grandes economistas que 

dominavam o pensamento da época. O boom da Revolução Industrial (1880-1900) com o 

advento da electricidade e da injecção de novas tecnologias aceleraram o crescimento industrial 

aumentando a capacidade de produção das fábricas gerando assim, um aumento explosivo do 

mercado tanto do lado da oferta como do consumo. De facto, essa nova Era económica trouxe 

melhorias às organizações em todos os níveis: produção, distribuição, comercialização, etc. Mas 

também aumentou a complexidade das empresas, tanto internamente como externamente, 

tornando-as alvos constantes de grandes mudanças e pressões (Almeida, 2002).  

Neste tempo, o conceito de mercado centrava-se em avaliação, produção, competição, 

análise marginal, em seres humanos como entidades sociais e económicas e em funções 

públicas cujas bases teóricas originavam-se de nomes de economistas renomados como Adam 

Smith, David Ricardo e Marshall (Wilkie e Moore, 2003). Aliás, Bell & Emory (1971) relembram 

que Adam Smith já pregava que a proposta da produção era a de servir o consumo prevendo o 

que viria a acontecer. 

 

1.3- Era I – Fundando o campo14 (1900-1920) 

Na virada do século XIX, a área que seria reconhecida mais tarde como Marketing ainda 

estava “diluída” no âmbito da forte influência da economia na gestão de mercados e em 

organizações cuja preocupação estava na distribuição da grande produção provocada pelos 

novos tempos da nova economia industrial. Até aquela altura, o Marketing era visto como um 

processo técnico de lidar com distribuição física, economia e transacções (Bartels, 1974).  

O principal foco do pensamento do Marketing, mesmo que implícito, ainda estava na 

sociedade, ou seja, ainda era basicamente uma actividade social com uma economia que se 

auto-equilibrava. Dentro do sistema de Marketing vigente os principais actores eram os 

consumidores, os agentes de Marketing e o governo que fazia de tudo para facilitar este sistema. 

No entanto, o crescimento dos centros urbanos, da produção em massa, das tecnologias, do 

desenvolvimento dos transportes e dos processos de armazenamento causaram profundas 

alterações no estado de equilíbrio do mercado que até os próprios “economistas tiveram a 

genuína necessidade de abraçar e explicar novos elementos que até então ainda não tinham 

                                                        

14 Wilkie & Moore (2003) deram um grande contributo ao estudo da evolução do pensamento do Marketing ao 
subdividirem-no em 4 grandes Eras, as quais serviram de base para o desenvolvimento da evolução do conceito de 
Marketing desenvolvida neste trabalho.  
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sido incorporados em nenhum campo teórico de todos os tempos” conforme citam Wilkie & 

Moore (2003, p.118). 

Nascia, então, a identidade do campo do Marketing baseada na regulação desse novo 

mercado em entender e compreender as suas operações. Muitas universidades começaram a 

examinar vários aspectos do sistema de Marketing como “Distribuição e normas das indústrias” 

(Universidade do Michigam, EUA), “O Marketing dos produtos” (Universidade da Pensilvânia, 

EUA) e muitos outros temas voltados para a agricultura, pois esta ainda era a grande actividade 

económica e necessitava de atenção na sua distribuição, tornando clara a relação e influência do 

tempo e local nos estudos desenvolvidos até então (Wilkie e Moore, 2003). 

Se no início deste período, a ênfase do pensamento do Marketing estava centrado na 

distribuição, a partir da segunda metade começavam a surgir funções independentes 

relacionadas como as actividades de Marketing. Da mesma necessidade de se escoar a 

produção, outros temas relevantes mereciam atenção como a publicidade e as vendas. Um dos 

pioneiros a separar esses aspectos foi Ralph Starr Butler (1914) em “Métodos de Marketing” e, 

Cherington (1920) que tratou de direccionar as linhas para a Era seguinte ao questionar quando 

a performance do mercado seria aprimorada ao focar exclusivamente as funções que servem as 

actividades deste mercado (Wilkie e Moore, 2003), ou seja, na estruturação da ciência que 

envolve a distribuição de mercadorias do produtor para o consumidor sem alteração da sua 

forma. 

 

1.4 - Era II - Formalização do Campo (1930 – 1950)  

As organizações em plena expansão produtiva e com novas tecnologias, que traduziam-se 

em novos produtos, se deparavam com um mercado consumidor retraído e inexperiente. A 

sofisticação do mercado e a vasta quantidade de ofertas aumentou o leque de escolha do 

consumidor que começou a se preocupar com o preço e a qualidade dos produtos. Tal aspecto 

requereu maior complexidade e variedade dos sistemas de distribuição, que por sua vez, 

exigiam maior entendimento das ferramentas que influenciavam a demanda do consumo.  

Para reforçar o grande desafio do mercado na época, o mundo atravessava a Grande 

Depressão de 1930, que perdurou por uma década, juntamente com a ocorrência de duas 

guerras mundiais. Diante de tal complexidão, ora oportunidades ora dificuldades, houve a 

necessidade de formalizar o campo de Marketing. Wilkie & Moore (2003, p.119) citam dois 

grandes desenvolvimentos como (1) a criação da infra-estrutura para o desenvolvimento do 

conhecimento do Marketing e (2) a integração dos diversos conteúdos em uma forma coerente e 
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geral conhecida como “Princípios de Marketing”. Neste sentido, o foco do Marketing nesta altura, 

direccionava mais na descrição das operações do que na orientação de problemas de gestão ao 

enfatizar aspectos técnicos e métodos estatísticos e matemáticos como os custos de 

distribuição, valores de publicidade e políticas de preço (Bartels, 1974). 

Paralelamente, é criado o Journal of Marketing (1936) e a AMA (1937). No início, os artigos 

publicados no jornal ainda eram influenciados pela abordagem económica enfatizando aspectos 

da prática do Marketing e regulação dos mercados que não ultrapassavam as 5 páginas e 

continuavam a ser a minoria dentre os diversos temas debatidos (Kerin, 1996). Breyer (1934) ao 

conceptualizar o Marketing demonstrou a forte influência social e económica da época 

“Marketing não significa, primariamente, o lucro individual. É, amplamente, num sentido vital, um 

instrumento económico usado para alcançar fins sociais indispensáveis” ( in Wilkie e Moore, 

2003, p. 121). No entanto, o fim desse período, foi marcado pela publicação de artigos sobre a II 

Guerra Mundial e pela necessidade de tornar o Marketing uma Ciência e disciplina para 

impulsionar o até então mercado retraído economicamente e “teoricamente” (Kerin, 1996). O 

contributo da AMA foi de facilitar a transição e evolução das raízes do campo centradas na 

economia e na agricultura para a ênfase no tratamento do sistema empresarial. As abordagens 

económicas, sociais e políticas de um mercado equilibrado e justo já não cabiam em tempos de 

pós-guerra onde os ventos sopravam para um período de reconstrução calcado no crescimento 

económico e num mercado consumidor ávido por novas descobertas e desejos.  

Em 1946, Converse & Huegy adiantavam o que estava por vir e adicionaram ao Marketing 

dois aspectos que o acompanham até hoje: consumidor e necessidades. Esses autores citam o 

foco no consumidor como o guia das organizações nos próximos anos e que perdura até os dias 

actuais: 

“A função do negócio é satisfazer as necessidades do consumidor. A primeira medida do 

sucesso de qualquer empresa é saber como servir bem o consumidor. Se uma operação 

não é de interesse dos consumidores, não é justificada, não importa o quão possa ser 

rentável para o proprietários. Ele lucra mais do que serve bem.” (in Bell e Emory, 1971, 

p.38) 

 

1.5 – ERA III – Mudança de Paradigma: Gestão de Marketing e Ciência (1950 – 1980) 

O período pós-guerra alterou de vez o mercado. Factores externos como a explosão da 

população, o crescimento de localidades adjacentes aos centros urbanos, o aparecimento de 

novas profissões fizeram com que o mercado consumidor crescesse e se qualificasse. Ou seja, o 

consumidor ficou mais exigente passou a demandar produtos e não apenas a consumir o que lhe 
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era imposto (Ansoff e McDonnell, 1990). Deste modo, nasce a necessidade de percepção sobre 

o consumo, de inovar e de enfrentar a competitividade. 

A partir deste momento, o foco das organizações, que antes estava na produção, passou 

para o mercado e com isso, a preocupação do pensamento de Marketing inverteu a sua ênfase 

da definição para a especialização das funções de Marketing onde a operacionalização da 

organização é feita sob a óptica da visão do Marketing. Drucker, em 1954 (in Deshpandé e 

Webster, 1989, p.3), ao citar que a única proposta de um negócio é satisfazer o cliente para a 

obtenção do lucro projectou o Marketing de um simples departamento dentro da organização 

para o “todo” que rege o negócio, o qual deve ser “visto a partir do ponto de vista do cliente”. A 

perspectiva passou a ser de nível de gerência por ajudar nos processos de tomada de decisão 

através do estabelecimento de programas e planos para atingir objectivos. 

Sendo assim, um conceito de Marketing mais prático, embora restritivo por ser somente 

direccionado as actividades empresariais, surgiu em 1960 na definição da AMA ( in Hunt, 1976, 

p.17) como sendo “o desempenho das actividades empresariais que direccionam o fluxo de bens 

e serviços desde o produtor até ao consumidor ou usuário”. Num contexto mais filosófico  de 

Felton (1959, p.55) sobre “The Marketing Concept” nota-se a noção de implementação e faz-se 

menção ao lucro:  

“Um estado de espírito corporativo que insiste na integração e coordenação de todas as 

funções de Marketing, que por sua vez, são fundidas com todas as outras funções 

corporativas com o objectivo básico de produzir máximo lucros no longo prazo.” 

 

Esta mudança de paradigma colocou a visão do Marketing no centro da organização ao 

compartilhar o foco no cliente com os diversos departamentos. Webster (1988) classifica esta 

virada como uma alteração do ponto de vista táctico de vender e lucrar no curto prazo para o 

estratégico de longo prazo voltado para a satisfação do cliente. Felton (1959) coloca como factor 

de sucesso empresarial a orientação para o cliente que deve estar disseminada na organização 

para o alcance dos lucros.  

Este período marcou a transformação do Marketing estritamente operacional para o 

Marketing estratégico, analítico, coordenado, integrado, diversificado, diferenciado e das 

pesquisas sobre motivação. Bartels (1974, p.74) explica esta fase como “a mudança do aspecto 

macro para o micro, do geral para o específico”.  

Nesta altura, surgiram temas que perduram até hoje consolidando a fase de abundância 

teórica e evolutiva do Marketing: The Marketing Concept (John Kitterick, 1957), Marketing 

Segmentation (Smith, 1956), The 4P`s (McCarthy, 1960), The Mix Marketing (Border, 1964), 
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Marketing Myopia (Levitt, 1960) Marketing Manager as analysis, planning and control (Kotler, 

1967) e muitos outros fizeram desta Era a mais produtiva de todas no campo de Marketing como 

mostra a figura 9. Outro grande “tanque” de ideias e pesquisas se formou The Marketing Sciense 

Institute, conhecido como MSI (1961). 

 

Figura 9 - Expansão cumulativa do conhecimento estrutural do Marketing nos jornais durante as 

Eras II e III. 

 

Fonte: Wilkie & Moore (2003, p.127) 

 

Mais directo e específico, McNamara (1972, p. 52) refere em seu estudo a ênfase desta 

fase na orientação no cliente e no lucro preocupando-se com a aplicação do conceito e diz que 

“a chave para a adopção do conceito de Marketing é o desenvolvimento completo de uma 

educação interna e de um programa de comunicação”. Preceituou a disseminação da informação 

de mercado dentro da organização e ainda relacionou a performance da empresa com a filosofia 

do Marketing. O autor, então, define o Marketing como: 

“(...) uma filosofia de gestão de negócio baseada na aceitação, por toda a empresa, da 

necessidade da orientação para o consumidor, orientação para o lucro e reconhecimento 

do importante papel do Marketing na comunicação das necessidades do mercado para 

todos os maiores departamentos da organização.” (in McNamara, 1972, p.51) 

 
Bartels (1974) cita que a partir da segunda metade deste período a relação entre Marketing 

e sociedade volta à tona através da ampliação de conceito de Marketing com o crescente 

interesse no comportamento do consumidor, de sistemas de interacção e de responsabilidade 

social. Kerin (1996) relata estudos e artigos focalizando as dimensões psicológicas do 

comprador e, especialmente, o processo de decisão de compra, tanto do cliente de produtos 
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finais como de clientes industriais, culminando com a criação do Journal of Consumer Research, 

em 1974.  

“The Broadening of the concept of Marketing” (Kotler e Levy, 1969), ou seja, a ampliação 

do conceito de Marketing acrescentou ao campo empresas sem fins lucrativos ao citar que todas 

as organizações são formadas para servir o interesse de algum grupo em particular:  

“Marketing é a função da organização que a mantém em constante contacto com os 

seus consumidores, lê as suas necessidades, desenvolvem produtos e constroem um 

plano de comunicação para expressar as propostas da organização.” (in Kotler e Levy, 

1969, p.15) 

 
Esses autores solidificam de vez o Marketing como algo inerente e inevitável a qualquer 

organização; isto é, todas as organizações utilizam-se de técnicas do Marketing para atingirem 

um fim seja ele económico, social, cultural ou religioso. Deste modo, o Marketing passou para 

outros domínios para além de negócios lucrativos como; igrejas, associações, ideias, museus, 

pessoas, política, etc. O grande contributo desta época foi a percepção e o reconhecimento que 

o efectivo Marketing requer uma orientação no consumidor e não de produto, unindo de vez 

aspectos económicos e sociais (Kotler e Levy, 1969; Levitt, 1960).  

O fim desta Era ao retornar para o centro da discussão o aspecto social do Marketing, de 

uma orientação voltada para o consumidor e na maximização dos lucros, gerou conflitos. Bell & 

Emory (1971, p.40) relatam que a orientação no consumidor é assumida pelos consumidores 

como os objectivos estreitos da empresa em vender e lucrar, no entanto, na visão desses 

mesmos autores o Marketing “é a arte da persuasão e não da manipulação”. Drucker (1973, in 

Kotler, 2000, p.30), clarificou esta afirmação ao dizer que o Marketing “torna a venda supérflua 

por criar produtos e serviços que surpreendem o cliente e os façam vender por si só” ao 

compreender necessidades e desejos de forma coerente e ajustada bastando apenas 

disponibilizar a oferta. 

Por isso, a terceira vaga deste período reflectiu assuntos no âmbito de políticas públicas 

focando suas actividades na protecção ao consumidor e na responsabilidade social. O foco das 

pesquisas do Marketing passou a ser nas acções do Federal Trade Commision [FTC] que 

regulava o sistema de Marketing nos EUA na época (Wilkie e Moore, 2003). 

 

1.6 - Era IV – A Intensificação de mudanças: a fragmentação do objectivo central do 

Marketing (1980 – Presente)  

O cenário inicial desta época é marcado por muitas mudanças de ordem global, que 

somadas com as alterações trazidas da Era anterior, firmaram o campo de estudo do Marketing 
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e o seu escopo num patamar mais estratégico de tomada de decisão (Wilkie e Moore, 2003). 

Muitos factores externos contribuíram para este posicionamento do Marketing dentro da 

estrutura empresarial deixando de ser algo táctico, operacional e de curto prazo. Entretanto, para 

se chegar a tal posição, enfrentou dúvidas e críticas severas quanto a sua funcionalidade.  

O advento da internet, a queda de governos comunistas e principalmente, o fenómeno da 

globalização definido por Hall (2003, p.67) como “um complexo de processos de forças de 

mudança integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações e 

espaço-tempo”, explodiram as fronteiras do mercado consumidor. Esse conjunto de factores 

ajudaram a disseminar o Marketing e também a fragmentá-lo. O ambiente em que as empresas 

estavam a operar ficou muito mais complexo, competitivo (tanto a nível doméstico como 

internacional) e dinâmico exigindo das empresas uma alta capacidade de resposta como 

condição de continuidade do negócio ou até mesmo de sobrevivência.  

Neste sentido, uma série de estudos do Journal of Marketing da época relatavam temas 

que tinham como foco a aplicação, implementação e avaliação de plano de Marketing e 

estratégia (Kerin, 1996). Os principias temas eram design de produtos, introdução de novos 

produtos, portefólios de produtos e base de dados.  

Day & Wensley (1983), citaram que os grandes desafios trazidos pelos anos 80, para além 

de uma economia mais lenta onde tornava-se vital procurar por novas oportunidades, as 

empresas tinham de lidar com os avanços tecnológicos, desregulamentação, pressões de 

produtividade, aumento da ênfase na qualidade, envelhecimento da população, dentre outros 

factores que criavam novas fontes de competição. Dentro deste contexto, o que estava “in voga” 

era um plano estratégico baseado na sustentabilidade de vantagem competitiva no longo prazo, 

no entanto, isto se desvirtuava do Marketing que estava a ser praticado a nível táctico com 

ênfase no mix de Marketing a curto prazo. Ou seja, a óptica adoptada ainda era de produto 

apesar de se falar tanto em satisfazer o consumidor ao focar no cliente. 

Nesta época muitos artigos relataram o conflito do Marketing com outros sectores da 

organização (Howard, 1983; Hunt, 1976; Shapiro, 1977; Shapiro, 1988; Webster, 1988; Zeithmal 

e Zeithmal, 1984) como se o Marketing fosse o culpado da incapacidade das firmas de reagirem 

ao actual mercado repleto de incertezas. A grande polémica estava justamente no foco restrito 

do mercado sob a óptica exclusiva do cliente (Shapiro, 1988). A questão era de que todos os 

departamentos dentro da empresa estavam a praticar a visão do Marketing ao focar as 

necessidades e desejos do consumidor, mas com um olhar míope sem enxergar as forças que 

agem sobre ele. Este era o grande transtorno da aplicação teórica do Marketing pelas empresas, 

pois não estava a gerar resultados e tornando-a ineficiente. 
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Zeithmal & Zeithmal (1984) abordaram pertinazmente uma perspectiva ambiental que leva 

o Marketing a uma postura mais pró-activa, inovativa e empreendedora retornando as origens 

económicas do sistema empresarial de que somente algo inovador é capaz de alterar um ciclo 

económico e começar outro15. Esta proposta veio em defesa do Marketing que se encontrava em 

declínio dentro das funções da organizações: em termos conceptuais servia para confrontar 

oportunidades pré-determinadas e em termos estratégicos era visto como um conjunto de 

respostas adaptativas (Zeithmal e Zeithmal, 1984).  

A perspectiva ambiental veio a dar um contributo ao foco do fenómeno no cliente na 

medida em que, através de uma análise ambiental eficaz, é possível entregar produtos ou 

serviços de maior valor ao cliente. Kotler, em 1980 (in Zeithmal e Zeithmal, 1984, p.47), ao 

abordar a importância do ambiente, mais precisamente da análise concorrencial na função do 

Marketing, o colocou como uma função estratégica ao identificá-lo como “a chave para atingir os 

objectivos organizacionais que consiste em determinar o quê o mercado-alvo quer e deseja de 

forma adaptada para gerar satisfação e ser mais eficaz e eficiente do que o concorrente”. Ao 

referir adaptação, Kotler (1980) é controverso a proposta de Zeithmal & Zeithmal (1984) de ser 

criativo e empreendedor e não apenas reagir as exigências do mercado para ser transformador 

do ambiente, liderar e influenciar o contexto no qual a empresa opera. Dentro da empresa, uma 

atitude mais activa do Marketing significa ter uma papel mais integrador na estratégia 

corporativa. 

Assim sendo, era chegada a hora desta abordagem abrir e adicionar a análise das forças 

ambientais que também influenciam a compra fazendo com que o consumidor escolhesse entre 

um produto ou outro. Tal questão marcou o inicio da teoria das firmas de uma perspectiva do 

Mercado (Day e Wensley, 1983; Howard, 1983) e do uso de métodos quantitativos na pesquisa 

de Marketing abordando uma nova discussão sobre filosofia de negócio que permeou para a 

próxima década (Kerin, 1996). 

Porter (1986), ao definir o termo vantagem competitiva enfatizou que para uma empresa 

melhor competir num mercado, ela precisa decidir a sua estratégia, conhecer bem a sua 

indústria e identificar seu público-alvo. Day & Wensley (1983) afirmam ser “a essência da gestão 

estratégica, a integração das diversas áreas da firma com ênfase na segurança e na 

sustentabilidade da vantagem competitiva dentro do mercado que está inserida”  e propõe o 

                                                        

15 Conceito de destruição criativa criado por Joseph Schumpeter na década de 50 cuja definição é um processo no 
qual as empresas procuram o lucro, ganhando vantagens no mercado através da inovação ou novas combinações, 
que podem ser: a introdução de novos bens ou serviços, novos processos, abertura de um novo mercado, encontrar 
novas fontes de matéria-prima ou produtos manufacturados ou reorganizar a estrutura de um sector de actividade 
(Diniz, 2006). 
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alargamento e elevação do Marketing ao nível estratégico. Esses mesmos autores referem que a 

empresa deve responder ao mercado controlando a concorrência e enfocando nichos de 

mercado. 

Shapiro (1988) sugeriu, então, uma postura market-oriented como uma forma de gestão 

onde todos os departamentos devem funcionar orientados para o mercado de forma integrada. É 

importante que a empresa, integralmente, entenda o cliente para que isso reflicta nos seus 

resultados na medida em que influencia o processo de escolha do consumidor. Kotler (2000) 

chama este posicionamento de orientação de Marketing e o coloca como uma orientação que 

abrange toda a empresa. Kohli & Jaworski (1990), assim como Shapiro (1988), vêem o 

Marketing da mesma forma que Kotler, entretanto preferem chamar de market-oriented 

(orientação de mercado) por acharem menos restritivo ao abordarem o conjunto das actividades 

da empresa e não só o departamento de Marketing como o único responsável pela criação da 

satisfação do cliente. Para Shapiro (1988) a empresa orientada para o mercado precisa ter três 

características funcionais: a informação dos importantes clientes deve permear por todas as 

funções da empresa, os processos decisórios devem ser feitos globalmente e sectorialmente e 

as divisões e funções devem ser bem coordenadas com um senso de comprometimento.  

Em outras palavras, a orientação de mercado requer que a organização compartilhe a 

informação de forma integrada através de um diálogo aberto e transversal entre funções, 

departamentos e níveis. Desta forma, nenhum departamento perde uma possível oportunidade 

por haver a interacção e comunicação em todas as direcções na organização, ou seja, há o tal 

comprometimento com o conceito de Marketing ao pensar nas necessidades e desejos do cliente 

com maior qualidade e enlaçamento. Este comportamento, ou melhor, esta orientação devolve 

ao Marketing o seu valor dentro da área estratégica da empresa em busca da liderança de 

mercado. 

Webster (1988, p.29) cita que esta evolução do conceito de Marketing “ajudou muitas 

empresas americanas a ganharem o mercado” com a projecção de planos de longo prazo em 

substituição aos planos de curto prazo sob a óptica das finanças atrás da maximização das 

vendas e dos lucros. No entanto, a orientação no cliente por si só, não é capaz de responder aos 

novos desafios impostos pelo mercado actual com mudanças de diversas competências a todo 

instante. É necessário entender as necessidades dos clientes e as capacidades da empresa na 

interacção com o actual e complexo ambiente concorrencial, pois todos esses factores irão ser 

convertidos na forma em que os clientes definirão em valores a empresa (Webster, 1994a). 

A necessidade de se analisar o mercado de todos os ângulos, sob todas as suas forças e 

ce de forma contínua, marcou a ressurreição do conceito de Marketing e o nascimento do então 



38 
 

Marketing Estratégico como filosofia de gestão e fonte de vantagem competitiva. Entretanto, esta 

reviravolta não significa botar o Marketing como um departamento acima dos outros até porque 

isto contraria a essência de uma orientação de mercado da prática do Marketing integrado. É 

compreender o Marketing como o gerador e disseminador da informação do mercado dentro da 

organização e criador de resposta as essas informações.  

Webster (1994a, p.9) define então, que as funções de Marketing dentro desse novo 

conceito de ser orientado para o mercado são de “prover informações para o processo de 

tomada de decisões dentro da organização e desenvolver o plano de Marketing em resposta as 

mudanças das necessidades e preferências do consumidor”. Desta forma, Gristein (2008 , p.115) 

afirma que a orientação de mercado “é uma das maiores convicções no campo do Marketing de 

que contribui substancialmente com a performance empresarial” do que qualquer outra 

orientação como a empreendedorística, inovativa ou de conhecimento ao adoptar uma 

perspectiva de fora para dentro da empresa, contextual e prática ao entregar valor superior para 

o cliente.  

Kotler (2000, p.30) enxerga o Marketing contemporâneo como “a arte e a ciência da 

escolha de mercados-alvo e da captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da 

criação, da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente”. De acordo com Aaker 

et al. (2001, p.25) neste valor está “o processo de planeamento e execução da concepção, da 

fixação de preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços com a finalidade de criar 

trocas que satisfaçam aos objectivos individuais e organizacionais”. Ou seja, a satisfação do 

cliente está em primeiro lugar para conseguir captá-lo, mantê-lo, fidelizá-lo e assim, atingir os 

objectivos organizacionais. 

Se, actualmente, o conceito de Marketing está mais para a satisfação do consumidor do 

que para a maximização dos lucros, a orientação de mercado constitui o caminho para o alcance 

de um bom desempenho organizacional ao levar à toda organização, de forma integrada, este 

conceito que bem implementado e executado poderá ser fonte de mais-valias para a empresa. A 

orientação de mercado é responsável pela entrega de valor superior (Day, 1994; Deshpandé, et 

al., 1993; Gristein, 2008; Kohli e Jaworski, 1990; Narver e Slater, 1990; Shapiro, 1988). 

 

2.0- ORIENTAÇÃO DE MERCADO 

São apresentados nesta etapa quatro teorias de orientação de mercado. Os autores foram 

seleccionados pelo facto de seus estudos serem considerados referenciais para a temática da 
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orientação de mercado. São eles: Ajay K. Kohli & Bernard J. Jaworski; John C. Narver & Stanley 

F. Slater; Rohit Deshpandé, John U. Farley & Frederick E. Webster Jr. e George S. Day. 

2.1- A orientação de mercado segundo Kohli & Jaworski (1990) 

Ajay K. Kohli & Bernard Jaworski realizaram uma série de estudos voltados para a temática 

da orientação de mercado nas empresas como sendo a parte prática do conceito de Marketing; 

ou seja, a sua implementação. Para além do constructo para o desenvolvimento de uma 

estrutura orientada para o mercado, criaram a escala MARKOR, junto com Ajidt Kumar, que 

permite medir o grau de orientação de uma empresa para o mercado gerando resultados 

quantitativos, os quais eram escassos até então no campo da ciência do Marketing. 

Antes de começar a desenvolver os principais contributos desses autores, é preciso 

esclarecer alguns dos seus pontos de vistas. Para eles, o conceito de Marketing é 

“essencialmente uma filosofia de um negócio, um ideal e um estatuto” que, através da sua 

implementação, são reflectidos nas actividades e comportamento da organização sendo a 

orientação de mercado esta implementação (Kohli e Jaworski, 1990, p.1). Ao elaborarem a base 

estrutural para a implementação da orientação de mercado, promoveram uma definição 

operacional para a aplicação do conceito de Marketing tornando-o mensurável, algo que antes 

só seria capaz através da limitação de números relativos a vendas. Com base em pesquisas, 

concluíram que a partir de uma orientação de mercado, as três variáveis: foco no cliente, 

Marketing coordenado e lucratividade tornam-se operacionais. É importante frisar que a 

lucratividade até então vista como uma consequência da orientação de mercado (Felton, 1959, 

McNamara 1972), passa a ser uma componente. Sendo assim, eles definem a orientação de 

mercado através da execução de três actividades que transportam ao conceito um sentido mais 

operacional:  

“O campo da organização que gera inteligência de mercado de acordo com as actuais e 

futuras necessidades dos clientes, dissemina essa inteligência pela organização e seus 

departamentos e por último, responde a essas necessidades.” (in Kohli & Jaworski, 

1990, p.6) 

 

A inteligência de mercado corresponde ao ponto de partida da orientação de mercado, pois 

cuida de verbalizar para dentro da organização as necessidades e preferências do consumidor 

incluindo os factores externos que os influenciam. Ao citarem actuais e futuras necessidades e 

preferências referem-se a Houston (1986) que define actuais como a necessidade que a 

empresa acha e a “incorpora” e, uma necessidade futura é a empresa antecipar esta 
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necessidade e começar a construí-la para encontrar clientes16. A geração desta inteligência deve 

ser uma actividade de todos os departamentos bem como a sua disseminação na organização 

sendo factor crucial para que a resposta ou adaptação a necessidade do mercado seja eficiente. 

A capacidade de resposta é a acção que responde a informação gerada e disseminada. Esta 

acção é subdividida em dois aspectos: design e implementação que correspondem a criação da 

resposta e do plano operacional que irá implementar e avaliar a resposta ao mercado. Em 

tempos onde a qualidade corresponde a entrega de valores superiores da oferta de bens e 

serviços para o mercado consumidor, há de se ter atenção as necessidades e preferências 

actuais e futuras dos clientes, o que requer tempo, análise avançada de pesquisa contínua e 

capacidade de resposta para haver, de facto, uma entrega de valor superior, a qual a orientação 

de mercado é o campo responsável por essa entrega diferenciada. As empresas diferem-se no 

grau em que elas geram, disseminam e respondem a inteligência gerada. As organizações 

orientadas para o mercado, através da optimização da execução dessas três actividades, estará 

mais capacitada a satisfazer as necessidades e preferências dos consumidores e então, 

apresentar melhores performances empresariais (Kohli e Jaworski, 1993). 

No segundo trabalho (Kohli e Jaworski, 1993) desenvolvem detalhadamente os factores 

que antecedem o desenvolvimento ou impedimento da orientação de mercado numa 

organização bem como as consequências do desenvolvimento da orientação de mercado como 

mostra a figura 10. Os factores antecedentes são: ênfase da alta administração, aversão da alta 

administração ao risco, conflito interdepartamental, conexões interdepartamentais, centralização 

e sistema de recompensa. Por sua vez, as consequências da orientação de mercado são assim 

compostas: compromisso organizacional, espírito de equipa, performance geral, turbulência do 

mercado, intensidade competitiva e turbulência tecnológica (Kohli e Jawoski, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

16 Esta diferença é mais tarde evidenciada e analisada pelos autores juntamente com Sahay, A., em 2000, num 
artigo publicado no Journal of the Academy of Marketing Science, v. 28, n. 1, pp.45-54, com duas abordagens de 
implementação da orientação de mercado pelas empresas: market-driven e driving-Marketing. 
 



41 
 

Figura 10 - Antecedentes e consequentes da orientação de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De forma concisa, relativamente aos antecedentes, têm-se as seguintes implicações (Kohli 

e Jaworski, 1993): 

 Alta administração: quanto maior a ênfase da alta administração na orientação, maior 

é a orientação de mercado; quanto maior é a aversão ao risco, menor é a orientação 

de mercado; 

 Conflitos interdepartamentais: quanto maior o conflito entra departamentos, menor é a 

orientação de mercado; quanto maior a comunicação entre departamentos, maior é a 

orientação de mercado; 

 Sistema Organizacional: quanto mais formal for a estrutura da empresa, menor é a 

orientação de mercado; quanto mais centralizada for a estrutura de mercado, menor é 

a orientação de mercado, quanto mais departamentalizada for a estrutura da 

empresa, menor é a orientação de mercado; 

 Sistema de recompensa: quanto mais se avalia baseado em prémios, maior é a 

orientação de mercado. 
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No entanto, cabe ressaltar que a estrutura pode não afectar os três componentes da 

orientação de mercado. Nos três primeiros antecedentes a orientação de mercado é menor 

relativamente a geração e disseminação da inteligência bem como a capacidade de resposta. 

Entretanto, na implementação do plano, essa reposta acontece com maior rigor em estruturas 

mais formais. 

Da mesma maneira, esses antecedentes, ao gerarem a orientação de mercado na 

estrutura da organização, implicam nas seguintes consequências (Kohli e Jaworski, 1993): 

 Colaboradores: quanto melhor é a orientação de mercado, maior é o 

comprometimento dos colaboradores com a organização; quanto melhor é a 

orientação de mercado, maior é o espírito de equipa por parte dos colaboradores; 

 Ambiente: quanto maior a turbulência de mercado, mais forte é a relação entre 

orientação de mercado e performance empresarial; quanto maior é a intensidade da 

concorrência, maior é a relação entre orientação de mercado e performance do 

empresarial; quanto maior é a turbulência tecnológica ambiental, mais fraca é a 

relação entre orientação de mercado e performance empresarial; 

 Performance empresarial: quanto maior é a orientação de mercado, melhor é 

performance empresarial. 

 
Com o auxílio de outro autor especialista em estatística, também em 1993, eles 

elaboraram, testaram e validaram um modelo de orientação para o mercado, baseado em seus 

estudos anteriores, o qual chamaram de Escala MARKOR (derivada de Market Orientation), que 

originou o terceiro trabalho desses estudiosos, caracteristicamente descritivo (Kohli, Jaworski e 

Kumar, 1993). 

Kohli e Jaworski (1990) ao classificarem o conceito de orientação de mercado mais como 

um degrau contínuo e não algo absoluto, criaram a escala MARKOR que permite direccionar 

este degrau dentro da firma. Isto é, mede-se o grau de engajamento dos departamentos na 

geração da inteligência de mercado, na disseminação formal e informal dessa inteligência e na 

capacidade de desenvolver e implementar programas de Marketing com base na inteligência 

gerada (Kohli, Jaworski e Kumar, 1993). O Modelo MARKOR17 é formado por 32 (trinta e duas) 

variáveis divididas em três grupos que correspondem aos três elementos-chave do conceito de 

Marketing segundo os referidos autores: geração da inteligência de Marketing, disseminação da 

inteligência de Marketing e resposta. 

                                                        

17 Ver anexo 9 com o modelo. 
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Como resultado da pesquisa, originou-se o modelo de medição do grau de orientação para 

o mercado de uma empresa, MARKOR, composto por variáveis devidamente validadas para o 

ambiente (norte americano) e público-alvo (executivos). A partir deste modelo, as empresas 

podem verificar até que ponto estão atendendo correctamente a seus clientes e, ao mesmo 

tempo, determinar quais os itens/áreas que necessitam maiores cuidados e melhorias para que 

ela se torne realmente voltada para o seu mercado. 

 

2.2- A orientação para o mercado segundo Narver & Slater (1990) 

John C. Narver & Stanley F. Slater nos diversos estudos realizados em conjunto, 

conectaram a orientação para o mercado com a performance empresarial. Em 1990, logo após o 

estudo de Kohli e Jaworski (1990), desenvolveram um instrumento capaz de medir e analisar os 

efeitos da orientação de mercado na performance empresarial. 

Eles defendem, assim como Kohli & Jaworski (1990), que a orientação de mercado não é 

absoluta e, por isso a colocam como a “cultura organizacional que mais eficazmente e 

eficientemente cria comportamentos necessários para gerar valor superior a empresa” (Narver e 

Staler, 1990, p. 21). Isto significa que as empresas desenvolvem uma série de actividades 

contínuas e direccionadas para a criação de valor superior ao cliente que reflectem os valores da 

empresa e que se traduz na cultura organizacional (Narver e Slater, 1998).  

Ou seja, para estes autores, se a orientação de mercado fosse somente um conjunto de 

actividades, ela seria facilmente implantada em qualquer tipo de cultura organizacional; no 

entanto, eles defendem que “o núcleo da orientação de mercado é criar valor superior ao cliente 

através de um comprometimento contínuo de toda a organização” (Narver e Slater, 1998, p. 

234). Neste sentido, o que difere uma organização de ter um melhor desempenho do que outras, 

é justamente o grau desse comprometimento, que nada mais é do que o seu grau de orientação 

de mercado. 

Ao referirem a criação de valor superior estão a correlacionar a orientação de mercado com 

a geração de vantagem competitiva, que segundo Porter (in Lindon. et al., 1997) é alcançada 

sob dois aspectos: custos e diferenciação. Tanto Ferrell et al. (2000) como Zeithmal (1988) 

classificam valor como a diferença entre o que o cliente percebe acerca dos benefícios da oferta 

em relação ao que é percebido quanto ao custo e benefício da aquisição. No entanto, Ferrell et 

al. (2000) explana a relação custo benefício diferenciando os conceitos ao colocar o benefício 

como a qualidade, serviço e atendimento da necessidade e o custo como o tempo, o esforço, os 

custos de oportunidades, a avaliação subjectiva global de risco e o preço monetário de produto. 
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Segundo Narver & Staler (1990), a empresa para alcançar a vantagem competitiva possui 

diversas oportunidades que podem elevar os benefícios do cliente e/ou diminuir a relação custo 

benefício. O cliente ao perceber que a oferta de uma empresa é superior à de qualquer outra 

está a apontar aquela que soluciona melhor a sua necessidade. 

Sendo assim, Narver & Slater (1990) utilizaram no instrumento construído para medir a 

relação entre orientação de mercado e performance empresarial três componentes de 

comportamento de orientação para o mercado (orientação no cliente, orientação na concorrência 

e coordenação interdepartamental) e dois critérios de decisão (longo prazo e lucratividade) como 

mostra na figura 11. Cabe ressaltar, que ao tomarem a lucratividade como um objectivo de 

orientação de mercado diferem de Kohli & Jaworski (1990) que a colocam como uma 

consequência. Argumentam que para maximizar os lucros no longo prazo deve-se criar valor 

contínuo para o cliente sendo necessário que o negócio seja orientado para o cliente, orientado 

para a concorrência e coordenado entre e dentre os seus departamentos.  

 

Figura 11 - Modelo de Orientação de Mercado de Narver & Slater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Slater & Narver (1994, p. 23). 
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necessidades dos clientes e desenvolvem soluções superiores para essas necessidades (Slater 

e Narver, 1999). Essas entregas superiores conferem as empresas vantagens competitivas por 

se basearem em características estruturais como o poder do mercado, economias de escala e 

diversificação que permitem a entrega contínua de valor superior através de desenvolvimento de 

capacidades construídas sob uma cultura de orientação de mercado (Slater e Narver, 1994, 22). 

Neste sentido, a rendibilidade da empresa é uma consequência da satisfação dessas 

necessidades e desejos que uma vez atendidas geram um valor ao produto. Esse valor refere-se 

as percepções dos consumidores sobre os benefícios obtidos pelo uso do produto/serviço e os 

custos e riscos associados a sua aquisição. Para fornecer valor aos clientes, a organização 

precisa estar orientada para o consumidor e deste modo, garantir a sua parcela de mercado 

através da fidelização do cliente que corresponde ao lucro no longo prazo. 

As variáveis de controlo de orientação de mercado utilizadas para correlacionar com a 

performance empresarial foram baseadas e testadas com as seguintes hipóteses no seu 

instrumento (Narver e Slater, 1990): 

 A relação entre comprador e vendedor interfere negativamente na lucratividade; 

 A relação entre fornecedor e vendedor interfere negativamente na lucratividade; 

 Relação positiva entre concentração de mercado e lucratividade; 

 Relação negativa entre mercados com facilidades de entrada e lucratividade; 

 Relação positiva entre mercados crescentes e lucratividade; 

 Relação negativa entre mudanças tecnológicas de curto prazo e lucratividade; 

 Relação positiva entre maior quota de mercado e lucratividade; 

 Relação positiva entre vantagens de custo e lucratividade. 

 

A partir deste constructo, estes autores comprovaram que empresas com maior grau de 

orientação de mercado possuem melhores performances empresariais, no entanto, nenhuma 

delas possui grau máximo de orientação de mercado. Ao referirem a orientação de mercado 

como um tipo de cultura, Narver & Slater (1990) sugerem então, como base para um outro 

estudo, a percepção do negócio a respeito do grau ideal de orientação de mercado para o seu 

negócio e a implantação da cultura organizacional como fonte de criação de valor superior para 

boa performance empresarial do ponto de vista do cliente. 
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2.3- A orientação para o mercado segundo Deshpandé, Farley & Webster (1993) 

Rohit Deshpandé, John U. Farley & Frederick E. Webster Jr., em seus estudos, buscaram 

correlacionar as variáveis: cultura organizacional, orientação para o cliente, inovação e 

performance empresarial num modelo que integra três linhas de pesquisa. Uniram e abordaram 

num único instrumento questões relativas ao retorno do conceito de Marketing (e.g. orientação 

para o mercado) ao plano estratégico da empresa cujo foco está no cliente, na diversidade de 

estudos sobre Marketing e cultura organizacional e na necessidade de se medir a performance 

empresarial em relação ao market share, qualidade de produto, fonte de vantagem competitiva e 

estrutura industrial (Deshpandé et al., 1993, p.23).  

As motivações basearam-se na premissa de que uma empresa orientada para o cliente 

está relacionada com inovação, a qual gera impactos mensuráveis na performance empresarial. 

No entanto, faltava compreender e relacionar o impacto e funcionamento dessa orientação de 

mercado na estrutura da cultura organizacional. Assim sendo, o estudo deses autores é um olhar 

interno da orientação de mercado no funcionamento da organização ao buscarem analisar os 

factores culturais da orientação para o mercado uma vez que esta permite criar satisfação do 

cliente e consequentemente, gerar lucros. 

É necessário referir que estes autores consideram orientação de mercado e orientação de 

cliente como sendo sinónimos, pois o mercado, em suas visões, é formado por todos os 

consumidores potenciais da empresa, ou seja todos os seus intervenientes. Assim como Kohli & 

Jaworski (1990), perpetuam que deve haver uma mistura equilibrada na análise entre clientes e 

concorrentes sem distinção. No entanto, corroboram com Narver & Slater (1990), ao definirem e 

defenderem a orientação para o cliente como sendo um tipo de cultura organizacional: 

 “O conjunto de crenças e valores que bota o interesse do cliente em primeiro lugar, sem 

 excluir os outros stakeholders como os donos, gerentes e colaboradores a fim de 

 desenvolver uma empresa rentável no longo-prazo.” (in Deshpandé et al., 1993, p.27) 

 
Ao caracterizarem a orientação para o mercado como um tipo de cultura organizacional, 

projectam o Marketing como um todo organizacional do ponto de vista do cliente fazendo uma 

conexão ao pensamento de Drucker de que esta é a chave para uma boa performance 

empresarial (1973, in Deshpandé et al., 1993, p.31). Deshpandé & Webster (1989, p.9) 

classificam e chamam de Marketing cognition a criação, disseminação e uso do conhecimento do 

Marketing na organização. 

Esta abordagem fundamenta que o foco restrito em informações sobre as necessidades 

dos clientes actuais e potenciais são inadequadas caso não se considere os mais profundos 

valores e crenças que são susceptíveis de reforçar o foco no cliente e de o permear pela 
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organização. Dos seus pontos de vistas, nos dias actuais ou num plano contingencial, é 

necessário ter atenção ao impacto da cultura organizacional na performance empresarial 

(Deshpandé e Webster, 1989). Sendo assim, cultura organizacional é “o padrão de partilhar 

valores e crenças que ajudam indivíduos a entender as funções da organização e prover normas 

de comportamento na organização”, segundo Deshpandé e Webster (1989, p.3). A cultura 

organizacional ajuda os indivíduos a compreenderem o funcionamento da organização. 

No instrumento aplicado, os autores orientaram-se sob o modelo de Quinn (1988) para 

definirem 4 diferentes tipos de cultura (Figura 12) existentes dentre as empresas estudadas. 

 

Figura 12 - Tipos de cultura Modelo Quinn (1988) 

 

 

Fonte: Deshpandé et al., 1993, p.25 
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que o tipo de cultura Mercado é o que mais propicia uma melhor performance empresarial por 

estarem mais orientadas para o ambiente externo e que por isso, num plano de contingência, 

são mais competitivas. 

Sendo assim, a contribuição desses autores ao estudo da orientação para o mercado diz 

respeito ao desenvolvimento de uma consciência interna, a ser disseminada pela empresa, da 

importância das acções voltadas para o consumidor, sendo considerada e defendida por todos 

como o maior valor da empresa, passando a ser a própria cultura organizacional. 

 

2.4- A orientação para o mercado segundo Day (1994) 

O modelo de orientação de mercado de Day trata-se de uma fundamentação teórica, na 

qual o autor aborda o passo seguinte da adopção da orientação de mercado de modo a 

sustentá-la e propõe um estudo sobre as capacidades organizacionais gerais para a criação de 

uma organização orientada para o mercado. 

Assim como Narver & Slater (1990) e Deshpandé et al. (1993), o autor considera a 

orientação de mercado como “cultura organizacional que suporta o valor da inteligência de 

mercado e a necessidade de ter acções coordenadas e dirigidas para ganhar a vantagem 

competitiva” e completa ao citar que “a ausência da partilha dessas convicções irá comprometer 

as actividades padrões preconizadas pela perspectiva comportamental” (Day, 1994, p.43). Ou 

seja, Day (2001) coloca a orientação de mercado como uma necessidade estratégica para o 

alcance da liderança de mercado, fornecimento de oportunidades e consequentemente, como 

um factor de boa performance empresarial. 

Para Day (2001) somente empresas com qualificações superiores para compreender, atrair 

e reter clientes estão habilitadas a criarem estratégias que irão oferecer valor mais elevado e 

mantê-las alinhadas com as mutáveis exigências de mercado. Essas empresas, orientadas para 

o mercado, possuem recursos distintos em sentirem o mercado e de se relacionarem com os 

clientes gerando valor superior a oferta (Day, 1994). Para estes recursos distintos, o autor os 

classifica como capacidades definidas como “complexos conjuntos de habilidades e aprendizado 

colectivo, exercitados através do processo organizacional, proporcionando coordenação superior 

das actividades funcionais” (Day, 1994, p.38).  

Estas capacidades distintas são as responsáveis por proporcionar a empresa a vantagem 

competitiva e por isto, devem ser alcançadas para suportar a posição de mercado. O 

desenvolvimento dessas capacidades é o ponto crucial e diferenciador de uma empresa 

orientada para o mercado. São cinco os passos para atingir este fim: diagnosticar as 
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capacidades actuais, antecipar necessidades futuras de capacidades, redesenhar o processo do 

pessoal de nível operacional, direccionar a alta administração e monitorar o progresso (Day, 

1994, p.46). 

Day (1994) divide as capacidades em três categorias e todas as actividades 

organizacionais ligadas a cada uma delas que estarão condicionadas pela orientação e definição 

do foco do processo como mostra a figura 13. Do ponto de vista interno, estão as capacidades 

que geram as oportunidades, ou seja, as repostas ao mecado. Do ponto de vista externo, são as 

capacidades que  irão guiar a geração das oportunidades. Do ponto de vista de expansão, pode-

se dizer que correspondem as actividades de integração que unem o processo externo ao 

interno. 

Figura 13 - Classificação das capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Day, 1994, p.41. 
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através de acções desenhadas para reter e atrair clientes, impulsionar relações com o canal e de 

estarem atentas à concorrência (Day, 1994). 

 Por esta razão, Day cita como objectivo principal um forte comprometimento de toda a 

organização para o desenvolvimento de capacidades organizacionais, internas e externas: 

  “[...] reflectindo a filosofia de que todas as decisões começam com o consumidor e são 

 guiadas por uma profunda e compartilhada compreensão das necessidades desses 

 consumidores e do comportamento, capacidades e intenções dos concorrentes, pelo 

 propósito de atingir performance superior, satisfazendo os consumidores melhor do que 

 os concorrentes.” (in Day,1994, p.45) 

 

3.0- ACTIVIDADES DE MARKETING 

A partir da estrutura teórica avançada pela orientação de mercado, pode-se dividir as 

actividades de Marketing dentro de uma organização em três grupos: Marketing de inteligência, 

Marketing estratégico e Marketing operacional. Esses grupos, de forma integrada, alimentam e 

coordenam a organização e seus diversos departamentos do ponto de vista do cliente resultando 

no “Marketing integrado” como sustentado por Kotler (2000, p.44) para a entrega de valor 

superior ao cliente.  

O conceito de Marketing e a sua implementação servem de referência para os demais 

departamentos da organização. Corresponde ao centro de todas as actividades da organização 

definindo a maneira da empresa de fazer negócios. Neste sentido, é possível afirmar que para 

que ocorra uma entrega de valor superior ao cliente e assim, alcançar as metas organizacionais 

é necessário que as actividades e/ou funções de Marketing sejam bem executadas e 

coordenadas. A seguir, faz-se uma explanação das actividades desenvolvidas em cada grupo 

bem como uma rápida definição de cada um. 

 

3.1- Marketing intelligence 

O Marketing de inteligência, ou Marketing intelligence, é o responsável pela recolha e 

processamento contínuos das informações provenientes do mercado de acordo com a actividade 

desenvolvida pela empresa e o seu segmento-alvo. Ou seja, analisa e monitora o mercado ao 

identificar e avaliar as forças, oportunidades, tendências e ameaças do ambiente externo que 

operam e actuam sob o mercado no qual o negócio se insere. Neste macroambiente encontram-

se, para além da própria empresa, seus fornecedores, intermediários, concorrentes e clientes 

actuais e potenciais.  



51 
 

Constitui o ponto de partida dos esforços de Marketing dentro da organização já que é o 

Marketing quem identifica as necessidades e desejos bem como atitudes e comportamentos do 

consumidor; ou seja, é o início de qualquer acção organizacional (McKenna, 1997; Zeithmal e 

Zeithmal, 1984). Longenecker et al. (2007) complementam, citando que todos os esforços da 

empresa devem começar e terminar no consumidor e que por isso, é possível afirmar a 

correspondência com a capacidade de resposta da organização ao mercado uma vez que, com 

essa informação, a entrega de uma oferta de valor é exequível aquando a inteligência de 

mercado é bem realizada. 

Zeithmal & Zeithmal (1984), de forma abrangente, referem as funções do Marketing de 

inteligência como sendo capazes de identificar as inovações tecnológicas, de avaliar a 

desempenho actual da empresa e evolução da sociedade, de monitorar a concorrência, de 

estimar políticas e novas regulamentações e de prever esses e outros impactos económicos que 

possam afectar a performance empresarial. Lindon et al. (1999, p. 116), sob a mesma óptica  

contextual e com um foco mais específico na concorrência como estratégia competitiva, 

descrevem as funções da inteligência em quatro:  

 Antecipar as reacções da concorrência ou as alterações do meio envolvente; 

 Identificar novos concorrentes ou possíveis parceiros; 

 Vigiar a oferta de produtos concorrentes, as suas políticas comerciais e a respectiva 

regulamentação; 

 Aprender as características dos novos mercado, nomeadamente dos erros e 

sucessos dos outros protagonistas de mercado, o que permite melhorar as práticas 

de gestão. 

  

Os factores acima referidos, segundo Kotler (2000), não são controláveis, mas a empresa 

precisa tentar controlar e responder. No entanto, uma empresa orientada para o mercado possui 

uma postura mais pró-activa na gestão do negócio frente ao ambiente “mundano” do mercado 

actual sendo capaz de se ajustar numa perspectiva de fora para dentro (McKenna, 1997) 

diminuindo o impacto do ambiente externo nas suas actividades ao interagir com ele. O foco no 

cliente e nas forças que actuam sobre ele, permite a concentração em descobrir o que o 

consumidor anseia fornecendo desejos e necessidades optimizados de maneira com que a 

organização atinja seus próprios objectivos. 

O forecasting e a pesquisa de mercado são duas das principais actividades de inteligência 

exercidas pelas empresas que guiam o sistema organizacional (Zeithmal e Zeithmal, 1984). O 

forecasting nada mais é do que uma actividade previsional do meio envolvente, da demanda e 
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de vendas ao analisar tendências de ofertas e de preços antecipando cenários futuros de forma 

que a produção e outras variáveis organizacionais possam ser ajustadas e optimizadas (Lindon 

et al., 1999; Zeithmal e Zeithmal, 1984). A pesquisa de mercado preocupa-se com o consumidor 

no sentido de adaptar a organização as suas necessidades, na medida em que fornece 

eficazmente informações sobre o activo mais importante de uma empresa (que são os seus 

clientes) ajudando a melhorar as tomadas de decisões empresariais (Aaker et al., 2001).  

As informações advindas do mercado, seja por gerentes, pesquisas, jornais, feiras 

sectoriais, internet ou força de vendas, ao serem somadas aos registos internos dos diversos 

departamentos, fornecem os dados necessários para a empresa responder de forma eficaz a 

esse mesmo mercado. Segundo Kotler (2000, p.122), o papel do que o autor chama de SIM 

(Sistema de Informações de Marketing) é constituído por “pessoas, equipamentos e 

procedimentos para colecta, classificação, análise, avaliação e distribuição das informações 

necessárias de maneira precisa e oportuna para os que tomam decisões em Marketing”.  

Pode-se definir este sistema como a estrutura do Marketing de inteligência que em muitas 

empresas constituem um departamento ao qual os outros departamentos costumam recorrer 

para obterem informações do mercado como, por exemplo, movimentos repentinos da 

concorrência. Ou seja, um cliente interno indica o que necessita para o Marketing de inteligência 

que a partir da análise dessa necessidade, recolhe a informação, trata os dados e depois difunde 

os resultados (Lindon et al., 1999, p.117). 

O valor do Marketing de inteligência, de um modo geral, será de mais-valia dentro de uma 

organização cujo foco está no cliente e que entenda o Marketing como uma abordagem ou 

filosofia de gestão, o assumindo como um sistema que rege o todo organizacional. Deste modo, 

é necessário ressaltar o papel importante das pessoas dentro de uma organização, pois são 

responsáveis pela geração e disseminação dessas informações. Registos e observações 

sectoriais são fundamentais para alimentar todo este sistema de inteligência bem como a 

compreensão do conceito actual de Marketing “de satisfazer o cliente mais do que a 

maximização dos lucros como meta de uma organização” conforme citam Aaker et al. (2001, 

p.25). 

Rouach & Santi (2001), identificam cinco tipos de atitudes face a inteligência competitiva 

que cada empresa pode ter conforme mostra a tabela 5. 
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Tabela 5 - As formas de actuação e tipos de analistas de inteligência competitiva adoptadas de 

acordo com Rouach & Santi (2001) 

Tipo de analistas Situação da mente Métodos 

Guerreiro Mentalidade Guerreira 

Luta cruel contra a 

desinformação 

Patente contra a falsificação 

Posição ofensiva 

Sofisticadas ferramentas 

Métodos variáveis 

Recursos significativos ou 

ilimitados 

Líderes de equipa 

Agressivo Formato de serviço de agente 

secreto 

Fiável processamento de dados 

Caçador de informação 

estratégica 

Recursos significativos 

Profissionalismo e ética 

Valores postos sobre a 

inteligência humana 

Uma liderança que vigia 

Activo Observando a concorrência Limitação de recursos 

Princípio de operação na rede 

de relacionamento 

Reactivo Oportunistas Ataque reactivo 

Muita limitação de orçamento 

Dorminhoco Nenhuma acção em particular Situação passiva 

Fonte: Adaptdo de Rouach & Santi, 2001, p. 552. 

 

De acordo com a classificação acima identificada, os autores diferenciam as características 

da cada uma: 

1. Guerreira: uma posição ofensiva com uma inteligência analítica pró-activa na 

gestão da inteligência competitiva e na observação de novas oportunidades; 

2. Agressiva: também é muito pró-activa quanto a análise da inteligência competitiva; 

3. Activa: é analítica quanto a geração da inteligência competitiva, no entanto, seu 

sistema de informação não é bem estruturado; 

4. Reactiva: o gerente de inteligência só responde quando os concorrentes já 

possuem acções no mercado; 

5. Dorminhoco: a equipa de administração não faz qualquer tipo de análise 

competitiva e não tem medo dos competidores.  

 

Muitas empresas, dependendo de seu grau de análise do mercado ou competitividade, 

recorrem as novas tecnologias de informação e comunicação para potenciar seus desempenhos 
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quantitativos (maximização dos lucros) e qualitativos (como as relações com os clientes) (Lindon 

et al. 1999). Os sistemas de facturação de vendas, de contabilidade, financeiros, de 

relacionamento, plataformas de compras e de contact center apoiadas em novas formas de 

relações comercias como e-procurement, e-commerce e e-business são ferramentas 

estratégicas de gestão em tempos de globalização e que representam fontes importantes de 

dados sobre os clientes. Kotler (2000), por exemplo, coloca o CRM como o núcleo da “ info-

estrutura” da organização na medida em que fornece dados de diversas fontes díspares da 

organização e informações sobre os clientes actuais e potenciais e que funciona como uma base 

de conhecimento para tomada de processos de decisão estratégicos. Pemite a optimização do 

atendimento das necessidades e geração de valor superior ao cliente e a consequente, 

fidelização. 

Uma organização deve sempre buscar entender as necessidades do cliente e satisfazê-las 

de forma rápida e eficaz para que seja benéfica tanto para o consumidor como para a empresa 

(Aaker et al., 2001, Ferrell et al., 2000). Kotler (2000, p. 158), completa ao citar que as empresas 

bem sucedidas “reconhecem as necessidades e as tendências não atendidas e tomam medidas 

para lucrar com elas”. 

Vários autores (Day, 1994; Deshpandé et al., 1993; Kohli e Jaworski, 1990; Narver e Slater, 

1990; Shapiro, 1988; Webster, 1988) defendem o foco no cliente como o factor que activa a 

inteligência de Marketing nas empresas e fazem com que busquem a diferenciação da oferta 

através da integração de seus recursos garantindo assim, o seu posicionamento sustentável no 

mercado.  

 

3.2- Marketing Estratégico 

O Marketing estratégico, simplesmente, constitui a parte da organização que irá definir, a 

partir das informações geradas pela inteligência de mercado, como a empresa irá actuar e 

responder ao mercado. Numa organização orientada para o mercado o plano de Marketing 

constitui o plano estratégico do negócio, pois toda a organização funciona de forma integrada na 

geração, disseminação e resposta ao mercado. 

Neste sentido, a estratégia de Marketing revela o pensamento estratégico da organização, 

ou melhor, como a empresa age e/ou reage no mercado declarando o seu posicionamento 

competitivo: defensivo ou ofensivo de acordo com seus pontos fortes e fracos em relação a 

indústria. A partir desta análise, a empresa terá três abordagens de posicionamento: passiva 

(como por exemplo, utiliza-se da diversificação para manter-se equilibrada oferecendo ampla 
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gama de produtos), reactiva (como por exemplo, gera pequenas inovações ou adaptações em 

Marketing que possam diferenciar a marca) ou activa (como por exemplo, exploram as 

mudanças com inovações que destabilizam o mercado). Para uma empresa obter a vantagem 

competitiva precisa decidir a sua estratégia, conhecer bem a sua indústria e identificar seu 

público-alvo (Porter, 1986). Alguns autores (Kotler, 2000; Lindon et al., 1999) sugerem os três 

tipos genéricos de estratégias de Porter (1986, p. 49-54) para a empresa obter uma competência 

específica que lhe dê vantagem competitiva: 

 Liderança total de custo: esforço da empresa em conseguir preços mais baixos que 

os concorrentes e obter uma grande participação no mercado; 

 Diferenciação: esforço em alcançar um desempenho superior em uma determinada 

área de benefício a cliente, valorizada por grande parte do mercado; 

 Enfoque: corresponde a especialização no atendimento de determinado segmento no 

qual se busca a liderança em custos ou a diferenciação.  

 
Com base na missão e metas organizacionais, o patamar estratégico de uma organização 

é o nível em que se toma as decisões e onde se formulam as estratégias de Marketing para 

atingir um determinado objectivo dentro de um contexto concorrencial. Em suma, são os 

caminhos para conquistar e garantir a participação no mercado (Lindon et al., 1997).  

O ponto de partida será a elaboração de um plano de Marketing que funciona como um 

manual para a implementação, avaliação e controlo de Marketing (Ferrell et al., 2000). Neste 

plano constam: o resultado na análise ambiental, metas, objectivos e estratégias que irão guiar a 

acção de Marketing e justificar os recursos necessários para execução. Antes de se traçar 

metas, objectivos e estratégias é necessário fazer uma análise ambiental da empresa tanto a 

nível externo como interno para num segundo plano realizar a análise SWOT, que corresponde 

ao diagnóstico da situação actual e potencial da empresa fornecendo dados relativos a: forças e 

fraquezas e oportunidades e fraquezas (Ferrell et al., 2000, Kotler, 2000; Lindon et al., 1999). 

Feita a avaliação global da empresa, o próximo passo é a enunciação de metas e 

objectivos que devem ser realistas, consistentes e mensuráveis uma vez que irão facilitar o 

planeamento, implementação e controlo (Kotler, 2000).  Definidas as metas e objectivos, deve-

se escolher os caminhos para alcançá-los, ou seja, a declaração do plano estratégico. Ferrell et 

al. (2000, p.24) compreendem a formulação da estratégia de Marketing como “a integração total 

dos esforços que focam o cumprimento do Marketing” e que envolve: 

 “A selecção de um ou mais mercados-alvos e depois, o desenvolvimento de um 

 composto de Marketing (produto, preço, distribuição e promoção) que satisfaça as 
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 necessidades desses mercados-alvos […] sendo realista com os recursos disponíveis e 

 o ambiente da organização.” 

 

A actividade de segmentação de mercado está correlacionada com a fase de selecção do 

mercado-alvo que corresponde ao segmento que apresenta maiores oportunidades e cujas 

necessidades a empresa poderá atender de maneira superior. Segundo Kotler (2000, p. 107) 

equivale “a essência do Marketing estratégico”, pois é a determinação do valor que será 

entregue ao consumidor. Sendo o conceito central do Marketing a satisfação do consumidor e 

sabendo da diversidade dos mercados, uma boa maneira de se atingir tal objectivo é 

segmentando o mercado, ou seja, dividindo o mercado em partes iguais de acordo com 

características demográficas, geográficas, psicográficas e socioculturais podendo combiná-las 

ou não. Deste modo, Shiffman & Kanuk (2000, p. 31) definem segmentação de mercado como: 

 “O processo de divisão de um mercado em subconjuntos distintos de consumidores com 

 necessidades e características comuns e de selecção de um ou mais segmentos aos 

 quais se pode dirigir com um mix ou composto de Marketing distinto.” 

   

A aceitação da segmentação de mercado fez com que o Marketing de massa deixasse de 

ser o método predominante de se fazer negócio com os consumidores. A mentalidade do 

Marketing de massa de se obter lucro imediato num curto prazo, ao satisfazer um maior número 

de consumidores com a oferta de um único produto, foi substituída pela busca da liderança 

através da satisfação das necessidades e desejos de um (ou mais) mercado específico no longo 

prazo. O Marketing de segmentos permite a elaboração de um mix de Marketing direccionado 

que aumenta a precisão do próprio conceito central do Marketing e consequentemente, a 

eficácia da empresa ao satisfazer as necessidades desses segmentos.  

Entretanto, anteriormente a fase da elaboração do mix de Marketing para um determinado 

segmento, é necessário posicionar a oferta definindo os seus atributos e benefícios que irão 

diferenciá-la através de um complexo conjunto de percepções, impressões e sentimentos que o 

consumidor possa ter sobre um produto em comparação com produtos concorrentes (Kotler e 

Armstrong, 1993). O posicionamento, segundo Lindon et al. (1999, p.154) define-se por “uma 

escolha estratégica que procura dar uma posição credível, diferente e atractiva no seio de um 

mercado e na mente dos clientes”. Existem diferentes formas de posicionar uma oferta no 

mercado, são elas: atributos do produto, benefícios, ocasiões em que são utilizados, classes de 

usuários, contra um concorrente, afastando-o dos concorrentes e para diferentes classes de 

produtos (Kotler e Armstrong, 1993, p.161).  
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Um instrumento efectivo para verificar o posicionamento ideal é o “triângulo de ouro”. No 

seu uso é analisado: as expectativas do público-alvo, potenciais atributos do produto e o 

posicionamento do concorrente. Um posicionamento bem definido e claro, no qual se percebe os 

dois aspectos fundamentais de uma oferta como a identificação (género) e a diferenciação (o 

que o distingue dos produtos de mesmo género), permitirá a elaboração de um mix de Marketing 

eficiente e sinergético (Lindon et al., 1999). 

O mix de Marketing é composto pela determinação e funcionamento conjunto do produto, 

preço, distribuição e promoção que constituem os “elementos que irão satisfazer as 

necessidades do segmento de mercado” escolhido anteriormente segundo Ferrell et al. (2000, 

p.36). Esta é a parte do plano de Marketing que detalha como a empresa obterá a vantagem 

competitiva que lhe trará sustentabilidade. Sumariamente, encontra-se: a elaboração de um 

produto com qualidade superior a concorrência bem como o preço, métodos de distribuições 

eficientes e promoções eficazes na comunicação com o consumidor-alvo (Ferrell et al., 2000). 

Ou seja, trata-se da parte operacional do plano que corresponde a efectiva “entrega de valor” ao 

consumidor (Kotler, 2000). Também é o Marketing estratégico que acompanha os resultados da 

execução do plano e monitora o ambiente interno e externo, uma vez que ambos podem 

interferir ou causar mudanças na sua implementação. 

Em tempos de globalização, alta competitividade e mercados cada vez mais dinâmicos é 

estratégico que a empresa tenha uma orientação de mercado que coloque o cliente em primeiro 

lugar ao gerar valor superior para o negócio. A garantia de valor é o que diferencia uma empresa 

da concorrência na mente do consumidor valor e corresponde ao posicionamento da empresa no 

mercado. Vários autores, dentre eles Ferrell et al. (2000), Kotler (2000), Longenecker et al. 

(2007) e McKenna (1997) sustentam que este é o grande desafio da gestão actual e a forma de 

lidar com a competitividade; ou seja, adaptar a oferta às estratégias dos clientes. 

 

3.3- Marketing Operacional 

Segundo Kotler (2000), dentro da sequência de criação e entrega de valor elaborada por 

McKinsey & Co. (1988), a função do Marketing estratégico é a seleccionar o valor que será 

entregue ao consumidor final e a função do Marketing operacional é a de fornecer e comunicar 

esse valor. O fornecimento de valor envolve actividades como: desenvolvimento de produto, 

desenvolvimento de serviços, determinação do preço, busca de fontes de fabricação e 

distribuição de assistência. Já a comunicação de valor inclui: a força de vendas, promoção de 

vendas e a propaganda (Kotler, 2000). 
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A ferramenta básica do mix de Marketing é o produto que corresponde a oferta tangível da 

empresa. Sem ele, não haveria oferta e nem a satisfação das necessidades e desejos do 

consumidor (Fernandes, 2003). Assim sendo, o produto compõe o núcleo da estratégia de 

Marketing e pode ser definido como o “conjunto de características e vantagens que tem a 

capacidade de satisfazer as necessidades e aos desejos de consumidores, entregando, assim 

benefícios valiosos” conforme citam Ferrell et al. (2000, p.94). É necessário, então, conhecer a 

percepção do consumidor em relação ao produto ofertado para dar sustentação a participação 

de mercado (Fernandes, 2003). Desta forma, pode-se optimizar a oferta em relação as 

necessidades. 

Ao conceber um produto, deve-se sempre pensar, primeiramente, no benefício básico que 

ele proporcionará ao consumidor para depois criar o produto real que poderá se diferenciar 

através de níveis de qualidade, aspecto, estilo, embalagem e marca ampliando o valor do 

produto com serviços ou benefícios adicionais (Kotler e Armstrong, 1993). Um produto novo 

pode ser uma inovação, desenvolvimento de novas linhas de produtos, extensões de linhas de 

produtos, melhorias ou mudanças nos produtos existentes, reposicionamento ou redução de 

custos (Ferrell et al., 2000). 

As decisões do composto preço devem ser feitas de forma equilibrada entre: as 

necessidades dos consumidores, as soluções alternativas e as necessidades da empresa de 

cobrir custos directos e indirectos e também obter lucro aceitável. A empresa portanto, precisa 

estar ciente de que o preço do produto tem que se situar em um patamar suficiente para ser 

favorável na decisão de compra do consumidor e também suficiente para originar lucro para a 

empresa continuar a oferecer o produto (Fernandes, 2003). 

O preço possui flexibilidade podendo ser ajustado conforme a mudança de mercado, 

entretanto deve se ter em conta as percepções do consumidor sobre a qualidade, o prestígio e a 

imagem do produto. Ou seja, a política de preços de uma empresa é uma questão de 

posicionamento estratégico baseado em: excelência operacional capaz de reduzir custos e 

praticar preços baixos ou orientado para imagem de alta qualidade que pratica preços bastante 

superiores que devem ser percebidos (Ferrell et al., 2000).  

Neste composto as decisões e actividades desenvolvidas são: análise dos preços dos 

concorrentes, formulação de políticas de preços, métodos a serem utilizados para o cálculo do 

preço, definição de descontos e o estabelecimento de condições de vendas. Kolter (2000, p. 

477) sugere seis passos para decidir a política de preços que melhor se adequa a oferta da 

empresa: 

1. Selecção do objectivo da determinação de preço; 
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2. Determinação da demanda; 

3. Estimativa de custos; 

4. Análise de custos, preços e ofertas de concorrentes; 

5. Selecção de um método de determinação de preço; 

6. Selecção do preço final. 

  
Findo a escolha do preço de um produto, a fase seguinte é colocá-lo no mercado através 

de um eficiente sistema de distribuição. Segundo Ferrell et al. (2000, p.98), a distribuição “possui 

um grande impacto sobre o valor percebido das trocas entre os consumidores e uma empresa”. 

As actividades de distribuição acontecem de duas maneiras podendo a empresa combiná-las ou 

não. A primeira refere-se aos canais de distribuição que envolve um sistema de organizações 

pelo qual o produto, recursos, informações e/ou propriedade flui do produtor até o consumidor. A 

segunda é a distribuição física que corresponde a movimentação de produtos até o local 

adequado, na quantidade e tempo correctos e com custo eficiente (Longenecker et al., 2007). 

A disponibilidade de um produto pode ser o seu diferencial quando se é eficiente. 

Actualmente, isto pode significar uma capacidade de resposta mais rápida. De acordo com 

Christopher (2002), a questão da disponibilidade pode superar a fidelidade à marca ou 

fornecedor. Neste sentido, como o foco actual do Marketing está direccionado para o cliente, 

cada vez mais as empresas estão preocupadas na criação de sistemas de suprimento mais 

competitivos que integra e coordena desde da aquisição da matéria-prima, passando pela 

produção do produto até chegar ao cliente (Longenecker et al., 2007). Ou seja, uma boa gestão 

da cadeia de suprimentos pode potenciar a redução de custos de stock, transporte, 

armazenamento e embalagem e, acima de tudo, satisfazer o consumidor final com a 

disponibilidade do produto no tempo e local certo.  

Entretanto, dentro desta dinâmica há um elemento que deve se ter em conta que é o papel 

do fornecedor. Neste caso, é preciso ressaltar que o fornecedor é visto como um cliente, pois um 

bom relacionamento com ele é uma garantia da manutenção e movimentação de toda a cadeia 

produtiva. A falta de uma matéria-prima pode comprometer o funcionamento de todo o sistema 

produtivo, da qualidade e da própria distribuição do produto. Com o produto acabado, muitas 

empresas recorrem a intermediários (grossistas, retalhistas, agentes e correctores) para 

escoarem a sua produção do que a realização ou a utilização da venda directa. Isso ocorre 

quando os clientes são dispersos ou as embalagens e o armazenamento são especiais 

(Longenecker et al., 2007). 
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Em suma, a distribuição está relacionada com a rapidez de entrega e a integridade do 

produto no ponto de venda, dentre outras funções que as empresas devem monitorar 

constantemente, visando à satisfação máxima do consumidor. Para serem mais eficaz, muitas 

empresas possuem software de comunicação directa com o fornecedor e/ou intermediários para 

facilitar a gestão de suprimentos como também, estabelecem com o cliente final uma nova 

maneira de vender directamente através do e-commerce que é mais um canal de venda directa. 

Criar e desenvolver novos produtos, definir-lhes preços atractivos e colocá-los à disposição 

do consumidor em tempos de competição acirrada já não é o bastante. Por isso, o composto de 

promoção finaliza o mix de Marketing ao desenvolver as actividades que irão comunicar as 

características e benefícios do produto ao mercado-alvo pretendido. Longenecker et al. (2007, p. 

286) definem promoção como a “comunicação de Marketing que informa aos clientes potencias 

sobre uma empresa e seu produto ou serviços, e tenta convencê-los a comprá-los”. Kotler (2000, 

p.571) divide as actividades do composto promoção, do que o autor denomina de “comunicação 

integrada”, em 5 partes: força de vendas, promoção de vendas, propaganda, acções de relações 

públicas, Marketing directo.  

É importante ressaltar que o mix de Marketing deve estar integrado a fim de se transmitir 

uma mensagem coerente e clara que poderá ser exposta em aspectos como: o feitio e preço do 

produto, a cor e a forma da embalagem, a roupa e o comportamento do vendedor, o 

conhecimento do produto pelo vendedor, a decoração do local e a identidade visual da empresa 

(Kotler, 2000). De forma concisa, uma promoção bem empregada é quando ela consegue 

comunicar a mensagem da empresa de maneira eficaz (Longenecker et al., 2007). 

A propaganda ou publicidade, geralmente, são utilizadas para estratégias de penetração 

rápida de mercado pois conseguem alcançar um grande número de potenciais clientes de uma 

só vez, mas requer um grande investimento. Alguns autores como Longenecker et al. (2007) e 

Lindon et al. (1999) sugerem um método simples para uma alocação efectiva de recursos para a 

promoção que poderá privilegiar dois tipos de comunicação, os above the line (para massa) e os 

below the line (para o público-alvo): 

1. Alocar uma percentagem das vendas; 

2. Decidir quanto pode ser gasto; 

3. Gastar tanto quanto os concorrentes; 

4. Determinar o que é necessário para obter resultado.  

 

As novas tecnologias ao mesmo tempo em que ampliaram os meios de comunicação, 

reduziram custos possibilitando à empresa ter um diálogo mais próximo do cliente. Além dos 
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tipos tradicionais de médias em massa como jornais, rádios, revistas e televisão, o advento da 

internet através de computadores e telemóveis conseguem estabelecer e proporcionar 

relacionamentos direccionados. O desafio do Marketing actual é a busca por relacionamentos 

duradouros oferecendo ao cliente, no tempo certo, o produto ou serviço que ele desejar (Telles, 

2003). 

De forma eficiente e flexível, a empresa consegue conquistar novos clientes e 

principalmente, mantê-los através da construção de relacionamento fortes que possam aumentar 

o Life Time Value e a lucratividade do cliente. Assim a empresa consegue diferenciar o cliente e 

atender de maneira mais objectiva as suas necessidades ao fornecer produtos e serviços com 

maior valor gerando satisfação, lealdade e fidelização (Pedron e Caldeira, 2005).   

A fidelidade do cliente é, actualmente, uma vantagem competitiva e corresponde há um 

novo paradigma em Marketing, baseado na gestão de relacionamentos no longo prazo, o CRM. 

O Marketing de relacionamento é baseado na qualidade, através de uma abordagem 

diferenciada a cada cliente e tem na fidelidade o seu factor de rendibilidade. O aumento da 

fidelização do cliente no longo prazo se dá através do desenvolvimento de parcerias duradouras 

e lucrativas com o mesmo. A preocupação da empresa é com a qualidade da ua participação no 

mercado.  

A operacionalização do mix de Marketing representa a execução do plano e da estratégia 

de Marketing da empresa. A gestão eficaz do plano de Marketing conduz a uma boa 

administração do negócio, proporcionando a correcta leitura das variáveis que afectam a 

rendibilidade da empresa e constituem fonte de informações preciosas sobre as necessidades e 

desejos do consumidor (Fernandes, 2003). 

 

4.0- O MARKETING EM PME 

A partir dos anos 80, as PME foram reconhecidas como o tipo de gestão ideal tanto que as 

grandes empresas passaram a actuar em unidades de negócios para responderem mais 

eficazmente ao mercado. 

 

4.1- O desafio na gestão de uma PME 

Através dos anos, grandes e pequenas empresas têm alterado gradualmente seu foco da 

produção para vendas e, mais recentemente, para os consumidores não deixando de descurar 

as forças que agem sobre eles, ou seja, o mercado. Neste sentido, a orientação de mercado é 

fortemente recomendada para a gestão de empresas, sejam elas iniciantes ou estabelecidas, 
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visto ser a filosofia mais consistente para obtenção do sucesso no longo prazo. Permite estar 

mais próximo do consumidor, satisfazê-lo com maior êxito, de lembrar que todos os esforços 

começam e terminam no consumidor e que a satisfação do cliente não é o modo para alcançar a 

meta e sim, a própria meta (Longenecker et al., 2007). 

O grande desafio de uma PME está justamente numa gestão mais pró-activa face ao novo 

mercado consumidor que está a demandar produtos. Ou seja, os empreendimentos que estão 

focados no cliente sofrem mudanças constantes para acompanhar a evolução da sociedade na 

medida em que o mercado institui novas formas de relações comerciais que botam “em cheque” 

a estabilidade deste tipo de negócio. O tempo na gestão destes empreendimentos é sempre 

escasso, pois são necessárias respostas rápidas, conselhos combativos e soluções eficazes que 

possam ser imediatamente aplicadas. 

No entanto, esta postura é condição para manter-se actuante no mercado, pois revelam 

oportunidades que, habilmente administradas de acordo com os preceitos e conceitos de 

Marketing, podem servir de base para uma boa performance na gestão sustentável dos negócios 

(Fernandes, 2003). Schenk (2005) afirma ser o actual objectivo do Marketing para PME a 

atracção de um número suficiente de clientes e de conseguir manter o elevado nível de 

satisfação dos mesmos de forma que a empresa continue dinâmica e em franco crescimento. O 

conhecimento sobre o cliente, o atrai com a oferta de produtos e sólidas estratégias de 

comunicação e o retém com produtos e serviços que não se limitam a corresponder às 

expectativas dos clientes, mas de as superarem levando a fiabilidade da oferta e a consequente, 

lista de novos clientes. 

Comutativamente Pelham & Wilson (1999, in Salavou et al., 2004), citam que as pequenas 

empresas devem ser encorajadas na prossecução de uma gestão inovativa guiada por 

oportunidades e aliadas à uma forte orientação de mercado para que cuidadosamente atinja o 

público-alvo na melhora da lucratividade. Mais, Pelham (1996, in Kara & et al., 2005) sugere a 

orientação de mercado como a estratégia de negócio para as PME. 

 

4.2- Da utilização do Marketing em PME  

Em meio a ambientes empresariais turbulentos, o interesse para a prática do Marketing nos 

negócios vem crescendo constantemente. Esta tendência também ocorre nas PME que se 

deparam com uma grande quantidade de concorrentes da mesma classe e que ao recorrerem ao 

Marketing podem se sobressair no mercado de forma sustentada. Segundo Levinson & Rubin 
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(1996), o Marketing para essas empresas constitui a arma para melhorar a comunicação, a 

relação com os clientes, reduzir o custo comercial e aumentar os lucros.  

Neste sentido, é possível afirmar, então, que utilizar-se do Marketing, actualmente, na 

gestão empresarial é algo estratégico. Sheunemann (1993, in Sarquis, 2003, p. 22) diz que não 

tomar consciência disso pode ser considerado “um retrocesso ou uma incompetência” e até 

mesmo “a diferença entre o sucesso e o fracasso” conforme cita Ferreira (1995, in Sarquis, 2003, 

p. 23). Esses autores, nas entrelinhas, revelam a sugestão de que uma orientação de vendas ou 

de produção, que visa o lucro num curto prazo e na gestão de resultados imediatos, acarreta 

num desastre ao favorecer à insatisfação do cliente no longo prazo. El Check (1991, in Sarquis, 

2003, p.22), de forma mais ponderada, declara que as empresas podem até operar sem o 

Marketing, mas aquelas que o utilizam ampliam sua capacidade de resistência às crises e a 

moldagem ao próprio futuro. Schenk (2005) afirma que mesmo as empresas criadas por 

necessidades podem se diferenciar com o uso de acções de Marketing de “guerrilha” 

introduzindo ideias baratas e instantâneas. 

Pumpin (2003), ampliando a perspectiva do Marketing no mundo empresarial, cita que 

qualquer empresa desenvolve pelo menos duas missões essenciais do Marketing mesmo sem 

possuir um departamento específico ou até mesmo ter um colaborador em tempo integral a 

cuidar do plano de Marketing, são elas: fazer com que todas as actividades da empresa 

convirjam em direcção aos serviços do cliente e fazer com que esses serviços penetrem no 

mercado (publicidade, venda e distribuição). No entanto, nos dias de hoje, muitas empresas 

afirmam que gerem seus negócios orientadas para o Marketing, mas na prática o que se 

percebe, principalmente ao nível do comércio local, é a comercialização de produtos obsoletos 

ou desfasados e um atendimento muito fraco. Sarquis (2003, pp.24-27) enumera quatro 

explicações para a baixa utilização do Marketing na gestão de PME: 

1. Empresário: apresenta experiência de gestão limitada, individualista, insiste em 

fazer tudo sozinho e em último caso procura ajuda ou orientação externa. Depois 

da fundação e consolidação do empreendimento, o empresário negligencia o 

desenvolvimento para além do estágio da sobrevivência e enxerga o Marketing 

como “papo académico” ou “algo bonito, mas que na prática não funciona”; 

2. Sensibilização: a maioria dos pequenos empresários não possui certeza quanto a 

validade do Marketing e o consideram irrelevante, como a publicidade dispendiosa 

e de resultados questionáveis. Muitos acham que o Marketing é incompatível com 
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a pequena empresa e são contra o Marketing por ludibriar e enganar o 

consumidor; 

3. Conhecimento: o pouco conhecimento sobre o Marketing leva os empresários a 

verem o Marketing como algo cheio de mistério e inatingível a nível de seu 

modesto empreendimento. Muitos o consideram como comunicação e quando 

necessitam contratam uma agência de comunicação ou resumem a uma acção de 

mala directa. Isto ocorre pelo simples motivo de que a maioria dos empresários 

são especialistas em produção ou qualquer outra área que não seja o Marketing. 

Não se trata apenas de comercializar bem seus produtos. Por este motivo, muitas 

empresas passam ao lado das verdadeiras necessidades do mercado (Pumpin, 

2003); 

4. Recursos: nas PME é notória a escassez de capital de giro e de recursos 

financeiros como também, de recursos materiais e humanos que possam 

responder a algumas actividades de Marketing. Os empresários costumam adiar a 

prática do Marketing devido a quantidade de afazeres e problemas do dia-a-dia 

que acabam por não ter tempo em pensar em estratégias e de utilizar o 

instrumental do Marketing. 

 
O Marketing para pequenas empresas não requer grandes investimentos financeiros, mas 

sim, o uso da criatividade em acções económicas e inteligentes que possam tornar a empresa 

distinta da concorrência. No entanto, vale lembrar que as PME são um reflexo do próprio 

empresário e que por isso, existe a necessidade de haver uma entrega dele aos princípios, 

conceito e as actividades do Marketing. Assim sendo, Levinson & Rubin (1996, pp.214-221) 

descrevem algumas das atitudes que estes empresários devem ter para implementarem o 

Marketing de facto: 

 Entusiasmo: criar uma atmosfera de animação e prazer com autenticidade em torno 

daquilo que faz para contagiar colaboradores e clientes; 

 Confiança: acreditar no que faz, na empresa, no produto; 

 Realismo: compreende a busca por informações actuais através de uma pesquisa 

activa que “alimenta” o plano comercial constantemente; 

 Curiosidade: busca por novas ideias que possam gerar novos produtos e serviços 

para os clientes; 

 Imaginação: ferramenta para se destacar no meio da massa; 
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 Objectividade: se colocar no lugar do clientes no momento de oferecer algum produto 

ou serviço novo para não cair na subjectividade e na insatisfação por parte dos 

clientes; 

 Competitividade: vencer através da oferta de produtos ou serviços de qualidade e da 

construção de relações duradouras com clientes para obtenção do lucro e elevar-se 

acima da concorrência com um conceito de negócio diferenciado que garanta venda 

mais altas ou quotas de mercado maiores. 

 

4.3- Características da prática do Marketing nas PME 

Sarquis (2003) afirma que muitos executivos acham que as PME estão em desvantagens 

na utilização de instrumento de Marketing, sobretudo nos aspectos de divulgação e 

comercialização de produtos. Entretanto, esse tipo de empresa, por um outro ângulo, possui 

factores que se traduzem em vantagens, que lhes são inerentes e que as colocam num patamar 

acima das grandes empresas fazendo com que as grandes empresas busquem nas pequenas 

empresas formas e exemplos de gerir seus negócios. Tais factores de diferenciação são 

apresentados a seguir (Sarquis, 2003, p.27): 

 Aproximação com o consumidor; 

 Maior rapidez na tomada de decisão; 

 Maior flexibilidade e versatilidade para efectuar movimentações estratégicas de 

mercado; 

 Possibilidade do empresário controlar e dirigir pessoalmente as operações e 

contactos com clientes; 

 Maior capacidade de aproveitamento das oportunidades de mercado; 

 Melhores condições para atender aos princípios da segmentação e da diferenciação; 

 Maior uso da capacidade criativa empresarial; 

 Capacidades de desenvolver novos produtos de forma mais realista; 

 Facilidade em prestar atendimento veloz e personalizado. 

 

As PME possuem uma dimensão e estrutura que as favorecem ao propiciar ambientes 

flexíveis e informais apresentando maior capacidade de delegação, processo de tomada de 

decisão e geração de respostas mais rápidos e dinâmicos bem como a criação de relações 

significativas tanto internamente como externamente (Dolabela, 1999). A flexibilidade intrínseca 

à estrutura de uma PME devido ao seu reduzido porte gera produto de maior precisão no 
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atendimento das necessidades e desejos do consumidor em comparação às grandes empresas. 

Estão mais aptas e em posição vantajosa quanto a satisfação de seus clientes devido a 

característica de proximidade da estrutura pequena, uma vez que consegue reunir informações 

do mercado mais rapidamente bem como disseminá-las e transformá-las em serviços 

diferenciados. 

Essas características aliadas a recursos financeiros parcos, constituem o motivo que limita 

as PME a abordarem um mercado consumidor menor, mas com grande eficácia. O 

relacionamento entre empresa e cliente é muito mais estreito e próximo, o que permite um 

feedback constante das percepções de valor que o cliente possui em relação ao produto ofertado 

pela empresa e que vem a ser caracterizado por Pumpin (2003, p.40) como “a grande vantagem 

para a obtenção do lucro” e também, corroborado por outros autores (Bretzke, 2000; Mckenna, 

1997; Schenk, 2005). Sarquis (2003, pp.27-29), mais cerceio, aborda a questão da proximidade 

da pequena empresa ao consumidor para além do factor diferenciador, e o coloca como gerador 

de qualidade. O mesmo autor descreve as diferenças do Marketing aplicado na gestão de PME 

em relação ao que é aplicado nas grandes empresas: 

 A prática do planeamento, análise, implementação e controlo das acções de 

Marketing na pequena empresa é diferente da realizada nas empresas de maior porte 

em função das características estruturais e a disponibilidade de recursos; 

 A aplicação do Marketing não requer grandes mudanças de pessoas ou 

organizacionais, mas requer um ponto de vista mais objectivo, voltado para o 

mercado e consumidores, tanto da parte do empresário como dos colaboradores; 

 A administração de Marketing em PME exige flexibilidade, agilidade e dinamismo para 

responder às mudanças no ambiente de Marketing e transformá-las em vantagens 

competitivas. A administração deve se basear na opção pelo simples, estar focada no 

essencial e tirar o máximo possível do mínimo disponível. Deve focar no simples para 

o alcance da qualidade; 

 A prática do Marketing em PME não se resume ao uso de alguns instrumentos ou 

estratégias, mas na adopção do conceito de Marketing como filosofia empresarial.  

 Considerando que a personalidade, o jeito e o rosto da PME é o reflexo do próprio 

empresário, é fundamental que ele próprio seja responsável pelo Marketing da 

empresa disponibilizando algum tempo em “pensar e agir Marketing”; 

 A criatividade é o ingrediente mais precioso na elaboração de acções e estratégias de 

Marketing na pequena empresa sendo o factor gerador de novas soluções mais 
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económicas eficientes para diversos problemas como vendas, comunicações e 

elaboração de novos produtos ou serviços. 

 

As PME gozam do poder de inovar através da “customização” e da diversificação ao 

adoptarem um conjunto de actividades da empresa às necessidades de mercado de forma mais 

rápida. Assim, elas conseguem satisfazer e manter clientes através do diálogo e da construção 

de relações. As grandes empresas, devido a dimensão, possuem processos de tomada de 

decisão mais lentos somados a ambientes formais e burocráticos que as distanciam de seu 

público precisando recorrer a métodos de pesquisas e sondagens para saber das necessidades 

de seus clientes.  

Alguns autores (Longenecker et al., 2007; Pumpin, 2003; Schenk, 2005) reforçam com a 

ideia de que se o Marketing é o processo de obter e manter clientes, as pequenas empresas são 

privilegiadas, pois possuem contacto directo com o cliente. Tal comportamento caracteriza-se 

como uma fonte de informação de grande valor permitindo a prática de inovar devido a constante 

interacção com o mercado consumidor e ao facto de conseguirem focar e reunir todos os seus 

recursos no produto oferecido pela empresa. Por isso, são mais capacitadas a perceber melhor 

as oportunidades de mercado.  

Longenecker et al. (2007, p.122) afirma que “o Marketing da pequena empresa consiste em 

todas as actividades do negócio que conduzem à criação, desenvolvimento e entrega de um 

pacote de valor de satisfação total do cliente-alvo”. Então, a utilização do Marketing como 

orientação estratégica pode ser considerada um factor de diferenciação e de êxito, na medida 

em que a pequena empresa entenda que tudo nasce do mercado e tudo se dirige ao mercado. 

Choi (2002, p.6) cita que as firmas orientadas para o mercado “tendem a implementar boas 

inovações em produtos e serviços oferecendo benefícios aos clientes” e que “comportamentos e 

actividades orientados para o mercado podem influenciar em actividades inovativas nas PME”.  

Sendo assim, a gestão de uma PME deve estar de acordo com os preceitos da orientação 

de mercado (e.g. Day, 1994; Deshpandé et al., 1993; Kohli e Jaworski, 1990; Narver e Slater, 

1990; Shapiro, 1989; Webster, 1994a; Webster, 1994b) ao pregar o foco no cliente para a 

obtenção de informações de mercado que possam influenciar toda a dinâmica de funcionamento 

da empresa. Portanto, o Marketing muitas vezes implementado pela figura do empresário 

polivalente das PME, deverá ser aplicado a nível externo e interno à firma, na recolha da 

informação de mercado, ser disseminado pela estrutura e devolvido ao mercado sob a forma de 

um produto óptimo com uma assistência diferenciada correspondendo a implementação do 

conceito de Marketing no âmago do sistema operacional. A forma de execução deste sistema na 
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empresa é o factor que diferencia e coloca a empresa à frente do mercado, na medida em que 

ela é capaz de antever mudanças ou reagir a elas sem comprometer seus negócios, pois 

encontra-se estruturalmente preparada. 

Segundo Day (1994), é uma questão comportamental ter capacidades de sensibilização de 

mercado e de relacionamento com o cliente. De acordo com Choi (2002), compreendem as 

características das PME, proporcionadas por ambientes menos formais e estruturas mais 

simples, que as tornam mais eficientes na aplicação das actividades de orientação de mercado. 

 

4.4- Actividades de Marketing em PME 

É relevante citar que a apresentação das práticas e dos instrumentos de Marketing 

recomendados para as PME estão organizados conforme a estrutura teórica da orientação de 

mercado, agrupada em três grupos: Marketing de inteligência, Marketing estratégico e Marketing 

operacional (produto, preço, distribuição e promoção).  

Faz-se necessário comentar que as principais características do Marketing numa PME 

estão relacionadas com factores ligados a proximidade com clientes. Neste sentido, a gestão 

neste tipo de empreendimento para se enquadrar nos parâmetros de um negócio competitivo e 

sustentável exige flexibilidade nas decisões, adaptação imediata às exigências de mercado, 

atendimento rápido e personalizado, qualidade de serviços, reduzido número de canais de 

distribuição e preocupação constante com a busca pela qualidade do que pela quantidade 

(Sarquis, 2003). 

 

4.4.1- Marketing Intelligence 

Um dos primeiros passos de Marketing numa pequena empresa está em obter as 

informações confiáveis e relevantes sobre os consumidores, tais como perfil, desejos e 

necessidades e as demais variáveis de Marketing que possam descrever seus actuais e 

potenciais clientes constituindo na análise de mercado. Este conhecimento e compreensão das 

variáveis externas aliadas às variáveis internas a empresa “é uma forma de reduzir o risco da 

administração do negócio” de acordo com Sarquis (2003, p.31). Pumpin (2003, p.22) coloca 

como um dever do empresário “conhecer a situação do mercado mantendo informado sobre: a 

evolução do mercado, clientela, concorrência e, ao mesmo tempo, se comparando com a 

concorrência”. 

Um bom sistema de informação de Marketing cruza dados internos (cadastro de clientes, 

cadastro da força de vendas, ficha de crédito e cobrança, relatórios dos vendedores e relatórios 
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sobre consultas, pedidos, serviços, queixas ocorridas, devolução de mercadorias, seguro, 

descontos, promoções, custos, preços, condições de vendas, stocks, prazo de entrega, contas a 

receber a pagar) com dados do ambiente empresarial (dados demográficos, economia, ecologia, 

tecnologia, politico e legal, sociocultural e dados relativos ao ambiente tarefa que são: o 

fornecedor, o intermediário, o concorrente e o consumidor) e com a pesquisa de Marketing que 

deverão ser sintetizados de forma permanente, sistemática, registada e organizada (Sarquis, 

2003). Pumpim (2003, p.24), alerta que essas acções de inteligência devem ser disseminadas na 

empresa e exigem aptidão para interpretar correctamente as informações recolhidas. 

A pesquisa de Marketing serve para colectar dados relativos a problemas ou oportunidades 

no ramo de actividade empresarial. Não é necessário recorrer a terceiros para obter informações 

sobre seus consumidores, sendo o próprio empresário capaz de realizar ao conjugar e analisar 

dados primários e secundários. Muitas vezes, o empresário não a faz devido a falta de 

conhecimento de técnicas de baixo custo e por isso, realiza em menor quantidade do que a 

grande empresa. A primeira coisa a pensar, antes de se desenvolver uma pesquisa, é estimar os 

custos projectados e compará-los com os benefícios esperados (Longenecker et al., 2007).  

Dentro da linha de baixo custo, Sarquis (2003, pp.39-43) sugere algumas ideias e fontes de 

pesquisa que podem ajudar o pequeno empresário como: 

 Leitura de jornais e revistas especializadas; 

 Pesquisa via: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas [SEBRAE]18; 

associações comerciais e empresariais e órgãos governamentais; 

 Frequentar feiras e exposições sectoriais; 

 Participação em refinamentos empresariais; 

 Realização de Benchmarking; 

 Via observação directa; 

 Via conversa com cliente; 

 Grupo de foco; 

 Via amigos e parentes; 

 Via colaboradores; 

 Via inquéritos e entrevistas estruturadas; 

 Via universidades. 

 

                                                        

18 O SEBRAE é uma instituição não governamental de apoio as PME no Brasil que equivale em Portugal ao IAPMEI. 
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A empresa deve fazer um cruzamento entre o que pensa que precisa com o que realmente 

precisa e o que é economicamente viável para se ter a noção das suas reais necessidades de 

informação. Com as informações correctas em mãos, a empresa possuirá vantagens como: 

maior exploração do conceito de Marketing, mais agilidade a nível de reconhecimento de 

tendências do mercado, melhor uso do histórico das actividades da empresa, redução de 

tomadas de decisões com base na intuição, a ignorância de informações importantes bem como 

o apuramento de informações que chega a direcção (Sarquis, 2003). 

 

4.4.2- Marketing Estratégico 

O próximo passo de Marketing é o planeamento estratégico, pois trata-se da escolha da 

estratégia de enfoque, ou seja, conhecer o seu público-alvo e a partir daí, construir o plano 

operacional de mercado. Esta fase é aplicável a qualquer tipo de empresa seja ela micro, 

pequena, média ou grande, pois faz parte do processo administrativo formal ou até mesmo 

informal de planear, organizar, dirigir e controlar.  

Um bom planeamento de Marketing é da responsabilidade do dono da empresa e que 

requer dados e informações adequados e relevantes a realidade da empresa tendo a 

participação de colaboradores na sua elaboração. Entretanto, muitas PME não possuem um 

planeamento de Marketing nem objectivos definidos. Tal comportamento é procedente do 

empresário que alega falta de tempo, falta de informações, dá ênfase a prática, possui 

desconfiança e é céptico quanto a previsões futuras (Sarquis, 2003). 

No entanto, possuir um planeamento dá uma série de vantagens e benefícios descritos a 

seguir (Sarquis, 2003, pp.96-97): 

 Dá direcção as acções e organização as acções da empresa; 

 Permite a empresa actuar de maneira uniforme rumo aos resultados esperados; 

 Possibilita minimizar as incertezas do futuro e verifica o desempenho realizado; 

 Serve como documento pessoal de auto-aconselhamento para o empresário; 

 Possibilita identificar as melhores oportunidades de negócios para empresa esboçar 

as estratégias para penetração, conquista e manutenção de cada mercado; 

 Permite a comunicação entre empresários, clientes, fornecedores e colaboradores 

estimulando o espírito de equipa e maior identificação da empresa; 

 Assegura o melhor uso de recursos da empresa conciliando as necessidades, metas 

e objectivos. 
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Face a caracterização de uma PME que possui limites financeiros, materiais e até pessoais 

é necessário ter um foco para um posicionamento competitivo em que o custo e a diferenciação 

são aplicados dentro de segmentos de mercado específicos. O empresário deve efectuar a 

segmentação de mercado de formas simples identificando variáveis geográficas (localização, 

cidade, região), demográficas (idade, rendimento, grau de formação, sexo) e outros critérios 

(animais de estimação, hobbies, desporto) para definição de seu mercado-alvo (Pumpim, 2003). 

A partir deste passo, é definida a estratégia de Marketing: não segmentada, segmentos múltiplos 

ou segmento único e estratégia de negócio. Vale lembrar que para uma PME ter força no 

mercado, é recomendado a escolha de uma mercado menor, um nicho, para atendê-lo com 

maior qualidade e precisão, serviços mais rápidos, maior conhecimento especializado, maior 

credibilidade e com um toque mais pessoal. Esses são os atributos que serão interpretados 

como a identidade empresarial (Levinson e Rubin, 1996). 

Determinada a estratégia de Marketing, elabora-se o plano de Marketing que se diferencia 

do planeamento por ter um prazo de validade e sendo o resultado de processo do próprio 

planeamento de Marketing, ou seja, um documento escrito que contém um plano de acção de 

comercialização dos produtos e serviços da empresa (Sarquis, 2003). O mesmo autor cita que o 

plano deve ser bem comunicado para motivar e envolver colaboradores na obtenção de uma 

melhor eficácia sendo necessária a realização de reuniões de revisão.  

No entanto, cabe lembrar que é um documento flexível, aberto e alterável assim como a 

estrutura da própria empresa. Ikeda (1993, in Sarquis, 2003) cita que no âmbito da pequena 

empresa este plano deve ser simples, objectivo e adequado a realidade deste tipo de empresa. 

Schenk (2005), mais detalhista, indica que um plano de Marketing para uma PME, quer em fase 

de arranque, quer já estabelecida, deve definir o objectivo final: se é aumentar o volume de 

negócios ou o número de clientes. Esta definição torna o plano mais eficiente, algo que para a 

gestão de uma PME é vital, pois não possui grandes recursos e qualquer que seja o 

investimento deste tipo de empreendimento, até mesmo tempo, deverá obter resultados 

imediatos e visíveis ao nível do mercado.  

 

4.4.3 – Marketing Operacional 

Relativamente, as estratégias operacionais de Marketing a serem desenvolvidas no plano 

para obtenção dos objectivos traçados, estão actividades relacionadas ao produto/serviço (que 

devem atender as necessidades do cliente), a praça/ distribuição (que visa a entrega do 

produto/serviço ao cliente), ao preço (que regula a troca de valor aceitável entre o 
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produto/serviço oferecido ao cliente) e a promoção (que comunica a informação necessária para 

o público-alvo). Dependendo da natureza da empresa, ou seja, do tipo de negócio, é que se dá 

ênfase a cada uma dessas áreas (Longenecker et al., 2007). 

 

4.4.3.1 – Produto/Serviço 

A análise do mix produto está relacionada com questões complementares entre si como a 

qualidade, características e benefícios. Corresponde ao conjunto de elementos tangíveis e 

intangíveis que compõem a oferta da empresa, dentre eles estão: o próprio produto físico, a 

embalagem, a garantia e assistência técnica, a imagem da empresa ou do produto, o design, a 

marca/logótipo, slogan/assinatura, o grau de inovação/desenvolvimento e os serviços de apoio 

agregados (Longenecker et al, 2007; Sarquis, 2003).  

A qualidade de um produto é definida pelos clientes. Cabe à empresa ter isso em conta e 

descobrir as necessidades de seus clientes porque o produto poderá até ter a melhor qualidade 

no mercado, mas aos olhos do cliente não o ser (Pumpim, 2003). Por isso, a qualidade deve ser 

determinada e avaliada com base na percepção dos consumidores.  

Os benefícios do produto referem-se ao conjunto de vantagens e razões pelas quais os 

compradores adquirem o produto. Já as características do produto envolvem as especificações, 

dimensões, aspectos intangíveis e demais componentes relacionados a composição do produto 

como os aspectos que dão suporte. Como exemplos de características, têm-se: potência, 

desempenho, maleabilidade, duração, de fácil utilização e manutenção, normas e, design, cor, 

forma e embalagem (Pumpim, 2003, p.30). A embalagem também requer cuidado, pois afecta 

directamente a satisfação de um cliente face ao produto, pois corresponde a identidade visual do 

mesmo à primeira vista (Longeneker et al, 2007; Sarquis, 2003).  

Pumpim (2003) faz uma ressalva e uma feliz analogia entre produto e o Homem, ao citar 

que ambos têm vida e que atravessam por diversas fases. Este autor lembra que antes de se 

desenvolver o mix de produto deve ser ter em mente em que estágio o produto se encontra: 

concepção, introdução no mercado, crescimento, maturidade ou declínio. 

Sarquis (2003, p.48), refere à marca e logotipo como importantes ferramentas para a 

pequena empresa pois “constituem os meios de comunicação com o mercado, servem de auxílio 

a vendas e são de fácil utilização”. Longenecker et al. (2007) sugere que ambos devem ser 

registados para obterem protecção quanto ao seu uso já que é através deles que os 

consumidores irão identificar e diferenciar a sua empresa.   
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Os serviços de apoio ao produto são muito importantes para a pequena empresa, pois 

poderá ser uma fonte forte de vantagem competitiva uma vez que as PME se sobressaem na 

questão de atendimento personalizado devido ao contacto directo com o cliente. Eles servem 

para reduzir ou eliminar as desconfianças e insegurança em relação a empresa. Dentre os 

serviços diferenciados, eles podem ser: entrega de mercadorias, atendimento ao cliente, troca ou 

devolução de mercadorias defeituosas, instalação, formação para utilização, manutenção, 

acompanhamento pós-venda, etc. (Pumpim, 2003; Sarquis, 2003). 

Outro ponto a ser definido pela empresa na questão do produto é se quer ampliar seus 

negócios diversificando seu portefolio/linha de produtos. Deve considerar que esta ampliação 

envolve custos referentes a pessoal, material e controlo. Pode, no entanto, não ampliar e optar 

por actualizações da sua linha de produto. 

 

4.4.3.2 – Preço 

O mix preço pode definir a participação no mercado e a rendibilidade da empresa. Constitui 

um argumento importante que deve levar em conta os benefícios da empresa e evitar os 

descontentamentos dos clientes. No entanto, nesta variável é bastante difícil de prever as 

reacções dos clientes em relação a determinação e variações de preços. No caso da PME, isto é 

ainda mais complicado devido aos erros como de “supermodéstia” (deprecia o valor), ênfase no 

preço baixo, fixar o preço acima do valor real, fixar o preço com base somente na concorrência 

ou basear somente nos custos (Sarquis, 2003). É recomendado para uma pequena empresa que 

adopte uma perspectiva sistémica, estratégica, pró-activa e baseada em aspectos de mercado 

do que realizar métodos tácticos, reactivos e de curto prazo para obtenção do lucro imediato no 

estabelecimento do preço (Longenecker et al., 2007; Pumpim, 2003; Sarquis, 2003). 

Neste sentido, Sarquis (2003) apresenta os componentes para a formulação de programas 

de determinação de preço que são os objectivos, as estratégias, estrutura e níveis/tácticas que 

são aconselháveis na prática da actividade da pequena empresa para evitar incertezas face a 

demanda. Os objectivos (e.g. maximizar lucro a curto prazo, crescimento de vendas, líder em 

preço) são o que a empresa deseja atingir. As estratégias (e.g. preços de penetração, preços de 

paridade e preços premium) são as declarações abrangentes de como o preço deve se 

comportar para atingir os objectivos estabelecidos. A estrutura refere-se ao aspecto que cada 

produto terá com seus preços estabelecidos (e.g. se o preço irá variar de cliente para cliente, 

tempo e condições de pagamento). Os níveis de preço estão relacionados com o preço real 

cobrado bem como a quantidade específica de qualquer desconto oferecido sendo o preço 



74 
 

exacto (e.g. deve se levar em conta a prática ou não de preços psicológicos, o nível de preço 

aceitável para a percepção de valor e considerações tributárias). 

Dentre os métodos de cálculo de preço de venda estão (Sarquis, 2003, pp.64-65): 

 Fixação de markup: acrescentar um valor ou percentagem o custo unitário; 

 Fixação do ROI: o preço é determinado de acordo com a taxa alvo de retorno sobre o 

investimento; 

 Valor da concorrência: basear-se na concorrência para a determinação do peço; 

 Margem de contribuição: o preço é determinado de acordo com os custos de 

produção, venda e distribuição, ou seja, a medida em que o produto contribui para os 

custos fixos e para a lucratividade da empresa; 

 Valor percebido no mercado: estuda as percepções de valor dos compradores. 

  

O mesmo autor sugere que a pequena empresa deve utilizar métodos de fixação de 

markup, fixação do ROI e margem de contribuição para fixar os patamares mínimos de preços 

ou métodos baseados em valores para obter o balizamento final (ou não) de investimento no 

segmento. 

 

4.4.3.3 – Praça/distribuição 

O mix distribuição é importante para a pequena empresa tornar seus produtos disponíveis 

na quantidade e em locais certos. Deve considerar a utilidade de tempo, utilidade de lugar e 

utilidade de posse. A primeira é disponibilizar o produto no momento em que o cliente deseja 

comprar. A segunda reside em expor o produto no lugar certo. A terceira é a transferência do 

produto para o intermediário ou ao consumidor final (Sarquis, 2003). 

A primeira decisão será relativa a área de actuação/cobertura da empresa. A área de 

localização geográfica da empresa corresponde ao mercado-alvo natural e quanto ao 

atendimento deste mercado livre de custos como transportes devido ao factor de proximidade 

correspondendo a uma vantagem competitiva para a pequena empresa. El Check (1991, in 

Sarquis, 2003) sugere, então, que primeiramente o empresário deve explorar todas as 

potencialidades aonde está instalada para depois, partir para localidades mais distantes.  

Para a pequena empresa produtiva, Longenecker et al. (2007, pp.263-265) define três tipos 

de canais de distribuição ao qual se pode recorrer para escoar a produção: 

1. Canal directo: o fluxo do produto vai directo do fabricante para o consumidor final; 
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2. Canal indirecto: há um ou mais intermediários entre o fabricante e o consumidor 

final; 

3. Canal duplo: há os dois tipos acima referidos na distribuição de produtos. 

 
Sarquis (2003) cita que o segundo tipo de distribuição requer menos investimentos, 

combinação de esforços entre parceiros, maior possibilidade de expansão de mercado e divisão 

de riscos de distribuição. Entretanto, há de se pensar que no canal indirecto a mercadoria é 

vendida por um preço mais baixo. O mesmo autor cita que a vantagem do primeiro tipo é a não 

dependência de terceiros, maior controlo das operações de vendas, ligação mais próxima com o 

consumidor, maior sensibilidade das necessidades do cliente e maiores possibilidades de acções 

as compras. Este canal implica na inserção de custos de instalação e transportes. Pode-se 

concluir, então, queo ideal para uma pequena empresa seria a utilização de um canal duplo que 

dá a oportunidade de conjugar menor investimento com proximidade com o consumidor final. 

Dentre a categoria de intermediários estão os representantes de vendas (que fazem o 

papel da força de vendas), grossistas/distribuidores (que possuem a função de vender/promover 

a colocação do produto dos fabricantes entre os retalhistas) e os retalhistas (que realizam a 

comercialização de bens e serviços directamente ao consumidor) (Longenecker et al., 2007). 

Para a pequena empresa escolher um bom intermediário deve ponderar sobre: cobertura de 

mercado, investimentos promocionais, continuidade das operações e conhecimento 

administrativo sem descurar da avaliação periódica da performance do intermediário (Sarquis, 

2003). 

Em termos de distribuição física, a pequena empresa deve decidir em como armazenar, 

transportar seus produtos e de realizar a logística de forma eficiente entre o processo e a 

entrega do pedido. Recomenda-se a elaboração de um bom plano para que não haja conflitos de 

canal. 

 

4.4.3.4 – Promoção 

O mix promoção tem a função de ajudar a promover a empresa no mercado e motivar a 

compra (Longenecker et al., 2007). Na óptica da pequena empresa, este mix costuma ser 

dispendioso e muitas vezes pouco explorado restringindo-se apenas a promoção do tipo boca-a-

boca baseada na qualidade da oferta e na própria venda. Por isso, este mix deve ser de baixo 

custo e eficaz na comunicação para atracção de clientes. 

Pumpim (2003) separa os meios promocionais em dois: directos (venda e distribuição) e 

indirectos (promoção de vendas, publicidade e relações públicas). A venda para a PME é o 



76 
 

principal instrumento de Marketing, pois através dela pode-se identificar clientes potenciais, 

contactá-los, preparar ofertas concretas, fazer as encomendas, seguir as encomendas e 

assegurar o pós-venda. Deve-se ter atenção quanto ao pessoal de venda, saber o número 

necessário, o treinamento bem como a melhor maneira de compensá-los para gerar motivação. 

A distribuição influi na promoção a partir do momento em que a escolha do canal de venda do 

produto é estratégico para tornar o produto conhecido e, no caso da pequena empresa, deve 

também dar prioridade a questão da economia na utilização de canais. 

A actividade de promoção de venda recai directamente no processo de venda, dentre 

algumas das actividades estão (Pumpim, 2003; Sarquis, 2003): 

 Participação em feiras e exposições; 

 Material para prospectar produtos (folhetos); 

 Material de decoração / merchandising (displays de mesa, adesivos em 

montras); 

 Amostras; 

 Cupões com desconto; 

 Concursos; 

 Prémios de incentivos a compras (uso de datas comemorativas); 

 Pacotes de preços promocionais; 

 Promoções cruzadas (exemplo: comprar e ganhar um brinde ou uma 

viagem); 

 Seminários e sessões de informações para clientes (demonstrações); 

 Artigo em revistas especializadas. 

 

Numa PME, esta actividade tem por objectivos: criar condições para o aumento de curto 

prazo das vendas, variações sazonais de demanda ou necessidade de estimular o retalhista; dar 

apoio as vendas e a movimentação do produto; viabilizar o lançamento de um produto e dar o 

impacto necessário e, por fim, adequar a situação do produto cujo preço é considerado elevado 

com base no valor percebido de mercado (Sarquis, 2003). 

A publicidade é uma forma de dar a conhecer a empresa e suas vantagens aos seus 

potenciais clientes para incitar a compra. Ainda é algo dispendioso para o pequeno empresário e 

por isso, merece que seja planeado com cuidado analisando bem o grupo-alvo a quem se 

destina a publicidade, a mensagem publicitária e os suportes publicitários. Recomenda-se 

recorrer a agência de propaganda para a obtenção do melhor resultado face ao investimento. As 
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actividades de promoção de vendas e publicidade podem ser reforçadas com a conjugação de 

acções promocionais com datas especiais como por exemplo: dia das mães, dia das crianças, 

dias dos pais, aniversários, etc. Estes dados poderão vir de simples registos internos de clientes 

que poderão ser renovados a cada contacto que o cliente tenha com a empresa. A actividade de 

relações públicas diz respeito a informação clara que a empresa passa a nível institucional para 

seus clientes e que lhe confere confiança. Comparando publicidade e relações públicas, a 

primeira pode ser potenciador do aumento do volume de negócios e a segunda, de gerar 

confiança através da sua imagem (Sarquis, 2003). 

Quantos aos meios publicitários utilizados pela pequena empresa estão: anúncios em 

televisão, rádio, cinema através da internet; jornais e revistas; em embalagens/ rótulos e sacos 

de embrulho; em adesivo/brindes/pins; em páginas amarelas; em gravações de espera; em som 

volante; em homens “sanduíches”; em display/cartazes; em painéis/faixas/outdoors; em 

veículos/pontos de auto-carro; em toalhas de mesa/guardanapo; boca-a-boca, etc. (Sarquis, 

2003). A melhor forma de avaliar a eficácia deste mix é analisando dados antes, durante e após 

a acção promocional.  
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

Neste capítulo encontra-se as decisões e procedimentos metodológicos adoptados no 

projecto da pesquisa de campo. Os assuntos abordados são os seguintes: universo e amostra, 

problema da investigação, objectivos da investigação, questões de investigação, hipóteses, 

desenho da metodologia, método de recolha de dados, instrumento de recolha de dados e 

métodos para análise e validação dos dados. 

  

1.0-  UNIVERSO E AMOSTRA 

1.1 – Universo 

O universo a ser contemplado pela pesquisa será constituído pelos gestores da alta 

direcção da empresa que possuem informações relevantes ao estudo. Os respondentes serão os  

Chief Executice Officer  [CEO] ou equivalentes que ocupam cargo de chefia por assegurar, tanto 

quanto possível, a representatividade do conjunto a ser estudado bem como a validação das 

respostas. 

1.2 - Amostra 

A amostra do presente estudo segundo Vergara (2003, pp.50-51), corresponde a uma 

amostra por acessibilidade, ou seja, aquela que está “longe de qualquer procedimento 

estatístico, que selecciona elementos pela facilidade de acesso a eles”. Por isso, este tipo de 

amostra insere-se dentro do padrão não-probabilístico, por conveniência devido a factores de 

tempo e custo, tanto no pré-teste como na aplicação do questionário através da pesquisa de 

campo que servirá de mote para este trabalho. Segundo Malhotra (1993, p.358), este tipo de 

amostra é adequado para pesquisa do tipo descritiva e até mesmo exploratória. 

O critério de classificação das PME será de acordo com os do IAPMEI19 (2008a) cuja 

classificação mais usual de uma PME em Portugal está de acordo com a Definição Europeia 

(96/280/CE, de 3 de Abril) por motivos de harmonização de conceitos no seio da Comunidade 

Europeia e actualizados no Decreto Lei nº 372/2007 de 6 de Novembro de 200720. No entanto, 

para a pesquisa só serão considerados os critérios quanto ao número de colaboradores e 

                                                        

19 Disponível em http://www.eicpme.iapmei.pt/eicpme_faq_02.php?tema=7#97, acedido em 23 de Fevereiro de 
2008. 
20 Ver anexo 1. 
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volume de negócios, conforme mostra a tabela 6. Desta forma, as empresas que não se 

encaixarem neste contexto serão eliminadas da pesquisa. 

Tabela 6 - Critério de classificação de uma PME utilizado na pesquisa 

 Média Pequena Micro 

Colaboradores 50 ≤ X <  250 10 ≤ X <  49 < 10 

Volume de 

Negócios 

10 ≤ x < 50 milhões de euros 2 ≤ x < 10 milhões de euros < 2 milhões de euros 

Fonte: Elaborado pela autora com base em www.eicpme.iapmei.pt. 

 

2.0- DESENVOLVIMENTO DO MODELO METODOLÓGICO DE INVESTIGAÇÃO 

2.1- Problema da investigação 

Um problema de pesquisa constitui numa indagação relacionada a um facto-problema que 

requer conhecimento possível de ser obtido pela contribuição de um projecto de pesquisa 

(Chiusoli, 2005). A figura 14 apresenta os componentes que levaram à realização do presente 

estudo e a maneira como esses componentes se inter-relacionam na formulação do problema da 

pesquisa. Tais componentes foram identificados a partir da justificativa/importância e da 

fundamentação teórica apresentados anteriormente. 

Os componentes principais do problema são: a importância económica e social das PME 

para a região; a importância do Marketing como conceito relevante de gestão; limitações de 

pesquisa e informação sobre o Marketing praticado nesses tipos de empresas, bem como a nível 

regional; prática do Marketing incipiente, deficiente ou nula nessas empresas; necessidade de 

aproveitamento de novas oportunidades de mercado por parte das PME regionais face ao modo 

da concorrência actual e o novo ambiente empresarial. 

A constatação dos factores acima mencionados contribuiu para a formulação da seguinte 

questões de investigação: Qual o nível de utilização de Marketing na gestão de PME regionais 

de Trás-os-Montes? 
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Figura 14 - Componentes do problema de investigação 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.2 – Objectivos da investigação 

O presente trabalho tem como objectivo principal e genérico de identificar a utilização de 

técnicas e métodos de Marketing na gestão de PME localizadas nos distritos de Vila Real e 

Bragança, sob a óptica da orientação de mercado como instrumento de gestão. 

Ao referir a orientação de mercado como uma das bases para o desenvolvimento da 

pesquisa efectuada, considera-se ser esta a orientação mais actual e eficaz para que uma 

empresa atinja seus objectivos, uma vez que o foco está no cliente. Ou seja, este foco garante à 

Importância económica e social das PME no tecido empresarial nacional 

IAPMEI (2008b), IAPMEI (2009), INE (2008a) 

 

 

Aspectos ambientais 

• Novo ambiente empresarial 

turbulento, concorrência acirrada e 

mudanças de diversas ordens a 

acontecerem a todo instante (Day 

& Wesley, 1983; Zeithmal & 

Zeithmal, 1984); 

• Mercado consumidor cada vez 

mais exigente e a procurar 

produtos (Ansoff e McDonell, 1990; 

McKenna, 1997); 

• Os grandes grupos trouxeram 

novos métodos de gestão e 

conceitos mais modernos 

(Fernandes, 2004; Lindon et al., 

1999). 

 

 

Aspectos académicos 

• O Marketing na gestão de 

PME constitui um factor de 

diferenciação e de 

sustentabilidade (Fernandes, 

2003; Sarquis 2003); 

 

 

• Há poucos estudos, 

pesquisas e publicação sobre 

o Marketing em PME 

nacionais. 

 

 

Aspectos de uma PME 

• A pequena estrutura 

corresponde actualmente a uma 

vantagem competitiva face ao 

aspecto de proximidade com 

consumidor final (Sarquis, 

2003); 

 

• Empresas de pequeno porte 

estão mais aptas à inovação e 

às oportunidades de mercado 

(Dolabela, 1999; Mc Kenna, 

1997; Sarquis, 2003). 

 

 

 

 

 

 
Qual o nível de utilização de Marketing na gestão de PME regionais de Trás-os-Montes? 

Importância do conceito de Marketing na gestão actual de negócios 

Day (2004), Fernandes (2003), Desphandé et al. (1993), Kohli e Jaworski (1990), Narver & Slater (1990), Sarquis 
(2003), Shapiro (1988), Simões (1999), Webster (1988), Webster (1994a), Webster (1994b). 
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empresa a satisfação das necessidades do cliente bem como o alcance dos objectivos 

organizacionais, pois permite a troca através de uma oferta optimizada e adequada. Sendo 

assim, conforme citam Aaker et al. (2001, p.25), o conceito actual de Marketing “exige muito 

mais a satisfação do cliente do que a maximização dos lucros” o que significa que a empresa 

deve estar “voltada para o cliente, buscando entender as necessidades dele e a sua satisfação 

rápida e eficaz, de maneira que seja benéfica tanto para o consumidor como para a empresa”. 

Mais especificamente, Kotler (2000, p. 30) define o Marketing como “o processo de planear e 

executar a concepção, a determinação de preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e 

serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”.  

Por isso, este trabalho tem a função de verificar a utilização de técnicas e métodos de 

Marketing na gestão de PME regionais como um meio de satisfazer metas individuais (do 

consumidor local) e organizacionais (das empresas locais). 

Para dar respaldo ao tema proposto, foi feito um levantamento bibliográfico sobre: 

 A evolução do conceito de Marketing: abordou a evolução do conceito de 

acordo com a evolução da própria gestão e da sociedade; 

 A Orientação de Mercado: neste trabalho é considerada como o actual 

conceito de Marketing e como uma orientação de gestão que viabiliza a 

sustentabilidade do negócio; 

 As actividades de Marketing: apresentadas em três níveis (inteligência, 

estratégica e operacional) que servem para dar o apoio e respaldo 

necessário para uma empresa obter na prática informações do mercado e 

clientes e assim, poder transformá-las em ofertas optimizadas, adequadas 

às necessidades dos clientes; 

 Marketing em PME: foi apresentado conforme o item anterior, de forma 

sucinta e sem descurar o aspecto estrutural e económico de uma PME que 

necessita praticar o Marketing de forma mais abreviada; 

 Enquadramento das PME num contexto nacional: a importância dos 

pequenos negócios na vida económica e social de um país ao gerarem 

emprego e contribuirem para a balança comercial; 

 Empreendedorismo e aspectos das PME do interior: fez-se uma rápida 

explanação destes conceitos para servirem de base na análise dos dados, 

visto serem relevantes para optimização desta investigação. 
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As PME possuem ambiente e estrutura mais propícios para o desenvolvimento do 

Marketing, mas são limitadas devido aos recursos serem escassos de uma forma geral. 

Constituem a maioria do tecido empresarial português bem como o regional. Também é 

conhecido que as empresas portuguesas possuem uma gestão orientada para a produção e 

produto, com uma estrutura familiar, sendo deficientes na área de conhecimento de mercado 

(Simões, 1997). No entanto, não há nenhum estudo que indique tais parâmetros a nível regional 

e muito menos quanto às questões utilizadas nesta investigação.  

Deste modo, os objectivos específicos desta investigação correspondem ao nível de 

orientação de mercado, de Marketing intelligence, de Marketing estratégico e de Marketing 

operacional relativamente ao produto, preço, distribuição e promoção. 

Segundo Kotler (2000, p.125), uma pesquisa de Marketing “corresponde à elaboração, à 

colecta, à análise e à edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes sobre 

uma situação específica”. A informação proveniente da pesquisa serve para: 

“Identificar e definir as oportunidades e problemas de Marketing, gerar, aperfeiçoar e 

avaliar as acções de Marketing, monitorizar o desempenho de Marketing e facilitar o 

entendimento de Marketing como um processo.” (AMA, in Aaker et al., 2001, p. 27) 

 

Neste sentido, a proposta e a fundamentação deste trabalho é saber se as empresas 

regionais operam sob a óptica do Marketing através do uso de suas técnicas e métodos actuais 

na gestão de seus negócios, capazes de comprovar ou não o conhecimento de mercado que 

possa garantir a sua sustentabilidade. 

 

2.3 - Questões de investigação 

A partir da questão central, da utilização ou não do Marketing na gestão das PME, oito 

questões gerais foram levantadas para a elaboração do modelo de pesquisa a ser aplicado: 

1. Qual o nível de utilização da orientação de mercado pelas empresas regionais? 

2. Qual o nível de utilização do Marketing intelligence pelas empresas regionais? 

3. Qual o nível de utilização do Marketing estratégico pelas empresas regionais? 

4. Qual o nível de utilização de acções de Marketing operacional pelas empresas 

regionais? 

5. Qual o nível de utilização da variável de Marketing mix produto pelas empresas 

regionais? 

6. Qual o nível de utilização da variável de Marketing ao mix preço pelas empresas 

regionais? 
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7. Qual o nível de utilização da variável de Marketing ao mix distribuição pelas 

empresas regionais? 

8. Qual o nível de utilização da variável Marketing ao mix promoção pelas empresas 

regionais? 

 

Estas questões estão de acordo com o referencial teórico no que concerne à prática do 

Marketing, demonstrando e confirmando o grau de orientação de mercado destes 

empreendimentos ajustados à realidade local. Assim sendo, referem-se a 7 áreas básicas:  

1. Orientação de mercado: permitirá avaliar o nível de orientação de mercado das 

empresas regionais de acordo com os quatros modelos teóricos apresentados: de 

Day (1994), Deshpandé, Farley & Webster (1993), Kohli & Jaworski (1990) e Narver 

& Slater (1990); 

2. Marketing intelligence: avaliará a existência de um sistema de informação de 

Marketing nas empresas regionais e a prática de pesquisas formais e informais de 

Marketing; 

3. Marketing estratégico: será avaliada a existência de um planeamento de Marketing, 

o posicionamento das empresas no mercado e o envolvimento das mesmas com a 

comunidade local e, até mesmo, com outras empresas; 

4. Marketing operacional: avaliar-se-á a execução a nível operacional do Marketing 

face às variáveis estratégicas (Marketing intelligence e estratégico); 

5. Prática de produto: será avaliado o potencial da marca bem como do produto no 

mercado; 

6. Prática de preço: avaliar-se-á a adequação do preço praticado pela empresa face ao 

produto por ela ofertado e segundo a concorrência; 

7. Prática de distribuição e logística: poder-se-á analisar se a empresa explora as 

potencialidades locais para reduzir custos logísticos e, consequentemente, praticar 

preços competitivos. Também, se as empresas exploram outros canais para escoar 

a sua produção; 

8. Prática de promoção: será analisada a prática promocional das empresas em 

divulgar a sua marca e produtos através dos medias tradicionais e digitais. Outro 

ponto que será aqui avaliado refere-se às vendas, mais precisamente aos 

colaboradores e à prática de incentivos salariais. 
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2.4 - Hipóteses  

A formulação das hipóteses segue as relações referidas no modelo teórico. Assim, é 

apresentada a proposição e as hipóteses referentes à relação entre os constructos e a utilização 

do Marketing (através da orientação de mercado). 

Esta relação baseia-se no facto de que as empresas orientadas para o mercado, praticam 

o conceito de Marketing através de três variáveis (inteligência de mercado, disseminação da 

inteligência na empresa e capacidade de resposta e sua implementação) e que por esta razão 

possuem um melhor desempenho, conforme comprovado nos estudos Day (1994), Deshpandé 

Farley & Webster (1993), Kohli & Jaworski, (1990) e Narver & Slater, (1990). 

Neste sentido, a proposição foi elaborada de acordo com a questão central da pesquisa:  

 Proposição: quanto maior for a utilização do Marketing, mais capacitadas 

estarão as PME regionais no actual ambiente empresarial altamente 

competitivo. 

 

A formulação das hipóteses seguiu o modelo estrutural do questionário (dividido em quatro 

blocos – orientação de mercado, Marketing de inteligência, Marketing estratégico e Marketing 

operacional), visto que o Marketing praticado pelas PME possui aspectos específicos devido à 

própria natureza desses empreendimentos.  

Essas hipóteses irão dar sustentabilidade à proposição levantada. Assim sendo, as 

hipóteses a serem testadas são: 

Hipótese 1: a utilização de orientação de mercado influencia a utilização do Marketing 

intelligence (capacidade de conhecer o mercado). 

Hipótese 2: a utilização de orientação de mercado influencia a utilização de Marketing 

estratégico (capacidade de disseminação e uso da inteligência de mercado na empresa). 

Hipótese 3: a utilização de orientação de mercado influencia a utilização do Marketing 

operacional (capacidade de geração e implementação de resposta). 

Tais hipóteses geram uma outra que é perceber se Marketing intelligence, Marketing 

estratégico e Marketing operacional possuem relação entre si. Assim sendo, há a formulação de 

uma quarta hipótese: 

Hipótese 4: a utilização do Marketing intelligence, Marketing estratégico e/ou do 

Marketing operacional estão relacionadas entre si. 
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De acordo com a estrutura do questionário, o bloco 1 é a variável que poderá influenciar  

ou condicionar nos resultados quanto à utilização dos conceitos Marketing intelligence, Marketing 

estratégico e Marketing operacional. No entanto, é preciso testar as relações das demais 

variáveis entre si para ampliar a análise quanto à utilização do Marketing nas empresas 

regionais. 

 

2.5 - Desenho da metodologia  

O estudo quanto ao seu fim caracteriza-se como exploratório e qualitativo na primeira parte 

com à utilização de dados secundários e na segunda parte, como descritivo e quantitativo 

através do método de inquirição online com o apoio de um questionário estruturado na geração 

de dados primários sobre determinado grupo. Segundo Malhotra (1993, p.103) na pesquisa de 

Marketing é perfeitamente possível a combinação destes dois tipos de pesquisa: como se sabe 

pouco sobre o problema, inicia-se com uma pesquisa exploratória para depois ser 

complementada com um estudo descritivo de cunho mais objectivo. A investigação exploratória, 

de acordo com Vergara (2003, p.47) é realizada numa área em que há pouco “conhecimento 

acumulado e sistematizado” e a investigação descritiva expõe as “características de determinada 

população ou de determinado fenómeno”. 

A metodologia de investigação utilizada enquadra-se na estrutura da dissertação, conforme 

pode ser observado no esquema apresentado na figura 15. 

 

Figura 15 - Estrutura da Dissertação 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com Minayo (1994), a metodologia é o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade ocupando um lugar central no interior das teorias. Nela 
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estão incluídas as concepções teóricas da abordagem e o conjunto de técnicas que possibilitam 

a construção da realidade e a criatividade do investigador. A mesma autora cita que enquanto 

abrangência, a metodologia e a teoria andam juntas, entretanto, enquanto conjunto de técnicas, 

a metodologia deve dispor de um instrumental claro, elaborado e capaz de encaminhar os 

impasses teóricos para o desafio da prática. 

Sendo assim, a pesquisa do presente trabalho baseia-se na pesquisa de campo através da 

observação indirecta realizada na região onde ocorre o fenómeno para a disponibilização dos 

elementos capazes de explicá-lo. As informações são provenientes do preenchimento de um 

roteiro de perguntas fechadas e estruturadas para o alcance dos objectivos e da finalidade do 

estudo através da utilização da técnica do questionário, que vem a ser a mais utilizada para a 

recolha de dados primários (Kotler, 2000). 

O questionário foi elaborado pela investigadora e avaliado pelo orientador da investigação 

para correcção do conteúdo e alcance dos objectivos da forma mais adequada. Para a melhor 

obtenção de resposta num curto espaço de tempo, seguiu por e-mail o link para o site Google 

Docs (onde o inquérito foi repondido) juntamente com um corpo de texto que continha uma carta 

de apresentação da inquiridora e da instituição que gere a investigação servindo de comprovante 

da sua autenticidade, no caso a identificação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Na carta, firmou-se o anonimato do respondente bem como a explanação do seu modo de 

preenchimento e, no final, foi feito um comprometimento que no próximo ano seria enviado um 

artigo com os resultados da pesquisa. Pode-se dizer que este procedimento está de acordo com 

os passos de uma pesquisa enviada pelo correio desenvolvido por Malhotra (1993, p.193), 

embora neste caso o correio seja do tipo electrónico. 

Para evitar enviesamento, foi realizado um pré-teste pelo método de entrevista pessoal 

para que o instrumento da investigação fosse adequado à amostra pesquisada e, assim, 

permitisse o seu total preenchimento sem qualquer dúvida ou erro, pelo que foi sujeito ao 

julgamento dos inquiridos e sua posterior alteração para obtenção de uma melhor aplicabilidade 

e formatação final. Os questionários das empresas submetidas ao pré-teste ficaram de fora da 

amostra já que o mesmo não correspondia ao modelo final (Vergara, 2003). 

A seguir, a figura 16 representa o esquema de pesquisa e observação que foi desenvolvido 

e aplicado: 
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Figura 16 - Estrutura da técnica a ser utilizada para a aplicação do instrumento 

 

 

 

 

 

Para além da pesquisa de campo, os meios de investigação utilizados foram de natureza 

bibliográfica e documental para elaboração da tese e fornecimento do suporte necessário às 

questões investigadas. Assim sendo, segue uma breve explanação destes dois tipos de 

pesquisa que privilegiou como factores determinantes de selecção o renome das instituições e a 

coerência e a lógica das ideias demonstradas pelos autores para a veracidade das seguintes 

fontes: 

a) Investigação documental: foi realizada com base em informações e dados 

numéricos e qualitativos, obtidos em várias fontes, como por exemplo em 

websites, documentos, relatórios e anais de Instituições públicas como o INE, 

IAPMEI e associações comerciais e empresariais locais como a ACISB e o 

NERVIR, que puderam representar e caracterizar o tecido empresarial local e, 

de alguma forma, enriquecer a análise dos dados. 

b) Pesquisa bibliográfica: levantamento bibliográfico sobre teorias e temas de 

acordo com a revisão teórica proposta nesse projecto, recorrendo a diversas 

teses de doutoramento e dissertações de mestrados do Brasil e de Portugal, 

livros e artigos publicados na internet, jornais ou revistas, representando a 

ordem de importância a ser adoptada. Em relação aos artigos e livros 

publicados, privilegiou-se a titulação dos autores e o renome das instituições a 

que pertencem, ou pertenciam, à época da publicação. 

 

2.6 - Método de recolha de dados 

A recolha de dados foi feita através de um questionário preenchido via internet21 a partir do 

Google Docs. O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX 

                                                        

21 Ver anexo 14 com imagens do formulário da pesquisa inserido no Google Docs. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/AJAX_(programa%C3%A7%C3%A3o)
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(tecnologia provida por navegadores para tornar páginas Web mais interactivas com o usuário) e 

compatível com o Microsoft Office. Funciona totalmente online directamente no browser e, 

actualmente, compõe-se de um processador de texto, um editor de apresentações, um editor de 

“grades” e um editor de formulários. Junto do corpo de e-mail para o qual seguiu a apresentação 

da pesquisa, inseriu-se um link de acesso directo ao questionário para ser preenchido online e 

que, no final, é automaticamente enviado para uma base de dados disponibilizada no próprio 

Google Docs, denominada de spreadsheet22. Um spreadsheet é um aplicativo, tal como uma 

grade subdividida em células e colunas que contém textos alfanuméricos ou não. Deste modo, 

os questionários depois de serem preenchidos, foram automaticamente para a grade 

spreadsheet. Na sua elaboração todas as questões foram colocadas como obrigatórias, ou seja, 

caso faltasse alguma questão o inquirido era avisado e podia voltar a preencher. Sendo assim, 

todos os inquéritos estavam preenchidos na sua totalidade.  

Para a realização do pré-teste23, na primeira quinzena de Setembro, foram aplicados cinco 

questionários a cinco empresários da região na presença do pesquisador para a melhor 

avaliação do instrumento. Após esta aplicação, verificou-se a necessidade de corrigir alguns 

pontos para facilitar a melhor compreensão das questões por parte dos inquiridos e assim, 

garantir o bom funcionamento do questionário durante a realização da pesquisa. Os 

questionários submetidos ao pré-teste foram inutilizados visto que não teriam valor face à 

correcção das questões, ou seja, seriam diferentes. 

Um segundo pré-teste foi realizado para validar o questionário online. Após o envio de três 

pré-testes do mesmo, foi acrescido um campo para a inserção do e-mail ao qual a pesquisa foi 

enviada para controlo de recebimento e, por necessidade de se fazer mais de um envio aos 

potenciais inquiridos que não respondam à primeira chamada. Assim, como no pré-teste anterior, 

os inquéritos deste segundo pré-teste foram inutilizados. 

Assim sendo, no dia 24 de Setembro foram enviados por e-mail 1455 questionários para 

empresas dos distritos de Bragança e Vila Real através de uma base de dados trabalhada pela 

pesquisadora durante os meses de Julho e Agosto a partir de uma base de dados comprada. 

Junto com o questionário, seguiu um texto de e-mail24 a explanar a importância da participação 

do empresário na pesquisa bem como da realização da mesma para a região. Firmou-se, 

também, o compromisso de sigilo das informações e do envio de um artigo com os resultados 

                                                        

22 Ver anexo 15 com imagens da grade denominada de Spreadsheet. 
23 Ver anexo 13 com o modelo do questionário. 
24 Ver anexo 10 com o modelo do corpo de e-mail enviado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Browser
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obtidos. O prazo de recolha dos dados foi até ao dia 6 de Outubro, tendo sido obtidas 65 

respostas. 

No dia 7 de Outubro, fez-se uma segunda chamada25 para 1390 empresas que não 

responderam à primeira chamada. Neste sentido, as empresas que responderam ao primeiro e-

mail foram retiradas da segunda chamada. No dia 9 de Outubro, o inquérito foi ainda enviado por 

e-mail26 pela ACISB para 142 empresas da sua base de dados. Esta segunda chamada obteve 

47 respostas. 

No dia 25 de Outubro foi enviada a terceira chamada para 1278 empresas, angariando 

mais 21 respostas. E finalmente, no dia 2 de Novembro, seguiu a quarta e última chamada que 

conseguiu mais 19 respondentes, alcançando um total de 152 inquéritos respondidos pelas 

empresas regionais que participaram nesta pesquisa.  

De acordo com Malhotra (1993, p.355), o número de respostas alcançado é coerente com 

o tipo de tamanho da amostra apresentada neste trabalho que vem a ser composto de 

instituições regionais e que requer um mínimo de 50 e um máximo de 500 unidades. 

 

2.7 – O instrumento de recolha de dados e métodos para análise e validação dos dados 

Na elaboração do questionário, tomou-se como base o modelo de estrutura do questionário 

de Chiusoli (2005) dividida em 5 blocos, pois permite avaliar o grau de utilização das diversas 

variáveis que compõem uma gestão orientada para o mercado. A elaboração dos itens ou 

variáveis seguiu o modelo da orientação de mercado desenvolvido no referencial teórico e de 

acordo com o padrão das empresas regionais que, na sua maioria, são PME.  

O questionário abrangeu perguntas fechadas com escalas nominais, ordinais e intervalares 

que permitiram um melhor aprofundamento das análises estatísticas propostas. O levantamento 

foi do tipo estruturado não disfarçado composto por 5 blocos. O primeiro bloco mensura o uso do 

conceito da orientação de mercado no dia-a-dia da empresa; o segundo bloco verifica o uso de 

informações de mercado pela empresa; o terceiro bloco refere-se ao uso das variáveis referentes 

ao Marketing estratégico quanto à disseminação da inteligência no processo decisório; o quarto 

bloco mede a utilização das variáveis do Marketing operacional (produto, preço, distribuição e 

promoção); e, por fim, o quinto bloco que contempla a caracterização da organização. 

Vale ressaltar que as variáveis do primeiro bloco foram desenvolvidas de acordo com os 

modelos de orientação de mercado de Kohli & Jaworski, 1990 (as onze primeiras questões); 

                                                        

25 Ver anexo 11 com o modelo do corpo de e-mail da segunda chamada. 
26 Ver anexo 12 com o modelo do corpo de e-mail da ACISB. 
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Deshpande, Farley & Webster, 1993 (da 12ª até a 15ª questão); Day, 1994 (16ª questão) e 

Narver & Slater, 1990 (17ª e 18ª questões). O segundo, terceiro e quarto bloco foram 

desenvolvidos com base nos seguintes questionários: Chiusoli (2005), Choi (2002), Fernandes 

(2004), IAPMEI (2005) e Sarquis (2003). Entretanto, todos foram alvo de adaptações para que se 

adequassem melhor a realidade do universo estudado. No quinto bloco, foram colocadas 

variáveis de caracterização das empresas inquiridas. A tabela 7 reproduz o número de questões 

e de variáveis, bem como se as variáveis são itens negativos ou positivos e quais as técnicas 

estatísticas utilizadas na análise dos resultados.  

Tabela 7 - Bloco de perguntas do questionário de pesquisa e técnicas estatísticas utilizadas 

Bloco Número de questões Número de variáveis 
Técnicas de estatística 

descritiva para amostras independentes 

Bloco 1 1 18 (os 12,13,14 e 18 

são itens negativos) 

Escala intervalar (dados métricos) 

Média, moda e desvio padrão, Correlação 

de Pearson, Anova e Análise Factorial. 

 

 

 

 

 

Escala Nominal (Concelho e actividade 

empresarial) e ordinal (ano, número de 

colaboradores e volume de negócios) 

(dados não-métricos) 

Frequência, Percentis, Qui-quadrado e 

Correlação linear Ró de Spearman  

Bloco 2 1 6 (todos os itens são 

positivos) 

Bloco 3 1 8 (todos os itens são 

positivos) 

Bloco 4 4 28 (todos os itens são 

positivos) 

Bloco 5 5 5 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Aaker et al., 2001. 

 

Vale ressaltar que na análise dos dados partiu-se da utilização de técnicas univariadas 

onde cada variável é observada em separado, para depois seguir para a utilização de técnicas 

bivariadas e multivariadas onde as variáveis são observadas simultaneamente (Aaker et al., 

2001, p.455). 

Em cada questão dos blocos 1, 2, 3 e 4, o respondente pôde escolher numa escala do tipo 

Likert o nível de utilização de cada variável na sua empresa escolhendo entre 1 a 5 de modo a 

respeitar os limites entre 5 a 9 itens (Malhotra, 1993, p.300) com as seguintes denominações: 

1. – Nunca utilizo 

2. – Pouco utilizo 
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3. – Utilizo algumas vezes  

4. – Muitas vezes utilizo 

5. – Utilizo Sempre 

 

Foi ainda incluída uma 6ª opção (não sabe, não responde, não se aplica - NS/NR/NA) para 

permitir a não resposta dos inquiridos; a qual será tratada como resposta em branco. 

No bloco 5, cabe expor a forma de agrupamento dos dados para facilitar a análise 

estatística. Desta maneira, a tabela 8 mostra o procedimento adoptado pela autora para 

mensurar as variáveis contínuas dos itens relacionados com a caracterização da empresa. 

Tabela 8 - Transformação dos dados de caracterização da empresa para fins de análise 

estatística  

Item Tipo de escala Transformação dos dados 

Localização da 

empresa por concelho 

Nominal Alfândega da Fé 
1 

Bragança 
2 

Carrazeda de Ansiães 
3 

Freixo de Espada à Cinta 
4 

Macedo de Cavaleiros 
5 

Miranda do Douro 
6 

Mirandela 
7 

Mogadouro 
8 

Torre de Moncorvo 
9 

Vila Flor 
10 

Vimioso 
11 

Vinhais 
12 

Alijó 
13 

Boticas 
14 

Chaves 
15 

Mesão Frio 
16 

Mondim de Basto 
17 

Montalegre 
18 

Murça 
19 

Peso da Régua 
20 

Ribeira de Pena 
21 

Sabrosa 
22 

Santa Marta de Penaguião 
23 

Valpaços 
24 

Vila Pouca de Aguiar 
25 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%A2ndega_da_F%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bragan%C3%A7a_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carrazeda_de_Ansi%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo_de_Espada_%C3%A0_Cinta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macedo_de_Cavaleiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda_do_Douro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mirandela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mogadouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Moncorvo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Flor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vimioso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinhais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alij%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chaves_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%A3o_Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mondim_de_Basto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montalegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mur%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peso_da_R%C3%A9gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_de_Pena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabrosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_de_Penagui%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valpa%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Pouca_de_Aguiar
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Vila Real 
26 

 

Ano de fundação Ordinal Sem qualquer transformação 

Actividade empresarial Nominal De acordo com a designação CAE Rev.2, utilizada pelo INE. 
 

C 
 
0 Indústria extractiva 

 
D 

 
1 Indústria transformadora 

 
F 

 
2 Construção 

 
 
 

G 

 
 
 
3 Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis, 
motociclos e de bens de uso pessoal 
e doméstico                

 
H 

 
4 Alojamento e restauração 

(restaurantes e similares) 
 
I 

 
5 Transportes, armazenagem e 

comunicações         
 

K 
 
6 Actividades imobiliárias, alugueres e 

serviços prestados às 
empresas            

 
M 

 
7 Educação 

 
N 

 
8 Saúde e acção social                

 
 

O 

 
 
9 

Outras actividades de serviços 
colectivos, sociais e pessoais            

 

Número de 

colaboradores 

Ordinal 
Menor que 10  1 

Entre 10 a 49 2 
Entre 50 a 249 3 

 

Volume de negócios Ordinal 
De  0 a 500 mil de euros 1 

De 500 a 1 milhão de euros 2 

De 1 a 2 milhões de euros 3 

De 2 a 5 milhões de euros 4 

Mais de 5 milhões de euros 5 

Confidencial 6 
 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em termos gerais, na presente pesquisa foram utilizados procedimentos qualitativos e 

quantitativos para análise e interpretação dos dados. Para analisar os dados deste estudo de 

domínio quantitativo, recorreu-se à estatística descritiva, correlacional e inferencial, empregando 

o SPSS® 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) para o tratamento informático dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real
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dados. Os mesmos foram também analisados e interpretados com base nos preceitos contidos 

na fundamentação teórica que norteou o desenvolvimento deste estudo. Segundo Minayo (1994, 

p.22) relativamente à pesquisa qualitativa, esta corresponde a um nível da realidade que não 

pode ser quantificado e está relacionada “aos universos dos significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes” das relações, dos processos e fenómenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Neste sentido, pode-se afirmar que a diferença entre 

qualitativo e quantitativo é a sua natureza, no entanto, ambos se complementam excluindo 

qualquer dicotomia. De acordo com Minayo (1994, p.78), os passos para operacionalização dos 

dados são: 

I. Ordenação dos dados: mapeamento dos dados obtidos da pesquisa de campo; 

II. Classificação dos dados: os dados foram classificados de acordo com a fundamentação 

teórica; 

III. Análise final: estabelecimento de articulações entre os dados e os referenciais teóricos 

da pesquisa, respondendo às questões de investigação da pesquisa. 

 

Antes de passar para a análise dos dados propriamente dita, procurou-se avaliar o grau de 

fiabilidade do instrumento utilizado. Recorreu-se ao coeficiente alpha de Crombach, uma vez que 

este seria a medida recomendada para verificar a consistência interna de um conjunto de itens 

que foram medidos através de uma escala (Hill e Hill, 2002). Os valores que este coeficiente 

pode assumir são entre 0 e 1 e quanto mais se aproximar da unidade, maior é a consistência 

interna da medida. No entanto, considera-se aceitáveis coeficientes acima de 0,6 (Hill e Hill, 

2002; Malhotra, 1993). Vale destacar que este instrumento, por se basear na consistência 

interna, não captura adequadamente erros causados por factores externos como, por exemplo, 

diferentes respondentes, entre outros (Rohde, 1997). 

A seguir, a tabela 9 apresenta o resultado da análise do grau de fiabilidade da escala 

utilizada para um alpha de Crombach geral de 0,928 para os 60 itens (com escala) do 

instrumento, o que é considerado muito bom (Hill e Hill, 2002; Malhotra, 1993; Pestana e 

Gageiro, 2008).  
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Tabela 9 - Análise do grau de fiabilidade da escala utilizada para um alpha de Crombach geral 

Variáveis 
Correlação da 
variável com 

o total 

Alpha se a 
variável for 

excluída 

Pesquisa formal 0,303 0,928 

Pesquisa informal 0,489 0,927 

Informação interna sobre a concorrência 0,509 0,926 

Interacção directa com clientes 0,459 0,927 

Métodos de avaliação de satisfação 0,470 0,927 

Dados de satisfação são disseminados 0,512 0,926 

Reuniões com colaboradores sobre tendências 0,688 0,925 

Respostas rápidas as mudanças de preço e promoção 0,488 0,927 

Respostas rápidas as necessidades dos clientes 0,588 0,926 

Produção segue tendência cliente e não políticas internas 0,463 0,927 

Reclamações geram acções correctivas 0,503 0,927 

Lealdade e tradição como princípios de gestão 0,056 0,929 

Desenvolvimento e inovação como princípios de gestão -0,067 0,930 

Regras e políticas formais como princípios de gestão -0,017 0,930 

Objectivos como princípios de gestão 0,576 0,926 

Capacidade para sentir o mercado 0,618 0,926 

Margem de lucro no longo prazo 0,604 0,926 

Produtos rentáveis 0,078 0,929 

Informação dos stakeholders 0,565 0,926 

Informações via: INE, IAPMEI, universidades, Governo 0,446 0,927 

Informação de mudanças da legislação 0,573 0,926 

Informação de mudanças económicas, sociais e demográficas 0,636 0,926 

Informação de viagens 0,723 0,925 

Informação de acções de formação 0,529 0,926 

Estratégia de baixo preço -0,048 0,930 

Estratégia de diferenciação 0,403 0,927 

Segmentação de mercado para novos produtos 0,520 0,927 

Estratégia de qualidade superior 0,448 0,927 

Plano de Marketing 0,595 0,926 

Uso de softwares de gestão para tomada de decisão 0,546 0,926 

Relacionamento com comunidade local 0,417 0,927 

Actuação em rede de cooperação 0,421 0,927 

Marca própria e registada 0,342 0,928 

Logótipo diferenciado 0,299 0,928 
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Nome da empresa como Marca 0,105 0,929 

Uso de outros nomes em produtos 0,327 0,928 

Desenvolvimento e lançamento de novos produtos/ano 0,499 0,927 

Muitos produtos e serviços diversificados 0,412 0,927 

Design de embalagens atraentes 0,462 0,927 

Serviços que complementam a oferta 0,341 0,928 

Novidades dos stakeholders para actualizar linha de produtos 0,560 0,926 

Preço para maximizar lucro no curto prazo 0,054 0,929 

Preço para maximizar lucro no longo prazo 0,498 0,927 

Técnicas de cálculo de preço face procura e custos 0,329 0,928 

Preços via margem sobre os custos consoante produto 0,348 0,928 

Diversos meios de pagamento 0,576 0,926 

Preços competitivos face aproximação do mercado consumidor 0,127 0,929 

Uso preferencial de fornecedores locais -0,034 0,930 

Canais de distribuição externos para vender produto 0,330 0,928 

Métodos de controlo para canais de distribuição 0,558 0,926 

Montras para expor produto 0,324 0,928 

Métodos de controlo de stock 0,434 0,927 

Outros meios de vendas (web, direct mail, vendas porta a porta, 
catálogos, internet) 0,291 0,928 

Publicidade em jornais, rádios, revistas, outdoors e outros meios 
promocionais 0,464 0,927 

Promoções, liquidações, brindes e descontos na empresa 0,421 0,927 

Métodos para calcular custos com publicidade e merchandising 0,396 0,927 

Formação de vendedores 0,673 0,925 

Comissões e incentivos salariais por objectivos de vendas 0,530 0,926 

Promoções alternativas e de baixo custo 0,352 0,928 

Base de dados dos clientes para promoção de produtos 0,477 0,927 

Aplha Cronbach´Geral 0.928 

Alpha Cronbach baseado nos itens standatirzados 0.930 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISES DE DADOS 

 

Neste capítulo serão expostos os resultados da pesquisa de campo confrontados com o 

levantamento bibliográfico apresentado neste trabalho. Ou seja, os dados obtidos com a 

pesquisa de campo cruzados com as informações advindas da pesquisa documental e 

bibliográfica realizada nos capítulos 2 e 3 fornecerão os resultados desta dissertação. 

 

1.0- ESTRUTURA DA ANÁLISE 

A estrutura analítica divide-se em cinco blocos. O primeiro bloco mostra as frequências 

relativas ao perfil das empresas por meio de estatística descritiva (média, moda e desvio padrão) 

e sobre a utilização do Marketing em relação à orientação de mercado, Marketing intelligence, 

Marketing estratégico e Marketing operacional. Recorreu-se à média por ser a estatística mais 

comummente utilizada (Aaker et al., 2001) e ao desvio padrão, pois este informa sobre a 

qualidade da média (Pestana e Gageiro, 2008). 

No segundo bloco, recorreu-se a testes estatísticos não paramétricos. Na primeira parte 

utilizou-se o Qui-quadrado para verificar a associação entre as variáveis de caracterização e 

entre estas e as variáveis de utilização do Marketing avaliadas na pesquisa. Para a realização 

deste teste e para facilitar a sua análise, as variáveis de caracterização foram reduzidas, assim 

como as variáveis quantitativas que foram transformadas em qualitativas. 

No terceiro bloco fez-se o teste de hipóteses levantado no quarto capítulo e justificado por 

meio de correlação das variáveis para medir a associação entre elas através do uso do teste de 

Pearson devido às mesmas serem quantitativas de nível intervalar. Utilizou-se na análise a 

média e mediana para reforçar a comprovação dos factos.  

No quarto bloco, com o intuito de contribuir ainda mais para a análise dos dados, aborda-se 

também a técnica de estatística paramétrica por meio do teste da ANOVA para verificar as 

variáveis que diferem entre si. Para a realização deste teste e para facilitar a sua análise, as 

variáveis de caracterização foram reduzidas. Optou-se por utilizar as médias considerando a 

escala intervalar para aprofundar as análises estatísticas. 

Numa última análise, no quinto bloco, foi aplicada a técnica estatística paramétrica e 

multivariada da análise factorial. Esta técnica tem como objectivo agrupar um conjunto de 

variáveis (factores) através da análise das suas inter-correlações reduzindo assim, as variáveis 

iniciais. 
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2.0- ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A PESQUISA DE CAMPO 

Antes de dar inicio às análises, serão apresentadas algumas observações e dificuldades 

encontradas durante a pesquisa de campo. 

O meio utilizado para a colecta de dados foi a internet27 onde se permitia que o 

respondente preenchesse o questionário de forma rápida e confortável. Porém, este meio não 

permite que o inquiridor esteja presente no momento da pesquisa. Isto pode ter influenciado um 

número de respostas maior quanto ao “utilizo sempre” em algumas variáveis, pois os 

empresários tendem a ter uma atitude de que são bons gestores.  

Também não permitia verificar se o respondente era de facto o gerente ou o dono da 

empresa. No entanto, para além de se ressaltar no texto do e-mail que a pessoa indicada a 

responder ao inquérito era o dono da empresa ou pessoa equivalente, no próprio questionário 

havia um item onde o respondente deveria pôr o endereço de e-mail para se ter o controlo do 

envio para uma próxima chamada. Este item possibilitava verificar que os e-mails, na sua 

maioria, eram pessoais e/ou diferentes dos da base de dados que, geralmente, eram designados 

como “geral”, ou seja, demonstrava que o inquérito era de facto encaminhado para o 

responsável. Tal aspecto permitiu a validação das respostas por corresponder ao universo 

pesquisado. 

Como o instrumento não diferenciava o sector de actividade, ou seja, era genérico a 

qualquer tipo de empresa, notou-se que para alguns sectores a resposta “não sabe, não 

responde, não se aplica” era a mais adequada para demonstrar neutralidade face a algumas 

variáveis relacionadas com o Marketing operacional: produto, distribuição e promoção. Outro 

aspecto do instrumento que pode ter influenciado as respostas era o seu tamanho considerado 

grande e que poderia cansar e confundir o respondente (Hill e Hill, 2002). 

 

3.0- ESTATÍSTICA DESCRITIVA: FREQUÊNCIA, PERFIL DAS ORGANIZAÇÕES E RELAÇÃO 

COM OS ITENS DE UTILIZAÇÃO 

3.1- Perfil das empresas inquiridas 

O último bloco do questionário serviu para formar o perfil das empresas respondentes face 

à localização, à actividade empresarial, ano de fundação, número de colaboradores e volume de 

                                                        

27 Foi enviado um e-mail com um link para o questionário que era respondido via Google Docs. 
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vendas. Tais parâmetros serviram de base para a validação das respostas, já que as empresas 

deveriam ser provenientes dos distritos de Vila Real e Bragança e em ser PME.  

Assim sendo, a tabela a seguir mostra a frequência e a percentagem face à localização das 

empresas. 

Tabela 10 - Perfil das empresas face à localização 

Localização Frequência Percentagem 

Alfândega da Fé 0 0% 

Bragança 23 15% 

Carrazeda de Ansiães 1 1% 

Freixo de Espada à Cinta 0 0% 

Macedo de Cavaleiros 2 1% 

Miranda do Douro 2 1% 

Mirandela 3 2% 

Mogadouro 0 0% 

Torre de Moncorvo 2 1% 

Vila Flor 2 1% 

Vimioso 1 1% 

Vinhais 0 0% 

Alijó 8 5% 

Boticas 1 1% 

Chaves 23 15% 

Mesão Frio 1 1% 

Mondim de Basto 3 2% 

Montalegre 0 0% 

Murça 4 3% 

Peso da Régua 9 6% 

Ribeira da Pena 1 1% 

Sabrosa 5 3% 

Santa Marta de Penaguião 4 3% 

Valpaços 5 3% 

Vila Pouca de Aguiar 3 2% 

Vila Real 49 32% 

Fonte: Dados do inquérito. 

A participação das empresas do distrito de Vila Real foi superior ao de Bragança, mesmo 

com o apoio da ACISB durante a pesquisa de campo. Vila Real obteve 76% das respostas e 

Bragança ficou com 24%. Um possível motivo pode ter sido o meio utilizado para a recolha de 

dados, o e-mail, facto justificado pela própria ACISB. 
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Gráfico 3 - Empresas participantes por distrito 

 

   

   

 

 

                                                Fonte: Dados do inquérito. 

 

 Face à actividade empresarial, as empresas que mais participaram foram as do ramo da 

indústria transformadora (20%), do alojamento e restauração (13%), da construção (10%), do 

comércio por grosso ou a retalho (27%) e das actividades imobiliárias, alugueres e serviços 

prestados às empresas (22%). Da indústria transformadora, a maioria pertencia à produção de 

vinho e com alguma participação dos produtores de azeite. Em relação ao alojamento e 

restauração, a pesquisa teve muita adesão de estabelecimentos hoteleiros (50%) e o restante 

dividido entre turismo rural, restaurantes e cafés. No sector da construção, concentrou-se em 

dois tipos de actividade: da construção e engenharia civil e em trabalhos de carpintaria e de 

caixilharia. No comércio, das 41 empresas que responderam ao inquérito, 31% eram grossistas e 

69% retalhista. Já nas actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 

observou-se uma grande variedade de áreas, tais como: contabilidade, apoio à gestão, 

gabinetes de engenharia, gabinetes de estudos de mercado e sondagens, imobiliárias, rádios e 

jornais. Segundo os relatórios da ACISB (2004), do IBERPME (2004) e do GEM (2007) estes são 

os principais sectores de actividade e de relevância para o tecido empresarial local. 

Tabela 11 - Perfil face à actividade empresarial e segundo o CAE rev.2.1 

Actividade empresarial Frequência Percentagem 

Indústria Extractiva 1 1% 

Indústria transformadora 30 20% 

Construção 15 10% 

Comércio por grosso ou retalho 41 27% 

Alojamento e restauração 20 13% 

Transportes, armazenagem e comunicações 3 2% 

Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados 
às empresas  34 22% 

Educação 2 1% 

Saúde e acção social 2 1% 

Outras actividades de serviços colectivos, sociais e 
pessoais 4 3% 

Fonte: Dados do inquérito. 
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A tabela 12 confirma que a maioria das empresas pesquisadas (cerca de 64%) é formada 

por microempresas, pois o número de colaboradores é inferior a 10. Porém, um número 

representativo de 50 empresas possui entre 10 a 49 colaboradores. 

Tabela 12 - Número de colaboradores nas empresas pesquisadas 

Números de 
Colaboradores 

Frequência Percentagem 

Menor que 10 98 64% 

De 10 a 49 50 33% 

De 50 a 249 4 3% 

Fonte: Dados do inquérito. 

Quanto ao volume de vendas, as empresas posicionaram-se dentro da realidade de uma 

PME, com 59% dos inquiridos a comercializarem entre 0 a 500 mil euros/ano.  

Tabela 13 - Volume de vendas/ano das empresas pesquisadas 

Volume de vendas/ano Frequência Percentagem 

De 0 a 500 mil euros/ano 90 59% 

De 0,5 a 1 milhão de euros/ano 26 17% 

De 1 a 2 milhões de euros/ ano 12 8% 

De 2 a 5 milhões de euros/ano 12 8% 

Mais de 5 milhões de euros/ano 4 3% 

Confidencial 8 5% 

Fonte: Dados do inquérito. 

 

Quanto ao ano de fundação, cerca de 41% foram fundadas a partir do ano 2000. 

Entretanto, boa parcela (cerca de 58%) já está no mercado há mais de 10 anos. Facto 

interessante diz respeito a 2 empresas actuantes com mais de um século de vida. 

 

Tabela 14 - Ano de fundação das empresas respondentes 

Período de 
fundação 

Frequência Percentagem 

Antes de 1900 2 1% 

De 1900 a 1969 6 4% 

De 1970 a 1979 9 6% 

De 1980 a 1989 20 13% 

De 1990 a 1999 52 34% 

De 2000 a 2009 63 41% 

                                                 Fonte: Dados do inquérito. 
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3.2 - Frequência, média e desvio padrão face à utilização das variáveis pesquisadas 

 

Para captar as respostas dos inquiridos dada a utilização das variáveis, os respondentes 

foram indicados a colocar em cada alternativa a sua melhor resposta variando de 1 a 5, 

conforme mostra as tabelas 15 a 21. Estas tabelas vão de encontro às questões de investigação 

levantadas neste trabalho e expostas no capítulo anterior gerando os resultados propostos. Para 

a análise, recorreu-se às técnicas de estatística descritiva (média, moda e desvio padrão). 

Tabela 15 - Estatística descritiva das variáveis pesquisadas quanto à utilização atribuída às 

variáveis de orientação de mercado 

  
Variáveis 

Utilização (média de 
uma escala de 1 a 5) 

Moda 
Desvio 
Padrão 

1 Pesquisa formal 2,04 1 1,14 

2 Pesquisa informal 3,63 4 1,01 

3 Informação interna sobre a concorrência 3,07 3 1,13 

4 Interacção directa com clientes 4,33 5 0,93 

5 Métodos de avaliação de satisfação 3,40 3 1,22 

6 Dados de satisfação são disseminados 3,35 4 1,30 

7 Reuniões com colaboradores sobre tendências 3,31 4 1,30 

8 
Respostas rápidas as mudanças de preço e 
promoção 3,20 4 1,31 

9 Respostas rápidas às necessidades dos clientes 4,04 4 0,90 

10 
Produção segue tendência cliente e não políticas 
internas 3,48 4 1,15 

11 Reclamações geram acções correctivas 4,42 5 0,84 

12 Lealdade e tradição como princípios de gestão 4,46 5 0,87 

13 
Desenvolvimento e inovação como princípios de 
gestão 4,15 5 0,93 

14 
Regras e políticas formais como princípios de 
gestão 3,75 4 1,11 

15 Objectivos como princípios de gestão 3,48 3 1,25 

16 Capacidade para sentir o mercado 4,28 5 0,85 

17 Margem de lucro no longo prazo 4,01 5 1,04 

18 Produtos rentáveis 4,29 5 0,84 

Fonte: Dados do inquérito. 

 

Antes de fazer qualquer análise quanto à orientação de mercado, cabe ressaltar que os 

itens 12,13,14 e 18 (a itálico) são itens negativos face aos modelos teóricos desenvolvidos por 

Deshpandé et al. (1993) e Narver & Slater (1990). Mas nesta análise descritiva e univariada os 

valores não serão invertidos para permitir uma melhor comparação dos dados obtidos. 

Pode-se observar que o tipo de cultura organizacional que obteve a maior média (4.46) foi 

o familiar que privilegia um ambiente calmo, centrado na figura de um líder familiar e que 
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respeita a moral e os costumes. Isto significa afirmar que as empresas regionais não estão tão 

voltadas para o ambiente externo que é mais propício à competição e à diferenciação. Confirma 

também que o tipo padrão de gestão das PME da amostra é o familiar assim como comprovado 

no estudo de Simões (1997) sobre as PME portuguesas. 

Do outro lado, o tipo de cultura de mercado obteve a média 3.48, sendo o menor tipo de 

cultura utilizado nas empresas regionais e que, entre os tipos de cultura apontados por 

Deshpandé et al. (1993), é o que mais propicia uma melhor performance empresarial por 

estarem mais orientadas para o ambiente externo sendo mais competitivas. Choi (2002) cita que 

todas as práticas e comportamentos empresariais são um reflexo da cultura organizacional. 

Sumariamente, o mais usado é o familiar passando pelo de adocracia, hierárquica e, por último, 

o mercado. Neste sentido, pode-se afirmar que as empresas regionais actuam numa perspectiva 

de orientação mais voltada ao ambiente interno privilegiando a produção, as vendas e o produto 

do que propriamente o mercado consumidor com ênfase numa gestão estratégica em busca da 

diferenciação como fonte de vantagem competitiva. 

Narver & Slater (1990), ao inserirem o factor lucratividade como variável para medir a 

orientação de mercado, o relacionaram com a sustentabilidade e com uma perspectiva de gestão 

de longo prazo. Assim sendo, comparando as médias das variáveis 17 e 18, a segunda obteve 

uma média maior (4.29) o que corresponde a uma visão mais de curto prazo, indo contra a 

filosofia de uma gestão orientada para o mercado. E, mais uma vez, confirma-se as indicações 

do estudo de Simões (1997), no qual as empresas portuguesas possuem a tendência de se 

fixarem quanto à vantagem competitiva, em custo-escala ao invés de terem como estratégia a 

adaptação do produto e o tempo de resposta. Ou seja, a lógica da competência produtiva 

predomina sobre o conhecimento dos mercados.  

No item sobre a capacidade de sentir o mercado elaborado por Day (1994), os dados 

sugerem que os empresários conhecem o mercado ao obter uma média de 4.28. De acordo com 

Day (1994), empresas orientadas para o mercado possuem habilidades superiores em sentir a 

tendência do mercado, capacitando-as para antecipar respostas através de acções desenhadas 

para reter e atrair clientes, impulsionar relações com o canal e para estar atenta à concorrência. 

Assim sendo, este item pode ser confrontado, na medida em que o desvio padrão é elevado e a 

partir da análise dos itens elaborados conforme Kohli & Jaworski (1990), do 1 ao 11, que 

demonstra a baixa utilização dos conceitos de aplicabilidade de uma gestão orientada para o 

mercado, sobretudo voltado para o cliente e análise da concorrência, pois os itens em sua 

maioria se posicionam abaixo da média 4.00.  
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O item 1, relacionado com a utilização de pesquisas formais obteve a média 2.03 e, em 

contrapartida, o item pesquisa informal alcançou 3.63, o que demonstra uma característica 

peculiar do universo estudado formado exclusivamente por PME. Estas empresas, geralmente, 

não possuem recursos disponíveis para investirem em pesquisas formais que requerem grandes 

quantias para a sua realização (Pupim, 2003; Sarquis, 2003; Schenk, 2005). A utilização de 

pesquisas informais pode ser analisada com o item de “interacção directa com clientes” que 

obteve uma média de 4.33 e com “reclamações geram acções correctivas” cuja média foi de 4.42 

dando a sugerir de que utilizam de informações vindas directamente do contacto com o cliente. 

Estes dois últimos itens, num sentido lato, podem justificar a capacidade de sentir o mercado por 

parte destes empresários. 

Face à orientação de mercado, as empresas regionais, de uma forma sucinta, estão a 

utilizá-la ainda com certo constrangimento (algumas vezes, média de utilização total mais 

próxima do 3) devido ao tipo de cultura de gestão, mas de acordo com o seu padrão de empresa 

(PME) baseado na informalidade. 

Tabela 16 - Média das variáveis pesquisadas quanto a utilização atribuída às variáveis de 

Marketing intelligence 

  
Variáveis 

Utilização (média 
de uma escala de 1 

a 5) 
Moda 

Desvio 
Padrão 

19 Informação dos stakeholders 3,70 4 1,07 

20 
Informações via: INE, IAPMEI, universidades, 
Governo. 2,96 3 1,28 

21 Informação de mudanças da legislação 4,01 5 1,05 

22 
Informação de mudanças económicas, sociais e 
demográficas 3,35 3 1,15 

23 Informação de viagens 3,99 5 1,05 

24 Informação de acções de formação 4,02 5 1,16 

Fonte: Dados do inquérito. 

Através da tabela 16, é possível observar um equilíbrio entre razoável e boa utilização das 

variáveis referenciadas acima. Nota-se uma ligação com o tipo de cultura identificado na tabela 

anterior onde os empresários primaram por tipos de gestão mais familiares e de controlo. 

Segundo Simões (1997), a gestão das PME portuguesas é caracterizada por ausência de uma 

perspectiva do futuro, incapacidade de antecipar mudanças no enquadramento competitivo e de 

desempenho medíocre no campo da inovação. Segundo o mesmo autor, este enquadramento 

advém de uma estrutura centralizadora e familiar das PME nacionais (e não funcional), para as 

quais são indiferentes as oportunidades de crescimento que podem vir das variáveis que 
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obtiveram médias relativamente razoáveis como: informação dos stakeholders (3.70), informação 

via INE, IAPMEI, universidades e órgãos governamentais (2.96) e informação de mudanças 

económicas, sociais e demográficas (3.35).  

Numa tentativa de complementar os resultados desta pesquisa ao estudo de Rouach & 

Santi (2001), foi criada uma pontuação (mostrada no quadro 1) para avaliar as 152 empresas 

face ao Marketing intelligence e as denominações das empresas quanto a um sistema de 

inteligência competitiva. 

Quadro 1 - Pontuação da tipologia das empresas segundo Rouach & Santi (2001) quanto a 

utilização do Marketing intelligence 

Pontuação Resultados 

Para respostas iguais a: 
 
1 a pontuação é 0 
 
2 a pontuação é 1 

3 a pontuação é 2 

4 a pontuação é 4 

5 a pontuação é 5 

Os resultados são: 

De 0 a 6 a empresa é dorminhoca; 

De 7 a 12 a empresa é reactiva; 

De 13 a 18 a empresa é activa; 

De 19 a 24 a empresa é agressiva; 

De 25 a 30 a empresa é guerreira. 

 

Fonte: Adaptado de Rouach & Santi (2001). 

 

Assim sendo, o Marketing intelligence utilizado nas empresas regionais da amostra é 

apresentado a seguir no gráfico 4. 

Gráfico 4 - Tipos de empresas face o Marketing Intelligence utilizado nas empresas regionais 

segundo modelo de Rouach & Santi (2001) 

 

Fonte: Adaptado de Rouach e Santi (2001). 
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De uma forma geral, é possível dizer que as empresas regionais da amostra, face à 

inteligência de Marketing utilizada são na sua maioria, dorminhocas ou reactivas (53%). Isto 

significa dizer que não estão atentas nem organizadas para absorverem as informações vindas 

do mercado. O Marketing intelligence é o ponto de partida de qualquer actividade empresarial, 

uma vez que os esforços começam e terminam no ciente. Isto indica que o foco da maioria das 

empresas da amostra não está no cliente. Este gráfico comprova e aproxima as empresas 

regionais do quadro de passividade apresentado por Simões (1997). 

Empresas activas em análise do mercado aumentam sua capacidade de aprendizagem e 

conhecimento, o que hoje representa uma fonte de vantagem competitiva segundo Pereira 

(2003), pois tornam-se especialistas nas suas competências ajudando-as a enfrentarem o 

ambiente empresarial turbulento dos dias actuais. A variável “informação de viagens que faço” 

com uma média de 3.99, demonstra que o empresário está mais aberto e atento a inovações 

vindas de outros países, atentos a mudança na legislação (4.01) e de acções de formação 

(4,02). 

Em síntese, o Marketing intelligence está a ser muito utilizado (visto que a maioria das 

médias encontra-se mais próxima do 3), mas de forma dorminhoca ou reactiva na maioria das 

vezes. 

Tabela 17 - Média das variáveis pesquisadas quanto à utilização atribuída às variáveis de 

Marketing estratégico 

  

Variáveis 
Utilização (média 
de uma escala de 

1 a 5) 
Moda 

Desvio 
Padrão 

25 Estratégia de baixo preço 2,82 3 1,24 

26 Estratégia de diferenciação 4,39 5 0,86 

27 Segmentação de mercado para novos produtos 4,32 5 0,85 

28 Estratégia de qualidade superior 4,48 5 0,75 

29 Plano de Marketing 2,99 2 1,37 

30 
Uso de softwares de gestão para tomada de 
decisão 3,52 5 1,37 

31 Relacionamento com comunidade local 4,64 5 0,70 

32 Actuação em rede de cooperação 3,91 5 1,17 

                                               Fonte: Dados do inquérito. 

 

Pelo estudo da tabela 17, a estratégia de diferenciação obteve a média de 4.39, o que 

representa a aposta estratégica na singularidade da empresa, definida por Porter (1986) como 

uma das estratégias genéricas que um negócio pode adoptar. A estratégia de qualidade superior 
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proposta por Choi (2002), com uma média de 4.48, vai de encontro à estratégia assente na 

diferenciação como vantagem competitiva já que ambas se complementam ao proporem ênfase 

numa gestão em Marketing e em engenharia de produto. Como reforço a esta análise, outro 

facto positivo é o uso da segmentação de mercado (com uma média de 4.32) para o lançamento 

de novos produtos demonstrando um pensamento estratégico de enfoque para novos segmentos 

e compatível com a estrutura de uma PME (Porter, 1986). 

O item estratégia de baixo preço que obteve uma média de 2.82, mostra coerência com a 

própria natureza das empresas pesquisadas (PME). Para uma empresa competir por uma 

estratégia de baixo preço, ela deve ter custos de produção baixos e recursos para investir em 

processos que tornem a sua produção eficiente (Porter, 1986). Entretanto esta é uma 

característica de empresas de porte grande. Isto seria possível se as empresas regionais 

actuassem em redes de cooperação, o que não vem a ser o caso, pois esta variável apresenta 

média abaixo de 4.00. Ou seja, as empresas regionais ainda não estão aptas para competirem 

através de economias de escala, demonstrando alguma desconfiança por parte dos empresários 

regionais em dividir segredos dos seus negócios para crescerem através de uma actuação em 

redes de cooperação. 

O item “relacionamento com comunidade local” obteve a média 4.64, quase uma 

unanimidade entre os pesquisados, o que é um comportamento positivo, pois segundo Choi 

(2002), isto faz com que os cidadãos locais se dirijam paras as lojas regionais devido ao 

sentimento de familiarização. 

O uso de planos de Marketing obteve uma média de 2.99, o que está muito aquém do 

esperado, na medida em que alguns itens já relacionados aqui demonstram uma consciência 

positiva de mercado. Em outras palavras, sugere que o Marketing é algo mais conceitual do que 

formalizado, correspondendo assim a uma gestão empírica do Marketing.  

Outro aspecto relevante e que pode ter relação com o anterior é o baixo nível do uso de 

softwares de gestão para a tomada de decisão. Este item demonstra que as empresas 

estudadas ainda operam baseadas em papéis, blocos e na intuição de seus dirigentes em 

detrimento do uso de softwares que podem acelerar processos de tomada de decisão, o que, 

para o nível de competitividade actual, é vital. De acordo com Day (1994), corresponde à uma 

das capacidades que uma empresa orientada para o mercado deve ter, a interna que é geradora 

de uma resposta rápida ao mercado. Tal facto acarreta numa resposta ao mercado mais lenta e 

que sugere estar relacionado com a actividade empresarial preponderante na pesquisa de 

campo, que é a do comércio. 
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Em suma, o Marketing estratégico está a ser utilizado muitas vezes pelas PME regionais 

mostrando coerência entre tipo de empresa e estratégia. A única observação é quanto ao baixo 

grau de formalização do Marketing nas empresas, ou seja, é necessário elaborar planos de 

Marketing para que os objectivos e metas da empresa sejam bem definidos e participados por 

todos para que sejam devidamente alcançados. O Marketing exige um planeamento que como 

definiu Kotler (2000, p.30), é “o processo de planear e executar a concepção, a determinação de 

preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam 

metas individuais e organizacionais”. Contudo, há de se lembrar que os mercados são 

mundanos e que ser orientado para o mercado pode ser um diferencial na medida em que se 

está a acompanhar a própria evolução do ambiente empresarial capaz de gerar acções 

correctivas em planos. 

Tabela 18 - Média das variáveis pesquisadas quanto à utilização atribuída às variáveis de 

Marketing operacional/ produto 

  
Variáveis 

Utilização (média 
de uma escala de 

1 a 5) 
Moda 

Desvio 
Padrão 

33 Marca própria e registada 3,48 5 1,68 

34 Logotipo diferenciado 4,51 5 1,05 

35 Nome da empresa como Marca 4,26 5 1,18 

36 Uso de outros nomes em produtos 3,20 5 1,54 

37 Desenvolvimento e lançamento de novos produtos/ano 3,28 4 1,20 

38 Muitos produtos e serviços diversificados 4,18 5 0,99 

39 Design de embalagens atraentes 2,98 5 1,53 

40 Serviços que complementam a oferta 3,65 5 1,33 

41 
Novidades dos stakeholders para actualizar linha de 
produtos 3,88 4 1,00 

Fonte: Dados do inquérito. 

 

A prática de administração e de desenvolvimento de produto mostram índices positivos 

quanto à marca própria e registada (3.48), logótipo diferenciado (4.51) e nome da empresa como 

marca (4.26). Neste sentido, pode-se dizer que a maioria das empresas regionais utilizam 

marcas próprias e registadas, com logótipos que dão apoio à marca que, geralmente, é a forma 

de identificação da empresa no mercado, como informa os itens 35 e 36, aonde o primeiro 

possui uma média superior e positiva na sua utilização com uma média de 4.26 e o outro com 

um valor inferior de 3.20. Ou seja, utilizam o nome da marca como estratégia única em 

detrimento de marca por família ou linhas de produto. Estas médias, segundo Sarquis (2003), 

representam conformidade face a amostra da pesquisa por ser o mais recomendado, mesmo 
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com o item 38 obtendo uma média de 4.30, o que revela a predominância do sector do comércio 

grossista e retalhista na pesquisa. Ter marca para cada produto representa maiores custos de 

comunicação o que para uma pequena empresa não se adequa face à sua capacidade 

financeira limitada (Dolabela, 1999).  

A variável “novidades dos stakeholders para actualizar a linha de produtos” teve uma média 

de 3,88 sendo considerada positiva. Entretanto, a comparação com a variável “desenvolvimento 

e lançamento de produtos/ano”, que obteve média 3.28, sugere que a novidade e/inovação vem 

de terceiros e não é estimulada internamente a partir das necessidades dos clientes. Ou seja, 

não há como saber se os novos produtos estão de acordo com as necessidades dos clientes. 

Um aspecto que pode ser um ponto de equilíbrio entre as necessidades e os novos 

produtos é a utilização da variável “serviços que complementam a oferta” que alcançou uma 

média positiva de 3.65, sendo um factor de aproximação dessa novidade com a realidade das 

necessidades dos clientes. Esta variável também pode ter relação com a estratégia da 

diferenciação apontada anteriormente como a mais usada entre as PME regionais. 

O que realmente chama atenção é o facto da embalagem não ser considerada um 

instrumento de Marketing pela maioria do universo pesquisado (2.98). Não há a percepção de 

que muitas funções que a embalagem tem a oferecer influenciam na compra do produto: fácil 

manuseio, proteger ou conservar o produto ou transmitir informações sobre o produto podem ser 

aspectos potenciadores segundo Sarquis (2003). Isto também se pode dever ao reduzido 

número de empresas industriais de bens de consumo na amostra que são aquelas onde a 

embalagem é determinante. 

O Marketing operacional no que concerne ao mix produto está a ser muito bem utilizado 

pelas PME regionais ao adequarem a sua realidade estrutural para posicionarem a sua oferta no 

mercado.  

Tabela 19 - Média das variáveis pesquisadas quanto a utilização atribuída às variáveis de 

Marketing operacional/ preço 

  
Variáveis 

Utilização (média 
de uma escala de 

1 a 5) 
Moda 

Desvio 
Padrão 

42 Preço para maximizar lucro no curto prazo 2,87 3 1,14 

43 Preço para maximizar lucro no longo prazo 3,45 3 1,06 

44 Técnicas de cálculo de preço face procura e custos 4,01 5 1,11 

45 Preços via margem sobre os custos consoante produto 3,99 5 1,09 
46 Diversos meios de pagamento 4,10 5 1,13 

47 
Preços competitivos face aproximação do mercado 
consumidor 3,83 5 1,09 

Fonte: Dados do inquérito. 
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A tabela 19 mostra, mesmo que pequena e de baixa utilização, uma certa incoerência entre 

a aplicação do conceito de orientação de mercado que anteriormente indicou tendência ao uso 

de produtos rentáveis e que agora indica maior utilização de uma estratégia de preços que 

maximizam o lucro no longo prazo (3.45) face à sua maximização no curto prazo (2.87). 

Entretanto, a estratégia de longo prazo é o mais indicado para as PME de acordo com uma 

perspectiva sistémica, estratégica, pró-activa e baseada em aspectos de mercado do que 

realizar métodos tácticos, reactivos e de curto prazo para obtenção do lucro imediato no 

estabelecimento do preço (Longenecker et al., 2007; Pumpim, 2003; Sarquis, 2003). 

Há um equilíbrio entre a utilização de preços calculados face à procura e custos, por um 

lado, e da margem sobre os custos, variável consoante o prodtuo por outro lado, com as médias 

situadas entre 4.01 e 3.99, respectivamente. O preço estabelecido face à procura está mais 

voltado para o mercado, pois leva em conta a percepção do cliente sendo o mais indicado. O 

outro método é função da margem sobre os custos, e da tipologia do produto em si. 

Ter diversos meios de pagamento é sempre um atractivo para o cliente, pois oferece 

flexibilidade no momento de adquirir o produto, sendo um factor de diferenciação na hora de 

escolher onde comprar. Esta variável teve a média de 4.10, o que demonstra receptividade a 

flexibilização nos meios de pagamentos nas PME regionais da amostra como um aspecto 

facilitador à compra. 

O Marketing operacional relativamente ao mix preço mostra que este está a ser utilizado 

muitas vezes, mas com uma certa incoerência entre estratégia e orientação de mercado. O que 

mais uma vez chama a atenção para o facto da baixa utilização de um plano de Marketing 

formal. 

Tabela 20 - Média das variáveis pesquisadas quanto à utilização atribuída às variáveis de 

Marketing operacional/ distribuição 

  
Variáveis 

Utilização (média 
de uma escala de 

1 a 5) 
Moda 

Desvio 
Padrão 

48 Uso preferencial de fornecedores locais 3,74 5 1,12 

49 
Canais de distribuição externos para vender 
produto 2,84 1 1,49 

50 Métodos de controlo para canais de distribuição 2,68 2 1,29 

51 Montras para expor produto 3,41 5 1,43 

52 Métodos de controlo de stock 3,62 5 1,41 

Fonte: Dados do inquérito. 
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A distribuição obteve somente uma variável acima de 4 que foi “preços competitivos face 

aproximação do mercado consumidor”, o que afirma que quase todas as empresas estão 

próximas de seu mercado consumidor, uma característica da pequena empresa já que não 

possui recursos suficientes para concorrer fora do âmbito local. Tal situação é confirmada com 

os índices negativos alcançados pelas demais variáveis deste composto. 

Nota-se uma baixa utilização de canais de distribuição externos com uma média de 2.84 

bem como de métodos de controlo de canais de distribuição são baixos quando utilizados (2.68) 

ficando a empresa restrita ao mercado consumidor local, o que pode ser prejudicial visto 

corresponder a uma ameaça externa. Isto deve-se provavelmente, ao facto de que parte da 

amostra ser composta por empresas de comércio muito pequeno e que actua somente no 

mercado local. 

A variável controlo de stock (3.62) foi reveladora visto que, segundo Schenk (2005), muitas 

das pequenas empresas recorrem ao método de controlo visual. Sabem aproveitar o espaço 

para expor os produtos (3.41) e utilizam muitas vezes fornecedores locais (3.74), o que permite 

praticar preços competitivos como indicado na primeira variável. 

Sarquis (2003) ao enumerar características de uma boa distribuição colocou como primeira 

a disponibilização do produto no momento em que o cliente deseja comprar, a segunda em 

expor o produto no lugar certo e a terceira em transferir o produto para o intermediário 

(distribuidor ou grossista) ou consumidor final. Neste sentido, as PME regionais apresentam uma 

boa logística visto que as suas médias (com excepção da variável stock) são próximas de 4.0, o 

que significa dizer que está a haver um comprometimento com o consumidor. 

O Marketing operacional face ao mix distribuição está a ser a utilizado algumas vezes, mas 

de forma coerente com a sua estrutura e actividade empresarial predominante na amostra 

pesquisada. Entretanto, há de se ter atenção a duas variáveis importantes: controlo de stock e 

utilização de canais externos, pois ambas se complementam. Uma atende o mercado local de 

forma optimizada e a outra permite escoar a sua produção para outros mercados diminuindo o 

risco da empresa face a ameaças externas, mas revelando a característica de aversão ao risco o 

que uma gestão mais uma vez um tipo de gestão passiva. 
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Tabela 21 - Média das variáveis pesquisadas quanto à utilização atribuída às variáveis de 

Marketing operacional/promoção 

  
Variáveis 

Utilização (média 
de uma escala de 

1 a 5) 
Moda 

Desvio 
Padrão 

53 
Outros meios de vendas (web, direct mail, vendas 
porta a porta, catálogos, internet) 3,16 5 1,53 

54 
Publicidade em jornais, rádios, revistas, outdoors e 
outros meios promocionais 3,07 3 1,27 

55 
Promoções, liquidações, brindes e descontos na 
empresa 2,90 3 1,32 

56 
Métodos para calcular custos com publicidade e 
merchandising 2,58 2 1,29 

57 Formação de vendedores 3,16 3 1,42 

58 
Comissões e incentivos salariais por objectivos de 
vendas 2,70 1 1,54 

59 Promoções alternativas e de baixo custo 2,68 1 1,35 

60 
Base de dados dos clientes para promoção de 
produtos 2,88 1 1,46 

Fonte: Dados do inquérito. 

 

A tabela 21 é a mais surpreendente devido às suas médias estarem todas abaixo da média 

4.0. A curiosidade deve-se ao facto de, ao se falar de Marketing, muitos o relacionarem com 

promoção, vendas e publicidade (Schenk, 2005). No entanto, o que se percebe é a maior 

utilização de outros compostos de Marketing do que o de promoção. Neste sentido, as empresas 

regionais da amostra, para além dos recursos financeiros serem limitados, não estão inclinadas 

a executarem promoções por acreditarem mais no método tradicional do boca-a-boca e do 

relacionamento com a comunidade local apontado como factor estratégico de Marketing pelas 

PME locais. 

Uma das variáveis de maior utilização (apesar de baixo) neste composto foi “outros meios 

para a venda de produtos” (3.16). Este facto é curioso, pois um estudo feito pela Competinov 

(2007) com as empresas do Alto Tâmega, mostra que 67% dos inquiridos não conquistaram 

novos clientes por intermédio da internet, 81% não utilizam e-mail como meio de comunicação 

com os seus clientes e 78% não realiza transacções via comércio electrónico. Esta média pode 

estar relacionada com a actividade empresarial maioritária da pesquisa, o comércio.  

O uso de publicidade tradicional é de utilização relativamente baixa (3.07) o que é 

perfeitamente compreensível devido ao ónus financeiro que isto implica, preferindo recorrer a 

métodos mais baratos como o boca-a-boca. Quanto à utilização de descontos, brindes e 

promoções nas lojas (2.90), também não é de uso frequente demonstrando que não há uma 

preocupação em fidelizar os clientes como também é notado na não utilização da base de dados 
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de clientes para promoção de produtos (2.88). Quando recorrem a este tipo de divulgação, não 

possuem um controlo de quanto podem gastar como é possível verificar na variável métodos 

para calcular custos com publicidade e merchandising (2.58). Neste sentido, poderiam recorrer a 

promoções alternativas e de baixo custo, mas que infelizmente não é bem utilizada (2.68).  

Kotler (2000), afirma que é mais caro conquistar do que fidelizar clientes. Face a esta 

afirmação, as empresas regionais parecem estar indo pelo lado contrário mesmo não tendo 

recursos para custear tal comportamento. Não aproveitam de forma criativa e funcional o facto 

de estarem em contacto directo com o consumidor para o fidelizar e obterem a vantagem 

competitiva de serem simplesmente pequenos. 

O Marketing operacional face ao composto promoção é utilizado poucas vezes, o que pode 

ser prejudicial para as PME locais, pois não estão a aproveitar o facto de serem especialistas e 

de trabalharem em nichos de mercado. Num ambiente empresarial altamente competitivo, a 

comunicação do posicionamento e ênfase nas forças de vendas são características vitais para 

aumentar a visibilidade e criar laços com os clientes para gerar um bom alcance da marca no 

mercado e, principalmente, na mente dos consumidores. Vale lembrar que um colaborador 

motivado é um activo de grande valor a empresa. Mas, para isso é necessário que a empresa 

esteja mais orientada para o mercado. 

 

 

4.0 TESTES ESTATÍSTICOS NÃO PARAMÉTRICOS E PARAMÉTRICOS 
 

4.1 - Resumo do teste estatístico não paramétrico Qui-quadrado 

Recorreu-se a este teste para verificar duas situações: 

a. A associação entre as variáveis de caracterização para optimizar a análise 

entre as variáveis do Marketing e as variáveis de caracterização.  

b. A utilização ou não de cada variável, seja ela relacionada com a orientação 

de Mercado, o Marketing intelligence, o Marketing estratégico ou o 

Marketing operacional, associadas às variáveis de caracterização: 

concelho, actividade empresarial, número de colaboradores, volume de 

negócios e ano de fundação. A finalidade é encontrar relações/associações 

significantes entre as diversas variáveis do Marketing e suas 

características. 
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Para facilitar a análise, os dados foram transformados e inseridos na tabela 22 e 2328 de 

forma simples para não dificultar a formatação e nem a visualização devido à enorme quantidade 

de informação. Os resultados da tabela 22 são apresentados de forma cruzada para confirmar a 

associação das variáveis de caracterização. O teste Ró de Spearman servirá para optimizar a 

análise da medição de correlação entre as variáveis de caracterização apresentada na tabela 23 

(Pestana e Gageiro, 2008). Assim sendo, os dados foram tratados da seguinte forma para 

ambas as tabelas (com excepção do último ponto que é válido somente para a tabela 22): 

 A localização da empresa foi reduzida a dois distritos (Bragança e Vila Real), ou seja, 

os concelhos foram agrupados e transformados em Distrito; 

 O número de colaboradores foi transformado em duas categorias (menos de 10 

colaboradores e mais de 10 colaboradores); 

 O Volume de negócios foi agrupado em duas categorias (menos de 500 mil euros e 

mais do que 500 mil euros); 

 O Ano de fundação foi agrupado em 2 categorias (até 1999 e a partir de 2000); 

 A actividade empresarial foi agrupada em três categorias (serviços, comércio e 

indústria); 

 As variáveis quantitativas foram transformadas em variáveis qualitativas nominais: 

não utiliza (nunca utilizo, pouco utilizo) e utiliza (algumas vezes utilizo, muitas vezes 

utilizo, utilizo sempre).  

 Essas transformações foram feitas de forma a respeitar os pressupostos do teste 

estatístico Qui-quadrado onde: 

(a) N>20; 

(b) As células devem ter valor de frequência superior a 1; 

(c) Pelos menos 80% das células tenham frequência ≥  5; 

(d) Caso os pressupostos não sejam respeitados, em tabelas 2X3 os resultados 

são validados através da simulação de Monte Carlo (Maroco, 2003), e em 

tabelas 2x2 a validação dar-se-á através do teste de Fisher (Pestana e 

Gageiro, 2008).  

 

 

                                                        

28 Os modelos das tabelas geradas pelo SPSS encontram-se nos anexos 16 e 17. 
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Tabela 22 - Resumo das significâncias estatísticas do teste Qui-quadrado entre as variáveis de 

perfil das empresas pesquisadas 

  
Actividade 

empresarial Distrito 
Número de 

colaboradores 
Volume de 
negócios 

Ano de 
fundação 

Actividade 
empresarial x - S** S* S* 

Distrito - x - - - 
Número de 

colaboradores S** - x S** S** 

Volume de 
negócios S** - S** x S** 

Ano de 
fundação S** - S** S** x 

-  não significante / S* significante a 5% (p <0.05) / S** significante a 1% (p <0.01) 
  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 23 - Resumo das significâncias estatísticas do teste de correlação entre varáveis de 

ordem ordinal ou superior Ró de Spearman 

  
Actividade 
empresarial Distrito 

Número de 
colaboradores 

Volume 
de 

negócios 
Ano de 

fundação 

Actividade 
empresarial 

x - 
S**, negativa, 

baixa 

S**, 
negativa e 

baixa 

S**, positiva, 
baixa 

Distrito - x - - - 

Número de 
colaboradores 

S**, negativa, 
baixa 

- x 
S**, 

positiva, 
alta 

S**, negativa, 
baixa 

Volume de 
negócios 

S**, negativa, 
baixa 

- S**, positiva, alta x 
S**, negativa, 

baixa 

Ano de fundação 
S**, positiva e 

baixa 
- S**, negativa baixa 

S**, 
negativa, 

baixa 
x 

-  não significante / S* significante a 5% (p <0.05) / S** significante a 1% (p <0.01) 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da tabela 22 e 23, notam-se alguns factos relevantes para a análise estatística 

deste trabalho que servirão para optimizar resultados futuros a serem apresentados nas 

próximas tabelas.  

I. Distrito: é possível perceber que a variável qualitativa distrito não se associa a 

nenhuma outra variável, sendo independente face à actividade empresarial, 

número de colaboradores, volume de negócios e ano de fundação. Em outras 

palavras, o distrito não interfere na actividade empresarial, no número de 

colaboradores, no volume de negócios e nem no ano de fundação. Ou seja, ser 

de Bragança ou de Vila Real não tem relação alguma com o tamanho, 
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actividade, ano de fundação, número de colaboradores ou volume do negócio 

das empresas pesquisadas. 

II. Actividade empresarial:  

a.  Volume de negócios: apresentam relação bastante significante de 

associação, porém negativa e de associação linear baixa. Em outras 

palavras, os aumentos da variável volume de negócios está associado 

com as diminuições da variável actividade empresarial. Neste sentido, 

os números percentuais de ocorrência foram:  

(i) Indústria com 44 empresas, sendo que 50% < 500 mil euros de volume 

de negócios e 50% > 500 mil euros de volume de negócios. 

(ii) Serviços com 63 empresas sendo que 76% < 500 mil euros de volume 

de negócios e 23% > 500 mil euros de volume de negócios 

(iii) Comércio com 38 empresas sendo que 52% < 500 mil euros de volume 

de negócios e 48% > 500 mil euros de volume de negócios 

b. Ano de fundação: as variáveis apresentam relação de associação muito 

significativa bem como correlação entre elas, que é positiva e de 

associação linear baixa, ou seja, os aumentos da variável ano de 

fundação está associado a variável actividade empresarial. Das 

empresas de serviços inquiridas 55,4% foram fundadas depois do ano 

2000. Por outro lado, das empresas industriais e do comércio, somente 

23,9% e 39%, respectivamente, foram fundadas a partir de 2000.  

c. Número de colaboradores: possuem associação muito significativa, 

sendo a sua correlação negativa e com associação linear baixa. Ou 

seja, a variação da actividade empresarial possui associação com as 

diminuições da variável número de colaboradores. Neste sentido, dentro 

das empresas industriais, mais da metade (54,3%) tinham mais de 10 

colaboradores, ao passo que nas empresas de serviços e comércio em 

em maior número aquelas com menos de 10 colaboradores (76,9% e 

65,9% respectivamente).  

Conclui-se que a actividade empresarial serviços é a que possui empresas 

mais recentes na região, actua com menos colaboradores e apresenta menor 

volume de negócios. A indústria é a actividade empresarial que apresenta 

empresas mais antigas, actua com maior número de colaboradores e apresenta 

maior volume de negócios. Ou seja, na região a partir do ano 2000, a 
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preferência pela fundação de empresas do ramo de serviços é clara em 

detrimento das outras actividades, maioritariamente possuem menos de 10 

colaboradores e têm um volume de negócios abaixo de 500 mil euros. Na 

indústria e comércio, há mais empresas estabelecidas antes do ano 2000, tendo 

a indústria maior dimensão do que o comércio, visto apresentar maior volume de 

negócios (acima de 500 mil euros na sua maioria) e número de colaboradores. 

III. Volume de negócios:  

a. Número de colaboradores: esta variável possui forte associação e 

correlação significante, sendo positiva e alta com uma taxa de 

explicação de mais de 50%, sendo que os aumentos de uma associam-

se positivamente aos aumentos da outra. Neste sentido, 92% das 

empresas que facturam menos de 500 mil/ano possuem menos de 10 

colaboradores. 

b. Ano de fundação: possui associação e correlação fortemente 

significante. A correlação, no entanto, é negativa e de associação linear 

baixa. Assim sendo, das empresas fundadas antes de 2000, 51% 

facturam menos de 500 mil euros e 78% das empresas fundadas depois 

de 2000 facturam menos de 500 mil euros.  

 Conclui-se que, na região, empresas mais recentes (78%) (de 2000 em 

diante) tendem a facturar menos de 500 mil/ano e que por este motivo, possuem 

menos de 10 colaboradores. Vale ressaltar que o número de colaboradores está 

positivamene associado com o volume de negócios na região. Outra observação 

é que que quanto mais recente a empresa, menor é a sua facturação. 

IV. Ano de fundação:  

a. Número de colaboradores: possui uma correlação bastante significativa, 

sendo negativa e de associação linear baixa. Neste sentido, empresas 

fundadas depois do ano 2000 possuem menos colaboradores do que as 

fundadas anteriormente a mesma data. Cerca de 77% das empresas 

fundadas antes de 2000 possuem mais de 10 colaboradores. 

V. Número de colaboradores: já analisados nas variáveis acima. 
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Tabela 24 - Resumo das significâncias estatísticas do teste Qui-quadrado das variáveis 

analisadas versus perfil das empresas pesquisadas 

 

Variáveis 
Actividade 
empresarial 

Distrito 
Volume 

de 
negócios 

Colabo- 
radores 

Ano de 
fundação 

O
ri

en
ta

çã
o

 d
e 

M
er

ca
d

o
 

Pesquisa formal - - - - - 

Pesquisa informal S* S* - - - 

Informação interna sobre a concorrência - - S* - - 

Interacção directa com clientes - - - - - 

Métodos de avaliação de satisfação - - S* - - 

Dados de satisfação são disseminados S* - S** - - 

Reuniões com colaboradores sobre 
tendências - - - S** - 

Respostas rápidas as mudanças de preço e 
promoção - - - - - 

Respostas rápidas as necessidades dos 
clientes - - - - - 

Produção segue tendência cliente e não 
políticas internas - - - - - 

Reclamações geram acções correctivas - - - - - 

Lealdade e tradição como princípios de 
gestão - - - - - 
Desenvolvimento e inovação como 
princípios de gestão - - - - - 

Regras e políticas formais como princípios 
de gestão - - - - - 

Objectivos como princípios de gestão - - S* S* - 

Capacidade para sentir o mercado - - - - S* 

Margem de lucro no longo prazo - S* - - - 

Produtos rentáveis - - - - - 

M
ar

ke
ti

n
g

 In
te

lli
g

en
ce

 

Informação dos stakeholders - - - - - 

Informações via INE, IAPMEI, 
universidades, Governo. - - S** S* - 

Informação de mudanças da legislação S** - - - - 

Informação de mudanças económicas, 
sociais e demográficas - - - - - 

Informação de viagens - - S* - - 

Informação de acções de formação - S** - - - 

M
ar

ke
ti

n
g

 e
st

ra
té

g
ic

o
 

Estratégia de baixo preço S* - - - - 

Estratégia de diferenciação - - - - - 

Segmentação de mercado para novos 
produtos - S** - - - 

Estratégia de qualidade superior - S** - - - 

Plano de Marketing - - S** S** - 

Uso de softwares de gestão para tomada de 
decisão - - S** S** - 

Relacionamento com comunidade local - - - - - 

Actuação em rede de cooperação - - - - - 



118 
 

M
ar

ke
ti

n
g

 o
p

er
ac

io
n

al
 p

ro
d

u
to

 Marca própria e registada S* - - - - 

Logotipo diferenciado - - S* - - 

Nome da empresa como Marca - - - S* - 

Uso de outros nomes em produtos - - - - - 

Desenvolvimento e lançamento de novos 
produtos/ano - - - - - 

Muitos produtos e serviços diversificados - - - - - 

Design de embalagens atraentes - - - - - 

Serviços que complementam a oferta - - - - - 
Novidades dos stakeholders para actualizar 
linha de produtos - - - - - 

M
ar

ke
ti

n
g

  

o
p

er
ac

io
n

al
 p

re
ço

 

Preço para maximizar lucro no curto prazo - S* S* - - 

Preço para maximizar lucro no longo prazo - - - - - 

Técnicas de cálculo de preço face procura e 
custos - - - S* - 

Preços via margem sobre os custos 
consoante produto - - S* - - 

Diversos meios de pagamento - - - - - 

M
ar

ke
ti

n
g

 o
p

er
ac

io
n

al
 

d
is

tr
ib

u
iç

ão
 

Preços competitivos face aproximação do 
mercado consumidor - - S* - - 

Uso preferencial de fornecedores locais - - S* - - 

Canais de distribuição externos para vender 
produto S* - - S** - 

Métodos de controlo para canais de 
distribuição S* - S** S** - 

Montras para expor produto - - - - - 

Métodos de controlo de stock S* - S** S** - 

M
ar

ke
ti

n
g

 O
p

er
ac

io
n

al
 P

ro
m

o
çã

o
 

Outros meios de vendas (web, direct 
mail,vendas porta a porta,catálogos, 
internet) - - - - - 

Publicidade em jornais, rádios, revistas, 
outdoors e outros meios promocionais - - S** - - 

Promoções, liquidações, brindes e 
descontos na empresa - - - - - 

Métodos para calcular custos com 
publicidade e merchandising - - S** S* - 

Formação de vendedores - - - - - 

Comissões e incentivos salariais por 
objectivos de vendas - - - - - 

Promoções alternativas e de baixo custo - - S* - - 

Base de dados dos clientes para promoção 
de produtos - - - - - 

 -  não significante / S* significante a 5% (p <0.05) / S** significante a 1% (p <0.01) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na tabela 2429 são expostas as associações significativas para as categorias 

pesquisadas e comentadas a seguir: 

                                                        

29 O modelo da tabela gerada pelo SPSS encontra-se no anexo 18. 
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I. Actividade empresarial: das empresas pesquisadas 42,8% são do sector de serviços, 27% 

do comércio e 30,3% da indústria. 

a. Orientação de mercado: as variáveis “pesquisa informal” e “dados de satisfação 

são disseminados” possuem relação significativa. A primeira variável é utilizada 

por 89% das empresas pesquisadas com utilização na indústria (96%) e menor 

no comércio (77%). A segunda variável é utilizada por 73% das empresas, 

sendo de maior utilização nos serviços (84%) e menor na indústria (69%). 

b. Marketing intelligence: a variável “informação de mudanças da legislação” possui 

associação bastante significativa, onde 89% das empresas a utilizam, sendo de 

maior uso nos serviços (96%) e menor no comércio (78%). 

c. Marketing estratégico: a variável “estratégia de baixo preço” possui associação 

significativa com utilização de 59% pelas empresas pesquisadas, sendo maior 

no comércio (75%) e menor na indústria (51%). 

d. Marketing operacional: 

(i) Distribuição: as variáveis “uso preferencial de fornecedores locais”, 

“canais de distribuição externos para vender produto” e “montras para 

expor produto” possuem relação significativa. A primeira possui 

utilização de 87% por empresas de qualquer natureza face à actividade 

empresarial. A segunda variável é utilizada por 84% das empresas, 

sendo que 90% das empresas de serviços a utilizam. A terceira variável 

tem utilização de 52%, sendo que o comércio utiliza apenas em 39%. 

De uma forma geral, face à actividade empresarial, os serviços são os que estão mais 

activos perante a utilização do Marketing. O comércio encontra-se num estado passivo face ao 

desenvolvimento de acções de Marketing, na medida em que apresenta utilização baixa na 

distribuição e recorre a estratégias de curto prazo. A indústria mostra-se relativamente activa na 

utilização do Marketing.  

II. Ano de fundação: das empresas pesquisadas 58,6% foram fundadas antes do ano 2000 e 

41,4% fundadas depois do ano 2000. 

a. Orientação de mercado: a variável “capacidade de sentir o mercado” possui uma 

relação significativa, onde 90% das empresas a utilizam, sendo de maior utilização 

em empresas fundadas depois do ano 2000. 
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III. Volume de negócios: 64,5% das empresas pesquisadas possuem volume de negócios 

abaixo de 500 mil euros. 

a. Orientação de mercado: a variável “reuniões com colaboradores sobre tendência” 

possui associação bastante significativa, onde 72% das empresas a utilizam, sendo 

que as empresas que facturam abaixo de 500 mil euros/ano a utilizam mais (55%). 

As variáveis “informação interna sobre a concorrência” e “dados são disseminados” 

são de associação significativa. A primeira é utilizada por 69% das empresas e com 

maior incidência nas empresas com facturação acima de 500 mil euros/ano (79%). A 

segunda é utilizada em 74% das empresas, sendo que por 83% das empresas com 

facturação acima de 500 mil euros. 

b. Marketing intelligence: a variável “informações via INE, IAPMEI, universidades, 

governo” está fortemente associada e não é utilizada por 62% das empresas, sendo 

que 78% das empresas que facturam abaixo de 500 mil euros não a utilizam. Já a 

variável “informação de viagens” é utilizada por 96% e mais de 80% das empresas a 

utilizam independentemente da facturação. 

c. Marketing estratégico: a variável “plano de Marketing” que possui forte associação 

não é utilizada por 58% das empresas, sendo que a sua utilização é maior nas 

empresas com facturação anual maior que 500 mil euros (76%). Já a variável “uso 

de softwares de gestão para tomada de decisão” é utilizada por 71% das empresas , 

sendo de maior uso nas empresas que facturam acima de 500 mil euros (90%). 

d. Marketing operacional: 

(i) Produto: a variável “logotipo diferenciado” tem associação significativa e 

é utilizada por 90% das empresas. As empresas com facturação abaixo 

de 500 mil euros/ano a utilizam em 85% e as com mais de 500 mil 

euros/ano em 98%. 

(ii) Preço: as variáveis “preço para maximizar lucro no curto prazo” e 

“preços via margem sobre os custos consoante produto” são de 

associação significativa. A primeira é mais utilizada pelas empresas 

com maior facturação (73%) (mais de 500 mil euros/ano). A segunda 

possui utilização de 90%, com incidência de uso em 98% das empresas 
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com mais 500 mil euros de facturação/ano e em 85% das empresas 

com facturação abaixo de 500 mil euros/ano. 

(iii) Distribuição: a variável de associação significativa “preços competitivos 

face aproximação do mercado consumidor” possui utilização de 87%, 

onde mais de 82% a utilizam independentemente de quanto facturam. 

Já a variável “canais de distribuição extenos para vender produto” de 

associação significativa é utilizada por 48% das empresas e com 

frequências de utilização iguais para as empresas com facturação 

acima ou abaixo de 500 mil euros/ano. A variável “métodos de controlo 

para canais de distribuição”, que complementa a análise acima, é 

também significativa com utilização de 53%, onde 67% das empresas 

com facturação acima de 500 mil euros a utilizam. A variável “métodos 

de controlo de stock” tem associação muito significativa sendo utilizada 

por 75% das empresas e na mesma proporção seja abaixo ou acima de 

500 mil euros de facturação/ano. 

(iv) Promoção: a variável “publicidade em jornais, rádios, revistas, outdoors 

e outros meios promocionais” assim como a variável “métodos para 

calcular custos com publicidade e merchandising” possuem associações 

bastante significativas. A primeira é utilizada por 65% das empresas e 

com maior incidência nas empresas com facturação abaixo dos 500 mil 

euros/ano. A segunda é utilizada por 36% das empresas, sendo maior 

em empresas que facturam acima dos 500 mil euros/ ano (62%). Já a 

variável “promoções alternativas e de baixo custo” tem associação 

significativa e é utilizada por 53% das empresas, sendo que as 

empresas de facturação abaixo de 500 mil euros/ano a utilizam mais 

(67%). 

É possível notar que as empresas com facturação maior do que 500 mil euros/ano utilizam o 

Marketing com mais frequência. Mas um facto positivo é que as empresas com facturação 

inferior a 500 mil euros/ano estão activas face à promoção tanto na comunicação social como 

em meios alternativos. 

IV. Distrito: das empresas pesquisadas 23,7% são do distrito de Bragança e 76,3% do 

distrito de Vila Real. 
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I. Orientação de Mercado: as variáveis “pesquisa informal” e “margem de lucro no 

longo prazo” possuem relação significativa. A primeira tem utilização de 89% pelas 

empresas pesquisadas, sendo que Vila Real a utiliza em 92% das empresas. A 

segunda variável é utilizada por 89% das empresas, onde 92% das empresas de 

Vila Real e 73% de Bragança a utilizam.  

II. Marketing intelligence: a variável “informação de acções de formação” possui 

associação significativa, sendo que 86% das empresas a utilizam. Em Vila Real a 

utilização é de 91% e em Bragança é de 80%. 

III. Marketing Estratégico: as variáveis “segmentação de mercado para novos produtos” 

e “estratégia de qualidade superior” apresentam associação bastante significativa. A 

primeira possui índice de utização de 96%, onde 98% das empresas de Vila Real e 

88% das empresas de Bragança a utilizam. A segunda é utilizada por 94% das 

empresas de Vila Real e por 88% de Bragança. 

IV. Marketing operacional: 

(i) Preço: a variável “preço para maximizar lucro no curto prazo” é de 

associação significativa e utilizada por 60% das empresas pesquisadas, 

sendo de maior frequência em empresas de Vila Real (66%). 

Percebe-se que a utilização do Marketing é maior nas empresas de Vila Real do que nas 

de Bragança. No entanto, a variável “preço para maximizar lucro no curto prazo” aparenta que as 

empresas de Vila Real podem estar a praticar preços e produtos mais competitivos uma vez que 

também utilizam a variável “margem de lucro no longo prazo”. 

V. Número de colaboradores: das empresas pesquisadas, 64,5% possuem menos de 10 

colaboradores e 35,5% possuem mais de 10 colaboradores. 

a. Orientação de Mercado: a variável de associação bastante significativa “reuniões 

com colaboradores sobre tendências” é utilizada por 71% das empresas, sendo 

que nas empresas com menos de 10 colaboradores a utilização é de 72% e de 

84% nas empresas com mais de 10 colaboradores a utilizam. A variável de 

associação significativa “objectivos como princípios de gestão” é utilizada por 

78% das empresas, onde as empresas com mais de 10 colaboradores a utizam 

em 88% e as empresas com menos de 10 colaboradores em 72%. 
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b. Marketing intelligence: a variável “informações via INE, IAPMEI, universidades, 

governo” possui associação significativa e é utilizada por 61% das empresas, 

sendo que 75% da sua utilização ocorre nas empresas com menos de 10 

colaboradores e em 53% das empresas com mais de 10 colaboradores. 

c. Marketing estratégico: as variáveis “plano de Marketing” e “uso de softwares de 

gestão para tomada de decisão” são significativas quanto a associação. A 

primeira possui percentagem de 58% de utilização, sendo que 73% das 

empresas com mais de 10 colaboradores a utilizam e 50% das empresas com 

menos de 10 colaboradores. A segunda variável é utilizada por 72% das 

empresas, sendo que 86% das empresas com mais de 10 colaboradores a 

utilizam e 64% das empresas com menos de 10 colaboradores. 

d. Marketing operacional: 

(i) Produto: a variável “nome da empresa como Marca” tem relação 

significativa com utilização de 95% das empresas, independentemente 

do número de colaboradores. 

(ii) Preço: a variável “técnicas de cálculo de preço face à procura e custos” 

é de associação significativa com utilização de 87% pelas empresas 

pesquisadas, onde 96% das empresas com mais de 10 colaboradores a 

utilizam. 

(iii) Distribuição: as variáveis “Canais de distribuição externos para vender 

produto”, “Métodos de controlo para canais de distribuição” e “Métodos 

de controlo de stock” são de associação bastante significativa. A 

primeira é utilizada por 55% das empresas sendo de maior uso em 

empresas com menos de 10 colaboradores (55%). A segunda variável é 

utilizada por 52% das empresas, sendo de maior uso para as empresas 

com mais de 10 colaboradores (72%). A terceira variável é utilizada por 

75% das empresas, sendo que 91% das empresas com mais de 10 

colaboradores a utilizam e por 67% das empresas com menos de 10 

colaboradores. 

(iv) Promoção: a variável “métodos para calcular custos com publicidade e 

merchandising” é de associação significtiva e apenas 46% a utilizam, 

sendo de maior uso em empresas com mais de 10 colaboradores 

(59%). 
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Em termos gerais, as empresas com mais de 10 colaboradores estão a utilizar mais o 

Marketing do que empresas com números inferior de colaboradores. O ponto positivo para as 

empresas com menos de 10 colaboradores é a utilização de canais externos e o Marketing 

intelligence, o que pode representar características de empresas de serviços. 

 

4.2 - Teste de hipóteses por correlação das médias das variáveis  

De forma a testar as hipóteses geradas durante a investigação, recorreu-se à análise de 

correlação das variáveis através do teste estatístico de Pearson a partir do uso da média e da 

mediana das variáveis orientação de mercado, Marketing intelligence, Marketing estratégico e 

Marketing operacional, para reforçar a análise dos resultados. Cabe ressaltar que, por ser uma 

análise de comparação das médias, nas variáveis de orientação de mercado foram utilizados 

valores inversos para os itens 12,13,14 e 18 por serem negativos. 

Assim sendo, em ambos os testes e para todas as hipóteses foram levantadas uma 

hipótese nula (H0) e uma hipótese alternativa (HA). A hipótese nula postula dizer que a correlação 

entre as variáveis é zero (Martinez e Ferreira, 2008). 

 Deste modo, temos as seguintes conclusões ao ler a tabela 2530: 

 Hipótese 1: a utilização de orientação de mercado influencia a utilização do 

Marketing intelligence (capacidade de conhecer o mercado). 

Onde H0 = a correlação entre as variáveis é zero 

    HA = a correlação entre as variáveis existe 

 

A correlação entre as variáveis é estatisticamente significante (rejeita-se a H0) e de 55%. 

Isto quer dizer que a intensidade da utilização da variável orientação de mercado é 

acompanhada tendencialmente pela intensidade da variável Marketing intelligence em 55% o 

que corresponde a uma correlação moderada, onde 30% (R2) da utilização da variável 

orientação de mercado influencia e explica a utilização da variável Marketing intelligence. Ou 

seja, quando a utilização da orientação de mercado aumenta, a utilização de Marketing 

intelligence também aumenta. Neste sentido é possível afirmar que quanto maior a utilização da 

orientação de mercado por parte das empresas, maior será a capacidade de conhecer o 

mercado. 

 

                                                        

30 O modelo de tabela gerada pelo SPSS encontra-se no anexo 19. 
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 Hipótese 2: a utilização de orientação de mercado influencia a utilização de 

Marketing estratégico (capacidade de disseminação e uso da inteligência de 

mercado na empresa). 

 Onde H0 = a correlação entre as variáveis é zero 

          HA = a correlação entre as variáveis existe 

 

A correlação entre as variáveis é estatisticamente significante (rejeita-se a H0) e de 56%. 

Isto quer dizer que a intensidade da utilização da variável orientação de mercado é 

acompanhada tendencialmente pela intensidade da variável Marketing estratégico em 56% o que 

corresponde a uma correlação moderada, onde 31% (R2) da utilização da variável orientação de 

mercado influencia e explica a utilização da variável Marketing estratégico. Ou seja, quando a 

utilização da orientação de mercado aumenta, a utilização de Marketing estratégico também 

aumenta. Neste sentido, quanto maior a utilização da orientação de mercado, maior será a 

capacidade de disseminação da inteligência e o uso da inteligência de mercado nas empresas 

regionais. 

 

 Hipótese 3: a utilização de orientação de mercado influencia a utilização do 

Marketing operacional (capacidade de geração e implementação de resposta). 

 Onde H0 = a correlação entre as variáveis é zero 

           HA = a correlação entre as variáveis existe 

 

A correlação entre as variáveis é estatisticamente significante (rejeita-se a H0) e de 58%. 

Isto quer dizer que a intensidade da utilização da variável orientação de mercado é 

acompanhada tendencialmente pela intensidade da variável Marketing operacional em 58%, o 

que corresponde a uma correlação moderada e positiva, onde 34% (R2) da utilização da variável 

orientação de mercado influencia e explica a utilização da variável Marketing operacional. Ou 

seja, quando a utilização da orientação de mercado aumenta, a utilização de Marketing 

operacional também aumenta. Neste sentido, quanto maior a utilização da orientação de 

mercado, maior será a capacidade de geração e implementação de resposta pelas empresas 

regionais. 
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 Hipótese 4: a utilização do Marketing intelligence, Marketing estratégico e/ou do 

Marketing operacional possuem relação de influência entre si. 

 Onde H0 = a correlação entre as variáveis é zero 

             HA = a correlação entre as variáveis existe 

 

É possível observar que a correlação entre as variáveis que são influenciadas pela 

utilização da orientação de mercado também é estatisticamente significante, moderada e 

positiva.  

A correlação entre as variáveis Marketing intelligence e Marketing estratégico é 

estatisticamente significante (rejeita-se a H0) e de 64%. Isto quer dizer que a intensidade da 

utilização da variável orientação de mercado é acompanhada tendencialmente pela intensidade 

da variável Marketing operacional em 64%, o que corresponde a uma correlação moderada e 

positiva, onde 42% da utilização de uma variável sobre a outra e vice-versa. Ou seja, quando a 

utilização do Marketing intelligence aumenta, a utilização de Marketing operacional também 

aumenta e assim é reciprocamente. Neste sentido, quanto maior a utilização da capacidade de 

conhecer o mercado, maior será a utilização da capacidade de disseminação da inteligência e o 

uso da inteligência de mercado nas empresas regionais. 

A correlação entre as variáveis Marketing intelligence e Marketing operacional é  

estatisticamente significante (rejeita-se a H0) e de 59%. Isto quer dizer que a intensidade da 

utilização da variável Marketing intelligence é acompanhada tendencialmente pela intensidade 

da variável Marketing operacional em 59%, o que corresponde a uma correlação moderada e 

positiva, onde 35% da utilização da variável Marketing intelligence influencia a utilização da 

variável Marketing operacional e vice-versa. Ou seja, quando a utilização do Marketing 

intelligence aumenta, a utilização de Marketing operacional também aumenta e assim é 

reciprocamente. Neste sentido quanto maior a utilização da capacidade de conhecer o mercado, 

maior é a capacidade de geração e implementação de resposta pelas empresas regionais. 

A correlação entre as variáveis Marketing estratégico e Marketing operacional é 

estatisticamente significante (rejeita-se a H0) e de 58%. Isto quer dizer que a intensidade da 

utilização da variável Marketing estratégico é acompanhada tendencialmente pela intensidade da 

variável Marketing operacional em 58%, o que corresponde a uma correlação moderada e 

positiva, onde 34% da utilização da variável influencia na utilização da variável Marketing 

operacional e vice-versa. Ou seja, quando a utilização do Marketing estratégico aumenta, a 

utilização de Marketing operacional também aumenta e assim é reciprocamente. Neste sentido, 

quanto maior a utilização da capacidade de disseminação da inteligência e o uso da inteligência 
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de mercado, maior é a capacidade de geração e implementação de resposta pelas empresas 

regionais. 

 Tabela 25 - Correlação de Pearson através da média 

Média 
Variável orientação 

de mercado 
Variável Marketing 

Intelligence 
Variável Marketing 

estratégico 
Variável Marketing 

operacional 

Variável 
Orientação de 

mercado 
1 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 

Significante 
estatisticamente 

(.000), R= 56%, R2= 
31%, moderada e 

positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), R= 58%, R2= 
34%, moderada e 

positiva 
R= 55%, R2= 30%, 

moderada e positiva 

Variável 
Marketing 

Intelligence 

Significante 
estatisticamente 

(.000), R= 55%, R2= 
30%, moderada e 

positiva 

1 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 

R= 64%, R2= 42%, 
moderada e positiva 

R= 59%, R2= 35%, 
moderada e positiva 

Variável 
Marketing 

estratégico 

Significante 
estatisticamente 

(.000), R= 56%, R2= 
31%, moderada e 

positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 
R= 64%, R2= 42%, 

moderada e positiva 

1 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 
R= 58%, R2= 34%, 

moderada e positiva 

Variável 
Marketing 

operacional 

Significante 
estatisticamente 

(.000),  R = 58%, R2= 
34%,  moderada e 

positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 1 

R= 59%, R2= 35%, 
moderada e positiva 

R= 58%, R2= 34%, 
moderada e positiva 

Significância a nível 0,01 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para validar os factos acima descritos, na tabela seguinte há o mesmo teste a partir da 

mediana como medida de tendência central. Na tabela 2631, a análise é exactamente a mesma 

quanto à significância, ao nível moderado e ao sentido positivo. Entretanto, o que muda são as 

percentagens de correlação que diminuem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

31 O modelo de tabela gerada pelo SPSS encontra-se no anexo 20. 
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Tabela 26 - Correlação de Pearson através da mediana 

Mediana 
Variável orientação 

de mercado 
Variável Marketing 

Intelligence 
Variável Marketing 

estratégico 
Variável Marketing 

operacional 

Variável 
Orientação de 

mercado 
1 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 46%, R2= 

21%,  moderada e 
positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 43%, R2= 

18%, moderada e 
positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 40%, R2= 

16%,  moderada e 
positiva 

Variável 
Marketing 

Intelligence 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 46%, R2= 21%,  
moderada e positiva 

1 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 50%, R2= 
25%,  moderada e 

positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 46%, R2= 
21%,  moderada e 

positiva 

Variável 
Marketing 

estratégico 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 43%, R2= 18%, 

moderada e positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 50%, R2= 

25%,  moderada e 
positiva 

1 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 46%, R2= 

21%,  moderada e 
positiva 

Variável 
Marketing 

operacional 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 40%, R2= 16%,  

moderada e positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 46%, R2= 

21%,  moderada e 
positiva 

Significante 
estatisticamente 

(.000), 46%, R2= 

21%,  moderada e 
positiva 

1 

Significância a nível 0,01 

Fonte: Elaborado pela autora 

As hipóteses aqui testadas comprovam que o uso da orientação de mercado influência no 

uso das outras variáveis: Marketing intelligence, Marketing estratégico e do Marketing 

operacional na população estudada. E que o uso das variáveis Marketing intelligence, Marketing 

estratégico e do Marketing operacional também possuem influência entre elas. Deste modo, é 

possível afirmar que as empresas regionais estão adequadas ao modelo de orientação de 

mercado proposto neste trabalho, onde a orientação de mercado pressupõe a existência da 

capacidade de conhecimento de mercado, da capacidade de disseminação e uso da inteligência 

de mercado e da capacidade de resposta e implementação. 

 

4.3 – Resumo estatístico do teste paramétrico ANOVA 

Este teste permite comparar as médias (variáveis quantitativas) para cada factor (variável 

qualitativa) e avaliar as diferenças associadas entre elas (Pestana e Gageiro, 2008). Para 

facilitar a análise foram agrupadas as variáveis de caracterização, conforme indicado a seguir: 

 A localização da empresa foi reduzida aos dois distritos Bragança e Vila Real, ou 

seja, os concelhos foram agrupados e transformados em dois Distritos; 
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 O número de colaboradores foi transformado em duas categorias (menos de 10 

colaboradores e mais de 10 colaboradores); 

 O Volume de negócios foi agrupado em duas categorias (menos de 500 mil 

euros e mais do que 500 mil euros); 

 O Ano de fundação foi agrupado em 2 categorias (até 1999 e a partir de 2000); 

 A actividade empresarial foi agrupada em quatro categorias (serviços, comércio 

e indústria); 

 Por ser uma análise de comparação das médias, na média orientação de 

mercado foi utilizado valores inversos para os itens 12,13,14 e 18 por serem 

negativos. 

Tabela 27 - ANOVA entre as médias das variáveis quantitativas versus variáveis qualitativas 

Variáveis de caracterização 
Média 

Orientação de 
Mercado 

Média 
Marketing 

Intelligence 

Média 
Marketing 

Estratégico 

Média 
Marketing 

Operacional 

Distrito 

- - - - Bragança 

Vila Real - - - - 

Nº colaboradores 

- - - S** «10 

»10 - - - S** 

Volume de negócios 

S* S** - S** Até 500 mil/euros 

Mais de 500 mil/euros S* S** - S** 

Ano 

S* - - - Até 1999 

A partir de 2000 S* - - - 

Actividade 

- - -   Indústria 

Serviço - - -   

Comércio - - -   

 - Não significante (p≥0.5) / S* Significante a 5% (p<0.5) / S** Significante a 1% (p<0.01) 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a tabela 2732, tem-se as seguintes observações: 

I. Orientação de mercado: a diferença é estatisticamente signifivativa face às 

variáveis “ano de fundação” e “volume de negócios”. Na variável ano de 

fundação, as empresas fundadas antes do ano 2000 respondem em média 3,13 

                                                        

32 O modelo de tabela gerada pelo SPSS encontra-se no anexo 21. 



130 
 

e as fundadas depois do ano 2000 têm uma resposta média 3,36. Quanto ao 

volume de negócio, as empresas que facturam acima de 500 mil euros têm uma 

resposta média maior (3,28) face às que facturam abaixo de 500 mil euros 

(3,13).  

II. Marketing intelligence: a diferença é bastante significativa face ao “volume de 

negócios”, sendo que as empresas com facturação anual abaixo de 500 mil 

euros/ano apresentam um valor médio de 3,52 e para empresas com facturação 

acima de 500 mil euros, esse valor médio é de 3,91. 

III. Marketing estratégico: não há diferenças significativas entre as variáveis 

estudadas. 

IV. Marketing Operacional: a diferença é bastante significativa face ao “volume de 

negócios” e significativa face ao “número de colaboradores”. Quanto ao volume 

de negócios, a resposta média é de 3,43 para empresas com menos de 500 mil 

euros de facturação anual e de 3,63 para empresas com valores acima do 

referido. Face ao número de colaboradores, cuja diferença é bastante 

significativa, para empresas com menos de 10 colaboradores a resposta média 

é de 3,33 enquanto que para as que possuem mais de 10 colaboradores é de 

3,63. 

 

4.4 - Teste paramétrico para análise factorial exploratória multivariada 

De acordo com Pestana & Gageiro (2008, p.498), a análise factorial é “um conjunto de 

técnicas estatísticas que procura explicar a correlação entre as variáveis” ao simplificar os dados 

através da redução dos números de variáveis para os descrever. Ou seja, subentende a 

existência de um número menor de variáveis que não são directamente observáveis, 

denominados de factores. Estes factores são construídos de forma a simplificar a complexidade 

dos dados (Martinez e Ferreira, 2008) ao resumir a informação presente em muitas variáveis e 

que poderiam passar despercebidas (Maroco, 2003). 

Antes de se definir os factores a serem retidos na análise factorial, o primeiro passo é 

verificar a validação da sua utilização. Para tal, é necessário recorrer ao método KMO que vem a 

ser a medida de homogeneidade das variáveis (Maroco, 2003) e o teste de Bartlett que permite 

verificar se o valor de significância é inferior a 0.5 (Martinez e Ferreira, 2008). O método KMO, 

estabelece valores de recomendação, onde índices inferiores a 0.5 são inaceitáveis (Maroco, 

2003). 
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Neste sentido, o instrumento inicial foi dividido em duas partes para que a análise factorial 

fosse aceitável, pois de modo contrário o valor de KMO seria inferior a 0.5. Assim sendo, a 

primeira parte englobou as variáveis de orientação de mercado que obteve KMO superior a 0.8, 

considerada boa, e a segunda parte agrupou as variáveis de Marketing intelligence, Marketing 

estratégico e Marketing operacional com valor de KMO superior a 0.6, considerada medíocre, 

mas aceitável (Maroco, 2003; Martinez e Ferreira, 2008; Pestana e Gageiro, 2008). 

Para a definição ou retenção de factores e a determinação, interpretação e a selecção da 

rotação segundo Aaker (2001), é um processo muito subjectivo. Martinez e Fereira (2008) bem 

como Pestana & Gageiro (2008), sugerem para além da análise do conjunto de eigenvalues 

(valores próprios) presentes na matriz de factores extraídos, a observação do gráfico de scree 

plot para auxiliar na escolha de factores a reter. Malhotra (1993), ainda aponta que para uma 

determinação de valores mais precisa, esta deve ser feita com base na percentagem da 

variância de se atingir um número satisfatório que responda a no mínimo 60% da variância. 

Com base nesses pressupostos, as variáveis que avaliaram a utilização da orientação de 

mercado de 18 foram reduzidas a 4 factores. Já as variáveis que avaliaram a utilização do 

Marketing intelligence, Marketing estratégico e o Marketing operacional foram reduzidas a 8 

factores. 

4.4.1 – Análise factorial33 das variáveis de avaliação da utilização da orientação de 

mercado 

A análise factorial quanto ao nível de utilização das variáveis de orientação de mercado 

permitiu a redução das 18 variáveis em 4 representados na tabela 28. Assim, para análise 

poderia concentrar os esforços nos 4 itens, em vez dos 18 inicialmente propostos no instrumento 

de pesquisa. As variáveis receberam os seguintes denominações em relação aos factores: 

 Factor 1: estratégia e cultura organizacional; 

 Factor 2: pesquisa e inteligência de mercado; 

 Factor 3: organização e inovação; 

 Factor 4: concorrência. 

                                                        

33 As tabelas geradas pelo SPSS bem como o scree plot encontram-se no anexo 22. 
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Deste modo, fica mais fácil de compreender as correlações entre as variáveis agrupadas. 

Vale lembrar que as denominações de cada factor tiveram um carácter bastante subjectivo 

baseado na visão da autora. 

Assim, o factor 1, denominado estratégia e cultura, agregou as seguintes variáveis: 

objectivos como princípios de gestão, margem de lucro no longo prazo, produtos rentáveis, 

pesquisa informal, capacidade para sentir o mercado e regras e políticas formais como princípios 

de gestão. 

O factor 2, denominado de pesquisa e inteligência de mercado, abrangeu as variáveis: 

dados de satisfação são disseminados, métodos de avaliação de satisfação, pesquisa formal, 

reuniões com colaboradores sobre tendências e interacção directa com clientes. 

Já o factor 3, denominado organização e inovação, aglomerou as variáveis: reclamações 

geram acções correctivas, respostas rápidas às necessidades dos clientes, produção segue 

tendência cliente e não políticas internas, lealdade e tradição como princípios de gestão e 

desenvolvimento e inovação como princípios de gestão. 

O factor 4, denominado concorrência, juntou duas variáveis: informação interna sobre a 

concorrência e respostas rápidas às mudanças de preço e promoção. 

Tabela 28 – Matriz de factores extraídos das variáveis de orientação de mercado 

Interpretação do 
factor (% da 

variância 
explicada) 

Interpretação do factor (% da variância explicada) 1 2 3 4 

34,13 

Objectivos como princípios de gestão 0,742      

Margem de lucro no longo prazo 0,711       

Produtos rentáveis -0,705   -0,326   

Pesquisa informal 0,535 0,315   0,341 

Capacidade para sentir o mercado 0,521   0,340   

Regras e políticas formais como princípios de gestão -0,488 -0,352 -0,439   

9,08 

Dados de satisfação são disseminados   0,804     

Métodos de avaliação de satisfação   0,768     

Pesquisa formal   0,647     

Reuniões com colaboradores sobre tendências 0,417 0,601   0,412 

Interacção directa com clientes   0,496     

7,89 

Reclamações geram acções correctivas   0,332 0,700   

Respostas rápidas as necessidades dos clientes 0,316   0,646 0,340 
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Produção segue tendência cliente e não políticas 
internas     0,640   

Lealdade e tradição como princípios de gestão     -0,618   

Desenvolvimento e inovação como princípios de 
gestão -0,521   -0,530   

7,33 

Informação interna sobre a concorrência       0,785 

Respostas rápidas as mudanças de preço e 
promoção       0,689 

Fonte: elaborado pela autora. 

Neste sentido, o instrumento poderia ser explicado de uma forma mais agrupada, onde: 

 Factor 1, denominado estratégia e cultura, está mais relacionado a estratégia e 

cultura o que o caracteriza como sendo aquele que irá fazer com que a 

empresa se oriente para o mercado de uma forma organizada a reter e 

transformar a informação em resposta ao mercado.  

 Factor 2, denominado pesquisa e inteligência de mercado, é aquele que está 

apto a buscar e a reter as informações relevantes para a empresa sobre o 

mercado.  

 Factor 3, chamado de organização e inovação, é a capacidade de transformar a 

informação em resposta ao mercado.  

 Factor 4 vem a ser a concorrência presente nos estudos de Narver e Slater 

(1990). 

4.4.2 – Análise factorial34 das variáveis de avaliação da utilização do Marketing 

intelliegence, Marketing estratégico e Marketing operacional 

A análise factorial quanto a utilização do Marketing intelligence, Marketing estratégico e 

Marketing operacional permitiu a redução de 42 variáveis para 8 conforme mostra a tabela 29. 

As variáveis receberam as seguintes denominações: 

 Factor 1: Estratégia e macro-ambiente; 

 Factor 2: Planeamento; 

                                                        

34 As tabelas geradas pelo SPSS bem como o scree plot encontram-se no anexo 23. 
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 Factor 3: Marca e Promoção; 

 Factor 4: Preço; 

 Factor 5: Logística; 

 Factor 6: Vendas; 

 Factor 7: Custo; 

 Factor 8: Diversificação. 

O factor 1, denominado estratégia e macro-ambiente, agrupou as seguintes variáveis: 

estratégia de diferenciação; segmentação de mercado para novos produtos; relacionamento com 

comunidade local; estratégia de qualidade superior; informação de viagens; informação de 

mudanças económicas, sociais e demográficas; actuação em rede de cooperação e informação 

dos stakeholders. 

O factor 2, denominado planeamento, aglomerou as variáveis: métodos de controlo para 

canais de distribuição; marca própria e registada; informações via: INE, IAPMEI, universidades, 

Governo; uso de softwares de gestão para tomada de decisão; comissões e incentivos salariais 

por objectivos de vendas; canais de distribuição externos para vender produto; desenvolvimento 

e lançamento de novos produtos/ano; informação de mudanças da legislação; design de 

embalagens atraentes; plano de Marketing; informação de acções de formação e estratégia de 

baixo preço. 

Já o factor 3, denominado marca e promoção, juntou as variáveis: base de dados dos 

clientes para promoção de produtos; promoções alternativas e de baixo custo; promoções, 

liquidações, brindes e descontos na empresa; outros meios de vendas (Web/ direct mail/ vendas 

porta a porta / catálogos / internet); logotipo diferenciado; métodos para calcular custos com 

publicidade e merchandising; uso de outros nomes em produtos e novidades dos stakeholders 

para actualizar linha de produtos. 

O factor 4, denominado Preço, agrupou as variáveis: nome da empresa como marca; 

preços competitivos face aproximação do mercado consumidor; técnicas de cálculo de preço 

face procura e custos; preço para maximizar lucro no longo prazo e preços via margem sobre os 

custos consoante produto. 

O factor 5, denominado de logística, agrega as variáveis: métodos de controlo de stock; 

montras para expor produto e formação de vendedores. 
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O factor 6, denominado vendas, possui as variáveis: publicidade em jornais, rádios, revistas, 

outdoors e outros meios promocionais e diversos meios de pagamento. 

O factor 7, denominado de custo, tem as variáveis: preço para maximizar lucro no curto 

prazo e uso preferencial de fornecedores locais. 

O factor 8, denominado diversificação, possui as variáveis serviços que complementam a 

oferta e muitos produtos e serviços diversificados. 

Tabela 29 - Matriz de factores extraídos das variáveis de Marketing intelligence, estratégico e 

operacional 

Interpretação 
do factor (% 
da variância 
explicada) 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 

12,174 

Estratégia de diferenciação 0,795               

Segmentação de mercado para 
novos produtos 0,787               

Relacionamento com comunidade 
local 0,786               

Estratégia de qualidade superior 0,689               

Informação de viagens 0,572 0,360       0,387     

Informação de mudanças 
económicas, sociais e 
demograficas 0,545 0,359       0,352     

Actuação em rede de cooperação 0,509               

Informação dos stakeholders 0,498       0,380 0,329     

11,587 

Métodos de controlo para canais 
de distribuição   0,731             

Marca própria e registada   0,693           0,329 

Informações via: INE, IAPMEI, 
universidades, Governo.   0,649       0,465     

Uso de softwares de gestão para 
tomada de decisão 0,322 0,584             

Comissões e incentivos salariais 
por objectivos de vendas   0,579             

Canais de distribuição externos 
para vender produto   0,532 0,332           

Desenvolvimento e lançamento 
de novos produtos/ano   0,528   0,518         
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Informação de mudanças da 
legislação 0,490 0,508       0,368     

Design de embalagens atraentes   0,496         0,477   

Plano de Marketing   0,477   0,331         

Informação de acções de 
formação 0,386 0,444       0,361     

Estratégia de baixo preço   
-

0,391             

9,9 

Base de dados dos clientes para 
promoção de produtos     0,808           

Promoções alternativas e de 
baixo custo     0,782           

Promoções, liquidações, brindes 
e descontos na empresa     0,728   0,369       

Outros meios de vendas 
(web,direct mail,vendas porta a 
porta,catálogos, internet)     0,619     0,400 

-
0,361   

Logotipo diferenciado     0,542           

Métodos para calcular custos com 
publicidade e merchandising     0,519   0,387       

Uso de outros nomes em 
produtos     0,476     

-
0,416     

Novidades dos stakeholders para 
actualizar linha de produtos     0,352   0,326 0,325     

7,053 

Nome da empresa como Marca       0,765         

Preços competitivos face 
aproximação do mercado 
consumidor       0,585         

Técnicas de cálculo de preço face 
procura e custos       0,560         

Preço para maximizar lucro no 
longo prazo 0,432     0,445     0,348   

Preços via margem sobre os 
custos consoante produto       0,410         

6,522 

Métodos de controlo de stock         0,799       

Montras para expor produto         0,624       

Formação de vendedores   0,401 0,404   0,476       

5,854 

Publicidade em jornais, rádios, 
revistas, outdoors e outros meios 
promocionais         0,391 0,581     

Diversos meios de pagamento           0,561     
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4,596 

Preço para maximizar lucro no 
curto prazo             0,693   

Uso preferencial de fornecedores 
locais             

-
0,547   

4,465 

Serviços que complementam a 
oferta               0,762 

Muitos produtos e serviços 
diversificados       0,480       0,505 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Neste sentido, o instrumento poderia ser explicado de uma forma mais agrupada, onde: 

 Factor 1 e 2 estão mais relacionados a estratégia e cultura, ou seja, com a forma 

da organização lidar com o mercado. Por isso, está relacionado com o 

Marketing intelligence e o Marketing estratégico onde as variáveis estão 

focadas em observar, recolher, reter e transformar dados do mercado. 

 Factores 3/4/5/6/7 e 8 estão orientados em gerar respostas ao mercado em 

forma de produtos e serviços capazes de satisfazer o cliente em termos de 

oferta, preço, distribuição, promoção e com valor superior ao mercado, na 

medida em que disponibiliza linhas diversificadas de produtos e serviços 

complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões deste estudo, bem como as suas 

limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

 

1.0 – PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Para finalizar este estudo e atender o objectivo inicial proposto que foi o de verificar “a 

utilização do Marketing pelas PME regionais como instrumento de gestão” e mais 

especificamente medir “o grau de utilização da orientação de mercado” e “o grau de utilização do 

Marketing intelligence, Marketing estratégico e do Marketing operacional”, é necessário 

relembrar os principais resultados desta pesquisa exploratória. 

Contudo, cabe ressaltar que o conceito que orientou esta pesquisa e que permitiu verificar 

o uso do Marketing foi o da orientação de mercado. Este conceito actualmente é tratado como a 

aplicabilidade prática do Marketing nas empresas por uns autores e, por outros, é visto como 

uma filosofia de gestão ou tipo de cultura organizacional. Em meio a esta ambiguidade, chegou-

se a um consenso de que ambas as propostas sobre orientação de mercado se complementam 

na medida em que uma depende da outra para sua a existência. Neste sentido, este trabalho foi 

elaborado sobre três pilares práticos do Marketing: Marketing intelligence, Marketing estratégico 

e o Marketing operacional (produto, preço, distribuição e promoção) que correspondem 

respectivamente na óptica da orientação de mercado a: (a) a capacidade de conhecer o 

mercado, (b) a disseminação desta inteligência dentro da empresa e (c) a capacidade de 

geração e implementação de resposta. 

As três primeiras hipóteses testadas neste trabalho puderam comprovar que a utilização da 

orientação de mercado influencia positivamente a utilização do Marketing intelligence, Marketing 

estratégico e o Marketing operacional, ou seja, quanto mais se usa uma dessas variáveis, maior 

é a utilização da outra. Os resultados comprovaram tal facto demonstrando que a correlação 

entre a orientação de mercado face às variáveis Marketing intelligence, Marketing estratégico e 

Marketing operacional é de 55%, 56% e 58% respectivamente. Neste sentido, a orientação de 

mercado explica em 30% a capacidade da empresa de conhecer o mercado, em 31% a 

disseminação desta inteligência dentro da empresa e, em 34% a capacidade de geração e 

implementação de resposta ao mercado. 
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Conforme mostra a tabela 30, é possível observar que a orientação de mercado ainda é 

pouco utilizada pelas empresas regionais, apenas por 42% da amostra pesquisada e de forma 

ocasional. Pode-se dizer, ao correlacionar com o estudo de Narver e Slater (1990), que este é 

grau de comprometimento à orientação de mercado, o qual está relacionado com a geração de 

valor superior. Sabe-se, que o nível de orientação de mercado não é absoluto, mas com este 

valor é possível classificar as empresas regionais como sendo mais de natureza “market-driven” 

do que “driving-Marketing” (Jaworski et al., 2000).  

Assim sendo, é preenchido o primeiro objectivo específico e a primeira questão levantada 

que se referem ao grau ou nível de utilização da orientação de mercado pelas empresas 

regionais, onde a utilização ocorre em algumas vezes. Contudo, há alguns factores que podem 

estar relacionados com este índice: 

I. Tipo de cultura empresarial: a maioria das empresas se posicionaram em tipos de 

cultura que privilegiam ambientes internos face ao externo, ou seja, possuem uma 

perspectiva de gestão mais de dentro para fora do que de fora para dentro. De acordo 

com McKenna (1997), são empresas que prezam mais os resultados quantitativos de 

curto prazo do que os qualitativos de longo prazo. Tal comportamento advém de 

estruturas familiares onde o poder concentra-se na mão de uma pessoa (geralmente no 

chefe da família) inibindo a participação de outros nos resultados da empresa. Este tipo 

de gestão empresarial constitui, segundo Simões (1997), a caracterização do tecido 

empresarial nacional e onde a região de Trás-os-Montes não se exclui, segundo a 

amostra pesquisada. 

II. PME: essas empresas possuem, segundo Dolabela (1999), recursos limitados e, por 

isso, muitas vezes recorrem a informalidade e a flexibilidade para se manterem activas. 

No entanto, face à utilização de algumas ferramentas da orientação de mercado, 

percebe-se que estão a ser utilizadas, mas, de forma ainda constrangedora. Ou seja, 

não é algo rotineiro e nem formal. 

 

Estes factores, de acordo com o estudo de Kohli & Jaworski (1993), podem ter 

influenciado no grau de orientação de mercado. Os autores citam que para uma boa aplicação 

da orientação de mercado é necessário que haja um compromisso por parte da administração, 

uma boa comunicação dentro da empresa e um sistema de recompensa satisfatório que possam 

gerar um maior comprometimento de orientação de mercado. Quanto maior este 

comprometimento, mais a empresa actuará de forma activa no mercado e melhor será a sua 
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performance empresarial. Ou seja, as empresas regionais precisam de um engajamento maior 

com o mercado. 

A quarta e última hipótese testada neste estudo mede o grau de correlação entre as 

variáveis Marketing intelligence, Marketing estratégico e Marketing operacional, tendo 

evidenciado uma relação positiva entre elas acima dos 58%. Entre o Marketing intelligence e o 

Marketing estratégico a relação é de 64%, entre o Marketing intelligence e o Marketing 

operacional a relação é de 59% e entre o Marketing Estratégico e o Marketing operacional a 

relação é de 58%. Deste modo, estas correlações permitem avaliar a influência e a explicação 

entre essas variáveis. Assim sendo, entre o Marketing intelligence e o Marketing estratégico a 

explicação é de 42%, ou seja, 42% da capacidade da empresa de conhecer o mercado é 

explicada pela disseminação da inteligência dentro da empresa e vice-versa. Já entre o 

Marketing intelligence e o Marketing operacional é de 35%, ou seja, 35% da capacidade da 

empresa de conhecer o mercado é explicada pela capacidade de geração e implementação de 

resposta ao mercado e vice-versa. Finalmente, entre o Marketing estratégico e o Marketing 

operacional é de 34%, ou seja, 34% da capacidade de disseminação da inteligência dentro da 

empresa é explicada pela capacidade de geração e implementação de resposta ao mercado e 

vice-versa. 

Face aos resultados da tabela 30 junto com os resultados da análise descritiva 

desenvolvida no capítulo anterior, é possível responder ao segundo objectivo específico e às 

questões 2/3 e 4 levantadas no capítulo de metodologia, bem como as restantes 5/6/7 e 8 que 

estão direccionadas ao uso do mix de Marketing: produto, preço, distribuição e promoção. Esta 

tabela apresenta a junção do grau de utilização (nos parâmetros reduzidos a “utiliza”, valores 

entre 3 a 5 e a “não utiliza”, valores 1 e 2”) e as médias de cada variável apresentadas na 

análise descritiva. Para os resultados gerais face à utilização da orientação de mercado, do 

Marketing intelligence, do Marketing estratégico e do Marketing operacional foram calculadas as 

médias ao agrupar cada variável de cada um deles. 

 Neste sentido, o Marketing intelligence é muito utilizado por 73% das empresas 

pesquisadas assim como Marketing estratégico que também é muito utilizado, mas por 84% das 

empresas pesquisadas. Já o Marketing operacional é utilizado por 62% das empresas 

pesquisadas que o aproveitam em algumas ocasiões. Face às variáveis do composto de 

Marketing, o produto é muito utilizado por 77% das empresas pesquisadas, o preço é muito 

utilizado por 57%, a distribuição é utilizada em algumas vezes por 62% e a promoção é utilizada 

poucas vezes por 52%. 
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No uso do Marketing intelligence, nota-se uma ligação com o tipo de culturas 

organizacionais apresentados na variável orientação de mercado, onde os empresários 

primaram por tipos de gestão mais familiar e de controlo. Tal comportamento reflectiu-se nas 

acções de inteligência de mercado parecendo ser mais uma reacção do que uma acção, uma 

obrigatoriedade ao invés de ser algo espontâneo, o que foi comprovado através do estudo de 

Rouach & Santi (2001). No entanto, mesmo que de forma reactiva, vale ressaltar que as 

empresas, de acordo com o estudo de Day (1994), possuem capacidade externa o que é 

positivo, pois o Marketing intelligence é ponto de partida dos esforços e da acitividade 

empresarial. 

No Marketing estratégico, a única observação é quanto às circunstâncias a que se recorre 

ao plano de Marketing. Esta ferramenta é utilizada em poucas ou algumas vezes por 54.6% das 

empresas o que demonstra a falta de planeamento, formalização e controlo das estratégias 

citadas como sendo de muita utilização. Implica dizer que o Marketing é praticado na base do 

empirismo, mais do que em algo concreto que possa ser medido. O Marketing estratégico 

corresponde a capacidade de extensão entre a inteligência de mercado e capacidade de 

resposta (Day, 1994) sendo necessária ter um controlo para que a resposta ao mercado seja 

eficiente e permita correcções. 

O Marketing operacional foi o mais revelador no sentido em que se trata da parte prática do 

Marketing. Ou seja, enquanto que o Marketing intelligence e o estratégico são de cunho mais 

informativo e conceptual, o Marketing operacional está directamente relacionado com as acções 

de execução do planeamento estratégico. Neste sentido, nota-se uma menor utilização das 

acções práticas de nível operacional. Outra observação é a relação mais significativa com o tipo 

de estrutura do que propriamente com a orientação de mercado em alguns dos compostos. De 

acordo com Day (1994), o Marketing operacional equivale a capacidade interna da empresa e se 

a resposta não é a mais adequada é porque algumas das outras capacidades podem ter falhado. 

Ou a pesquisa de mercado ou a estratégia utilizada pela empresa. O mesmo autor cita que o 

mais provável é do erro estar na inteligência de mercado, já que é o início de tudo. 

No composto produto a relação foi de coerência entre o tipo de estrutura e a orientação de 

mercado. A maioria das empresas utilizam logotipo diferenciado, serviços que complementam a 

oferta, nome da empresa como marca e possuem diversos produtos e serviços. Isto demonstra 

uma adequação do tipo de estrutura (PME) ao mercado conforme estudo de Sarquis (2003). 

Buscam a diferenciação e um posicionamento no mercado ao mesmo tempo que possuem uma 

estratégia de defesa de posição ao trabalhar com uma linha diversificada de produtos e serviços. 

A única obervação foi que 52.6% das empresas afirmam possuir marca registada, que mesmo 
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sendo um ónus a pequena empresa, não deixa de ser uma garantia de protecção e 

competitividade. 

No composto preço, a adequação do tipo de estrutura à orientação de mercado não foi tão 

latente quanto ao produto. À medida que utilizam preços para maximizar lucros no curto prazo 

face ao produto, caminham na direcção contrária à orientação de mercado. Entretanto, as 

restantes variáveis apresentaram bons índices de utilização e são aproveitadas muitas vezes. 

O composto distribuição também teve boa utilização, mas nota-se uma certa influência do 

tipo de cultura no seu uso. Ao referir que não utilizam canais externos para a venda de seus 

produtos, quando a maioria das empresas (73%) são do ramo da indústria e dos serviços, há 

uma clara interferência da cultura organizacional de controlo e desconfiança em delegar a tarefa 

de comercialização de seus produtos e serviços a terceiros. 

O composto promoção foi o que mais se afastou da orientação de mercado e do tipo de 

estrutura, tendo forte influência da cultura organizacional. Este composto revela que as 

empresas apostam claramente em variáveis de comunicação tradicionais em detrimento de 

acções de baixo custo que podem ajudar a conquistar e fidelizar clientes. Esta mesma realidade 

é sentida em acções promocionais de baixa utilização e com aproveitamento circunstancial. 

Assim sendo, é possível afirmar que em termos de promoção, as empresas transmontanas 

gerem-se num sentido oposto à sua estrutura e orientação de mercado de acordo com o que é 

proposto por Pumpin (2003), Sarquis (2003) e Schenk (2005) para o tipo de empresa estudada. 

Em termos gerais, o Marketing está a ser utilizado em 65% das empresas pesquisadas em 

algumas ocasiões, ou seja, não é algo que seja fundamental para as empresas regionais 

pesquisadas. A maioria da amostra ainda prefere gerir seus negócios com outros tipos de gestão 

como: vendas, produtos ou produção. No entanto, nota-se que há alguma atenção em certas 

actividades de Marketing como já foi aqui exposto, o que é bom para a região e para o seu 

desenvolvimento. Este resultado responde ao problema de investigação e ao objectivo geral ao 

qual este estudo se comprometeu a responder. Mais precisamente, o Marketing intelligence e 

estratégico são mais utilizados do que o Marketing operacional e a orientação é utilizada por 

42% das empresas pesquisadas. Este último resultado tem grande influência sobre os demais, 

pois permite a execução ou não das actividades de Marketing nas empresas. 

Face aos aspectos académicos que colocam o Marketing como um factor de diferenciação 

e de sustentabilidade na gestão de PME (Fernandes, 2003; Sarquis 2003), pode-se dizer que 

também foi contemplado e de forma reveladora na medida em que 65% das empresas o utilizam, 

mesmo sendo de uma forma branda. No entanto, faz-se um alerta para que o Marketing seja 
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algo mais integrado na gestão das empresas e que possa ser utilizado em muitas ocasiões para 

aumentar a capacidade de resistência às crises e a moldagem do próprio futuro. 

Face aos aspectos estruturais de uma PME, é possível afirmar que as empresas regionais 

estão começando a aproveitar o facto de serem pequenas para gerarem vantagens competitivas 

face à proximidade com o consumidor (Sarquis, 2003) e através de inovações e oportunidades 

de negócios (Dolabela, 1999; Mc Kenna, 1997; Sarquis, 2003). 

Tabela 30 - Resumo dos resultados da pesquisa 

  Variáveis Utilização  Média* Nível de utilização 

O
ri

e
n

ta
çã

o
 d

e
 M

e
rc

ad
o

 

Pesquisa formal 33.6% 2,04 Pouco utilizado 

Pesquisa informal 87.5% 3,63 Algumas vezes utilizado 

Informação interna sobre a concorrência 65% 3,07 Algumas vezes utilizado 

Interacção directa com clientes 92.1% 4,33 Muito utilizado 

Métodos de avaliação de satisfação 75% 3,40 Algumas vezes utilizado 

Dados de satisfação são disseminados 71.7% 3,35 Algumas vezes utilizado 

Reuniões com colaboradores sobre tendências 67.8% 3,31 Algumas vezes utilizado 

Respostas rápidas as mudanças de preço e 
promoção 58.6% 3,2 Algumas vezes utilizado 

Respostas rápidas as necessidades dos clientes 93.4% 4,04 Muito utilizado 

Produção segue tendência cliente e não políticas 
internas 69.7% 3,48 Algumas vezes utilizado 

Reclamações geram acções correctivas 96.1% 4,42 Muito utilizado 

Lealdade e tradição como princípios de gestão 13,20% 1,54 Pouco utilizado 

Desenvolvimento e inovação como princípios de 
gestão 21,70% 1,85 Pouco utilizado 

Regras e políticas formais como princípios de 
gestão 36,80% 2,25 Pouco utilizado 

Objectivos como princípios de gestão 75.7% 3,48 Algumas vezes utilizado 

Capacidade para sentir o mercado 88.8% 4,28 Muito utilizado 

Margem de lucro no longo prazo 86.2% 4,01 Muito utilizado 

Produtos rentáveis 9,9%** 1,71 Pouco utilizado 

M
ar

ke
ti

n
g 
In
te
lli
g
en

ce
 

Informação dos stakeholders 80.9% 3,7 Algumas vezes utilizado 

Informações via INE, IAPMEI, universidades, 
Governo 57.2% 2,96 Pouco utilizado 

Informação de mudanças da legislação 88.2% 4,01 Muito utilizado 

Informação de mudanças económocas, sociais e 
demográficas 73% 3,35 Algumas vezes utilizado 

Informação de viagens 82.9% 3,99 Muito utilizado 

Informação de acções de formação 82.2% 4,02 Muito utilizado 
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M
ar

ke
ti

n
g 

es
tr

at
é

gi
co

 

Estratégia de baixo preço 58% 2,82 Pouco utilizado 

Estratégia de diferenciação 95% 4,39 Muito utilizado 

Segmentação de mercado para novos produtos 91% 4,32 Muito utilizado 

Estratégia de qualidade superior 96% 4,48 Muito utilizado 

Plano de Marketing 54.6% 2,99 Algumas vezes utilizado 

Uso de softwares de gestão para tomada de 
decisão 68% 3,52 Algumas vezes utilizado 

Relacionamento com comunidade local 95% 4,64 Utilizo sempre 

Actuação em rede de cooperação 85.5% 3,91 Algumas vezes utilizado 

M
ar

ke
ti

n
g 

o
p

er
ac

io
n

al
 p

ro
d

u
to

 

Marca própria e registada 52.6% 3,48 Algumas vezes utilizado 
Logótipo diferenciado 88.2% 4,51 Utilizo sempre 

Nome da empresa como Marca 84.9% 4,26 Muito utilizado 

Uso de outros nomes em produtos 54.6% 3,2 Algumas vezes utilizado 

Desenvolvimento e lançamento de novos 
produtos/ano 58.6% 3,28 Algumas vezes utilizado 

Muitos produtos e serviços diversificados 85.5% 4,18 Muito utilizado 

Design de embalagens atraentes 36.2% 2,98 Algumas vezes utilizado 

Serviços que complementam a oferta 61.2% 3,65 Algumas vezes utilizado 

Novidades dos stakeholders para actualizar linha 
de produtos 77% 3,88 Algumas vezes utilizado 

M
ar

ke
ti

n
g 

o
p

e
ra

ci
o

n
al

 p
re

ço
 

Preço para maximizar lucro no curto prazo 56,60% 2,87 Pouco utilizado 
Preço para maximizar lucro no longo prazo 75.7% 3,45 Algumas vezes utilizado 

Técnicas de cálculo de preço face procura e 
custos 82.9% 4,01 Muito utilizado 

Preços via margem sobre os custos consoante 
produto 83.6% 3,99 Muito utilizado 

Diversos meios de pagamento 84.2% 4,1 Muito utilizado 

M
ar

ke
ti

n
g 

o
p

e
ra

ci
o

n
al

 

D
is

tr
ib

u
iç

aõ
 

Preços competitivos face aproximação do 
mercado consumidor 79% 3,83 Algumas vezes utilizado 

Uso preferencial de fornecedores locais 81% 3,74 Algumas vezes utilizado 

Canais de distribuição externos para vender 
produto 49% 2,84 Algumas vezes utilizado 

Métodos de controlo para canais de distribuição 41% 2,68 Algumas vezes utilizado 

Montras para expor produto 56% 3,41 Muito utilizado 

 
Métodos de controlo de stock 64% 3,62 Muito utilizado 

M
ar

ke
ti

n
g 

O
p

er
ac

io
n

al
  

P
ro

m
o

çã
o

 

Outros meios de vendas (web, direct mail, vendas 
porta a porta, catálogos, internet) 55.9% 3,16 Muito utilizado 

Publicidade em jornais, rádios, revistas, outdoors 
e outros meios promocionais 63.8% 3,07 Algumas vezes utilizado 

Promoções, liquidações, brindes e descontos na 
empresa 48.7% 2,9 Algumas vezes utilizado 

Métodos para calcular custos com publicidade e 
merchandising 41.4% 2,58 Pouco utilizado 

Formação de vendedores 52% 3,16 Algumas vezes utilizado 

Comissões e incentivos salariais por objectivos de 
vendas 38.2% 2,7 Pouco utilizado 

Promoções alternativas e de baixo custo 45.4% 2,68 Pouco utilizado 

Base de dados dos clientes para promoção de 
produtos 49.3% 2,88 Pouco utilizado 
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M
éd

ia
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e 
u

ti
liz

aç
ão

 

Média de utilização da Orientação de Mercado 42% 3,2 Algumas vezes utilizado 

Média de utilização do Marketing Intelligence 73% 3,67 Muito utilizado 

Média de utilização do Marketing Estratégico 84% 3,88 Muito utilizado 

Média de utilização do Marketing Operacional  62% 3,40 Algumas vezes utilizado 

Média de utilização do Marketing Operacional 
Produto 77% 3,71 Muito utilizado 

Média de utilização do Marketing Operacional 
Preço 57% 3,68 Muito utilizado 

Média de utilização do Marketing Operacional 
Distribuição 62% 3,35 Algumas vezes utilizado 

Média de utilização do Marketing Operacional 
Promoção 52% 2,89 Pouco utilizado 

  Média de utilização do Marketing 65% 3,54 Algumas vezes utilizado 

* Calculada também a mediana para comprovação do resultado / **Itens negativos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.0 – OUTRAS  CONCLUSÕES  

Em complemento aos objectivos propostos, observou-se que a utilização da orientação de 

Mercado difere quanto à variável de caracterização “volume de negócios”, ou seja, a utilização é 

diferente entre empresas com mais ou com menos de 500 mil euros de facturação/ano. As 

empresas que facturam acima dos 500 mil/ano a utilizam mais. Esta mesma variável também 

apresentou diferença entre a variável de caracterização “ano de fundação” sendo de maior 

incidência em empresas fundadas a partir do ano 2000. O Marketing intelligence também teve 

diferença face à variável “volume de negócios” tendo mais ocorrêcias em empresas com mais de 

500 mil euros/ano de facturação. O Marketing estratégico não apresentou diferenças 

significantes face às variáveis de caracterização. Já o Marketing operacional teve diferenças nas 

variáveis de caracterização volume de negócios e colaboradores. Empresas com mais de 10 

colaboradores e com facturação acima de 500 mil euros/ano o utilizam mais. Em termos gerais, 

é posível afirmar que empresas mais recentes, com facturação acima de 500 mil euros e com 

mais de 10 colaboradores utilizam mais o Marketing na gestão de seus empreendimentos. 

Face às associações significantes entre as variáveis quantitativas e qualitativas, as 

principais conclusões são: 

 Actividade empresarial: das empresas pesquisadas 42,8% são do sector de 

serviços, 27% do comércio, 30,3% da indústria. Destas actividades, a que 

menos utiliza a orientação de mercado e o Marketing operacional é o comércio. 

Por outro lado, a estratégia de baixo preço é bem utilizada pelo comércio. No 

Marketing intelligence, os serviços são os que mais o utilizam. No entanto, na 
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sua generalidade as empresas de serviços utilizam mais o Marketing do que as 

outras actividades empresariais. 

 Distrito: das empresas pesquisadas, 76,3% são de Vila Real e 23,7% são de 

Bragança, sendo que o distrito de Vila Real é o que mais utiliza a orientação de 

mercado, o Marketing intelligence, o Marketing estratégico e o Marketing 

operacional. 

 Número de colaboradores: das empresas pesquisadas, 64,5% possuem menos 

de 10 colaboradores e 35,5% possuem mais de 10 colaboradores. A utilização 

da orientação de mercado, Marketing estratégico e operacional é mais latente 

nas empresas com mais de 10 colaboradores, o Marketing intelligence é maior 

nas empresas com menos de 10 colaboradores. 

 Volume de negócios: 64,5% das empresas pesquisadas possuem volume de 

negócios abaixo de 500 mil euros/ano milhão de euros. As empresas com 

facturação anual maior do que 500 mil/ano (35,5%) utilizam mais a orientação 

de mercado, o Marketing intelligence e estratégico e operacional. 

 Ano de fundação: das empresas pesquisadas 41,4% foram criadas depois de 

1990 e 58,6% foram criadas antes de 1990. A orientação de mercado é mais 

utilizada nas empresas fundadas depois do ano 2000. 

 

3.0 – LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

Algumas observações e dificuldades foram encontradas durante a pesquisa de campo e 

que devem ser sublinhadas, pois puderam ser fontes de limitações neste estudo.  

A primeira limitação refere-se ao meio utilizado para a colecta de dados, que foi a internet, 

o que apesar de ser uma forma rápida e confortável, não permitiu que o inquiridor estivesse 

presente no momento da pesquisa. Isto pode ter influenciado um número de respostas maior 

quanto ao “utilizo sempre” em algumas variáveis, pois os empresários tendem a ter uma atitude 

optimista quanto ao seu modo de gestão. Também não permitiu verificar se o respondente era 

de facto o gerente ou o dono da empresa.  

A segunda limitação, também sobre o instrumento da pesquisa, era de que não 

diferenciava o sector de actividade, ou seja, era genérico a qualquer tipo de empresa, notou-se 

que para alguns sectores a resposta “não sabe, não responde, não se aplica” era a mais 

adequada para demonstrar neutralidade face a algumas variáveis. Outro aspecto do instrumento 
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que pode ter influenciado as respostas era o seu tamanho considerado grande e que poderia 

cansar e confundir o respondente (Hill e Hill, 2002). 

Para além das restrições acima citadas, é necessário relatar que outras limitações 

ocorreram e que não se pretendeu esgotar este assunto tão complexo diante da literatura 

existente sobre o tema. 

Ao se tratar de um estudo exploratório e considerando os factos aqui evidenciados, não 

seria adequado tornar este trabalho conclusivo e definitivo, sendo apenas situações indicativas 

de comportamento organizacional face à utilização do Marketing. Vale lembrar que a amostra 

utilizada na pesquisa foi de conveniência e que, por este motivo, os resultados não podem ser 

extrapolados para o universo, ou melhor, afirmar que este é um comportamento de todos os 

empresários regionais. 

Outra questão não menos importante refere-se ao facto de que, desde as primeiras 

considerações deste projecto de dissertação de mestrado até à sua finalização, muitas 

mudanças foram sentidas, principalmente na elaboração e aplicação do questionário. Isto 

significa afirmar que algumas questões que porventura foram desconsideradas poderiam gerar 

outros resultados. Da mesma forma, outros autores poderiam dar entendimento e interpretação 

diferentes face aos resultados alcançados nesta pesquisa, bem como na utilização de outros 

métodos e técnicas estatísticas. 

Por fim, uma última limitação diz respeito à população do estudo ser restrita à região de 

Trás-os-Montes, mas que era mais fácil de operacionalizar do que outras regiões, face à autora 

estar a residir em Vila Real e a trabalhar na região com este tipo de empresas. 

A partir deste estudo exploratório, sugerem-se outras sondagens que possam contribuir 

para o melhor entendimento deste assunto, tema tão complexo e onde ainda existe uma fronteira 

muito grande para ser explorada. Os dados obtidos no presente estudo poderão, eventualmente, 

servir de base para estudos adicionais. Outra sugestão seria a de incluir o perfl do empresário 

para aprofundar o porquê da utilização ou não das actividades de Marketing. 

Neste sentido e face à falta de estudo nesta área, no tipo de empresa e na região 

estudada, propõe-se a ampliação para outros tipos de empresas e regiões. E, até mesmo para o 

mesmo tipo de empresa em regiões diferentes para que possa ser fruto de comparações 

relevantes e, quiçá, de acções que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável das 

PME a nível nacional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Decreto-Lei nº 372/2007 de 6 de Novembro de 2007  

 

DR 213 - Série I  

Emitido Por Ministério da Economia e da Inovação 

 

Cria a certificação electrónica do estatuto de micro, pequena e média empresas (PME). 

 

No quadro das orientações definidas pelo Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) e dos 

objectivos do Programa do Governo no tocante à modernização administrativa e à melhoria da qualidade dos serviços públicos 

com ganhos de eficiência, importa concretizar o esforço de simplificação, racionalização e automatização consagrado no 

Decreto-Lei n.º 208/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Economia e da Inovação.  

O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I. P., abreviadamente designado por IAPMEI, I. P., tem por 

missão promover a inovação e executar políticas de estímulo ao desenvolvimento empresarial, visando o reforço da 

competitividade das micro, pequenas e médias empresas (PME) que exerçam a sua actividade nas áreas sob tutela do Ministério 

da Economia e da Inovação. As atribuições daquele instituto público incluem, entre outras, a execução de medidas que permitam 

acompanhar as diversas iniciativas públicas no âmbito do desenvolvimento de estratégias de eficiência das PME, assegurando 

uma uniformidade de critérios, decorrente de um tratamento baseado em regras comuns.  

Assim, concretizando uma medida constante do Programa SIMPLEX 2007, incumbe ao IAPMEI, I. P., proceder à certificação de 

PME por via electrónica, através da criação de um formulário para este efeito, o qual, dispensando a entrega de documentos 

probatórios, permitirá a desburocratização e desmaterialização no relacionamento das empresas com os serviços públicos 

responsáveis pela aplicação das políticas destinadas às PME.  

O presente decreto-lei cria, assim, a certificação de PME online, sendo a obtenção desta certificação destinada às empresas que 

necessitem de comprovar a sua qualidade de PME. Numa primeira fase, de duração de um ano, este procedimento é destinado 

apenas às empresas que exerçam a sua actividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia e da Inovação. Após esta 

fase de experimentação do procedimento, a certificação online passa a aplicar-se às restantes empresas interessadas.  

Foi ouvida a Comissão Nacional de Protecção de Dados, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 67/98, de 26 de 

Outubro.  

Assim:  

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Co-tituição, o Governo decreta o seguinte:  

Artigo 1.º  

Objecto  

1 - É criada a certificação por via electrónica de micro, pequena e média empresas, adiante designadas por PME.  

2 - A certificação referida no número anterior permite aferir o estatuto de PME de qualquer empresa interessada em obter tal 

qualidade.  

3 - A certificação é efectuada exclusivamente através do formulário electrónico transmitido através da Internet, não sendo 

admissível a submissão dos dados necessários ao seu preenchimento por outra via.  

Artigo 2.º  

Definição de PME  

Para efeitos do presente decreto-lei, a definição de PME, bem como os conceitos e critérios a utilizar para aferir o respectivo 

estatuto, constam do seu anexo, que dele faz parte integrante, e correspondem aos previstos na Recomendação n.º 

2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de Maio.  

Artigo 3.º  

Âmbito  

1 - A certificação de PME, nos termos do presente decreto-lei, é aplicável às empresas que exerçam a sua actividade nas áreas 

sob tutela do Ministério da Economia e da Inovação (MEI) e que necessitem de apresentar e comprovar o estatuto de PME no 

âmbito dos procedimentos administrativos para cuja instrução ou decisão final seja legalmente ou regulamentarmente exigido.  

http://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2003&id=303H0361
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2 - Decorrido o prazo de um ano a contar da entrada em vigor do presente decreto-lei, a certificação de PME é igualmente 

aplicável às empresas interessadas, que exerçam a sua actividade em áreas não tuteladas pelo MEI.  

3 - A utilização da certificação de PME prevista no presente decreto-lei é obrigatória para todas as entidades envolvidas em 

procedimentos que exijam o estatuto de PME, designadamente as seguintes:  

a) Os serviços da administração directa do Estado;  

b) Os organismos da administração indirecta do Estado;  

c) Sector empresarial do Estado;  

d) Entidades administrativas independentes e da administração autónoma do Estado;  

e) As entidades de direito privado que celebraram contratos ou protocolos com serviços e organismos do Estado neste âmbito.  

Artigo 4.º  

Competência  

A certificação prevista no presente decreto-lei compete ao IAPMEI, I. P., o qual disponibiliza os formulários electrónicos no seu 

portal na Internet - www.iapmei.pt, garantindo a sua fiabilidade e segurança.  

Artigo 5.º  

Objectivos da certificação  

A certificação prevista no presente decreto-lei visa, designadamente:  

a) Simplificar e acelerar o tratamento administrativo dos processos nos quais se requer o estatuto de micro, pequena e média 

empresa;  

b) Permitir maior transparência na aplicação da definição PME no âmbito dos diferentes apoios concedidos pelas entidades 

públicas;  

c) Permitir a participação das PME nos diferentes programas comunitários e garantir uma informação adequada às entidades 

interessadas no que respeita à aplicação da definição PME;  

d) Garantir que as medidas e apoios destinados às PME se apliquem apenas às empresas que comprovem esta qualidade;  

e) Permitir uma certificação multiuso, durante o seu prazo de validade, em diferentes serviços e com distintas finalidades.  

Artigo 6.º  

Procedimento para a certificação  

1 - Os interessados na certificação PME formulam o seu pedido através do formulário disponibilizado electronicamente pelo 

IAPMEI, I. P., devendo para o efeito fornecer toda a informação solicitada para o seu preenchimento, designadamente:  

a) A identificação da empresa, com os seguintes dados:  

i) Nome ou designação social;  

ii) Endereço da sede social;  

iii) Número de contribuinte;  

iv) Número de identificação da segurança social;  

v) Actividade classificada de acordo com a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas;  

vi) Nome e título do responsável pelo preenchimento do formulário e pelo fornecimento dos dados;  

b) Tipo de empresa: empresa autónoma, empresa parceira ou empresa associada, nos termos definidos no anexo ao presente 

decreto-lei, com indicação de eventual alteração de dados relativamente ao exercício contabilístico anterior, susceptível de 

implicar mudança de categoria da empresa requerente;  

c) Dados para determinar a categoria da empresa, com informação, relativa ao período de referência, referente aos efectivos, ao 

volume de negócios e ao balanço total, nos termos definidos no anexo ao presente decreto-lei;  

d) Dados relativos às empresas, investidores e outras entidades relacionadas directa ou indirectamente com a empresa, nos 

termos definidos no anexo ao presente decreto-lei.  

2 - No caso das empresas co-tituídas recentemente ou cujo pedido de certificação foi efectuado dentro do período legalmente 

previsto para encerramento das contas do exercício, os valores a considerar no pedido serão objecto de uma estimativa de boa 

fé baseada no respectivo exercício.  

3 - A estimativa efectuada nos termos do número anterior deve ser confirmada ou alterada com a introdução no formulário 

electrónico dos valores definitivos, 20 dias úteis após o prazo legalmente previsto para o encerramento das contas do exercício.  

4 - No caso das empresas que se encontrem legalmente obrigadas a elaborar contas consolidadas são considerados os dados 

que resultam da consolidação.  

Artigo 7.º  

Decisão  

1 - A decisão sobre o pedido de certificação, ou da sua renovação, é disponibilizada aos interessados, via electrónica, através da 

Internet, imediatamente após a conclusão do preenchimento integral do formulário electrónico.  

2 - A decisão de certificação conferida com recurso a estimativas cujos dados definitivos não se confirmem implica a alteração da 

decisão proferida anteriormente, a qual é disponibilizada imediatamente, via electrónica, após introdução da informação 

definitiva.  

3 - A entidade certificadora pode solicitar aos requerentes informações complementares e proceder, por si ou por quem para o 
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efeito designe, às averiguações e inquirições que se mostrem necessárias e adequadas para confirmar o estatuto atribuído.  

4 - A entidade certificadora pode incluir na certificação condições adicionais desde que necessárias para assegurar o 

cumprimento das disposições legais aplicáveis.  

5 - A certificação tem o prazo de validade de um ano após a data de encerramento das contas do exercício, considerando o limite 

legal para o respectivo encerramento.  

Artigo 8.º  

Recusa de certificação  

A certificação é objecto de recusa, com informação imediata prestada por via electrónica, sempre que:  

a) O pedido não esteja instruído com todas as informações solicitadas no formulário electrónico disponibilizado;  

b) A instrução do pedido enferme de inexactidões ou falsidades;  

c) A entidade certificadora não considere demonstrados alguns dos dados fornecidos pelo requerente.  

Artigo 9.º  

Revogação e caducidade da certificação  

1 - A certificação caduca quando, findo o prazo de validade, não tenha sido objecto de renovação.  

2 - A certificação é revogada, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis nos termos da lei, quando se verifique alguma das 

seguintes situações:  

a) Verificação da existência de falsas declarações ou outros expedientes ilícitos na sua obtenção;  

b) Cessação da actividade da empresa;  

c) Verificação de irregularidades graves na administração, organização ou gestão da requerente ou de prática de actos ilícitos 

que lesem ou ponham em perigo a confiança do público na certificação;  

d) Declaração, por sentença judicial, de empresa insolvente ou julgada responsável por insolvência de empresa por ela dominada 

ou de empresa de cujos órgãos de administração ou fiscalização tenha sido membro;  

e) Verificação de alterações nas empresas certificadas, nomeadamente as previstas no artigo 13.º deste decreto-lei, caso as 

mesmas não sejam comunicadas à entidade certificadora, no prazo de 30 dias úteis.  

3 - A revogação da certificação compete à entidade certificadora, em decisão fundamentada que é notificada, por via electrónica, 

à empresa requerente e a todas as entidades que procederam à consulta daquele registo, no prazo de oito dias úteis.  

4 - A revogação da certificação é inscrita no registo a que se refere o n.º 1 do artigo 10.º  

5 - A revogação da certificação, pelo motivo referido na alínea a) do n.º 1, determina a impossibilidade, pelo período de um ano, 

da empresa requerente obter nova certificação nos termos do presente decreto-lei.  

Artigo 10.º  

Co-ulta da certificação pelo titular e por entidades autorizadas  

1 - A certificação PME é inscrita num registo electrónico a efectuar pelo IAPMEI, I. P., através da Internet.  

2 - A comprovação da certificação é prestada aos titulares dos dados fornecidos, bem como a quaisquer entidades, no âmbito de 

procedimentos administrativos para cuja instrução ou decisão final seja legalmente ou regulamentarmente exigida a 

apresentação e comprovação do estatuto PME, designadamente as referidas no n.º 3 do artigo 3.º  

3 - A disponibilização de dados às entidades indicadas no número anterior contempla toda a informação prestada pelo titular dos 

dados fornecidos sem necessidade do seu consentimento para o efeito.  

4 - Para comprovar a certificação PME, as entidades referidas devem requerer ao IAPMEI, I. P., uma senha de utilização.  

5 - O IAPMEI, I. P., deve assegurar a existência de um registo das consultas efectuadas nos termos do presente artigo, que 

identifique a data e a entidade que a efectuou.  

6 - É conferido ao titular dos dados o direito de acesso ao registo das consultas realizadas nos termos do presente artigo.  

Artigo 11.º  

Consulta da certificação por outras entidades  

1 - A consulta simples da certificação de PME, em que é apenas prestada informação respeitante a esta qualidade, estando 

vedada a divulgação de qualquer outra informação relativa aos titulares dos dados, é disponibilizada pelo IAPMEI, I. P., através 

da Internet, a todos os interessados nessa informação, mediante identificação prévia.  

2 - A consulta prevista no número anterior depende do consentimento prestado, de forma expressa e inequívoca, pelo titular dos 

dados no sítio da Internet da certificação PME.  

3 - O consentimento prestado nos termos do número anterior pode ser revogado a todo o tempo pelo titular dos dados através 

dos meios disponibilizados no sítio da Internet referido.  

4 - À consulta prevista no presente artigo são aplicáveis as disposições constantes dos n.os 5 e 6 do artigo anterior.  

Artigo 12.º  

Anomalias no processo de certificação  

Se por qualquer motivo deixarem de estar preenchidas as condições necessárias ao normal funcionamento do processo de 

certificação, este mantém-se suspenso por prazo a fixar pela entidade certificadora.  

Artigo 13.º  

Comunicação de alterações  
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As empresas certificadas devem comunicar, através do formulário electrónico, à entidade certificadora, no prazo de 30 dias úteis, 

as alterações à sua situação relativas a:  

a) Elementos de identificação da empresa, nomeadamente designação social, objecto e local da sede;  

b) Relações relevantes da empresa com outras empresas, parceiras ou associadas, quando se trate de uma alteração 

susceptível de modificar o estatuto de PME;  

c) Aquisições ou alienações de capital ou participações sociais;  

d) Estrutura de gestão ou de administração e dos poderes dos respectivos órgãos;  

e) Cisão, fusão ou dissolução.  

Artigo 14.º  

Protecção de dados  

1 - A entidade certificadora só pode coligir dados pessoais necessários ao exercício das suas actividades e obtê-los directamente 

dos interessados na titularidade da certificação PME, ou de terceiros junto dos quais aqueles autorizem a sua colecta.  

2 - Os dados fornecidos pelos interessados e coligidos pela entidade certificadora não poderão ser utilizados para outra 

finalidade que não sejam as indicadas no artigo 5.º do presente decreto-lei, salvo se outro uso for consentido expressamente por 

lei ou pelo interessado.  

3 - A entidade certificadora respeitará as normas legais vigentes sobre a protecção de dados pessoais e sobre a protecção da 

privacidade no sector das telecomunicações, bem como assegurará a salvaguarda da confidencialidade das informações obtidas.  

Artigo 15.º  

Norma revogatória  

São revogados os Despachos Normativos n.os 52/87, de 24 de Junho, e 38/88, de 16 de Maio.  

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Setembro de 2007. - José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa - António José 

de Castro Guerra.  

Promulgado em 22 de Outubro de 2007.  

Publique-se.  

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.  

Referendado em 25 de Outubro de 2007.  

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.  

ANEXO  

Artigo 1.º  

Empresa  

Entende-se por empresa qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma actividade económica. 

São, nomeadamente, consideradas como tal as entidades que exercem uma actividade artesanal ou outras actividades a título 

individual ou familiar, as sociedades de pessoas ou as associações que exercem regularmente uma actividade económica.  

Artigo 2.º  

Efectivos e limiares financeiros que definem as categorias de empresas  

1 - A categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que empregam menos de 250 

pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de 

euros.  

2 - Na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo 

volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros.  

3 - Na categoria das PME, uma micro empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume 

de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros.  

Artigo 3.º  

Tipos de empresas tomadas em consideração no que se refere ao cálculo dos efectivos e dos montantes financeiros  

1 - Entende-se por «empresa autónoma» qualquer empresa que não é qualificada como empresa parceira na acepção do n.º 2 

ou como empresa associada na acepção do n.º 3.  

2 - Entende-se por «empresas parceiras» todas as empresas que não são qualificadas como empresas associadas na acepção 

do n.º 3, e entre as quais existe a seguinte relação: uma empresa (empresa a montante) detém, sozinha ou em conjunto com 

uma ou várias empresas associadas na acepção do n.º 3, 25 % ou mais do capital ou dos direitos de voto de outra empresa 

(empresa a jusante).  

No entanto, uma empresa pode ser qualificada como autónoma, não tendo, portanto, empresas parceiras, ainda que o limiar de 

25 % seja atingido ou ultrapassado, quando se estiver em presença dos seguintes investidores, desde que estes não estejam, a 

título individual ou em conjunto, associados, na acepção do n.º 3, à empresa em causa:  

a) Sociedades públicas de participação, sociedades de capital de risco, pessoas singulares ou grupos de pessoas singulares que 

tenham uma actividade regular de investimento em capital de risco (business angels) e que invistam fundos próprios em 

empresas não cotadas na bolsa, desde que o total do investimento dos ditos business angels numa mesma empresa não exceda 

(euro) 1 250 000;  
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b) Universidades ou centros de investigação sem fins lucrativos;  

c) Investidores institucionais, incluindo fundos de desenvolvimento regional;  

d) Autoridades locais e autónomas com um orçamento anual inferior a 10 milhões de euros e com menos de 5000 habitantes.  

3 - Entende-se por «empresas associadas» as empresas que mantêm entre si uma das seguintes relações:  

a) Uma empresa detém a maioria dos direitos de voto dos accionistas ou sócios de outra empresa;  

b) Uma empresa tem o direito de nomear ou exonerar a maioria dos membros do órgão de administração, de direcção ou de 

controlo de outra empresa;  

c) Uma empresa tem o direito de exercer influência dominante sobre outra empresa por força de um contrato com ela celebrado 

ou por força de uma cláusula dos estatutos desta última empresa;  

d) Uma empresa accionista ou associada de outra empresa controla sozinha, por força de um acordo celebrado com outros 

accionistas ou sócios dessa outra empresa, a maioria dos direitos de voto dos accionistas ou sócios desta última.  

Presume-se que não há influência dominante no caso de os investidores indicados no segundo parágrafo do n.º 2 não se 

imiscuírem directa ou indirectamente na gestão da empresa em causa, sem prejuízo dos direitos que detêm na qualidade de 

accionistas ou sócios.  

As empresas que mantenham uma das relações referidas no primeiro parágrafo por intermédio de uma ou várias outras 

empresas, ou com os investidores visados no n.º 2, são igualmente consideradas associadas.  

As empresas que mantenham uma das relações acima descritas por intermédio de uma pessoa singular ou de um grupo de 

pessoas singulares que actuem concertadamente são igualmente consideradas empresas associadas desde que essas 

empresas exerçam as suas actividades, ou parte delas, no mesmo mercado ou em mercados contíguos.  

Entende-se por mercado contíguo o mercado de um produto ou serviço situado directamente a montante ou a jusante do 

mercado relevante.  

4 - Excepto nos casos referidos no segundo parágrafo do n.º 2, uma empresa não pode ser considerada PME se 25 % ou mais 

do seu capital ou dos seus direitos de voto forem controlados, directa ou indirectamente, por uma ou várias colectividades 

públicas ou organismos públicos, a título individual ou conjuntamente.  

5 - As empresas podem formular uma declaração sobre a respectiva qualificação como empresa autónoma, parceira ou 

associada, assim como sobre os dados relativos aos limiares enunciados no artigo 2.º Esta declaração pode ser elaborada 

mesmo se a dispersão do capital não permitir determinar precisamente quem o detém, contanto que a empresa declare, de boa 

fé, que pode legitimamente presumir que não é propriedade, em 25 % ou mais, de uma empresa, ou propriedade conjunta de 

empresas associadas entre si ou por intermédio de pessoas singulares ou de um grupo de pessoas singulares. As declarações 

deste tipo são efectuadas sem prejuízo dos controlos ou verificações previstos.  

Artigo 4.º  

Dados a considerar para o cálculo dos efectivos e dos montantes financeiros e período de referência  

1 - Os dados considerados para o cálculo dos efectivos e dos montantes financeiros são os do último exercício contabilístico 

encerrado, calculados numa base anual. Os dados são tidos em conta a partir da data de encerramento das contas. O montante 

do volume de negócios considerado é calculado com exclusão do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e de outros impostos 

indirectos.  

2 - Se uma empresa verificar, na data de encerramento das contas, que superou ou ficou aquém, numa base anual, do limiar de 

efectivos ou dos limiares financeiros indicados no artigo 2.º, esta circunstância não a faz adquirir ou perder a qualidade de média, 

pequena ou micro empresa, salvo se tal se repetir durante dois exercícios consecutivos.  

3 - No caso de uma empresa constituída recentemente, cujas contas ainda não tenham sido encerradas, os dados a considerar 

serão objecto de uma estimativa de boa fé no decorrer do exercício.  

Artigo 5.º  

Efectivos  

Os efectivos correspondem ao número de unidades trabalho-ano (UTA), isto é, ao número de pessoas que tenham trabalhado na 

empresa em questão ou por conta dela a tempo inteiro durante todo o ano considerado. O trabalho das pessoas que não tenham 

trabalhado todo o ano, ou que tenham trabalhado a tempo parcial, independentemente da sua duração, ou o trabalho sazonal, é 

contabilizado em fracções de UTA. Os efectivos são compostos:  

a) Pelos assalariados;  

b) Pelas pessoas que trabalham para essa empresa, com um nexo de subordinação com ela e equiparados a assalariados à luz 

do direito nacional;  

c) Pelos proprietários-gestores;  

d) Pelos sócios que exerçam uma actividade regular na empresa e beneficiem das vantagens financeiras da mesma.  

Os aprendizes ou estudantes em formação profissional titulares de um contrato de aprendizagem ou de formação profissional 

não são contabilizados nos efectivos. A duração das licenças de maternidade ou parentais não é contabilizada.  

Artigo 6.º  

Determinação dos dados da empresa  

1 - No caso de uma empresa autónoma, a determinação dos dados, incluindo os efectivos, efectua-se unicamente com base nas 
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contas desta empresa.  

2 - Os dados, incluindo os efectivos, de uma empresa que tenha empresas parceiras ou associadas são determinados com base 

nas contas e em outros dados da empresa, ou - caso existam - das contas consolidadas da empresa, ou das contas 

consolidadas nas quais a empresa for retomada por consolidação.  

Aos dados referidos no primeiro parágrafo devem agregar-se os dados das eventuais empresas parceiras da empresa co-

iderada, situadas imediatamente a montante ou a jusante da mesma. A agregação é proporcional à percentagem de participação 

no capital ou de direitos de voto (a mais alta destas duas percentagens). Em caso de participação cruzada, é aplicável a mais 

alta destas percentagens.  

Aos dados referidos no primeiro e segundo parágrafos devem juntar-se 100 % dos dados das eventuais empresas directa ou 

indirectamente associadas à empresa co-iderada, que não tenham sido retomados por consolidação nas contas.  

3 - Para efeitos da aplicação do n.º 2, os dados das empresas parceiras da empresa considerada resultam das contas e de 

outros dados, consolidados caso existam, aos quais se juntam 100 % dos dados das empresas associadas a estas empresas 

parceiras, a não ser que os respectivos dados já tenham sido retomados por consolidação.  

Para efeitos da aplicação do n.º 2, os dados das empresas associadas à empresa considerada resultam das respectivas contas e 

de outros dados, consolidados, caso existam. A estes se agregam, proporcionalmente, os dados das eventuais empresas 

parceiras destas empresas associadas, situadas imediatamente a montante ou a jusante destas últimas, a não ser que já tenham 

sido retomados nas contas consolidadas, numa proporção pelo menos equivalente à percentagem definida no segundo parágrafo 

do n.º 2.  

4 - Quando os efectivos de uma determinada empresa não constem das contas consolidadas, o seu cálculo efectua-se mediante 

a agregação, de forma proporcional, dos dados relativos às empresas das quais esta empresa for parceira e a adição dos dados 

relativos às empresas com as quais esta empresa for associada. 

 

 

 
Anexo 2 

 
III.3.1 - Indicators of enterprises by municipality, 2006 - Bragança 

  

De-idade de 
empresas 

Proporção de 
micro-

empresas 

Proporção de 

pequenas e 
médias 

empresas 

Pessoal ao 
serviço por 
empresa 

Volume de 
negócios por 

empresa 

Indicador de 
concentração 

do volume de 
negócios das 

4 maiores 
empresas 

N.º/km2 %   N.º 
milhares de 

euros 
% 

Portugal 11,8 95,4 4,5 3,4 305,5 5,6 

Continente 11,7 95,5 4,5 3,4 305,4 5,9 

 Norte 16,6 94,5 5,4 3,6 252,9 5,9 

Carrazeda de Ansiães 1,6 98,4 1,6 1,7 83,1 29,3 

Freixo de Espada à 

Cinta 
0,9 97,4 2,6 2,0 106,0 44,6 

Torre de Moncorvo 1,2 97,7 2,3 1,7 88,5 24,2 

Vila Flor 1,9 98,0 2,0 1,8 88,7 20,8 

Alfândega da Fé 1,2 98,2 1,8 1,8 91,8 35,1 

Bragança 3,0 97,1 2,8 2,4 146,8 22,4 

Macedo de Cavaleiros 2,0 98,2 1,8 1,8 97,6 20,8 

Miranda do Douro 1,5 97,6 2,4 1,8 94,2 19,3 

Mirandela 3,5 97,4 2,6 2,0 105,5 13,0 

Mogadouro 1,0 98,5 1,5 1,8 112,5 23,4 

Vimioso 0,9 99,8 0,2 1,4 54,0 20,8 

Vinhais 0,9 98,4 1,6 1,6 67,1 17,9 
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Anexo 3 
III.3.1 - Indicators of enterprises by municipality, 2006 - Vila Real 

  

De-idade de 

empresas 

Proporção de 

micro-
empresas 

Proporção de 
pequenas e 

médias 
empresas 

Pessoal ao serviço 

por empresa 

Volume de 

negócios por 
empresa 

Indicador de 
concentração 
do volume de 

negócios das 
4 maiores 
empresas 

N.º/km2 % N.º 
milhares de 

euros 
% 

Portugal 11,8 95,4 4,5 3,4 305,5 5,6 

Continente 11,7 95,5 4,5 3,4 305,4 5,9 

 Norte 16,6 94,5 5,4 3,6 252,9 5,9 

Mondim de Basto 2,5 97,4 2,6 2,7 124,1 31,3 

Ribeira de Pena 1,9 98,1 1,9 1,9 93,6 43,8 

Alijó 2,9 98,4 1,6 2,0 107,3 27,2 

Mesão Frio 10,4 96,0 4,0 2,3 86,6 32,4 

Peso da Régua 14,4 96,2 3,8 2,5 121,5 20,7 

Sabrosa 2,6 97,8 2,2 1,9 82,6 35,1 

Santa Marta de 
Penaguião 

7,0 97,7 2,3 1,8 97,4 55,7 

Vila Real 13,8 96,6 3,3 2,6 128,3 18,8 

Boticas 1,0 97,3 2,7 2,6 122,6 45,2 

Chaves 6,2 96,9 3,1 2,3 122,7 14,9 

Murça 2,6 97,3 2,7 1,9 97,4 31,7 

Valpaços 2,4 98,2 1,8 1,8 93,4 17,5 

Vila Pouca de Aguiar 2,6 97,2 2,8 2,3 134,8 40,1 

Montalegre 0,9 97,2 2,8 1,8 91,4 30,6 

 

Anexo 4 

III.3.3 - Demographic indicators of enterprises by NUTSS III, 2005 and 2006 

  

Taxa de 
natalidade 

Taxa de 
natalidade na 
indústria tra-
formadora 

Taxa de 
natalidade 

no sector da 
co-trução 

Taxa de 
natalidade 
no sector 

dos serviços 

Taxa de 
mortalidade 

Taxa de 
sobrevivência 
(a dois anos) 

Número 
médio de 

pessoal ao 
serviço nos 
nascimentos 
de empresas 

% 

2006 2005 (Po) 2006 

Portugal 15,65 7,76 13,44 16,91 15,51 58,70 1,35 

Continente 15,75 7,74 13,24 17,07 15,64 58,33 1,34 

 Norte 15,23 8,40 11,93 16,81 14,68 61,62 1,44 

  Tâmega 14,37 9,10 12,31 16,15 13,70 64,46 1,88 

  Douro 15,24 7,06 10,43 16,74 14,26 61,63 1,37 
  Alto Trás-os-
Montes 14,52 7,94 11,20 15,68 13,39 64,39 1,30 
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Anexo 5  
 
 

III.3.5 - Enterprises by head office municipality and according to NACE-Rev. 1.1, 2006 

  

Total B C D E F G H I K M N O 
Pessoal ao 

serviço 
Volume de 
negócios 

N.º 
milhares de 

euros 

Portugal 1 085 435  4 984  1 565  97 958   704  122 070  298 593  87 478  29 554  223 549  59 195  74 959  84 826 3 738 983 331 631 797 

Continente 1 044 450  4 386  1 517  94 980   687  116 457  288 334  83 860  27 393  214 717  57 934  72 506  81 679 3 593 213 318 938 679 

 Norte  352 463   699   494  43 333   275  36 337  102 808  27 331  8 144  64 185  21 893  24 518  22 446 1 255 675 89 124 612 

Carrazeda de Ansiães   448   2   1   42   1   51   145   56   21   47   45   14   23   743  37 250 

Freixo de Espada à Cinta   227   6   0   20   0   29   81   28   9   22   10   4   18   462  24 054 

Torre de Moncorvo   655   3   1   64   0   64   229   84   31   75   31   29   44  1 135  57 937 

Vila Flor   508   0   3   56   0   59   194   64   25   46   26   15   20   925  45 058 

Alfândega da Fé   384   6   1   28   1   54   113   48   13   55   19   23   23   702  35 252 

Bragança  3 519   2   4   206   2   477   884   423   82   509   414   267   249  8 542  516 585 

Macedo de Cavaleiros  1 399   1   3   95   2   166   446   162   72   164   114   95   79  2 551  136 484 

Miranda do Douro   711   0   3   77   0   98   271   74   21   71   34   26   36  1 315  66 954 

Mirandela  2 285   1   3   191   2   206   783   270   53   309   217   121   129  4 530  241 172 

Mogadouro   727   0   1   59   1   85   232   105   36   97   43   27   41  1 307  81 783 

Vimioso   455   2   0   37   0   72   191   54   18   34   18   12   17   659  24 575 

Vinhais   639   0   1   59   0   85   210   99   46   60   23   24   32  1 052  42 891 

Distrito Bragança  11 957   23   21   934   9  1 446  3 779  1 467   427  1 489   994   657   711  23 923 1 309 995 

 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte – 2007, edição 2008
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte – 2007, edição 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6 

 
 

III.3.5 - Enterprises by head office municipality and according to NACE-Rev. 1.1, 2006 

  

Total B C D E F G H I K M N O 
Pessoal ao 

serviço 
Volume de 
negócios 

N.º 
milhares de 

euros 

Portugal 1 085 435  4 984  1 565  97 958   704  122 070  298 593  87 478  29 554  223 549  59 195  74 959  84 826 3 738 983 331 631 797 

Continente 1 044 450  4 386  1 517  94 980   687  116 457  288 334  83 860  27 393  214 717  57 934  72 506  81 679 3 593 213 318 938 679 

 Norte  352 463   699   494  43 333   275  36 337  102 808  27 331  8 144  64 185  21 893  24 518  22 446 1 255 675 89 124 612 

Mondim de Basto   430   0   26   49   1   47   124   67   18   45   16   15   22  1 178  53 360 

Ribeira de Pena   416   1   1   30   9   67   132   71   27   20   9   11   38   787  38 953 

Alijó   863   1   1   86   0   91   286   125   47   109   29   43   45  1 729  92 593 

Mesão Frio   277   0   0   16   1   35   92   28   11   37   12   18   27   638  23 997 

Peso da Régua  1 364   1   1   103   0   117   471   128   57   215   73   92   106  3 413  165 747 

Sabrosa   401   0   2   29   0   68   138   46   27   49   16   9   17   749  33 142 

Santa Marta de Penaguião   485   0   0   38   0   92   148   47   19   52   25   30   34   886  47 242 

Vila Real  5 216   0   12   272   8   564  1 366   485   147   939   515   531   377  13 335  669 236 

Boticas   332   0   1   22   4   56   106   55   17   25   14   6   26   865  40 707 

Chaves  3 684   0   16   258   2   412  1 133   467   107   487   316   259   227  8 385  452 148 

Murça   485   0   2   42   0   48   152   60   28   57   30   39   27   925  47 255 

Valpaços  1 302   0   6   116   0   192   435   161   55   127   58   71   81  2 391  121 658 

Vila Pouca de Aguiar  1 117   0   33   76   2   150   337   162   42   124   43   54   94  2 529  150 605 

Montalegre   749   1   6   56   2   86   212   160   38   72   33   28   55  1 367  68 440 

Distrito Vila Real  17 121   4   107  1 193   29  2 025  5 132  2 062   640  2 358  1 189  1 206  1 176  39 177 2 005 084 
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Anexo 7 

 

 

III.3.5 - Enterprises by head office municipality and according to NACE-Rev. 1.1, 2006 

  

Total B C D E F G H I K M N O 
Pessoal ao 

serviço 
Volume de 
negócios 

N.º 
milhares de 

euros 

Portugal 1 085 435  4 984  1 565  97 958   704  122 070  298 593  87 478  29 554  223 549  59 195  74 959  84 826 3 738 983 331 631 797 

Continente 1 044 450  4 386  1 517  94 980   687  116 457  288 334  83 860  27 393  214 717  57 934  72 506  81 679 3 593 213 318 938 679 

 Norte  352 463   699   494  43 333   275  36 337  102 808  27 331  8 144  64 185  21 893  24 518  22 446 1 255 675 89 124 612 

  Minho-Lima  22 718   236   84  1 948   17  4 287  6 332  2 105   704  3 047  1 409  1 345  1 204  65 923 3 747 597 

  Cávado  38 772   65   60  5 730   42  4 644  10 832  2 842   546  6 725  2 645  2 475  2 166  137 766 8 911 970 

  Ave  44 523   2   37  8 241   54  4 304  13 551  3 610   731  6 490  2 452  2 374  2 677  198 153 11 915 536 

  Grande Porto  142 093   354   37  12 488   74  9 876  38 995  9 428  3 457  34 356  9 462  13 143  10 423  498 255 45 012 022 

  Tâmega  41 591   8   133  7 273   41  5 736  13 337  3 574   967  4 658  1 975  1 825  2 064  168 477 7 526 926 

  Entre Douro e Vouga  28 494   3   19  5 170   13  3 299  8 914  1 683   480  4 430  1 440  1 298  1 745  111 863 8 082 138 

  Douro  16 484   18   44  1 161   16  2 004  5 342  1 789   631  2 288  1 134  1 006  1 051  38 118 1 901 914 

  Alto Trás-os-Montes  17 788   13   80  1 322   18  2 187  5 505  2 300   628  2 191  1 376  1 052  1 116  37 120 2 026 509 

 

Fonte: INE (2009b). O território 2007: Região Norte. 
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Anexo 8 
 
 

III.3.5 - Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.2.1, 2006 

 

  
Total B C D E F G H I K M N O 

Pessoal ao 
serviço 

Volume de negócios 

N.º milhares de euros 

Portugal 1 085 435  4 984  1 565  97 958   704  122 070  298 593  87 478  29 554  223 549  59 195  74 959  84 826 3 738 983 331 631 797 

Continente 1 044 450  4 386  1 517  94 980   687  116 457  288 334  83 860  27 393  214 717  57 934  72 506  81 679 3 593 213 318 938 679 
 Norte  352 463   699   494  43 333   275  36 337  102 808  27 331  8 144  64 185  21 893  24 518  22 446 1 255 675 89 124 612 
  Minho-Lima  22 718   236   84  1 948   17  4 287  6 332  2 105   704  3 047  1 409  1 345  1 204  65 923 3 747 597 

Arcos de Valdevez  1 682   3   2   130   2   345   489   172   49   204   114   87   85  3 993  176 129 

Caminha  2 060   74   1   122   2   455   540   206   37   255   125   110   133  4 669  193 657 
Melgaço   658   0   0   44   0   137   188   65   30   85   36   28   45  1 283  55 014 
Monção  1 812   0   23   147   3   369   564   171   62   194   110   100   69  4 134  188 285 
Paredes de Coura   664   1   0   52   0   155   205   63   18   70   35   33   32  1 522  66 710 

Ponte da Barca   869   6   3   55   0   138   243   119   37   105   45   56   62  2 028  90 370 
Ponte de Lima  3 435   4   28   312   1   745  1 003   369   82   425   184   142   140  10 434  563 875 
Valença  1 527   0   12   113   1   175   589   163   105   193   55   52   69  4 573  294 628 
Viana do Castelo  9 024   139   11   889   6  1 594  2 295   692   144  1 384   667   686   517  29 035 1 718 305 

Vila Nova de Cerveira   987   9   4   84   2   174   216   85   140   132   38   51   52  4 252  400 624 
  Cávado  38 772   65   60  5 730   42  4 644  10 832  2 842   546  6 725  2 645  2 475  2 166  137 766 8 911 970 

Amares  1 629   1   8   128   1   328   439   171   41   198   113   104   97  4 937  391 513 
Barcelos  10 870   3   7  3 001   11  1 158  3 161   629   144  1 418   397   540   401  46 488 2 353 215 

Braga  18 370   6   18  1 648   11  1 709  4 969  1 265   221  4 114  1 690  1 520  1 199  62 452 4 921 458 
Esposende  3 486   55   17   451   19   553   910   296   36   539   207   178   225  11 672  671 237 
Terras de Bouro   551   0   1   32   0   74   153   153   15   35   28   15   45  1 110  42 690 
Vila Verde  3 866   0   9   470   0   822  1 200   328   89   421   210   118   199  11 107  531 857 

  Ave  44 523   2   37  8 241   54  4 304  13 551  3 610   731  6 490  2 452  2 374  2 677  198 153 11 915 536 
Fafe  4 509   0   2   965   6   667  1 203   347   82   552   259   221   205  15 667  707 637 
Guimarães  13 767   0   18  2 678   17  1 047  4 188  1 091   167  2 145   792   787   837  67 107 3 716 244 
Póvoa de Lanhoso  1 731   0   3   270   0   297   495   159   47   204   78   89   89  5 578  280 542 

Santo Tirso  6 092   1   4  1 073   11   528  1 913   480   129   831   370   352   400  26 264 1 616 695 
Trofa  3 809   0   2   758   3   404  1 216   270   60   564   161   168   203  16 301 1 340 778 
Vieira do Minho   905   0   0   73   2   155   282   135   35   99   43   30   51  2 151  78 031 
Vila Nova de Famalicão  11 932   1   8  2 019   11  1 085  3 711   945   188  1 884   654   648   778  56 409 3 829 762 

Vizela  1 778   0   0   405   4   121   543   183   23   211   95   79   114  8 676  345 847 
  Grande Porto  142 093   354   37  12 488   74  9 876  38 995  9 428  3 457  34 356  9 462  13 143  10 423  498 255 45 012 022 

Espinho  3 613   3   1   299   0   284  1 178   287   45   702   218   249   347  9 717  548 522 
Gondomar  15 061   5   2  2 192   5  1 141  4 317  1 011   407  2 853   911  1 178  1 039  34 816 2 135 227 

Maia  14 860   1   2  1 299   3  1 171  3 862   735   421  3 753  1 157  1 427  1 029  62 592 7 062 228 
Matosinhos  19 501   79   2  1 395   11  1 189  5 032  1 331   711  5 176  1 418  1 928  1 229  86 619 9 818 490 
Porto  37 190   13   9  2 054   44  1 213  10 011  2 490   691  11 002  2 327  4 458  2 878  141 148 12 881 878 
Póvoa de Varzim  6 299   52   1   637   3   685  1 973   556   83  1 080   383   430   416  21 083 1 329 352 

Valongo  8 842   0   8  1 017   2   822  2 645   642   205  1 688   533   656   624  24 339 1 438 471 
Vila do Conde  7 181   166   5   730   2   810  2 124   618   135  1 194   441   461   495  28 641 3 056 020 
Vila Nova de Gaia  29 546   35   7  2 865   4  2 561  7 853  1 758   759  6 908  2 074  2 356  2 366  89 300 6 741 834 

  Tâmega  41 591   8   133  7 273   41  5 736  13 337  3 574   967  4 658  1 975  1 825  2 064  168 477 7 526 926 

Amarante  4 362   1   10   440   4   812  1 279   398   116   593   235   252   222  16 337  921 494 
Baião  1 140   0   0   84   2   269   384   109   45   110   42   40   55  4 510  129 425 
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Cabeceiras de Basto  1 100   0   3   96   1   192   334   112   50   118   83   47   64  3 113  125 012 

Castelo de Paiva  1 057   4   1   115   0   189   342   85   34   93   78   54   62  3 555  147 119 
Celorico de Basto  1 077   0   1   116   2   178   332   112   50   136   59   49   42  3 258  128 514 
Cinfães  1 161   1   1   84   1   195   460   124   45   87   61   41   61  3 909  121 185 
Felgueiras  5 023   0   1  1 199   5   539  1 692   388   81   536   203   179   200  25 803 1 262 254 

Lousada  3 686   0   0   712   2   553  1 243   301   71   356   147   144   157  17 404  687 916 
Marco de Canaveses  3 483   1   32   399   2   669  1 049   299   97   428   175   154   178  17 572  773 936 
Mondim de Basto   430   0   26   49   1   47   124   67   18   45   16   15   22  1 178  53 360 
Paços de Ferreira  5 284   0   12  1 564   1   384  1 642   401   69   508   236   200   267  21 245  848 121 

Paredes  7 382   0   1  1 736   9   628  2 395   588   101   922   288   355   359  25 269 1 238 734 
Penafiel  5 281   0   43   599   2   897  1 677   452   142   611   306   259   293  23 164  991 893 
Resende   709   0   1   50   0   117   252   67   21   95   37   25   44  1 373  59 012 
Ribeira de Pena   416   1   1   30   9   67   132   71   27   20   9   11   38   787  38 953 

  Entre Douro e Vouga  28 494   3   19  5 170   13  3 299  8 914  1 683   480  4 430  1 440  1 298  1 745  111 863 8 082 138 
Arouca  1 786   0   8   258   0   374   476   122   60   232   63   68   125  5 264  254 550 
Oliveira de Azeméis  6 634   0   4  1 466   3   649  2 122   350   116   933   325   264   402  28 503 1 762 436 
Santa Maria da Feira  14 527   1   5  2 534   7  1 824  4 442   849   205  2 380   732   694   854  53 660 4 102 413 

São João da Madeira  3 320   1   1   528   1   173  1 193   204   50   597   178   172   222  15 432 1 097 882 
Vale de Cambra  2 227   1   1   384   2   279   681   158   49   288   142   100   142  9 004  864 856 

  Douro  16 484   18   44  1 161   16  2 004  5 342  1 789   631  2 288  1 134  1 006  1 051  38 118 1 901 914 
Alijó   863   1   1   86   0   91   286   125   47   109   29   43   45  1 729  92 593 

Armamar   377   0   1   28   1   45   130   51   20   41   19   16   25  1 011  49 938 
Carrazeda de Ansiães   448   2   1   42   1   51   145   56   21   47   45   14   23   743  37 250 
Freixo de Espada à 

Cinta   227   6   0   20   0   29   81   28   9   22   10   4   18   462  24 054 

Lamego  2 070   0   1   123   1   299   720   206   52   290   151   101   126  5 210  267 751 
Mesão Frio   277   0   0   16   1   35   92   28   11   37   12   18   27   638  23 997 
Moimenta da Beira   874   1   1   56   1   100   389   95   37   76   56   27   35  1 741  89 804 
Penedono   227   0   3   24   0   35   82   27   13   14   12   7   10   344  15 027 

Peso da Régua  1 364   1   1   103   0   117   471   128   57   215   73   92   106  3 413  165 747 
Sabrosa   401   0   2   29   0   68   138   46   27   49   16   9   17   749  33 142 
Santa Marta de 

Penaguião   485   0   0   38   0   92   148   47   19   52   25   30   34   886  47 242 

São João da Pesqueira   495   0   4   34   1   67   166   65   21   76   25   9   27   933  59 194 
Sernancelhe   461   0   4   58   0   84   161   45   24   32   16   13   24  1 135  59 559 
Tabuaço   392   2   1   20   0   59   141   52   28   38   11   15   25   794  31 831 
Tarouca   555   0   1   36   0   85   198   58   18   80   30   16   33  1 854  78 081 

Torre de Moncorvo   655   3   1   64   0   64   229   84   31   75   31   29   44  1 135  57 937 
Vila Flor   508   0   3   56   0   59   194   64   25   46   26   15   20   925  45 058 
Vila Nova de Foz Côa   589   2   7   56   2   60   205   99   24   50   32   17   35  1 081  54 472 
Vila Real  5 216   0   12   272   8   564  1 366   485   147   939   515   531   377  13 335  669 236 

  Alto Trás-os-Montes  17 788   13   80  1 322   18  2 187  5 505  2 300   628  2 191  1 376  1 052  1 116  37 120 2 026 509 
Alfândega da Fé   384   6   1   28   1   54   113   48   13   55   19   23   23   702  35 252 
Boticas   332   0   1   22   4   56   106   55   17   25   14   6   26   865  40 707 
Bragança  3 519   2   4   206   2   477   884   423   82   509   414   267   249  8 542  516 585 

Chaves  3 684   0   16   258   2   412  1 133   467   107   487   316   259   227  8 385  452 148 
Macedo de Cavaleiros  1 399   1   3   95   2   166   446   162   72   164   114   95   79  2 551  136 484 
Miranda do Douro   711   0   3   77   0   98   271   74   21   71   34   26   36  1 315  66 954 
Mirandela  2 285   1   3   191   2   206   783   270   53   309   217   121   129  4 530  241 172 
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Mogadouro   727   0   1   59   1   85   232   105   36   97   43   27   41  1 307  81 783 

Montalegre   749   1   6   56   2   86   212   160   38   72   33   28   55  1 367  68 440 
Murça   485   0   2   42   0   48   152   60   28   57   30   39   27   925  47 255 
Valpaços  1 302   0   6   116   0   192   435   161   55   127   58   71   81  2 391  121 658 
Vila Pouca de Aguiar  1 117   0   33   76   2   150   337   162   42   124   43   54   94  2 529  150 605 

Vimioso   455   2   0   37   0   72   191   54   18   34   18   12   17   659  24 575 
Vinhais   639   0   1   59   0   85   210   99   46   60   23   24   32  1 052  42 891 

 Centro  237 907  1 085   608  22 932   150  36 762  69 689  19 000  6 762  39 145  13 186  13 605  14 983  700 261 50 868 556 
  Baixo Vouga  41 055   430   41  4 756   22  6 131  11 839  2 872   806  7 418  2 209  2 039  2 492  137 677 11 158 666 

Águeda  5 143   2   13   905   1   753  1 615   360   87   731   205   185   286  21 606 1 487 606 
Albergaria-a-Velha  2 342   3   2   319   4   384   721   176   62   356   106   71   138  7 810  793 875 
Anadia  3 112   0   1   409   1   538   910   218   52   501   153   145   184  9 700  594 445 
Aveiro  9 231   35   4   831   2  1 004  2 481   582   135  2 261   687   630   579  32 586 2 789 145 

Estarreja  2 537   5   0   232   10   531   817   155   52   409   72   108   146  6 739  837 019 
Ílhavo  3 875   153   6   414   0   527   969   288   76   695   235   206   306  12 744  988 070 
Mealhada  2 142   0   0   212   0   327   596   203   90   343   99   127   145  5 762  376 399 
Murtosa  1 102   199   0   73   0   227   234   80   19   146   41   46   37  2 080  148 645 

Oliveira do Bairro  2 450   0   2   348   0   454   716   135   43   406   89   111   146  8 653  641 726 
Ovar  5 547   13   4   622   3   633  1 661   414   111  1 073   368   302   343  20 777 1 981 404 
Sever do Vouga  1 167   2   6   169   1   212   388   81   28   136   54   28   62  3 544  196 160 
Vagos  2 407   18   3   222   0   541   731   180   51   361   100   80   120  5 676  324 172 

  Baixo Mondego  38 282   141   52  2 752   17  4 953  10 217  2 500   983  7 560  2 612  3 833  2 662  95 695 6 530 833 
Cantanhede  4 123   3   9   325   2   937  1 376   260   95   565   167   200   184  10 629  821 684 
Coimbra  19 120   3   6  1 211   8  1 559  4 600  1 101   357  4 485  1 546  2 720  1 524  47 604 2 777 306 
Condeixa-a-Nova  1 678   0   17   131   0   214   442   98   63   344   113   169   87  3 879  247 236 

Figueira da Foz  6 714   98   12   509   3   854  1 861   545   218  1 339   418   439   418  19 895 2 041 247 
Mira  1 402   16   1   93   0   235   479   162   31   156   91   47   91  3 026  158 243 
Montemor-o-Velho  2 083   15   0   221   1   371   560   118   72   310   135   124   156  4 418  200 785 
Penacova  1 647   4   2   118   1   529   431   111   84   166   47   63   91  3 233  134 143 

Soure  1 515   2   5   144   2   254   468   105   63   195   95   71   111  3 011  150 190 
  Pinhal Litoral  31 376   21   200  3 868   12  5 234  9 048  1 923   931  5 416  1 465  1 528  1 730  105 099 8 174 141 

Batalha  1 816   0   16   244   3   323   587   120   64   252   50   53   104  8 658  615 044 
Leiria  15 666   8   22  1 833   4  2 402  4 498   885   357  2 972   880   926   879  51 949 4 332 445 

Marinha Grande  4 722   12   2   798   1   284  1 418   346   74  1 043   232   236   276  15 570 1 041 324 
Pombal  6 489   1   17   585   2  1 887  1 730   404   305   783   210   227   338  19 800 1 632 153 
Porto de Mós  2 683   0   143   408   2   338   815   168   131   366   93   86   133  9 122  553 175 

  Pinhal Interior Norte  12 447   7   32  1 234   16  2 619  3 768  1 049   475  1 502   488   449   808  33 829 1 819 187 

Alvaiázere   814   1   1   85   0   212   264   55   46   58   17   18   57  2 159  144 519 
Ansião  1 482   0   15   141   0   367   455   84   94   172   60   29   65  4 071  236 425 
Arganil  1 127   0   2   125   3   313   327   96   41   101   37   35   47  3 183  139 121 
Castanheira de Pêra   289   1   0   40   0   43   88   36   9   31   17   9   15   844  31 852 

Figueiró dos Vinhos   631   0   0   53   0   125   201   67   29   70   22   21   43  1 328  53 513 
Góis   341   1   1   43   1   79   83   44   15   31   10   9   24   755  30 010 
Lousã  1 654   0   1   133   1   238   460   136   26   305   119   95   140  4 021  257 872 
Miranda do Corvo  1 239   0   1   113   0   295   325   98   41   158   43   70   95  2 331  99 055 

Oliveira do Hospital  1 819   1   5   207   0   364   587   165   49   228   66   66   81  6 750  298 146 
Pampilhosa da Serra   286   1   0   19   9   60   90   27   19   18   3   6   34   622  44 795 
Pedrógão Grande   381   1   0   38   0   40   117   39   15   52   10   6   63   834  39 210 
Penela   540   0   0   52   1   122   150   43   34   62   24   19   33  1 600  86 161 
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Tábua  1 002   1   5   112   1   216   311   97   30   121   32   36   40  2 944  139 850 

Vila Nova de Poiares   842   0   1   73   0   145   310   62   27   95   28   30   71  2 387  218 660 
  Dão-Lafões  24 673   10   56  2 056   20  4 091  7 366  2 207   736  3 844  1 625  1 356  1 306  73 074 5 494 859 

Aguiar da Beira   493   0   3   51   1   79   174   62   40   32   14   9   28  1 015  66 459 
Carregal do Sal   845   1   2   137   1   124   265   65   20   120   23   29   58  3 028  147 383 

Castro Daire  1 137   2   15   91   1   183   417   142   54   97   34   37   64  2 909  137 612 
Mangualde  1 687   0   6   145   1   266   577   143   95   218   85   70   81  8 037 1 020 711 
Mortágua   966   3   0   97   0   300   257   58   23   112   33   38   45  2 399  133 683 
Nelas  1 115   0   2   97   2   102   374   126   34   188   79   36   75  3 631  387 520 

Oliveira de Frades   897   1   3   103   3   141   280   80   33   142   37   24   50  4 008  445 638 
Penalva do Castelo   527   0   3   42   0   168   127   64   28   49   17   11   18  1 247  53 544 
Santa Comba Dão  1 013   2   0   87   0   185   304   85   33   152   66   40   59  2 714  147 618 
São Pedro do Sul  1 439   0   3   117   0   308   395   163   55   183   96   42   77  3 387  164 564 

Sátão  1 040   0   1   94   1   250   307   112   32   103   45   44   51  2 246  102 607 
Tondela  2 497   0   5   242   3   455   797   179   70   403   118   99   126  7 178  592 457 
Vila Nova de Paiva   419   0   0   38   2   71   145   56   16   41   15   13   22   759  42 868 
Viseu  9 764   1   12   632   4  1 258  2 739   788   169  1 904   905   839   513  28 276 1 946 841 

Vouzela   834   0   1   83   1   201   208   84   34   100   58   25   39  2 240  105 354 
  Pinhal Interior Sul  3 388   11   1   407   0   700  1 069   322   177   326   124   94   157  8 728  487 261 

Mação   582   7   0   75   0   111   175   55   29   54   28   11   37  1 574  81 078 
Oleiros   427   0   0   56   0   84   164   45   25   27   7   6   13  1 134  67 875 

Proença-a-Nova   730   1   1   105   0   154   199   61   35   83   23   24   44  1 695  80 813 
Sertã  1 357   1   0   131   0   271   451   137   74   135   57   41   59  3 698  230 571 
Vila de Rei   292   2   0   40   0   80   80   24   14   27   9   12   4   627  26 923 

  Serra da Estrela  3 661   0   6   401   4   518  1 166   397   137   441   256   134   201  9 769  480 253 

Fornos de Algodres   409   0   0   45   0   66   118   54   35   42   20   6   23   988  40 503 
Gouveia  1 130   0   3   116   3   153   356   132   37   139   93   35   63  2 829  108 311 
Seia  2 122   0   3   240   1   299   692   211   65   260   143   93   115  5 952  331 439 

  Beira Interior Norte  9 317   4   56   729   5  1 511  2 700  1 106   376  1 194   663   450   523  22 379 1 307 188 

Almeida   553   0   10   39   0   75   179   81   46   50   19   18   36  1 238  61 622 
Celorico da Beira   586   0   2   44   1   73   177   98   28   72   33   23   35  1 529  64 101 
Figueira de Castelo 

Rodrigo   411   1   4   51   1   61   128   62   14   34   10   16   29   862  39 174 

Guarda  4 366   1   4   262   2   624  1 175   408   131   737   453   295   274  11 344  754 445 
Manteigas   280   0   0   26   0   45   74   55   8   30   13   9   20   659  20 188 
Meda   375   0   3   50   0   60   115   54   25   30   13   11   14   790  41 100 
Pinhel   876   1   28   82   0   173   288   82   28   90   38   33   33  1 781  110 265 

Sabugal  1 037   1   2   99   0   265   283   160   52   74   34   28   39  2 105  99 420 
Trancoso   833   0   3   76   1   135   281   106   44   77   50   17   43  2 071  116 874 

  Beira Interior Sul  6 689   8   13   564   8   907  1 985   749   156   999   467   418   415  16 501  876 300 
Castelo Branco  5 408   6   11   420   4   720  1 558   523   106   902   424   385   349  13 629  688 558 

Idanha-a-Nova   665   0   0   57   0   97   224   139   25   48   23   15   37  1 304  49 626 
Penamacor   386   0   1   44   2   67   129   57   13   31   13   13   16   818  38 833 
Vila Velha de Ródão   230   2   1   43   2   23   74   30   12   18   7   5   13   750  99 282 

  Cova da Beira  7 838   1   13   684   3   986  2 454   866   207  1 168   605   325   526  23 130 1 088 131 

Belmonte   639   0   2   52   0   82   238   82   25   75   29   21   33  2 410  111 486 
Covilhã  4 559   1   8   373   2   540  1 411   478   97   712   412   211   314  13 887  626 707 
Fundão  2 640   0   3   259   1   364   805   306   85   381   164   93   179  6 833  349 938 

  Oeste  38 377   435   111  3 485   28  5 985  11 541  3 043  1 204  6 293  1 680  1 869  2 703  109 497 7 969 135 
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Alcobaça  6 058   19   34   897   5   757  1 932   436   162   918   222   248   428  20 327 1 283 164 

Alenquer  3 940   1   32   374   2   521  1 201   291   262   664   150   174   268  12 685 1 121 838 
Arruda dos Vinhos  1 464   0   0   124   2   125   503   80   129   253   40   86   122  4 244  416 138 
Bombarral  1 362   1   1   128   0   202   460   109   35   231   51   55   89  3 447  207 770 
Cadaval  1 144   1   18   97   1   190   340   85   57   201   49   35   70  2 985  217 782 

Caldas da Rainha  5 693   45   9   485   2   720  1 654   475   121  1 047   340   374   421  17 559 1 072 199 
Lourinhã  2 740   102   5   188   2   541   755   197   76   472   107   116   179  6 365  400 091 
Nazaré  1 845   65   0   112   2   181   598   296   26   238   103   70   154  3 636  161 998 
Óbidos  1 174   45   4   99   2   208   306   102   23   190   56   47   92  2 812  212 092 

Peniche  2 951   135   2   179   3   509   797   403   62   433   118   130   180  7 889  486 516 
Sobral de Monte Agraço   995   0   0   104   1   148   348   60   59   146   30   41   58  2 609  165 490 
Torres Vedras  9 011   21   6   698   6  1 883  2 647   509   192  1 500   414   493   642  24 939 2 224 057 

  Médio Tejo  20 804   17   27  1 996   15  3 127  6 536  1 966   574  2 984   992  1 110  1 460  64 883 5 482 602 

Abrantes  3 017   6   2   230   4   399   927   343   88   441   152   212   213  9 416  802 087 
Alcanena  1 543   0   8   292   1   118   588   116   43   207   49   40   81  6 706 1 448 253 
Constância   267   1   3   31   1   22   60   45   9   37   15   12   31  1 163  121 500 
Entroncamento  1 579   5   0   83   1   120   483   128   35   296   147   144   137  4 327  238 852 

Ferreira do Zêzere   713   0   0   53   0   213   208   77   18   78   13   12   41  1 806  114 542 
Ourém  5 459   0   10   607   1  1 171  1 679   498   174   686   140   214   279  17 215 1 301 461 
Sardoal   318   0   0   32   1   70   81   34   10   45   10   18   17   850  45 224 
Tomar  4 038   1   3   330   2   583  1 222   375   95   598   181   244   404  12 097  621 087 

Torres Novas  3 314   0   1   300   4   388  1 092   284   88   513   249   181   214  10 338  748 600 
Vila Nova da Barquinha   556   4   0   38   0   43   196   66   14   83   36   33   43   965  40 996 

 Lisboa  330 613   759   130  20 140   217  28 386  80 052  22 321  9 415  90 369  16 489  27 704  34 631 1 308 342 157 078 719 
  Grande Lisboa  256 390   203   96  15 497   203  20 534  60 098  16 100  7 968  74 622  12 311  21 743  27 015 1 108 490 140 460 480 

Amadora  17 431   2   2  1 026   3  1 934  4 562  1 152   498  4 280   848  1 249  1 875  58 256 5 212 980 
Cascais  26 463   49   5  1 433   5  2 165  5 317  1 616   523  8 099  1 571  2 536  3 144  67 421 5 375 671 
Lisboa  97 745   27   31  4 511   133  4 725  21 075  6 364  3 301  33 516  4 198  9 137  10 727  575 236 81 474 115 
Loures  19 904   4   3  1 552   8  1 954  5 589  1 265   861  4 502   784  1 430  1 952  67 685 6 198 294 

Mafra  8 515   22   2   759   2  1 221  2 497   540   265  1 597   399   504   707  25 270 1 745 668 
Odivelas  14 272   2   0  1 046   0  1 708  3 883   889   590  3 109   654  1 064  1 327  32 904 1 773 481 
Oeiras  22 825   32   4  1 082   36  1 375  4 630  1 044   427  7 818  1 410  2 407  2 560  121 217 22 272 778 
Sintra  36 810   16   48  3 138   11  4 268  9 281  2 319   986  8 959  1 805  2 552  3 427  119 603 12 392 087 

Vila Franca de Xira  12 425   49   1   950   5  1 184  3 264   911   517  2 742   642   864  1 296  40 898 4 015 405 
  Península de Setúbal  74 223   556   34  4 643   14  7 852  19 954  6 221  1 447  15 747  4 178  5 961  7 616  199 852 16 618 239 

Alcochete  1 568   6   1   103   1   145   370   147   23   388   97   138   149  4 905  566 980 
Almada  18 250   84   5  1 040   1  1 763  4 726  1 390   276  4 469  1 015  1 568  1 913  43 996 2 224 652 

Barreiro  6 923   12   1   426   1   638  1 988   636   122  1 231   302   605   961  16 403  952 836 
Moita  4 939   6   1   351   0   608  1 422   489   77   852   233   336   564  11 177  516 430 
Montijo  4 660   5   0   346   2   424  1 374   394   84  1 012   263   353   403  12 783 1 024 289 
Palmela  5 547   16   0   425   4   735  1 556   443   127   987   328   395   531  25 339 4 508 303 

Seixal  14 887   10   5   991   0  1 785  4 071  1 107   325  3 126   881  1 089  1 497  34 924 2 830 619 
Sesimbra  4 950   180   17   302   0   693  1 137   459   147  1 002   234   362   417  11 311  572 572 
Setúbal  12 499   237   4   659   5  1 061  3 310  1 156   266  2 680   825  1 115  1 181  39 014 3 421 558 

 Alentejo  67 648   338   231  5 696   25  7 188  21 465  7 634  1 853  10 331  3 877  3 737  5 273  178 158 13 235 679 

  Alentejo Litoral  8 846   250   11   605   5  1 078  2 694  1 215   233  1 368   407   375   605  20 810 1 906 871 
Alcácer do Sal  1 093   92   1   95   0   114   315   143   24   124   46   40   99  2 134  124 859 
Grândola  1 395   6   4   100   3   162   452   178   38   243   45   55   109  2 919  151 070 
Odemira  2 270   67   0   141   0   384   656   397   50   330   73   61   111  4 636  215 303 
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Santiago do Cacém  2 697   8   3   180   1   286   883   328   63   431   162   164   188  5 484  320 501 

Sines  1 391   77   3   89   1   132   388   169   58   240   81   55   98  5 637 1 095 137 
  Alto Alentejo  9 761   32   23   812   5   952  3 088  1 273   276  1 393   606   558   743  24 780 1 655 673 

Alter do Chão   252   0   0   26   0   20   95   38   9   28   11   9   16   497  27 499 
Arronches   211   1   0   21   0   20   71   24   4   21   13   12   24   434  18 639 

Avis   329   3   1   32   0   30   107   47   11   39   19   13   27   629  33 119 
Campo Maior   574   2   0   47   0   46   196   73   19   73   27   45   46  3 437  414 028 
Castelo de Vide   280   0   0   25   0   33   71   49   5   34   22   10   31   476  19 193 
Crato   351   1   10   35   1   89   94   39   7   29   17   11   18   618  26 470 

Elvas  1 994   2   4   125   0   158   623   272   96   337   118   131   128  4 612  289 561 
Fronteira   273   0   0   25   0   28   87   46   8   39   14   10   16   513  21 104 
Gavião   263   0   0   26   0   36   95   39   5   25   10   7   20   586  24 267 
Marvão   280   0   0   28   0   33   88   54   10   26   9   9   23   531  20 524 

Monforte   208   0   1   30   0   23   68   24   7   22   6   10   17   412  31 828 
Mora   367   0   0   39   0   50   116   52   8   42   12   15   33   797  44 724 
Nisa   676   17   4   90   1   83   228   83   15   54   31   28   42  1 267  49 592 
Ponte de Sor  1 317   4   1   98   0   140   481   182   24   161   70   57   99  2 977  148 438 

Portalegre  2 386   2   2   165   3   163   668   251   48   463   227   191   203  6 994  486 687 
  Alentejo Central  16 662   8   72  1 505   5  1 672  4 941  1 836   429  2 705   943   977  1 569  41 155 2 345 467 

Alandroal   509   4   5   65   0   78   145   72   17   70   19   16   18   957  27 305 
Arraiolos   629   0   4   81   0   68   181   65   21   81   23   22   83  1 425  68 747 

Borba   820   0   13   102   0   71   317   85   30   79   35   34   54  1 572  84 083 
Estremoz  1 440   0   6   137   0   99   499   160   46   191   97   55   150  3 276  193 533 
Évora  6 301   1   3   432   3   497  1 689   591   119  1 222   466   563   715  16 698  962 663 
Montemor-o-Novo  1 718   0   1   139   0   210   490   217   41   312   64   88   156  4 146  250 816 

Mourão   182   1   0   22   1   23   44   48   5   15   3   3   17   315  13 202 
Portel   477   0   0   48   0   62   131   65   16   79   17   15   44  1 073  34 766 
Redondo   586   1   0   73   0   79   184   73   18   82   16   17   43  1 255  65 727 
Reguengos de Mo-araz  1 049   1   0   113   1   134   315   155   19   138   56   48   69  2 437  147 989 

Sousel   474   0   1   49   0   43   177   56   24   54   24   14   32  1 140  81 488 
Vendas Novas  1 115   0   0   90   0   153   361   100   26   186   67   51   81  3 544  217 121 
Viana do Alentejo   487   0   0   56   0   68   150   65   14   56   23   12   43   908  69 435 
Vila Viçosa   875   0   39   98   0   87   258   84   33   140   33   39   64  2 409  128 592 

  Baixo Alentejo  10 694   19   9   898   4  1 170  3 471  1 428   225  1 428   779   570   693  23 371 1 570 062 
Aljustrel   794   0   0   77   0   86   262   116   20   104   61   23   45  1 455  74 326 
Almodôvar   644   1   1   57   1   143   203   92   16   49   28   16   37  1 197  52 997 
Alvito   201   0   0   17   0   32   53   26   5   24   11   9   24   374  9 814 

Barrancos   136   0   0   15   0   15   47   19   2   12   7   3   16   265  12 414 
Beja  3 411   2   2   216   1   267   969   342   54   673   352   335   198  8 915  495 181 
Castro Verde   547   0   1   46   0   71   152   82   17   69   46   24   39  1 927  450 035 
Cuba   368   1   0   40   0   52   107   43   8   34   34   19   30   624  23 278 

Ferreira do Alentejo   698   1   1   68   0   82   254   80   28   80   33   30   41  1 261  78 748 
Mértola   639   7   0   65   0   103   217   102   11   59   15   11   49  1 028  44 041 
Moura  1 171   2   2   102   2   83   415   196   21   141   81   35   91  2 178  113 919 
Ourique   438   0   0   39   0   49   163   66   15   47   26   10   23   907  41 698 

Serpa  1 167   4   2   106   0   124   444   200   23   95   61   40   68  2 368  128 318 
Vidigueira   480   1   0   50   0   63   185   64   5   41   24   15   32   872  45 292 

  Lezíria do Tejo  21 685   29   116  1 876   6  2 316  7 271  1 882   690  3 437  1 142  1 257  1 663  68 042 5 757 606 
Almeirim  2 048   2   2   160   1   226   733   172   35   320   112   133   152  6 030  487 524 
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Alpiarça   628   0   1   40   0   85   195   55   13   91   49   45   54  1 546  118 617 

Azambuja  1 643   2   8   136   0   159   527   167   72   218   52   80   222  6 432 1 185 690 
Benavente  2 505   5   0   192   0   273   775   222   118   465   114   151   190  9 822  807 942 
Cartaxo  2 125   0   3   181   0   229   732   163   50   360   103   131   173  5 803  461 578 
Chamusca   744   1   5   78   0   115   251   84   26   83   31   28   42  1 823  107 365 

Coruche  1 524   1   5   119   0   181   599   141   50   204   55   70   99  4 121  339 685 
Golegã   431   3   3   26   0   51   149   51   10   63   25   21   29  1 019  57 456 
Rio Maior  1 991   1   18   234   2   202   662   177   82   307   114   82   110  6 555  568 703 
Salvaterra de Magos  1 693   10   3   147   1   276   540   166   65   216   64   72   133  4 550  270 647 

Santarém  6 353   4   68   563   2   519  2 108   484   169  1 110   423   444   459  20 341 1 352 398 
 Algarve  55 819  1 505   54  2 879   20  7 784  14 320  7 574  1 219  10 687  2 489  2 942  4 346  150 777 8 631 113 

Albufeira  5 581   56   1   175   0   741  1 342  1 137   178  1 139   149   210   453  18 509 1 026 391 
Alcoutim   226   1   0   15   0   31   65   34   9   38   7   7   19   417  12 263 

Aljezur   652   33   1   43   0   97   149   119   22   84   17   31   56  1 253  56 125 
Castro Marim   626   7   3   34   0   115   170   94   16   92   24   19   52  1 459  70 399 
Faro  8 642   135   14   446   3   956  2 087   736   182  2 013   594   734   742  22 151 1 522 120 
Lagoa  3 057   43   6   155   4   489   735   473   60   587   112   152   241  8 951  442 048 

Lagos  4 093   85   1   193   2   542   940   623   73   909   174   239   312  10 695  627 247 
Loulé  9 565   171   5   531   2  1 523  2 496  1 197   233  1 977   344   382   704  29 158 1 869 633 
Monchique   586   0   3   54   1   60   214   88   17   67   15   20   47  1 219  42 730 
Olhão  4 965   601   8   315   1   711  1 271   463   74   714   274   198   335  10 540  501 211 

Portimão  6 939   64   2   253   1   801  1 844  1 018   166  1 356   354   559   521  20 720 1 123 714 
São Brás de Alportel  1 252   1   5   105   1   195   388   115   27   172   69   71   103  2 726  145 907 
Silves  3 724   41   1   259   2   604  1 099   531   63   607   111   123   283  8 993  522 584 
Tavira  2 975   73   4   157   2   513   742   406   42   542   141   128   225  6 715  312 424 

Vila do Bispo   737   101   0   32   1   73   155   168   9   94   15   12   77  2 026  94 007 
Vila Real de Santo 

António  2 199   93   0   112   0   333   623   372   48   296   89   57   176  5 245  262 311 
 R. A. Açores  18 850   521   21  1 573   7  3 418  4 641  1 497   775  3 012   808  1 127  1 450  60 608 4 597 651 

  Santa Maria   359   25   1   30   0   55   87   36   27   60   10   8   20   857  40 211 
Vila do Porto   359   25   1   30   0   55   87   36   27   60   10   8   20   857  40 211 

  São Miguel  7 740   185   11   612   5  1 968  1 928   715   322  1 001   232   299   462  36 339 3 209 735 
Lagoa (R.A.A)   748   42   0   59   0   172   192   87   23   88   23   24   38  1 899  119 831 

Nordeste   260   2   0   24   0   100   56   26   11   19   9   2   11   544  24 120 
Ponta Delgada  4 020   37   5   315   5   648  1 100   375   195   674   150   220   296  23 814 2 361 419 
Povoação   488   28   0   46   0   171   84   45   23   45   12   10   24   989  32 516 
Ribeira Grande  1 585   65   6   123   0   560   384   142   54   130   26   30   65  7 742  589 942 

Vila Franca do Campo   639   11   0   45   0   317   112   40   16   45   12   13   28  1 351  81 906 
  Terceira  3 252   93   4   283   2   642  1 090   302   151   315   75   80   215  10 518  821 095 

Angra do Heroísmo  2 003   62   3   171   2   388   724   175   86   186   30   50   126  7 398  650 018 
Vila da Praia da Vitória  1 249   31   1   112   0   254   366   127   65   129   45   30   89  3 120  171 078 

  Graciosa   265   31   0   21   0   32   74   23   19   31   7   6   21   567  28 087 
Santa Cruz da Graciosa   265   31   0   21   0   32   74   23   19   31   7   6   21   567  28 087 

  São Jorge   542   23   1   55   0   70   192   54   37   46   19   8   37  1 662  100 523 
Calheta (R. A. A.)   202   8   0   18   0   31   80   20   10   13   3   3   16   687  37 247 

Velas   340   15   1   37   0   39   112   34   27   33   16   5   21   975  63 276 
  Pico  1 071   90   2   130   0   170   281   92   56   128   26   24   72  2 474  124 799 

Lajes do Pico   306   42   0   34   0   51   78   22   15   36   6   6   16   626  25 650 
Madalena   476   37   0   55   0   70   120   44   29   56   16   10   39  1 251  71 483 
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São Roque do Pico   289   11   2   41   0   49   83   26   12   36   4   8   17   597  27 666 

  Faial  1 104   50   2   109   0   159   304   126   68   139   27   40   80  3 011  185 975 
Horta  1 104   50   2   109   0   159   304   126   68   139   27   40   80  3 011  185 975 

  Flores   387   15   0   27   0   43   81   40   19   52   10   5   95   882  37 981 
Lajes das Flores   175   8   0   12   0   18   32   17   9   9   2   1   67   230  7 522 

Santa Cruz das Flores   212   7   0   15   0   25   49   23   10   43   8   4   28   652  30 459 
  Corvo   39   5   0   4   0   5   8   5   1   8   0   1   2   51  1 341 

Corvo   39   5   0   4   0   5   8   5   1   8   0   1   2   51  1 341 
 R. A. Madeira  22 135   77   27  1 405   10  2 195  5 618  2 121  1 386  5 820   453  1 326  1 697  85 162 8 095 468 

Calheta (R. A. M.)   477   2   0   33   0   72   134   96   37   52   11   11   29  2 260  157 706 
Câmara de Lobos  1 416   26   2   116   0   326   377   142   110   158   28   36   95  6 080  357 277 
Funchal  10 926   11   11   570   9   837  2 971   998   715  3 584   227   384   609  54 249 6 031 063 
Machico  1 338   23   2   93   1   266   324   197   102   147   32   44   107  4 525  239 928 

Ponta do Sol   483   3   4   45   0   76   153   62   30   57   12   9   32  1 408  64 949 
Porto Moniz   132   0   0   7   0   17   41   38   7   10   0   3   9   388  13 260 
Ribeira Brava   656   2   1   52   0   110   178   72   64   96   29   21   31  2 052  109 059 
Santa Cruz  1 844   2   0   175   0   217   503   236   180   304   51   46   130  7 324  532 804 

Santana   375   0   5   24   0   56   110   81   30   29   15   11   14   892  443 849 
São Vicente   328   0   1   20   0   52   95   68   22   36   8   8   18   845  36 983 
Porto Santo   502   8   1   25   0   65   112   65   36   89   31   20   50  1 333  61 534 

© INE, Portugal, 2008, Anuários Estatísticos Regionais 2007/Regional Statistical Yearbooks 2007. Informação disponível até 30 de Setembro de 2008. Information available till 30th September, 2008. 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas. 
Source: INE, Integrated Business Accounts System. 
Nota: Os valores correspondentes à Região Autónoma dos Açores e à Região Autónoma da Madeira não coincidem com a soma dos respectivos municípios devido à existência de municípios não identificados na informação 
em causa. 

Note: Both the values of the Região Autónoma dos Açores and the Região Autónoma da Madeira do not match the sum of the municipalities due to the existence of unidentified municipalities in the information at hand. 
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Anexo 9 - Escala MARKOR (Kohli, Jaworski & Kumar, 1993, p. 476) 

 

Sobre geração da inteligência pela organização: 

1. Nesta unidade de negócio encontramos com clientes no mínimo uma vez por ano para saber que 

produtos/serviços eles necessitarão no futuro. 

2. Pessoas do nosso departamento de produção interagem directamente com os clientes para 

aprenderem melhor como servi-los. 

3. Nesta unidade de negócio, fazemos muita pesquisa de mercado internamente. 

4. Nós somos lentos em detectar mudanças nas preferências dos nossos clientes. 

5. Nós pesquisamos os usuários finais no mínimo uma vez por ano para avaliar a qualidade dos 

nossos produtos/serviços. 

6. Nós pesquisamos frequentemente quem poderá influenciar na compra dos nossos usuários 

finais (por exemplo distribuidores, retalhistas) 

7. Nós colectamos informações sobre a indústria de forma informal (por exemplo almoços com 

amigo industriais, conversas com parceiros de negócios). 

8. Nesta unidade de negócio, inteligência sobre nossos competidores, é gerada 

independentemente, por vários departamentos. 

9. Nós somos lentos para detectar mudanças no ambiente industrial, tais como, na competição, na 

tecnologia e na regulamentação. 

10. Nós avaliamos periodicamente os efeitos das mudanças ambientais nos nossos clientes. 

 

Sobre a disseminação da inteligência dentro da organização: 

11. Existe muita conversa informal na nossa unidade de negócio no que diz respeito as tácticas e 

estratégias dos nossos competidores . 

12. Nós temos encontros interdepartamentais pelo menos uma vez por trimestre para discutir 

tendência de mercado e desenvolvimento. 

13. O pessoal de Marketing da nossa unidade de negócio despende tempo discutindo as 

necessidades futuras dos nossos clientes com outros departamentos. 

14. Nossa unidade de negócio faz circular periodicamente documentos (relatório, informes de 

mercado) que provêm informações sobre os nossos clientes 

15. Quando alguma coisa acontece com o nosso maior cliente toda a nossa unidade de negócio 

sabe num período curto de tempo. 

16. Dados sobre a satisfação dos nossos clientes são disseminados em todos os níveis de forma 

regular no nosso negócio. 

17. Existe uma comunicação mínima entre o departamento de Marketing e de produção no que diz 

respeito ao desenvolvimento de mercados. 
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18. Quando algum departamento encontra alguma coisa importante sobre a concorrência, ele é lento 

em alertar os outros departamentos. 

 

Sobre a capacidade de resposta: 

19. Nós tomamos sempre a decisão de responder as mudanças de preços praticadas pelo 

concorrente. 

20. Os princípios de segmentação de mercado direccionam sempre os esforços de desenvolvimento 

de novos produtos em nossa unidade de negócio. 

21. Por uma ou outra razão nós tendemos a ignorar mudanças nas necessidades de nossos clientes 

por produtos/serviços. 

22. Nós revíamos periodicamente nossos esforços de desenvolvimento de produtos para assegurar 

que eles estejam alinhados com os desejos dos nossos clientes. 

23. Nosso planeamento de negócios é mais dirigido à tecnologia avançada do que a pesquisa em 

Marketing. 

24. Muitos departamentos planejam em conjunto periodicamente as respostas as mudanças que 

ocorrem no ambiente do nosso negócio. 

25. A linha de produtos que nós vendemos depende mais de políticas internas do que da real 

necessidade do mercado. 

26. Se o nosso maior competidor lançar uma campanha dirigida aos nossos clientes, nós podemos 

implementar a resposta imediatamente. 

27. As actividades dos diferentes departamentos da nossa unidade de negócios são bem 

coordenadas. 

28. As reclamações dos nossos departamentos caem em ouvidos surdos na nossa unidade de 

negócio. 

29. Quando chega um grande plano de Marketing, nós provavelmente não estamos aptos a 

implementá-los a tempo. 

30. Nós somos rápidos em responder a mudanças significativas na estrutura de preços ocorrida nos 

nossos competidores. 

31. Quando nós descobrimos que os nossos clientes estão infelizes com os nossos serviços, nós 

tomamos as acções correctivas imediatamente. 

32. Quando nós descobrimos que os clientes gostariam de modificar um serviço que nós 

oferecemos, o departamento envolvido faz todos os esforços para realizar isto. 
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Anexo 10 - Corpo de e-mail da primeira chamada da pesquisa de campo 

 
Prezado(a) Senhor (a), 
 
 A v/ empresa foi escolhida para participar num estudo que a UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro está a realizar, o qual é confidencial e tem como objectivo central avaliar a utilização do Marketing pelas 
PME dos Distritos de Bragança e Vila Real. 
         O Marketing é considerado uma ferramenta de grande valia para as organizações atingirem resultados 
positivos, pelo que os resultados desta investigação oferecerão importantes contribuições para o grupo de empresas 
estudado. Permitirão avaliar a utilização desta ferramenta e propor formas de melhorar a sua utilização, tendo em 
vista o melhor desempenho das empresas estudadas. 
 Solicitamos a sua colaboração respondendo ao inquérito que está no link a seguir (basta clicar em cima, 
preencher e carregar em enviar), a qual será de extrema valia para que o nosso estudo possa ser realizado. 
 
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGp5eTFXYkl0dFZEcEVyQVZwOHJXU2c6MA.. 
 
 Salientamos que as suas respostas não serão tratadas individualmente, mas sim em conjunto com as 
respostas das demais empresas inquiridas, podendo-se, desta forma, garantir sigilo absoluto das opiniões 
individuais manifestadas. 
         Como retribuição pela sua participação, no momento em que o trabalho estiver concluído (em 2010), você 
receberá um artigo com a síntese e os respectivos comentários dos resultados, o qual acreditamos que poderá ser 
de grande utilidade prática para si e para a gestão da sua empresa. 
 Por favor, é solicitado o total preenchimento do questionário pelo responsável máximo da empresa para 
que o mesmo possa ser validado. 
 
Muito obrigado pela v/atenção e disponibilidade. 
 
Maria Eduarda Telles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGp5eTFXYkl0dFZEcEVyQVZwOHJXU2c6MA..
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Anexo 11 - Corpo de e-mail das seguintes chamadas da pesquisa de campo 

Prezado(a) Senhor (a), 
 

2ª chamada: Caso já tenha respondido anteriormente ao questionário desta investigação (através do link abaixo), 
agradeço-lhe por isso e peço-lhe que não responda novamente. Caso ainda não tenha preenchido o questionário, 

peço-lhe o favor de responder. Só demora alguns minutos. Muito obrigado! 

 
 A v/ empresa foi escolhida para participar num estudo que a UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro está a realizar, o qual é confidencial e tem como objectivo central avaliar a utilização do Marketing pelas 
PME dos Distritos de Bragança e Vila Real. 
         O Marketing é considerado uma ferramenta de grande valia para as organizações atingirem resultados 
positivos, pelo que os resultados desta investigação oferecerão importantes contribuições para o grupo de empresas 
estudado. Permitirão avaliar a utilização desta ferramenta e propor formas de melhorar a sua utilização, tendo em 
vista o melhor desempenho das empresas estudadas. 
 Solicitamos a sua colaboração respondendo ao inquérito que está no link a seguir (basta clicar em cima, 
preencher e carregar em enviar), a qual será de extrema valia para que o nosso estudo possa ser realizado. 
 
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGp5eTFXYkl0dFZEcEVyQVZwOHJXU2c6MA.. 
 
 Salientamos que as suas respostas não serão tratadas individualmente, mas sim em conjunto com as 
respostas das demais empresas inquiridas, podendo-se, desta forma, garantir sigilo absoluto das opiniões 
individuais manifestadas. 
         Como retribuição pela sua participação, no momento em que o trabalho estiver concluído (em 2010), você 
receberá um artigo com a síntese e os respectivos comentários dos resultados, o qual acreditamos que poderá ser 
de grande utilidade prática para si e para a gestão da sua empresa. 
 Por favor, é solicitado o total preenchimento do questionário pelo responsável máximo da empresa para 
que o mesmo possa ser validado. 
 
Muito obrigado pela v/atenção e disponibilidade. 
 
Maria Eduarda Telles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGp5eTFXYkl0dFZEcEVyQVZwOHJXU2c6MA..
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Anexo 12 - Corpo de e-mail da pesquisa de campo enviada pela ACISB 

 

Caro(a) Associado(a), 

A pedido de uma colaboradora da Sourcingest, Maria Eduarda Telles, enviamos e solicitamos a sua colaboração no 
preenchimento de um questionário que, estamos certos, ao contribuir para uma tese de mestrado, servirá também 
para melhorar o desempenho da sua empresa. 

 Transcrevemos o e-mail: 

 Poderá preencher o questionário clicando no link que se se segue: 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGp5eTFXYkl0dFZEcEVyQVZwOHJXU2c6MA 

 Pesquisa Utilização do Marketing em PME dos Distritos de Bragança e Vila Real 

Prezado(a) Senhor (a), 
         A v/ empresa foi escolhida para participar num estudo que a UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a 
realizar, o qual é confidencial e tem como objectivo central avaliar a utilização do Marketing pelas PME dos Distritos de Bragança 
e Vila Real. 
         O Marketing é considerado uma ferramenta de grande valia para as organizações atingirem resultados positivos, pelo que 
os resultados desta investigação oferecerão importantes contribuições para o grupo de empresas estudado. Permitirão avaliar a 
utilização desta ferramenta e propor formas de melhorar a sua utilização, tendo em vista o melhor desempenho das empresas 
estudadas. 
        Solicitamos a sua colaboração respondendo ao inquérito (basta clicar no link indicado na parte superior deste e-mail) a qual 
será de extrema valia para que o nosso estudo possa ser realizado. 
        Salientamos que as suas respostas não serão tratadas individualmente, mas sim em conjunto com as respostas das demais 
empresas inquiridas, podendo-se, desta forma, garantir sigilo absoluto das opiniões individuais manifestadas. 
        Como retribuição pela sua participação, no momento em que o trabalho estiver concluído (em 2010), você receberá um 
artigo com a síntese e os respectivos comentários dos resultados, o qual acreditamos que poderá ser de grande utilidade prática 
para si e para a gestão da sua empresa. 
Muito obrigada pela v/ atenção. 
 
         Por favor, é solicitado o total preenchimento do questionário pelo responsável máximo da empresa para que o mesmo 
possa ser validado. 
 
Muito obrigado pela sua disponibilidade. 
 
Maria Eduarda Telles 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança 
Rua Abílio Beça, n.º 92 - 1º Andar 
5300-011 BRAGANÇA 
http://www.acisb.pt 
geral@acisb.pt 
Telefone(s): 273331947 / Fax: 273331590 

 

 

 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGp5eTFXYkl0dFZEcEVyQVZwOHJXU2c6MA
http://www.acisb.pt/
mailto:geral@acisb.pt
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Bloco 1 – Utilização do conceito de orientação de mercado 

 
Escala de utilização 

1. Nunca utilizo 
2. Pouco utilizo 
3. Algumas vezes utilizo 
4. Muitas vezes utilizo 
5. Utilizo sempre 
9. Não sabe/não responde/não se aplica (NS/NR/NA) 

Marque com um “X” dentro da área em cinza (basta 
clicar em cima), de acordo com o grau de utilização 
que considera existir na sua empresa 
 

 1 2 3 4 5 6 

1. Na empresa, utilizamos pesquisa de mercado formal (via outsourcing ou utilização de entrevistas 
de grupo ou realização de inquéritos) 

      

2. Fazemos uso informal de informações sobre o mercado e sector (internet, jornais, revistas, 
amigos, palestras, feiras, livros, artigos, teses) 

      

3. Fazemos uso de informação sobre a nossa concorrência que circula dentro da empresa.       
4. Na identificação de como servir melhor o cliente, utilizamos a interacção directa com os nossos 
clientes para identificar as suas necessidades. 

      

5. Na empresa, utilizamos regularmente métodos para avaliar a satisfação dos nossos clientes.       
6. Dados sobre a satisfação dos nossos clientes são utilizados e disseminados na empresa 
regularmente. 

      

7. Fazemos reuniões com colaboradores para discutir tendências de mercado e identificar novos 
produtos ou serviços a lançar 

      

8. Na empresa, respondemos de forma rápida às mudanças de preços e a novas campanhas 
promocionais praticadas pelos nossos concorrentes 

      

9. Na empresa, respondemos de forma rápida às mudanças de necessidades dos meus clientes       
10. Na nossa produção, preocupamo-nos mais em seguir as necessidades do mercado do que em 
seguir à risca políticas internas 

      

11. Utilizamos as reclamações dos nossos clientes para tomar acções correctivas       
12. Na nossa empresa, utilizamos a lealdade e a tradição como princípios de gestão       
13. Na nossa empresa, utilizamos o comprometimento com o desenvolvimento e a inovação como 
princípios de gestão 

      

14. Na nossa empresa, utilizamos regras e políticas formais como princípios de gestão       
15. Na nossa empresa, utilizamos objectivos como princípios de gestão       
16. Nos meus negócios, utilizo a minha capacidade para sentir o mercado       
17. Na nossa empresa preocupamo-nos com a margem de lucro a longo prazo       
18. Na nossa empresa preocupamo-nos em ter produtos rentáveis       

                                  Anexo 13 - O questionário para o Pré-teste 
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Bloco 2 – Utilização do conceito de Marketing Intelligence 

 
Escala de utilização 

1. Nunca utilizo 
2. Pouco utilizo 
3. Algumas vezes utilizo 
4. Muitas vezes utilizo 
5. Utilizo sempre 
9. Não sabe/não responde/não se aplica (NS/NR/NA) 

Marque com um “X” dentro da área em cinza (basta 
clicar em cima), de acordo com o grau de utilização 
que considera existir na sua empresa 
 

 1 2 3 4 5 6 

19. Utilizamos informações obtidas dos meus fornecedores, revendedores e/ou distribuidores, 
vendedores e até concorrentes na gestão do nosso negócio 

      

20. Utilizamos informações do sector obtidas via IAPMEI, INE, associações, universidades ou outros 
órgãos governamentais na gestão do nosso negócio 

      

21.  Utilizamos informações sobre as mudanças da legislação       
22.  Utilizamos informações sobre mudanças económicas, sociais e demográficas       
23. Utilizo informações que recolho nas viage- que faço       
24. Utilizo informações obtidas nos cursos de formação que faço       

Bloco 3 – Utilização do Conceito de Marketing Estratégico 

 
Escala de utilização 

1. Nunca utilizo 
2. Pouco utilizo 
3. Algumas vezes utilizo 
4. Muitas vezes utilizo 
5. Utilizo sempre 
9. Não sabe/não responde/não se aplica (NS/NR/NA) 

Marque com um “X” dentro da área em cinza (basta 
clicar em cima), de acordo com o grau de utilização 
que considera existir na sua empresa 
 

 1 2 3 4 5 6 

25. Utilizamos a estratégia de baixo preço na gestão do nosso negócio       
26. Utilizamos a estratégia de diferenciação na gestão do nosso negócio       
27. Quando desenvolvemos novos produtos ou serviços, procuramos pensar nos diferentes 
segmentos de mercado a que eles se podem destinar 

      

28. A estratégia do nosso negócio assenta na comercialização de produtos e/ou serviços de 
qualidade superior 

      

29. Elaboramos um plano de Marketing ou de vendas, com definição de objectivos, orçamento e 
cronograma 

      

30. Para a tomada de decisões comerciais, consultamos regularmente os dados do software de 
gestão comercial (módulos de vendas, facturação e/ou CRM) que possuímos 

      

31. Utilizamos o bom relacionamento que temos com a comunidade local para fortalecer e manter 
uma boa imagem 

      

32. Procuramos fomentar a cooperação com outras empresas como estratégia para o crescimento 
do nosso negócio 
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Bloco 4 – Marketing operacional 

 
Escala de utilização 

1. Nunca utilizo 
2. Pouco utilizo 
3. Algumas vezes utilizo 
4. Muitas vezes utilizo 
5. Utilizo sempre 
9. Não sabe/não responde/não se aplica (NS/NR/NA) 

Marque com um “X” dentro da área em cinza (basta 
clicar em cima), de acordo com o grau de utilização 
que considera existir na sua empresa 
 

Produto/Marca 

 1 2 3 4 5 6 

33. Utilizamos as nossas próprias marca(s) própria(s) registadas       
34. Para melhor identificação da nossa empresa, utilizamos um logótipo diferenciado       
35. Na estratégia de marca, utilizamos normalmente o nome da empresa como marca       
36. Na estratégia de marca, utilizamos uma ou mais marca(s) distinta(s) do nome da empresa para 
os nossos produtos 

      

37. Desenvolvemos e lançamos novos produtos ou serviços próprios todos os anos       
38. Temos um sortido de produtos e serviços diversificados       
39. Na empresa, trabalhamos o design das embalagens para tornar o produto mais atraente       
40. Utilizamos serviços que complementam a nossa oferta (entrega ao domicílio, call center, etc)       
41. Utilizamos as novidades apresentadas por fornecedores, revendedores, funcionários e 
concorrentes para actualizar a nossa linha de produtos e serviços 

      

Preço 
42. Costumamos utilizar o preço para maximizar o lucro no curto prazo       
43. Costumamos utilizar o preço para maximizar o lucro no longo prazo       
44. A empresa utiliza técnicas para calcular os preços a praticar, que têm em conta a procura e os 
custos 

      

45. Os preços utilizados são calculados pela aplicação de uma margem sobre os custos, variável 
co-oante o produto (novo, igual à concorrência ou premium) 

      

46. Possuímos diversos meios de pagamento à escolha do cliente (dinheiro, cheque, cartão 
multibanco ou de crédito) 

      

Distribuição 
47. Costumamos aproveitar ao máximo a nossa proximidade com o mercado consumidor local para 
praticar preços competitivos 

      

48. Costumamos utilizar e dar preferência a fornecedores locais       
49. Utilizamos canais de distribuição externos à nossa empresa (agentes, intermediários, retalhistas) 
para vender os nossos produtos 

      

50. Utilizamos métodos de controlo e avaliação dos nossos canais de distribuição       
51. Utilizamos montras, expositores e outros meios para expor os produtos na nossa empresa       
52. Utilizamos métodos de controlo para medir o nível de stock dos nossos produtos       
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Promoção/Força de Vendas 
53. Utilizamos outros meios de vendas sem ser a loja (web, direct mail, vendas porta a porta, 
catálogos, internet) 

      

54. Fazemos publicidade em jornais, rádios, revistas, outdoors e outros meios promocionais para 
divulgar a nossa empresa 

      

55. Costumamos fazer promoções de vendas na nossa empresa (liquidação, brindes, descontos)       
56. Utilizamos métodos para determinar o montante a ser investido em publicidade e merchandising       

57. Fazemos formação aos nossos vendedores, para que estes possam conhecer bem os nossos 
produtos e para os apoiarmos na sua argumentação de vendas 

      

58. Utilizamos comissões e incentivos salariais por objectivos de vendas para premiar os nossos 
vendedores 

      

59. Utilizamos promoções alternativas de baixo custo para divulgar a nossa empresa (relações 
públicas, feiras e exposições, promoções diversas, etc) 

      

60. Utilizamos a nossa base de dados de clientes para promoções dos nossos produtos e serviços       

Bloco 5 – Enquadramento da empresa 

Para preencher os dados referentes à v/empresa basta clicar em cima da área a cinza e digitar 
61. Localização da empresa:                               62. Ano de Fundação:                          63. Actividade da empresa: 

 
Concelho                                                                                                               Nº CAE Rev 2.1   
                                                                                                                                ou actividade principal 
64. Nº de colaboradores   (marque com um X):                     65. Volume de negócios (Marque com um X): 
 
  Menor que 10 (1)                                                                       De 5 a 50 milhões de euros/ano (6) 
                                                                                                       
  De 10 a 49 (2)                                                                           De 2 a 5 milhões de euros/ano (5) 
 
   De 50 a 249 (3)                                                                        De 1 a 2 milhões de euros/ano (4) 

 
                                                                                                   De 0,5 a 1 milhão de euros/ano (3) 
 
                                                                                                    De 0 a 500 mil euros/ano (2) 
                                                                                                          
                                                                                                    Confidencial (1) 
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Anexo 14 - O questionário via Google Docs 
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Anexo 15 - Grade de controlo das respostas dos inquéritos via Google docs 
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Anexo 16 – Exemplo de Tabela SPSS de teste não paramétrico qui-quadrado entre as 

variáveis de caracterização 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

volneg3 * actemp 145 95,4% 7 4,6% 152 100,0% 

 

 volneg3 * actemp Crosstabulation 

 
Count  

  

actemp 

Total industria comercio serviço 

volneg3 ate 500 mil 
22 20 48 90 

mais de 500 mil 
22 18 15 55 

Total 
44 38 63 145 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

        Sig. 95% Confidence Interval Sig. 
95% Confidence 

Interval 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound   

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Pearson Chi-Square 9,496(a) 2 ,009 ,008(b) ,007 ,010       

Continuity Correction                   

Likelihood Ratio 9,751 2 ,008 ,008(b) ,006 ,010       

Fisher's Exact Test 9,641     ,007(b) ,006 ,009       

Linear-by-Linear 
Association 

8,146(c) 1 ,004 ,005(b) ,004 ,007 ,003(b) ,002 ,004 

N of Valid Cases 145                 

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,41. 
b  Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
c  The standardized statistic is -2,854. 
 

 

Anexo 17 – Exemplo de Tabela SPSS de teste não paramétrico Ró de Spearman entre as 

variáveis de caracterização 

  

Correlations    

      volneg3 actemp 

Spearman's rho volneg3 Correlation Coefficient 1 -0,242536848 

  Sig. (2-tailed) . 0,00328987 

  N 145 145 

 actemp Correlation Coefficient -0,242536848 1 

  Sig. (2-tailed) 0,00328987 . 

  N 145 152 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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 Correlations 

 

    volneg3 ano2 

volneg3 Pearson Correlation 1 -,271(**) 

Sig. (2-tailed)   ,001 

N 145 145 

ano2 Pearson Correlation -,271(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,001   

N 145 152 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

Anexo 18 – Modelo de tabela gerada do teste não paramétrico Qui-quadrado entre as 

variáveis de Orientação de Mercado, de Marketing intelligence, de Marketing estratégico e 

de Marketing operacional com as variáveis de caracterização empresarial 

 Crosstab 
 
Count  

  

colabinvx 

Total menor que dez maior que dez 

MOPM02INV2 NÃO UTILIZA 38 13 51 

UTILIZA 58 39 97 

Total 96 52 148 

 

 Chi-Square Tests(d) 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 3,176(b) 1 ,075 ,103 ,053   

Continuity Correction(a) 2,563 1 ,109       

Likelihood Ratio 3,265 1 ,071 ,103 ,053   

Fisher's Exact Test       ,103 ,053   

Linear-by-Linear Association 3,155(c) 1 ,076 ,103 ,053 ,030 

N of Valid Cases 148           

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,92. 
c  The standardized statistic is 1,776. 
d  For 2x2 crosstabulation, exact results are provided instead of Monte Carlo results. 
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Anexo 19 – Modelo de teste não paramétrico Correlação de Pearson entre as médias das 

variáveis Orientação de Mercado, Marketing intelligence, Marketing estratégico e 

Marketing operacional 

 Correlations 
 

    mediaom mediami 

mediaom Pearson Correlation 1 ,550(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,000 

  N 152 152 

mediami Pearson Correlation ,550(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000   

  N 152 152 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 

Anexo 20 – Modelo de teste não paramétrico Correlação de Pearson entre as medianas 

das variáveis Orientação de Mercado, Marketing intelligence, Marketing estratégico e 

Marketing operacional 

 
 Correlations 

 

    medianamo medianame 

medianamo Pearson Correlation 1 ,464(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,000 

  N 152 152 

medianame Pearson Correlation ,464(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000   

  N 152 152 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Anexo 21 – Modelo de teste paramétrico Anova entre as médias das variáveis Orientação 

de Mercado, Marketing intelligence, Marketing estratégico e Marketing operacional com as 

variáveis de caracterização empresarial 

 Descriptives 
 
mediamop  

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval 

for Mean Minimum Maximum 

Betwe
en- 

Compo
nent 

Varian
ce 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound       

menor que dez 98 3,3487 ,66272 ,06695 3,2158 3,4816 1,61 5,00   

maior que dez 54 3,6378 ,57819 ,07868 3,4800 3,7956 2,19 5,00   

Total 152 3,4514 ,64711 ,05249 3,3477 3,5551 1,61 5,00   

Model Fixed Effects     ,63415 ,05144 3,3498 3,5530       

  Random  Test of Homogeneity of Variances 
 
mediamop  
 
Effects 

      ,14887 1,5599 5,3430     ,03601 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
Test of Homogeneity of Variances 
 
mediamop  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,436 1 150 ,510 

 

 ANOVA 
 
mediamop  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,910 1 2,910 7,236 ,008 

Within Groups 60,321 150 ,402     

Total 63,231 151       

 

 Robust Tests of Equality of Means 
 
mediamop  

  Statistic(a) df1 df2 Sig. 

Welch 7,831 1 122,448 ,006 

Brown-Forsythe 7,831 1 122,448 ,006 

a  Asymptotically F distributed. 
 

 

 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,436 1 150 ,510 
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Anexo 22 – Tabelas referente a análise factorial das variáveis de orientação de mercado 

 

 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

,819 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
720,632 

df 
153 

Sig. 
,000 

 

 

 Total Variance Explained 

 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6,144 34,134 34,134 6,144 34,134 34,134 

2 1,634 9,075 43,209 1,634 9,075 43,209 

3 1,421 7,892 51,101 1,421 7,892 51,101 

4 1,319 7,326 58,427 1,319 7,326 58,427 

5 ,950 5,280 63,707       

6 ,902 5,013 68,720       

7 ,791 4,394 73,113       

8 ,701 3,897 77,010       

9 ,682 3,789 80,799       

10 ,625 3,471 84,270       

11 ,562 3,120 87,390       

12 ,491 2,728 90,118       

13 ,420 2,335 92,454       

14 ,373 2,070 94,524       

15 ,331 1,841 96,364       

16 ,251 1,397 97,761       

17 ,204 1,136 98,897       

18 ,199 1,103 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Anexo 23 - Tabelas referente a análise factorial das variáveis de Marketing intelligence, 

Marketing estratégico e Marketing operacional 

 

 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
,819 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
720,632 

df 
153 

Sig. 
,000 

 

 

 Total Variance Explained 
 

Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 5,113 12,174 12,174 

2 4,867 11,587 23,761 

3 4,158 9,900 33,661 

4 2,962 7,053 40,714 

5 2,739 6,522 47,236 

6 2,459 5,854 53,090 

7 1,930 4,596 57,686 

8 1,875 4,465 62,151 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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